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Emocje wyborcze już opadły (choć nie 
wszędzie). W zasadzie już wiadomo kto 
i gdzie obejmuje rządy, choć dyskusje i 
tworzenie sojuszy nadal trwają. W każ-
dym razie w ubiegłym tygodniu oficjal-
nie zakończyła się poprzednia kadencja 
samorządów i rozpoczęła się nowa.

Rady miast i gmin nie odkłada-
ły zresztą rozpoczęcia obowiązków. 
Zwłaszcza tam, gdzie sytuacja jest 
jasna, czyli powstała wyraźna więk-
szość. Jeżeli jeszcze ta większość jest 

zapleczem wójta, burmistrza czy 
prezydenta, to nic tylko brać się za 
realizację wyborczych programów. 
Tak stało się np. w gminie Łomża 
czy w Białymstoku. 

Większość jednak samorzą-
dów zbiera się po raz pierwszy w 
tygodniu rozpoczynającym się 19 
listopada.  Jest wśród nich Sejmik 
województwa podlaskiego. Niewiel-
ką większość (16 na 30 mandatów)  
ma w nim Prawo i Sprawiedliwość i 
zamierza z tego w pełni skorzystać.  
Kilka dni temu wiele w kwestii per-
sonaliów się wyjaśniło.            

Polityka, polityka zatrudnienia, 
a trochę też geografia zadecyduje 
zapewne o obsadzie najważniej-
szych stanowisk w samorządowych 
władzach województwa. Dla Marka 
Olbrysia z Łomży kierownictwo 
Prawa i Sprawiedliwości przewiduje 
rolę wicemarszałka, a marszałkiem 
ma być Artur Kosicki z Białegosto-
ku.

Beata Mazurek, rzeczniczka 
klubu parlamentarnego PiS, ujaw-
niła w mediach społecznościowych 

uchwałę Komitetu Politycznego 
partii z personalnymi rekomen-
dacjami dla kilku województw, w 
których PiS może samodzielnie 
obsadzić najważniejsze stanowiska i 
funkcje w Sejmikach oraz Urzędach 
Marszałkowskich.

Dla województwa podlaskiego 
ten zestaw nazwisk to: Artur Kosic-
ki jako marszałek, Marek Olbryś i 
Romuald Łanczkowski – wicemar-
szałkowie, Jakub Fic i Marcin Sek-
ściński – członkowie zarządu, Ma-
rek Komorowski – przewodniczący 
Sejmiku.

Rekomendacja jest potwierdze-
niem obowiązującego w Prawie i 
Sprawiedliwości „systemu dowo-
dzenia” - centrala ma głos decydu-
jący. Jak donosiły niedawno media, 
wśród regionalnych działaczy par-
tii kandydatura Artura Kosickiego 
nie zyskała pełnej aprobaty i miały 
być rozważane inne możliwości, w 
tym Marek Olbryś jako marszałek. 
Mocnymi argumentami za nim było 
największe poparcie spośród wszyst-
kich wybranych w październiku 

radnych województwa oraz bogate 
doświadczenie wieloletniego rad-
nego Sejmiku, a także przez pewien 
czas członka zarządu województwa. 
Jak się jednak okazało, znacznie 
mocniejszym argumentem stało 
się to, że Marek Olbryś,  w Łomży 
znany nie tylko z funkcji radnego, 
ale także jako dyrektor Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Gospodarki Ko-
munalnej j Mieszkaniowej , nie jest 
z Białegostoku.

Obok czynników politycznych, 
kolejnym ważnym kryterium stała 
się „polityka zatrudnienia”. Władze 
PiS proponują naszemu wojewódz-
twu swego rodzaju eksperyment, 
czyli wprowadzenie do zarządu 
dwóch osób, które nie są radnymi 
i którym nie powiodło się w wybo-
rach, ale za to cieszą się poparciem 
"kolaicyjnych" dla PiS ugrupowań 
. Marcin Piotr Sekściński (na liście 
Beaty Mazurek jest tylko z pierw-
szym imieniem), doradca wicepre-
miera Jarosława Gowina, czyli re-
prezentant Porozumienia, startował, 
ale nie dostał się do Sejmiku. Jakub 

Fic natomiast, którego wskazała 
Solidarna Polska,  przegrał walkę o 
fotel burmistrza Siemiatycz.

Wyraźnie widoczny jest także 
klucz geograficzny, w którym Łom-
ża i Ziemia Łomżyńska mają ważną 
rolę. Według listy Beaty Mazurek, 
w zarządzie województwa mają się 
znaleźć Marek Olbryś z Łomży i 
Marcin Piotr Sekściński z Kolna, a 
na przewodniczącego Sejmiku PiS 
rekomenduje Marka Adama Ko-
morowskiego z Zambrowa. Wszy-
scy kandydowali do samorządu 
województwa z okręgu z Łomżą, 
Grajewem, Kolnem i Zambrowem. 
Pozostałe osoby to: Artur Kosicki z 
Białegostoku, radny i szef miejskich 
struktur PiS;, Romuald Łanczkow-
ski, doradca marszałka Senatu, z Su-
wałk i Jakub Fic z Siemiatycz, czyli 
południowej części regionu.

To na razie nie wybór, a reko-
mendacja. W praktyce zwykle bywa 
to głos decydujący. Sejmik nowej 
kadencji zbiera się po raz pierwszy 
22 listopada. Nie musi od razu wy-
brać zarządu.    

Już 9 grudnia odbędzie się finał wybo-
rów Miss Polski. Weźmie w nich udział m. 
in. Elwira Talkowska. Ciemnowłosa, 26-let-
nia mieszkanka Łomży zdobyła tytuł Miss 
Ziemi Łomżyńskiej 2018 i przebrnęła przez 
półfinał  wyborów krajowych. Zanim jed-
nak rozpocznie się gala finałowa w Krynicy 
Zdroju (transmisja w Telewizji Polsat), trwa 
rywalizacja o tytuł  Miss Polski Wirtualnej 
Polski 2018.  Zwyciężczyni uzyska prawo do 
reprezentowania naszego kraju na konkursie 
Miss International: jednym z najsłynniejszych 
i najważniejszych międzynarodowych kon-
kursów piękności - informuje portal WP.  I to 
jest ta główna korona, której życzymy Elwirze 
Talkowskiej.

Może jednak najpierw mogłaby zostać 
Miss Polski Wirtualnej Polski. "W serwisie 
WP Kobieta prezentujemy 28 finalistek. Wy-
boru najpiękniejszej dokonać można na stro-
nie plebiscytu - miss.kobieta.wp.pl - klikając 
w zdjęcie faworytki. Zwyciężczynię, która 
otrzyma oficjalny tytuł Miss Polski Wirtual-
nej Polski 2018, można typować do 9 grudnia. 
Jedna osoba może oddać jeden głos dziennie, 
na jedną kandydatkę" - informuje Wirtualna 
Polska.  

Materiały wideo z wydarzenia będzie 
można obejrzeć na stronie kobieta.wp.pl pod 
hasztagiem #MISS2018. 

"Do Gali Finałowej Miss Polski zo-
stały już tylko 3 tygodnie ! Kiedy ten czas 
zleciał? Ale jak widzicie praca wre! Pierw-
sze przymiarki już za nami. Dotychczas 
mogłam sobie tylko pooglądać piękne 
projekty na zdjęciach w internecie... Dziś 
w @hotel_mistral miałam wielką przyjem-
ność założyć jedną z kreacji wspaniałej i 
niezastąpionej  @violapiekut  i w dodatku 
pozować w niej podczas sesji zdjęciowej 
do katalogu Miss Polski 2018. Wielkie 
podziękowania za dopieszczony makijaż i 
włosy należą  się dziewczynom  @zarem-
baacademy  i  @mokotowskamakeupacade-
my To był bardzo udany dzień i na pewno 
długo pozostanie w mojej pamięci" - po-
dzieliła się wrażeniami z przygotowań El-
wira Talkowska na:  deskgram.net/misszie-
milomzynskiej. Zatem klikamy i trzymamy 
kciuki za łomżyniankę. 

Najpiękniejsza 2018 przeżywa emocje 
przed swoim wielkim (mamy nadzieję) 
wieczorem, a Anna Kurządkowska, orga-
nizatorka wyborów Miss Ziemi Łomżyń-
skiej dorosłych i nastolatek, już rozpoczęła 
przygotowania do edycji 2019. Efektem 
castingów stało się wyłonienie 17 kandy-
datek do tytułu Miss Ziemi Łomżyńskiej 
i 20 do korony Miss Nastolatek Ziemi 
Łomżyńskiej. 

Na deskgram.net/missziemilomzynskiej 
znaleźliśmy zdjęcie z pierwszej próby finali-
stek wraz z podziękowaniami dla PWSIiP za 
udostępnienie sali w Domu Studenta.  

Finalistki Miss Ziemi Łomżyńskiej 2019
1. Izabela Brakonieckia, Mońki
2. Julia Eliasz, Łomża
3. Klaudia Godlewska, Chrostowo
4. Julia Jaworowska, Łomża
5. Jolanta Jurkowska, Giełczyn
6. Klaudia Kałamacka, Łomża
7. Małgorzata Konopka, Łomża
8. Paulina Kozioł, Łomża
9. Natalia Kościelecka, Łomża
10. Ewelina Kossakowska, Mały Płock
11. Iwona Mocarska, Poniat
12. Magda Mrozicka, Jedwabne
13. Marta Sobocińska, Łomża
14. Karolina Piaścik, Garwychy
15. Marta Wiśniewska, Jankowo-Młodzianowo
16. Justyna Zaczek, Drozdowo
17. Diana Zielińska, Wąsosz
Finalistki Nastolatek Miss Ziemi Łomżyńskiej 2019
1. Martyna Choińska, Stare Grodzkie
2. Aleksandra Czerwińska, Łomża
3. Ewelina Ferenc, Modzele Wypychy
4. Aleksandra Gałązka, Łomża
5. Martyna Jarnicka, Zambrów
6. Patrycja Kowalik, Łomża
7. Patrycja Kuzia, Grajewo
8. Nikola Łempicka, Łomża
9. Wiktoria Łempicka, Łomża
10. Julia Motycka, Rakowo
11. Amelia Piaścik, Śniadowo
12. Nikola Rokuszewska, Łomża
13. Paula Roszkowska, Łomża
14. Julia Sendrowska, Grajewo
15. Julia Sienkiewicz, Łomża
16. Weronika Sikorska, Miecze/Grajewo
17. Patrycja Turkowska, Grajewo
18. Aleksandra Wacławek, Łomża
19. Julia Zagórska, Łomża
20. Wiktoria Żebrowska, Gnatowo

Białystok nie odda Łomży marszałkowskiego fotela

Czas piękna
Najpiękniejsza łomżynianka 2018 walczy o pierwszą koronę. 

Kandydatki na jej następczynie w 2019 roku zaczynają rywalizację.
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Jeden z żołnierzy z długą bronią przy-
klęka i lufą, jakby sprzęgniętą z ocza-
mi, zatacza półokrąg obserwując teren 
po drugiej stronie torów. Jego kolega 
przyjmuje taką samą pozycję wykorzy-
stując wykarczowany fragment drzewa 
jako osłonę. Broni nie ukrywają też po-
licjanci czy straż ochrony kolei. Z szyno-
busu wysypują się na peron  uciekający 
przed zagrożeniem: kobiety i mężczyź-
ni. Niektórzy z malutkimi dziećmi.

Uzbrojeni ludzie ich osłaniają 
Do ewentualnego udzielenia pomocy 
gotowi są także ratownicy medyczni, 
przedstawiciele Obrony Cywilnej, 
pracownicy wojewody, wójt Rafał 
Pstrągowski ze współpracownikami. 
Już sam przyjazd do Śniadowa szy-
nowego pojazdu z pasażerami to po-
wód do wielkiego zainteresowania. 
A jeszcze w takich okolicznościach...

Powodem tak powszechnej mo-
bilizacji służb stała się ANAKON-
DA-18 (AN-18). To największe 
w tym roku w Polsce  ćwiczenia sił 
zbrojnych. Odbywają się w całym 
kraju. Mają też swoje epizody w wo-
jewództwie podlaski. Autorzy scena-
riusza zadecydowali, że szczególnie 
dotknięta zostanie gmina Gródek 
położona na wschód od Białegosto-
ku, przy granicy z Białorusią. Kilka 
dni temu z powodu zagrożenia ter-

rorystycznego konieczna okazała się 
tam ewakuacja pracowników urzędu. 
Potem zagrożenie  zewnętrzne jesz-
cze sie wzmogło i wojewoda podla-
ski zarządził "ewakuację mieszkań-
ców". Mieli zostać przewiezieni do 
bezpiecznej Łomży 

Ćwiczenia zaplanowane zosta-
ły jak najbardziej realistycznie, ale 
jednak mieszkańcy Gródka nie byli 
bardziej niepokojeni niż było to ko-
nieczne. W role uciekinierów wcielili 
się uczniowie Akademickiego Li-
ceum Ogólnokształcącego Wyższej 
Szkoły Agrobiznesu w Łomży.

Jak mówi Bogusław Tomasz 
Maksim, dyrektor Wydziały Bez-
pieczeństwa i Zarządzania Kryzy-
sowego Podlaskiego Urzędu Woje-
wódzkiego, młodzież bardzo chciała 
przeżyć taka unikalną lekcję.

- Zadecydowały także względy 
pragmatyczne. Skoro docelowym 
miejscem ulokowania ewakuowa-
nych miała być Łomża,  najrozsąd-
niej było zaangażować osoby, które 
po zakończeniu ćwiczeń będą miały 
po prostu blisko do domu - dodaje 
dyrektor.

Tak więc uczniowie ALO poje-
chali rano do Gródka wyposażeni m. 
in. w lalki udające dzieci. Pierwszym 

etapem ewakuacji było dojazd do 
stacji Waliły, a dalej już szynobusem  
do Śniadowa.  Cały czas pod ochro-
ną uzbrojonych żołnierzy i przedsta-
wicieli innych służb mundurowych.

W Śniadowie "uciekinierami" z 
zagrożonej strefy zajęli się przedsta-
wiciele kolejnych instytucji, głównie 
samorządowych. Młodzież otrzy-
mała posiłek, a na koniec po dnu 
pełnym wrażeń odwieziona została 
autobusami łomżyńskiego MPK do 
swojej szkoły.                       

Bogusław Tomasz Maksim tłuma-
czy, że celem epizodów ANAKON-
DY w województwie podlaskim było 
przede wszystkim  sprawdzenie współ-
działania różnych służb i instytucji, 
wypróbowanie pewnych wariantów 
organizacyjnych, możliwości trans-
portowych. Na podsumowania dzia-
łań przyjdzie jeszcze czas, ale wygląda 
na to, że test ewakuacji sporej grupy 
mieszkańców przebiegł sprawnie.   

 *  *  *
ANAKONDA-18 jest przed-

sięwzięciem integrującym wszystkie 
inicjatywy wynikające z postanowień 
Warszawskiego Szczytu NATO. 
Pozostając ćwiczeniem narodowym 
o zasięgu regionalnym z udziałem 
sił zbrojnych innych państw została  

skorelowana z ćwiczeniami NATO 
i ćwiczeniami narodowymi państw 
Sojuszu.

Celem ćwiczenia jest integracja 
narodowych, sojuszniczych struk-
tur dowodzenia i wojsk w ramach 
osiągania zdolności do prowadzenia 
strategicznej operacji obronnej w 
środowisku zagrożeń konwencjonal-
nych oraz hybrydowych.

W AN-18 uczestniczą żołnierze 
z 10 krajów Sojuszu oraz struktur 
dowodzenia i sił NATO. Na tery-
torium RP ćwiczy około 12 500 
żołnierzy, a blisko 5000 żołnierzy 
w Estonii, Litwie i na Łotwie oraz 
akwenie Morza Bałtyckiego. AN-18 
jest  przeprowadzana na poligonach 
w Polsce, w międzynarodowej prze-
strzeni powietrznej oraz na Morzu 
Bałtyckim. Po raz pierwszy w histo-
rii ćwiczenie także w Estonii, Litwie 
i na Łotwie.

polityka
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Bohaterem mediów ogólnopolskich i lokalnych 
stał się ostatnio Jarosław Zieliński (PiS) z 

Suwałk, wiceminister spraw wewnętrznych 
i administracji, poseł z województwa 

podlaskiego. Na pewno jednak nie w taki 
sposób w jaki chciałby być prezentowany.

Zaczęło się od listu, jaki do posłanki Bo-
żeny Kamińskiej (PO), także z Suwałk skiero-
wali policjanci z suwalskiej komendy. Opisują 
w nim m. im. przypadki całodobowego pilno-
wania posesji ministra, obowiązku "udawania" 
funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa  
(garnitury ciemne okulary, słuchawki w uchu) 
przy boku wiceministra, zatrudnienie kapłana, 
który nie wiadomo, jakie obowiązki wypełnia. 
Ogólna wymowa pisma jest taka, że policjanci 
czują się upokorzeni wieloma czynnościami, 
do których się ich zmusza. 

Posłanka Bożena Kamińska ogłosiła list 
z sejmowej trybuny. I zaczęło się... Media 
zaczęły przypominać sprawy konfetti sypa-
nego z helikoptera na wiceministra Jarosła-
wa Zielińskiego w Augustowie, emerytki 
tańczące przed nim w hawajskich strojach w 
Białymstoku, a nastoletnie gimnastyczki w 

Czerwonym Borze, maszt z unijną flagą zni-
kający w Łomży przed wizytą wiceministra 
(od tamtej pory przywożony jest na uroczy-
stości policyjne czy strażackie własny maszt), 
strzały z broni palnej i syreny alarmowe o 
godz. 4.45 w Suwałkach dla uczczenia rocz-
nicy wybuchu II wojny światowej i wiele 
jeszcze innych zdarzeń.  Opozycja uważa je 
za dowody, że wiceminister traktuje policję 
jako swoją służbę, a województwo podlaskie 
jako swój folwark. Do zarzutów dołączyli 
się także policjanci z Augustowa, Grajewa i 
Sejn wyliczając m. in. jak często muszą wy-
syłać poczty sztandarowe na uroczystości z 
udziałem wiceministra. 

Jarosław Zieliński przez kilka dni nie od-
nosił się do oskarżeń. Lakoniczne komunikaty 
przedstawiła jedynie Komenda Miejska Poli-
cji w Suwałkach tłumacząc, że stałe patrole 
w okolicach domu wiceministra wiążą się z 
zagrożeniami na ważnej trasie nr 8, a każde 
z realizowanych przez funkcjonariuszy zadań 
nie narusza prawa. Sam wiceminister opubli-

kował po pewnym czasie  na Twitterze krót-
ki komunikat:  "Część mediów i polityków 
opozycji w odwecie za naruszenie interesów 
wpływowych dotąd grup i osób usiłuje mnie 
ośmieszyć i skompromitować powielając wy-
ssane z palce historie na mój temat. Jest to aż 
nadto czytelne komu i czemu ma służyć ta 
nagonka".

Część portali internetowych i gazet pod-
jęła spekulacje czy sprawa może się skończyć 
dymisją wiceministra czy jednak obroni go 
Jarosław Kaczyński za długoletnią współpra-
cę, niezłomną wierność PiS, ale także za to, 
że Jarosław Zieliński po zmianach w resor-
cie rolnictwa pozostał jednym wyższej rangi 
politykiem z województwa podlaskiego w 
rządzie.   

Post wiceministra chyba w tej sprawie nie 
wystarczy. Jak doniosły media, szef MSWiA 
Joachim Brudziński zażądał  w tej sprawie 
wyjaśnień, a w Komendzie Miejskiej Policji w 
Suwałkach pojawili się kontrolerzy z Komen-
dy Głównej.   

Trudne dni wiceministra Jarosława Zielińskiego

Łomża dała bezpieczne schronienie
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Policyjne patrole są na ulicach Łomży i 
innych miejscowości powiatu – zapew-
niła  asp. Ewelina Szlesińska, oficer pra-
sowy komendanta miejskiego policji w 
Łomży w szczytowym momencie wy-
darzeń, o których mówiła cała Polska 
. Łomżyńskiej jednostki nie ominęły 
jednak problemy z dużą liczbą funkcjo-
nariuszy na zwolnieniach lekarskich.

Jak wynikała z danych KMP  w 
Łomży, w najtrudniejszych dniach 
z L4 korzystało blisko 50 procent 
policjantów z około 220 tworzących 
jednostkę. Przedstawiciele komendy 
zapewniali jednak, że priorytetem 
pozostawało zapewnianie bezpie-
czeństwa mieszkańcom miasta i po-
wiatu. Faktycznie, funkcjonariuszy 

na ulicach było widać , nie doszło 
także do poważniejszych proble-
mów, gdy potrzebna była interwen-
cja.   

Do służb patrolowych dołą-
czyli w trudnym  okresie funkcjo-
nariusze, którzy zwykle wykony-
wali swoje obowiązki w budynku 
komendy. Dodatkowym uzupeł-

nieniem stały się  patrole z udzia-
łem mundurowych z Żandarmerii 
Wojskowej czy Straży Granicznej, 
realizowane zresztą już od dłuż-
szego czasu.

Przedstawiciele łomżyńskiej 
policji nie komentowali  w żaden 
sposób tego, co sprawiło, że  tak 
znaczny odsetek funkcjonariuszy 
korzystał ze zwolnień. W doniesie-
niach mediów krajowych pojawiał 
się natomiast wątek, że jest to rodzaj 

protestu przeciwko warunkom pła-
cowym służby oraz domagania się 
powrotu do dawnego systemu eme-
rytalnego. Mundurowi związkowcy 
wskazywali jednak przede wszyst-
kim na przemęczenie i stres. 

Faktem jest, że po zwarciu po-
rozumienia służb mundurowych z 
szefostwem MSWiA, policjanci w 
ogromnej większości nie przedłuża-
li zwolnień i zaczęli wracać do pracy, 
także w Łomży.                         

Policjanci chorowali, ale już zdrowieją  

Zbigniew Kalinowski z Odznaką 
Honorową Województwa Podlaskiego 
Zbigniew Kalinowski, prezes Zarządu Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Piąt-
nicy, otrzymał Odznakę Honorową Województwa Podlaskiego. Medal w czasie 
posiedzenia Rady Nadzorczej spółdzielni wręczył Stefan Krajewski z Zarządu Wo-
jewództwa Podlaskiego.

- Odznaka Honorowa Województwa Podlaskiego należy się wszystkim 
osobom, które rozwijają  nasz region. Prezes Zbigniew Kalinowski realizuje 
to w sferze rolnictwa i  przemysłu  rolno - spożywczego. Wręczenie medalu 
jest okazją do przekazania podziękowań za tą pracę. Cieszę się, że prezes 
spółdzielni mleczarskiej w Piątnicy decyzją kapituły i zarządu województwa 
taką odznakę otrzymał - powiedział Stefan Krajewski.

Spółdzielnia Mleczarska w Piątnicy otrzymała wyróżnienie w raporcie 
najbardziej inspirujących firm Europy ogłoszonym przez Giełdę Papierów 
Wartościowych w Londynie. 

- W ciągu 30 lat kilka firm mleczarskich w województwie podlaskim 
stało się  liderami w kraju i Europie. Oczywiście każda ma inną ścieżkę 
rozwoju. My wybraliśmy  najprostszą - w oparciu o rozwój organiczny. Pod-
stawą było zapewnienie  wysokiej jakości  mleka do przetwórstwa. Poprzez 
zakup wysokiej jakości instalacji, najlepszego sprzętu i technologii dostęp-
nych na świecie, uzyskaliśmy to, że nasze produkty są bardzo wysokiej jako-
ści. Stąd wysoka pozycja marki Piątnica - tłumaczył Zbigniew Kalinowski, 
prezes zarządu OSM w Piątnicy. 

Do Okręgowej Spółdzielni  Mleczarskiej w Piątnicy należy także zakład 
produkcyjny w Ostrołęce.

Świetny pomysł. Brawo. Super. Komen-
tatorzy z internetowych forów, nieczę-
sto bywają tak zgodni i to w dodatku 
w pochwałach. Wśród wielu wydarzeń 
związanych ze 100-leciem odzyskania 
niepodległości przez Polskę w życzliwą 
pamięć mieszkańców Łomży głęboko 
zapadła 100-metrowa flaga narodo-
wa rozwinięta 11 listopada na Starym 
Rynku wśród tłumu uczestników Pikni-
ku Patriotycznego.

- Wiem, że inicjatywa  powsta-
ła w Spółdzielni Socjalnej Alexis. 
Zaproponowały ją trzy panie: Anna 
Sakowska, Monika Balewska i  Ka-
tarzyna Frąckiewicz.  Prezes Barba-
ra Duda natychmiast zadecydowała, 
że Alexis obejmie akcję  patronatem 
- mówi Magdalena Kamińska  ze 
Stowarzyszenia Europartner Aka-
demicki Klub Integracji Europej-
skiej, Ośrodek Wsparcia Ekonomi 
Społecznej w Łomży.

Okazało się, że OWES również 
entuzjastycznie przyjął unikalny 
pomysł zaakcentowania tak waż-
nego dla Polski jubileuszu. W ten 

sposób uszycie i wyeksponowanie 
biało-czerwonej flagi zrealizowa-
ne zostało w ramach projektu „100 
lat - flaga” realizowanego w ramach 
projektu.”Podlaskie Lokalnie" z do-
finansowaniem ze środków Progra-
mu Fundusz Inicjatyw Obywatel-
skich. Regionalnymi Operatorami 
Projektu są: Fundacja OKNO NA 
WSCHÓD oraz Fundacja Podlaski 
Instytut Rzeczypospolitej Suweren-
nej”. 

- Wyzwanie było wręcz- po-
wiedziałabym - zachęcające. 
Mamy przecież w naszej spół-
dzielni do czynienia z produkcją 
tekstylną. Od strony technicznej 
żadnego problemu nie było. Jedna 
stumetrowa bela bawełnianej tka-
niny, druga, zszycie. Nieoceniona 
była pomoc OWES. Bardzo życz-
liwie pomysł przyjęty został  przez 

prezydenta Mariusza Chrzanow-
skiego  - mówi Barbara Duda, pre-
zes spółdzielni Alexis. 

Jak dodaje, Barbara Duda, 
ogromną satysfakcję inicjatorom i 
wykonawcom projekty dało entu-
zjastyczne przywitanie flagi przez 
tłum na Starym Rynku. Nikt nie 
odmawiał udziału w rozciągnięciu 
biało-czerwonej przez całą szero-
kość placu.

Wszystko udokumentowane 
zostało zdjęciami z ziemi i z dro-
na, na których wyraźnie widać jak 
wielką atrakcją jest tak wielka flaga. 
Dlatego nie będzie przerobiona na 
pościel czy ubrania. Została staran-
nie złożona w spółdzielni Alexis.

- Zwracali się już do nas chętni, 
aby ją wypożyczać na wydarzenia 
sportowe. Myślę, że to dobry po-
mysł  - mówi Barbara Duda.   

Zbigniewowi Kalinowskiemu prezesowi spółdzielni mleczarskiej w Piątnicy Odznakę 
Honorową Województwa Podlaskiego wręczył Stefan Krajewski członek zarządu 
województwa. 

100 metrów bieli i czerwieni  
na 100 lat Niepodległej 
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Wicemarszałek województwa Maciej 
Żywno poinformował o zagrożeniu 

dla dalszej rewitalizacji linii 
kolejowej nr 36: Łapy – Śniadowo 

- granica z województwem 
mazowieckim. Przeznaczone na 

ten cel ponad 49,8 miliona złotych 
kolejowa spółka PKP PLK wolałaby 

przeznaczyć na inwestycje przy 
granicy polsko - białoruskiej 

(Kuźnica Białostocka – Gieniusze, 
granica państwa – Chryzanów).

- Okazuje się, że dla rządu na-
dal jako region nie jesteśmy priory-
tetem, bo wycofuje się z kolejnych 
ważnych dla nas inwestycji – cy-
tował słowa wicemarszałka portal 
Wrota Podlasia (potem niektóre 
fragmenty materiału zniknęły).

Przywrócenie do życia opusz-
czonej od wielu lat linii Łapy – 
Śniadowo – Ostrołęka miało być 
jedną z ważniejszych inwestycji ko-
lejowych w regionie, ale o znaczeniu 
poważniejszym, bo wiążącym się z 
budową trasy Rail Baltica z krajów 
nadbałtyckich do zachodniej Eu-
ropy. W czasie kolejnych etapów 
inwestycji między Warszawą a Bia-
łymstokiem, linia nr 36 miała służyć 
jako „objazd” czy rezerwa dla ruchu 
towarowego. Jej dalszą moderniza-
cję miał zamiar wspomóc samorząd 
województwa podlaskiego ze środ-
ków swego Regionalnego Programu 
Operacyjnego. 

Po części zresztą prace zostały 
zrealizowane. Mieszkańcy Śniado-
wa mówią, że w pewnym okresie 
ruch pociągów towarowych przez 
miejscowość był całkiem spory. Te-
raz jest trochę spokojniej, ale składy 
normalnie przez miejscowość prze-
jeżdżają w kierunku Białegostoku i 
Ostrołęki.    

Jak informują Wrota Podlasia, 
„dwie umowy na realizacje inwe-
stycji na trasie Kuźnica Białostoc-
ka – Geniusze i granica państwa 
– Chryzanów zostały podpisane i 
to poza konkursem. Do podpisania 
trzeciej, na realizację inwestycji na 
trasie Łapy- Śniadowo nie doszło. 
PKP tłumaczy się brakiem wkładu 
własnego. Podstawą pesymistycz-
nej oceny sytuacji przez władze 
województwa podlaskiego stało 
się pismo, które podpisał Krzysz-
tof Pietras, p.o. dyrektora Regionu 
Centralnego    PKP Polskie Linie 
Kolejowe S.A. Centrum Realizacji 
Inwestycji. Oto fragmenty listu:

„W opinii PKP Polskie Linie 
Kolejowe S.A. Centrum Realizacji 
Inwestycji, zabezpieczeniem dodat-
kowego źródła finansowania pro-
jektu, mogłyby być w całości środki 
finansowe (EFRR + Fundusz Kole-

jowy) przeznaczone na projekt re-
alizowany również w ramach RPO 
Województwa Podlaskiego, tj. „Re-
witalizacja linii kolejowej nr 36 na 
odcinku Łapy — Śniadowo — gra-
nica województwa”.

W dniu 16 października 2018 
r. wpłynęła jedna oferta na re-
alizację tego projektu o wartości 
trzykrotnie przewyższającej kwotę 
zabezpieczoną przez Zamawiają-
cego. W związku z tym, biorąc pod 
uwagę priorytetowe znaczenie dla 
województwa podlaskiego szero-
kotorowej linii kolejowej nr 57, 
rezygnacja z projektu na linii nr 
36 (Łapy — Śniadowo — grani-
ca województwa) i przeznaczenie 
kwoty w wysokości netto 49 819 
928,34 PLN na zwiększenie na-
kładów na realizację projektu na 
linii nr 57 wydaje się być działa-
niem ze wszech miar pożądanym, 
przy podkreśleniu faktu, iż po linii 
kolejowej nr 36 przebudowanej w 
oparciu o środki finansowe w ra-
mach CEF (projekt „Polepszenie 
jakości usług przewozowych na li-
niach objazdowych 31, 32, 36” oraz 
dwóch projektów: „Prace na linii 
E75 na odcinku Sadowne — Czy-
żew wraz z robotami pozostałymi 
na odcinku Warszawa Rembertów 
— Sadowne” i „Prace na linii E75 
na odcinku Czyżew — Białystok”) 

sprawnie odbywa się ruch kolejowy 
i znaczącej poprawie uległa oferta 
przewozowa.

Podsumowując powyższe fakty, 
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 
wnioskuje do Instytucji Zarządzają-
cej Regionalnym Programem Ope-
racyjnym Województwa Podlaskie-
go o podjęcie stosownych działań i 
wyrażenie zgody na:

1. Przesunięcie nakładów RPO 
Województwa Podlaskiego w kwo-
cie netto 49 819 928,34 PLN z 
projektu pn.: „Rewitalizacja linii 
kolejowej nr 36 na odcinku Łapy — 
Śniadowo — granica województwa” 
na projekt pn.: „Rewitalizacja linii 
kolejowej nr 57 na odcinku Kuź-
nica Białostocka — Gieniusze (S)” 
„Rewitalizacja linii kolejowej nr 
923 na odcinku Bufałowo Wschód 
— Bufałowo (S)” z jednoczesnym 

unieważnieniem postępowań prze-
targowych na zaprojektowanie i wy-
konanie robót budowlanych oraz na 
zarządzanie i sprawowanie nadzoru 
inwestorskiego w ramach projektu 
pn.: „Rewitalizacja linii kolejowej nr 
36 na odcinku Łapy Śniadowo — 
granica województwa”

2. Wyrażenie zgody na wycofa-
nie złożonego w dniu 30 sierpnia 
2018 r. w Departamencie Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Podlaskiego wniosku 
o dofinansowanie projektu pn. „Re-
witalizacja linii kolejowej nr 36 na 
odcinku Łapy — Śniadowo — gra-
nica województwa” i przesunięcie go 
na listę rezerwową.

3. Wyrażenie zgody na wszczę-
cie postępowania przetargowego dla 
projektu „Rewitalizacja linii kole-

jowej nr 49 na odcinku Śniadowo 
— Łomża” w zakresie opracowania 
dokumentacji projektowej w opar-
ciu o nakłady RPO Województwa 
Podlaskiego”.

Informacje z samorządu wo-
jewództwa podlaskiego od razu 
ożywiły dyskusje na temat za-
powiadanych ogromnych inwe-
stycji kolejowych związanych z 
planami Centralnego Portu Ko-
munikacyjnego. Miałaby na nich 
skorzystać także Łomża z nowo-
czesnym i szybkim połączeniem 
z Warszawą i CPK, a także nową 
linią do Kolna i Pisza. To jed-
nak „melodia przyszłości”, choć 
umocowana autorytetem pełno-
mocnika rządu do spraw budowy 
CPK Mikołaja Wilda, a nawet 
samego premiera Mateusza Mo-
rawieckiego.             

ważna sprawa

Interweniuje 
prezydent

Prezydent Łomży Mariusz 
Chrzanowski skierował do władz 
kolejowej spółki PKP PLK S.A. 
interwencyjny list dotyczący zapo-
wiedzi rezygnacji z kolejnych eta-
pów rewitalizacji linii Łapy - Śnia-
dowo oraz ograniczenia planów 
co do trasy Śniadowo - Łomża. 
To reakcja na niepokojące  infor-
macje przekazane kilka dni temu 
przez władze województwa  Pismo 
prezydenta zostało również skiero-
wane do wiadomości Premiera RP, 
Ministra Infrastruktury, Marszałka 
Województwa Podlaskiego, parla-
mentarzystów z naszego regionu 
oraz władz samorządowych sąsia-
dujących z Łomżą. 

Poniżej prezentujemy fragmen-
ty pisma

"Z niemałym zaskoczeniem przy-
jąłem upublicznioną przez Zarząd 
Województwa Podlaskiego informację 
o planowanej przez PKP PLK S.A. 
rezygnacji z realizacji rewitalizacji 
linii kolejowej nr 35 na odcinku Łapy 
– Śniadowo – granica województwa 
oraz opracowanie jedynie dokumen-
tacji na rewitalizację linii kolejowej 
nr 49 na odcinku Śniadowo – Łomża, 
a nie jak wcześniej planowano rów-
nież na wykonanie robót budowla-
nych. Jest to dla mnie niezrozumiałe i 
stanowczo się temu sprzeciwiam. 

Pragnę zauważyć, że powyższe 
działania stanowią zaprzeczenie 
rządowej polityki zrównoważone-
go rozwoju kraju. Stają również w 
sprzeczności do zapowiedzi Mikoła-
ja Wilda, Sekretarza Stanu w Mi-
nisterstwie Infrastruktury, który na 
początku października br., podczas 
swojej wizyty w Łomży deklarował 
włączanie Łomży do systemu połą-
czeń kolejowych oraz budowę nowej 
linii kolejowej nie tylko w kierunku 
Warszawy, ale również Giżycka. 
Wcześniej również Wiceminister In-
frastruktury Andrzej Bittel zapo-
wiadał zlecenie Studium Wykonal-
ności, w którym eksperci zdecydują 
czy linia kolejowa z Warszawy na 
Mazury mogłaby przebiegać przez 
Łomżę.

Linie kolejowe Nr 36, na odcin-
ku Śniadowo – Łapy i nr 49 - Śnia-
dowo - Łomża są wykorzystywane 
do transportu tranzytowego towa-
rów od granicy państwa (Kuźnica) 
do Łomży i odwrotnie oraz do kra-
jowego transportu towarów maso-
wych (węgiel, kruszywa budowlane, 
cement, drewno i inne). Na linii ko-
lejowej nr 49 - Śniadowo - Łomża, 

w skali roku do Łomży transportuje 
się 70 - 90 tys. ton tych towarów, a 
na linii nr 36 - Ostrołęka - Łapy - 
204 - 275 tys. ton.

Na początku 2014 r. Zarząd 
Województwa Podlaskiego umieścił 
modernizację linii kolejowych Nr 36 
w granicach województwa oraz linii 
Nr 45 na liście zadań priorytetowych 
Regionalnego Programu Operacyjne-
go na lata 2014 - 2020. Natomiast 
we wrześniu 2014 r.   przyznał do-
tację z Regionalnego Programu 
Operacyjnego spółce PKP PLK na 
przygotowanie dokumentacji przed-
projektowej do wniosku o wydanie 
decyzji środowiskowej, niezbędnej do 
modernizacji linii kolejowych w re-
gionie, w tym linii nr 36 - Ostrołęka 
- Łapy i nr 49 - Śniadowo - Łomża. 

W 2017 roku spółka PKP PLK 
informowała, że tory kolejowe do 
Łomży mają być remontowane w la-
tach 2019 – 2020. Zasadność reali-
zacji tych prac wynikała ze studium 
wykonalności rewitalizacji linii ko-
lejowych nr 36 na odcinku Łapy - 
Śniadowo - granica województwa 
mazowieckiego oraz linii nr 49 na 
odcinku Śniadowo – Łomża. 

Powyższe inwestycje mają klu-
czowe znaczenie z punktu widzenia 
możliwości wzmocnienia potencjału 
gospodarczego regionu oraz uela-
stycznienia rynku pracy. Ponadto ich 
realizacja będzie miała wpływ na 
poprawę dostępności transportowej 
zarówno dla podmiotów gospodar-
czych, jak i osób prywatnych. Istnie-
jące od ćwierć wieku zaniedbania w 
tej kwestii doprowadziły do braku 
inwestorów i degradacji gospodar-
czej regionu. Obecnie subregion 
łomżyński jest białą plamą na ma-
pie kolejowej województwa, Polski i 
Europy.

Apeluję o zaniechanie działań 
zmierzających do rezygnacji z mo-
dernizacji linii kolejowych nr 36 i 
49, bądź jej znacznego opóźnienia i 
jak najszybsze podjęcie prac związa-
nych z rewitalizacją kolei do Łomży. 
Jednocześnie deklaruję możliwość 
organizacji spotkania ze wszystkimi 
stronami zainteresowanymi zaprze-
staniem degradacji kolei w zachodniej 
części województwa podlaskiego oraz 
podjęciem jak najszybszych działań 
mających na celu jej dostosowanie do 
wymogów XXI wieku".

PKP wolą szerokie tory na Białoruś  
niż zwykłe do Śniadowa
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Dmowski i Piłsudski
Jeżeli gdzieś w Polsce obowią-

zuje jeszcze teza sformułowana 
przez Jerzego Giedroycia o rządzą-
cych Polską trumnach Piłsudskiego 
i Dmowskiego, czyli  odrębnych 
tradycjach politycznych i wizjach 
Polski, to nie w Łomży. Tu pamięć o 
obu mężach stanu, architektach nie-
podległej Polski  nie dzieli, a raczej 
łączy. Tym bardziej, że obaj mieli 
związki z Łomżą i Ziemią Łom-
żyńską.

Tradycyjnie już uroczystości 11 
listopada rozpoczęło spotkania przy 
tablicy poświęconej postaci Ro-
mana Dmowskiego, która znajduje 
się na budynku Muzeum Przyro-
dy w Drozdowie, czyli na dawnym 
dworku rodu Lutosławskich. Twór-
ca narodowej demokracji spędził 
tam ostatnie miesiące swego życia i 
zmarł  w styczniu 1939 roku. 

Honory gospodarzy pełnili tam 
dyrektor Muzeum Anna Archacka 
oraz wicestarosta Lech Szabłowski  
w imieniu także prezydenta Łom-
ży oraz wojskowych i harcerskich 
współorganizatorów całego bloku 
jubileuszowych uroczystości.

- Zawsze te dwa nazwiska - 
Dmowski i Piłsudski - przywoły-
wane są w kontekście dyskusji o 
narodowej i lokalnej przeszłości. 
Niekiedy jako bohaterów sporów, 
ale dla nas jako postaci symbolizu-
jących odpowiedzialność i działanie 
pro publico  bono  - mówił Lech 
Szabłowski z PiS, a z podobnymi 
wątkami refleksji dołączył do nie-
go przewodniczący Sejmiku woje-
wództwa Jacek Piorunek z PO.

Przedstawiciele obu głównych 
stron sportu politycznego w kraju, w 
Łomży ramię w ramię brali udział w 
kolejnych częściach uroczystości, np.  
z wspólnym wieńcem od władz wo-
jewództwa, który dla uczczenia pa-
mięci Leona Kaliwody złożyli radni 
Sejmiku Marek Olbryś z PiS i Jacek 
Piorunek. Zresztą działacze łomżyń-
skiej PO wiązankami kwiatów uho-
norowali w taki sam sposób Dmow-
skiego, Piłsudskiego i Kaliwodę. 

Druga część uroczystości odbyła 
się w Łomży, przy Domku Pastora 
przy ul. Krzywe Koło, w którym 
kilkukrotnie gościł Józef Piłsudski 
w swoich konspiracyjnych jeszcze 
wcieleniach. 

Katedra

Kolejnym miejscem rozważań 
o Polsce i Łomży była Katedra, w 
której mszę za Ojczyznę poprze-
dziło odśpiewanie hymnu. Świąty-
nię wypełniło kilkadziesiąt pocztów 
sztandarowych, wojsk, harcerze, sa-

morządowcy, przedstawiciele insty-
tucji i organizacji. 

Ze szczególną uwagą uczestnicy 
przyjęli homilię księdza biskupa Ja-
nusza Stepnowskiego. Ordynariusz 
diecezji łomżyńskiej nawiązywał do 
rocznicy zakończenia straszliwej I 
wojny światowej oraz 100-lecia nie-
podległej Polski oraz do Ewangelii 
z motywem "wdowiego grosza", ale 
głównie swe refleksje skierował pod 
adresem władz i obywateli miasta. 

- Służba publiczna to jest szcze-
gólna służba. Służba państwu i  jego 
instytucjom, służba społeczności lo-
kalnej, temu miastu, służba każdemu 
konkretnemu człowiekowi. Oczy-
wiście zarząd tego miasta nie jest 
w stanie zadowolić wszystkich pra-
gnień,  ale zapewne stara się, by wyjść 
naprzeciw drugiemu człowiekowi. 
Życie nasze to jest głównie służba 
naszej rodzinie, ale też tej szerszej 
społeczności. Ale, żeby stać 
się wielkim, trzeba tego 
słowa, tego pojęcia - służ-
ba - ciągle się uczyć. Jest to 
trudne. I ci, którzy mają od-
powiedzialność za innych, 
muszą ciągle pamiętać, że 
czasu na ziemi nie mają. 
Że ten czas, który im dał 
Pan Bóg, te zdolności inte-
lektualne, które posiadają, 
mają za zadania poświęcić 
dla drugiego człowieka. 
Ten wybór ludzi jest krótki 
i trwa kilka, kilkanaście, czy 
nieraz kilkadziesiąt lat Ale 
jest to też zaufanie drugiego 
człowieka, który wierzy, że 
będziemy mu służyć. 

W dzisiejszym dniu 
jako patrioci możemy się 

zapytać przed Bogiem i tą wdową: 
ile z mego życia wrzuciłem dla oj-
czyzny, dla mojego miasta? Ile po-
święciłem dla tej konkretnej małej 
ojczyzny?  Niemcy mają takie po-
jęcie heimat. To znaczy ojczyzna, 
ale w trochę innym sensie niż u nas. 
Dla nich heimat to przede wszyst-
kim miasto, wieś, land, czyli nasze  
województwo, ale nie całe państwo.  
Naszą małą ojczyzną jest to miasto, 
dla którego mamy wszyscy praco-
wać, poświęcać się  całkowicie nie 
szczędząc naszego zaangażowania, 
nie zostawiając tego zaangażowania 
na czasy przyszłe. Pracować dla tego 
miasta to znaczy kiedyś przekazać 
następnym pokoleniom. Ale miasto 
należy przekazać w dobrej kondycji. 
Nie możemy przekazać następnym 
weksli do zapłaty. Tu jest zadanie 
dla każdego z nas, dla każdego oby-
watela, aby to miasto nie zbiedniało. 

Bo co będzie jeżeli banki będą za-
cierać ręce i będą robić dobry biz-
nes? Przedsiębiorcy też będą rozwi-
jać swoje firmy, mają do tego słuszne 
prawo. Niektórzy będą mieli miejsca 
w spółkach miejskich i będą się nimi 
cieszyć, a miasto będzie stawać się 
powoli nędzarzem. 

To jest zadanie dla wszystkich 
miast, wszystkich obywateli . Dla 
tych, którzy zarządzają, to wielkie  
zadanie. Nie dotyczy tylko naszego 
grodu, ale także wielu miast takich 
jak Łomża, które przeżywają i będą 
przeżywać kryzysy . Tak łatwo jest 
nam nieraz składać winę na tych z 
Białegostoku ale czy nie wypadałoby 
popatrzyć na nas samych, czy wina nie 
leży w nas samych. Suwałki nie patrzą 
na Białystok, rozwijają się i my mamy 
za zadanie, aby patrzeć na siebie. Na 
cuda nie liczmy, jak śpiewała obywa-
telka tego miasta. Liczmy na siebie 

na nasze zaangażowanie wszystkich 
mieszkańców naszego grodu, aby 
kiedyś przekazywać go następnym 
pokoleniom, naszym dzieciom i na-
szym wnuczkom w dobrej kondycji. I 
tego wszystkiego życzę Wam drodzy 
mieszkańcy i obywatele tego grodu 
ale też życzę zarządcom tego miasta, 
aby te ich pragnienia, które mają w 
sercu spełniły się aby następne lata 
dla tego miasta były szansą na rozwój 
rozkwit tego grodu".

Podróż przez historię

Ze świątyni uczestnicy uroczy-
stości przemaszerowali - prowa-
dzeni przez orkiestrę dętą - na ulicę 
Sienkiewicza. Na jednej z najpięk-
niejszych miejskich kamienic znaj-
duje się tam tablica upamiętniająca 
Leona Kaliwodę. Młodziutki pe-
owiak i harcerz zginął 11 listopada 
1918 roku, gdy wraz z innymi bo-
jownikami niepodległości próbował 
odebrać broń niemieckiemu patro-
lowi.  To miejsce bardziej rozbudo-
wanych refleksji o historii.

- W 1918 roku, po 123 latach 
niewoli, Polska ponownie stała się 
niepodległym Państwem. Ta upra-
gniona niepodległość była nie tylko 
wynikiem wykorzystania odpo-
wiedniej sytuacji międzynarodowej, 
ale przede wszystkim owocem pra-
cy i walki wielu polskich patriotów. 
Na myśl przychodzą nam przede 
wszystkim Józef Piłsudski oraz Ro-
man Dmowski, ale także Ignacy Da-
szyński, Wojciech Korfanty, Ignacy 
Paderewski  i Wincenty Witos. Tak 
jak droga do upadku Rzeczypospo-
litej wiodła poprzez wewnętrzne 
konflikty podsycane przez sąsiednie 
mocarstwa, tak jej odrodzenie moż-
liwe było dzięki współpracy ludzi 
i środowisk często o odmiennych 
światopoglądach. Nasza historia 
przestrzega nas przed wzajemnymi 
kłótniami, które mogą być tragiczne 
w skutkach. Uczy nas, że jeżeli chce-
my coś osiągnąć, musimy być zgodni 
w swoich postanowieniach. To tyczy 
się zarówno kwestii związanych  z 
dobrem naszej ojczyzny, jak również 
lokalnych środowisk.

Mówiąc o niepodległości na 
lokalnych uroczystościach powin-
niśmy powrócić pamięcią także 
do działaczy niepodległościowych 
pochodzących z naszego miasta. 
Wspominamy Bronisławę Kra-
szewską – właścicielkę kamienicy w 
której koncentrowała się działalność 
konspiratorów niepodległościowych 
i jej syna Jana Kraszewskiego, który 
był komendantem okręgu łomżyń-

Dokończenie na str. 6

Polska i Łomża.  
Czas pamięci i ważnych słów    

Bardzo mocny przekaz biskupa łomżyńskiego dla "zarządu" i obywateli Łomży, dwie trumny, które nie są w Łomży tematem sporu, krew kilku 
młodych  bojowników o wolność, orzeł zrywający się do lotu, a na zakończenie festyn i fajerwerki. Można by pewnie sobie wyobrazić jeszcze 

bardziej efektowne obchody tej rocznicy, ale z pewnością - dzień stulecia niepodległości Polski nie był w Łomży i na Ziemi Łomżyńskiej tylko 
"odrobieniem obowiązkowej lekcji".            

Biskup Janusz Stepnowski, ordynariusz łomżyński, 21 listopada świętuje imieniny, duszpasterzowi naszej 
wspólnoty Grupa Medialna Narew życzy wielu powodów do głębokich refleksji, a jeszcze więcej do uśmiechu
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skiego Polskiej Organizacji Woj-
skowej. Pamiętamy o Marii Żbi-
kowskiej, pierwszej drużynowej II 
Drużyny im. Emilii Plater w Łom-
ży. Wspominamy Izydora Galiń-
skiego, jednego z twórców Polskiej 
Organizacji Wojskowej w Łomży i 
regionie łomżyńskim oraz Teodora 
Klonowskiego, jednego z twórców 
skautingu w Łomży, który uczest-
niczył  w zabezpieczeniu przyjazdu 
Józefa Piłsudskiego z Magdeburga 
do Warszawy w listopadzie 1918 r. 
Stoimy pod tablicą poświęconą Le-
onowi Kaliwodzie – Peowiakowi, 
ale także harcerzowi. 

Suwerenna, wolna od zewnętrz-
nych zobowiązań i podległości 
Polska, to długi i mocny łańcuch 
obywatelskiego trudu. To łańcuch 
krwi, uporu i pracy całych polskich 
pokoleń ciągnący się przez wieki, 
także przez naszą łomżyńską ziemię 
- mówił prezydent Mariusz Chrza-
nowski. 

Poseł Bernadeta Krynicka od-
wołała się do słów innej postaci 
związanej z Łomżą

- Stefan Kardynał Wyszyński 
powiedział: Sztuką jest umierać dla 
ojczyzny, ale największą sztuką jest  
dobrze żyć dla niej. Niech te słowa 
będą dla nas wszystkich  drogowska-
zem. W tym duchu wychowujmy 
nasze dzieci,  z tą myślą pracujmy. 
Naszym świętym obowiązkiem jest 
przekazać zasobniejszą i bezpiecz-

niejsza Polskę przyszłym pokole-
niom Jesteśmy to winni tym, którzy 
przelali krew za naszą wolność - po-
wiedziała.

Poseł Lech Antoni Kołakowski  
kolei zabrał słuchaczy na wędrówkę 
po historii polskich starań o kraj. 
Podkreślał jak w trudnych latach 
formalnego nieistnienia Polski na 
mapach, utrzymywali ją przy życiu 
twórcy kultury i żołnierze narodo-
wych zrywów       

- Polska jest jedna musimy ją 
kochać, musimy ją cenić, musimy o 
nią zadbać - stwierdził. 

Jacek Piorunek przypomniał na-

tomiast szczególnie ważne dla kraju 
daty i postacie z historii najnowszej: 
lata 1968, 1970, 1978, 1980, 1989, 
2004. Święty Jan Paweł czy Lech 
Wałęsa.

Z kwiatami i zniczami pospie-
szyli pod tablicę Leona Kaliwody 
parlamentarzyści, samorządowcy, 
żołnierze, harcerze, kombatanci. 
Były kwiaty m. in. od Zygmunta 
Zdanowicza, prezesa Towarzystwa 
Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej i 
Wiesława Grzymały, dyrektora od-
działu  Agencji Restrukturyzacji  i 
Modernizacji Rolnictwa.

Orzeł 
Wiele znaczeń i 

emocji miała kolejna 
część uroczystości - 
odwiedziny cmentarza 
katedralnego przy ul. 
Kopernika. Kulminacją 
było tak odsłonięcie no-
wego zwieńczenia na-
grobka Leona Kaliwody. 
Rzeźbę zrywającego się 
do lotu orła odsłonili: 
Magdalena Grzelecka, 
wnuczka siostry Le-
ona Kaliwody, Urszula 
Sępkowska ze Zgroma-
dzenia Sióstr Służek, 
projektantka, prezydent 
Mariusz Chrzanowski 
i prezes Zygmunt Zda-
nowicz.

- Moja babcia bardzo często 
opowiadała o swoim wspaniałym 
bracie, który w Łomży znalazł swoją 
wielką miłość i zostawił życie. Pa-
miętam szczególnie opowieść o wi-
zycie w Belwederze i słowach mar-
szałka Józefa Piłsudskiego o wujku: 
Mój żołnierzyk, mój dzielny żołnie-
rzyk - mówiła Magdalena Grzelec-
ka dziękując wszystkim, którzy dba-
ją o mogiłę Leona Kaliwody.

Historyk, profesor Adam Do-
broński, wskazał na sąsiadujący z 
nią nagrobek Aleksandra Chry-
stowskiego, burmistrza, społecznika, 
lidera lokalnej społeczności, którego 

nazwał "osobą numer 1 w Łomży" 
w dziele dążenia do niepodległości.

- Niestety wysiłku tej pracy nie 
wytrzymało jego ciało. Nie dożył, 
ale jesteśmy jego dłużnikami. I jesz-
cze wielu innych. Tę wolność odzy-
skaliśmy - można rzec - cudownie, 
bez wystrzału, na zasadzie umowy. 
Dlaczego w Łomży był inaczej, 
dlaczego musiało polec aż pięciu 
peowiaków. Powinni żyć i pracować, 
a dopełnili ofiary dla Polski?  Ten 
orzeł jest symbolem siły, ale to także 
znak piękna, refleksji, Jest przepięk-
ny - stwierdził historyk nazywając 
łomżyński  cmentarz przebogatym 
archiwum, które trzeba ciągle od-
krywać i badać.

Piknik i mapping

"Okolicznościowa" pogoda nie 
do końca dopisała podczas łomżyń-
skich uroczystości - było chłodno i 
wiało - ale i tak setki łomżyniaków 
skorzystało z zaproszenia prezyden-
ta na wieczorny Piknik Patriotyczny 
na Starym Rynku.                                          

Była muzyka, wspólne śpiewa-
nie, a ze szczególnym zaintereso-
waniem uczestnicy przyjęli  video 
mapping o historii miasta, czyli 
świetlne widowisko na budynku Ra-
tusza oraz pokaz sztucznych ogni.

- Takich fajerwerków jeszcze w 
Łomży nie widziałam. Były krótkie, 
ale jakże piękne w tym wyjątko-
wym dla Łomży oraz Polski dniu! 
- powiedziała mieszkanka Łomży z 
małą córeczką na rękach. 

dla Niepodległej

Polska i Łomża. Czas pamięci i ważnych słów    
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Technicy i Inżynierowie Stowarzyszeń 
Naukowo – Technicznych zrzeszeni w 
Naczelnej Organizacji Technicznej mieli 
ogromny wkład w rozwój gospodarczy 
Polski na przestrzeni ostatnich stu lat. 
Ich wiedza, solidna praca i chęć budo-
wania ojczyzny umacniała Niepodległą. 
100. rocznica odzyskania przez Polskę 
wolności to doskonały czas, by o tym 
przypomnieć.  

- Popatrzmy  na techniki walki 
czy konstrukcję broni. Gdyby nie 
inżynierowie i technicy, to z pew-
nością nigdy byśmy ich nie znali. 
Dlatego tak ważne jest, by o tym 
nie zapominać - tłumaczy  Bog-
dan Laskowski, prezes zarządu 
Łomżyńskiej Rady FSNT NOT. 
- Udział Naczelnej Organizacji 
Technicznej w Łomży, z 40 – let-
nią tradycją polegał właściwie na 
ugruntowaniu i rozbudowaniu tego, 
co już wcześniej zostało stworzone. 
Pracując dla ojczyzny służyliśmy 

naszą wiedzą i umiejętnościami. W 
czasie, kiedy świętujemy i podsu-
mowujemy 100 – lecie odzyskania 
przez Polskę Niepodległości, a tak-
że zastanawiamy się nad wkładem 
inżynierów i techników w rozwój 
gospodarczy kraju, możemy z pełną 
odpowiedzialnością powiedzieć, że 
pełniliśmy w pewnym sensie misję. 
Każdy z nas, pracując czy to w za-
wodzie elektryka, czy budowlańca 
albo drogowca, ma świadomość 
tego, że przyczynił się do tego, jak 
teraz wygląda i prezentuje się nasz 
kraj. Oby tylko przyszłe pokole-
nia potrafiły docenić to, co myśmy 
zbudowali -  uzupełnia Krystyna 
Lipińska, zastępca prezesa zarzą-
du Łomżyńskiej Rady Federacji 
FSNT NOT, członek Stowarzy-
szenia Inżynierów i Techników 
Komunikacji RP.  

Na uroczystym spotkaniu ze-
brała się Łomżyńska Rada Federacji 

Stowarzyszeń Naukowo- Technicz-
nych Naczelnej Organizacji Tech-
nicznej w Łomży oraz działacze z 
wybitnymi zasługami. 

- Od dłuższego czasu zastana-
wialiśmy się w jaki sposób uczcić 
jedyne w swoim rodzaju święto Pol-
ski. Postanowiliśmy zorganizować 
spotkanie członków wszystkich po-
koleń Łomżyńskiej Rady Federacji 
Stowarzyszeń Naukowo – Tech-
nicznych w Łomży. Począwszy od 
prezesów, którzy zarządzali nią w 
1985 roku, a skończywszy na tych, 
którzy zarządzają nią teraz - mówi 
Piotr Grabani, dyrektor biura Na-
czelnej Organizacji Technicznej w 
Łomży.   

Praca na rzecz rozwoju kra-
ju przez kilkadziesiąt długich lat, 
determinacja i zaangażowanie. To 
cechy, które łączą wyróżnionych 
srebrnymi i złotymi honorowymi 
odznakami Naczelnej Organiza-
cji Technicznej. Srebrną odznakę 
otrzymał Andrzej Karwowski, wie-
loletni członek Stowarzyszenia In-
żynierów i Techników Komunikacji 
RP. Złotą honorową odznaką NOT 
została odznaczona natomiast Kry-
styna Lipińska, członek Stowa-
rzyszenia Inżynierów i Techników 
Komunikacji RP oraz Jacek Do-
maszewski, członek Stowarzyszenia 
Elektryków Polskich.   

Ale czym byłoby wspólne 
świętowanie bez wierszy i pieśni 
patriotycznych? Na zaproszenie 
Łomżyńskiej Rady Federacji Sto-

warzyszeń Naukowo - Technicz-
nych NOT, z autorskim recitalem 
wystąpił zespół z Klubu Senior Vi-
gor Plus w Łomży. 

- Bardzo cieszymy się, że może-
my aktywnie uczestniczyć w życiu tej 
społeczności. Jako rodowici łomży-
niacy chcieliśmy zaakcentować nasze 
przywiązanie do tradycji i wartości, 
naszą polskość – mówi pani Barbara 
z klubu Senior Vigor Plus w Łomży. 
- Jestem niezwykle wzruszony, że u 
kresu mojego życia doczekałem 100 
rocznicy odzyskania przez Polskę 

niepodległości i mogę świętować ją w 
takim gronie. Życie w wolnym kraju, 
to ogromna duma  – wtóruje koleżan-
ce pan Teodor.  

Wspólne świętowanie, pamięć 
o bohaterskich czynach, szacunek 
do przeszłości i wiara w przyszłość, 
budowana na sumiennej i wytężonej 
pracy, to spoiwa które scalają najsil-
niej. To właśnie dzięki nim świętować 
dziś można 100–lecie odzyskania 
przez Polskę Niepodległości, a także 
40–lecie Naczelnej Organizacji Tech-
nicznej w Łomży.  

Inżynierowie i technicy pamiętają o Niepodległej 

100. rocznica niepodległej Polski dala 
w wielu środowiskach i miejscach im-
puls żeby odnowić w nas uczucia patrio-
tyzmu, dumy, szacunku dla bohaterów 
przyszłości, radości. Obudziła wyobraź-
nię, kreatywność. 

Nasza redakcja otrzymała wiele 
informacji i relacji o obchodach w 
Łomży i całym regionie. Nie zdo-
łamy pomieścić pełnych opisów i 
relacji z wydarzeń w miastach, gmi-
nach, szkołach, środowiskach, orga-
nizacjach. Dziękujemy serdecznie 
za wszystkie   

Wszystkim twórcom rocz-
nicowych wydarzeń gratulujemy 
pomysłowości, zaangażowania, 

pasji i zapewne radości z jaką pod-
chodzili do realizacji planów "dla 
Niepodległej".

Prezentujemy niektóre ze zdjęć 
przekazanych nam w tych nieocze-
kiwanie pięknych dniach listopada.                 

Polskie świętowania niejedno ma oblicze

Obchodziliśmy w tym roku 40-le-
cie naszej łomżyńskiej organizacji 
naukowo - technicznej, cieszę się, 
że środowisko inżynierskie poprzez 
swoją działalność wniosło malutką 
cegiełkę w budowę Niepodległej 
Polski i Niepodległej Łomży. W 
1999 roku, gdy były likwidowane 
województwa, udało nam się ura-

tować oddział łomżyńskiego NOT. 
Wówczas rady wojewódzkie NOT 
powstawały w oparciu o nowy po-
dział administracyjny, stąd oddzia-
łu łomżyńskiego mogło w ogóle nie 
być, dlatego to dzisiejsze spotkanie, 
to mała uroczystość suwerenności 
naszego łomżyńskiego NOT-u w 
stulecie Niepodległej Polski.
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Agnieszka Więdłocha. Wdzięk, uroda, talent. 
Znana z serialu „Czas honoru”  
oraz filmów „Planeta Singli”.

Zaczynam  
od deseru

„Znam swoją wartość. Ale jestem raczej nieśmiała i ostrożna”.

Agnieszka Więdłocha była w kilku związkach, ale to Antoni Pawlicki skradł jej serce – 
opisuje portal gwiazdy.wp.pl. Aktorzy po raz pierwszy spotkali się na planie serialu „Czas 
honoru”, gdzie zagrali małżeństwo. 

Serial kręcony był w latach 2008-2014 i uważnie śledzony przez miliony Polaków. Zdo-
był też wiele nagród – nie tylko w Polsce – a dla Agnieszki był przepustką do kariery – pisze 
gazeta.pl.

Choć wpadli sobie w oko, początkowo nie obyło się bez komplikacji – piszą gwiazdy.
wp.pl. Antoni Pawlicki był wówczas z Marią Stefańską, a Agnieszka Więdłocha spotykała 
się z Maciejem Musiałem. Obydwoje wkrótce rozstali się ze swoimi partnerami, więc nic nie 
stało na przeszkodzie ich uczuciu. Niedługo potem, Antoni oświadczył się Agnieszce pod 
Wawelem.

Aktorzy rzadko komentowali plotki na temat zmiany stanu cywilnego. Jednak jak podają 
media – w końcu wzięli potajemny ślub, z dala od kamer i blasku fleszy w ustronnym miejscu. 
Jak udało się ustalić dziennikarzom ślub odbył się pod koniec lata w Lubiniu w Wielkopolsce 
w Opactwie Benedyktynów. 

To miejsce miało być kompromisem, dla odmiennych wizji ceremonii. Antoni ponoć 
chciał, by ślub odbył się pod Wawelem, a Agnieszka chciała, by ten ważny dzień był udziałem 
tylko najbliższych, z dala od publiki. Nie ma w tym niczego dziwnego, w końcu od kilku lat 
jest ulubienicą widzów i jedną z najbardziej wziętych polskich aktorek. 

– Zauważyłam, że im dłużej jestem w tym zawodzie, tym bardziej zdaję sobie sprawę 
z tego, że aktor chyba nigdy nie doświadcza czegoś takiego jak spełnienie. Jak już coś zrobi, 
chce więcej i cały czas chciałby coś poprawiać. Myślę, że w tym zawodzie nie jest sposób 
osiągnąć takiego zadowolenia z siebie, żeby z czystym sumieniem można było powiedzieć: 
zrobiłam to i jest super. Chyba nie ma czegoś takiego. Stąd pewnie wynika też ten głód pracy 
i to, że cały czas jesteśmy, tak płodni i kreatywni – cytuje portal interia.pl.

– Myślę, że dopadło mnie życie – zwierza się Dziennikowi Łódzkiemu. Teraz jestem 
Agnieszką, która czasem idzie na kompromis. Kiedyś wydawało mi się, że wszystko jest moż-
liwe, gdy tylko się nad tym pracuje. Dziś wiem, że życie to sztuka kompromisów. Jednak ina-
czej się nie da. Gdy nie idzie się na kompromis, to wkracza się w wolność drugiego człowieka.

– Jako aktorka zawsze od kogoś zależę – opowiada gazecie.pl. Od reżysera, od producen-
tów, od dyrektora w teatrze. To mnie męczy, a z drugiej strony cieszę się, że mam mniejszą 
odpowiedzialność na przykład za innych.

Ale tak naprawdę nie planuję szczegółowo mojej kariery. Ktoś mi kiedyś powiedział, że 
marzenia ograniczają. Bo często, dążąc do ich spełnienia, nie dostrzegasz tego, co jest wokół. 
A kiedy okazują się niemożliwe, jest ci źle. Pomyślałam sobie, że moim celem będzie robienie 
tego, co robię, najlepiej, jak potrafię.

Styl.pl pisze, że aktorka uważa, że poprowadził ją los. „Całe moje życie to przypadek. 
Czasem myślę, co by się działo, gdybym zaczęła się o to wszystko starać, planować i dążyć…„

– Nie wiem, skąd mi się to wzięło, w najbliższym otoczeniu nie zdarzyły się żadne trage-
die, ale cały czas towarzyszy mi poczucie, że to może być ostatni dzień. Przemawiają do mnie 
te wszystkie wydarzenia, gdy na przykład mężczyzna wjeżdża autem w ludzi na sopockim 
molo albo inny taranuje rowerzystę, który jechał na urodziny do mamy. Widziałam kiedyś 
w filmie scenę: dwoje ludzi spotkało się w restauracji i ona zaczęła zamawiać jedzenie od 
deseru. On zdziwiony spytał dlaczego. A ona: „Zaraz może spaść meteor, będzie trzęsienie 
ziemi albo zakrztuszę się makaronem i nie doczekam deseru. No więc zaczynam od najprzy-
jemniejszego". Ja też tak robię.

Zawsze nagradzam się przed pracą, a nie po niej. To są banalne przyjemności: przeczy-
tanie kilku stron książki, obejrzenie filmu, drobiazgi. Dbam, by przed zabraniem się do pracy 
mieć czas dla siebie.

Mlekpol Liderem  
Rynku Spożywczego

Spółdzielnia Mleczarska Mlekpol z Grajewa została uhonorowana 
prestiżową nagrodą Lidera Rynku Spożywczego podczas XI Forum 
Rynku Spożywczego i Handlu w Warszawie. To szczególne wy-
różnienie zostało przyznane potentatowi branży mleczarskiej w 
uznaniu realizowanego przez spółdzielnię planu inwestycyjnego. 
Jury podkreśliło konsekwencję i odwagę działań Mlekpolu. 

O inwestycjach i najbliższych planach Mlekpolu opowia-
da Małgorzata Cebelińska, Dyrektor Handlu Spółdzielni, 
która odebrała nagrodę podczas uroczystej Gali. 

- Mlekpol otrzymał nagrodę Lidera Rynku Spożywcze-
go za odważne spojrzenie w przyszłość  i realizację ambitne-
go planu inwestycyjnego. Co wyróżnia Państwa inwestycje 
na tle innych firm branży spożywczej ?

- Cieszy nas ta nagroda i fakt, że działania Spółdzielni 
zostały docenione przez jury. Od wielu lat konsekwentnie 
prowadzimy  politykę inwestycyjną. Nasze zakłady produk-
cyjne są nieustannie zmieniane i unowocześniane. Wpro-
wadzamy optymalne rozwiązania  technologiczne,  moder-
nizujemy linie produkcyjne i budujemy nowe. Wszystkie 
inwestycje realizujemy w trosce o środowisko naturalne 

i w oparciu o politykę zrównoważonego rozwoju. Wy-
różnia nas konsekwencja i ciągłe doskonalenie.  Jesteśmy li-
derem rynku mleczarskiego i chcemy dawać dobry przykład 
innym firmom. 

- Wspominane przez Panią inwestycje wymagają zaanga-
żowania ogromnych środków. W tym roku podjęli Państwo 
decyzję o podniesieniu nakładów do rekordowego poziomu 
300 milionów złotych. 

- Realizacja planów inwestycyjnych nie byłaby możliwa, 
gdyby nie zaufanie rolników -  właścicieli Spółdzielni. To 
dzięki zaangażowaniu ich pieniędzy możemy podejmować 
decyzje rozwijające Mlekpol i pozwalające utrzymać silną 
pozycję rynkową. Oczywiście konsumenci, którzy zaufali 
jakości  i naturalności naszych produktów, to drugi najważ-

niejszy filar inwestycji Spółdzielni. Patrzymy w przyszłość, 
reagujemy na potrzeby rynku i dbamy o jakość oferowanych 
produktów i usług. 

- Jakie jest najważniejsze wyzwanie inwestycyjne 
Mlekpolu pod koniec 2018 roku i na początku przyszłego?

- Obecnie trwają intensywne prace wykończeniowe  
największej naszej inwestycji – budowy Zakładu Produkcji 
Sproszkowanych Wyrobów Mleczarskich w Mrągowie. Już 
w przyszłym roku będziemy mogli poszerzyć nasze port-
folio o kolejne produkty oparte na białkach serwatkowych 
i mlecznych. To grupa produktów szczególnie ważna dla 
przemysłu spożywczego oraz eksportu. Przewidujemy też 
linię produktów w standardzie baby food. Co przyniesie dla 
Mlekpolu  przyszły rok? Jestem przekonana, że będziemy 
konsekwentnie rozwijać Spółdzielnię, w oparciu o trendy 
rynku spożywczego. 

Zaliczki płyną szerokim 
strumieniem 

Do ponad miliona rolników  trafiły już zaliczki z tytułu płatności 
bezpośrednich za 2018 r.   Kwoty w wysokości 70 proc. pełnych 
należności rolnicy otrzymują od 16 października. Jak przypomina 
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w pierwszej 
kolejności otrzymują je poszkodowani przez tegoroczną suszę czy 
afrykański pomór świń (ASF).    

W tym roku o dopłaty bezpośrednie ubiega się ponad 
1,3 mln rolników. Do końca listopada otrzymają oni ok. 10 
mld zł w formie zaliczek z ogólnej puli 14,8 mld zł przezna-
czonych na dopłaty bezpośrednie. Pozostała część pieniędzy 
będzie wypłacana rolnikom sukcesywnie od 1 grudnia do 
czerwca 2019 r.  

ARiMR realizuje także płatności z PROW 2014-2020. 
Dotychczas Agencja wypłaciła z tytułu ONW, płatności 
rolnośrodowiskowych i rolno-środowiskowo-klimatycznych 
oraz zalesieniowych łącznie 553 mln zł. 

„Klęskowa” pomoc  
już dostępna  

Podlaski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa informuje: do 27 listopada można składać wnioski o przy-
znanie pomocy poszkodowanym w 2017 roku w wyniku działania 
huraganu, deszczu nawalnego lub gradu.

Jak informuje ARiMR, jeszcze kilka mają producenci rol-
ni, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych 
produkcji rolnej, powstały szkody w uprawach rolnych spowo-
dowane wystąpieniem w 2017 r. huraganu, deszczu nawalnego 
lub gradu w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw 
rolnych i zwierząt gospodarskich, aby składać wnioski o pomoc.

Pomoc nie będzie przysługiwać producentowi rolnemu, 
który taką pomoc już otrzymał. 

Stawka pomocy wynosi:
1. 1000 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych, na której 

szkody spowodowane wystąpieniem w 2017 r. huraganu, desz-
czu nawalnego lub gradu objęły co najmniej 70% danej uprawy 
lub szkody powstały na powierzchni co najmniej 70% upraw w 
szklarniach lub tunelach foliowych;

2. 500 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych, na której 
szkody spowodowane wystąpieniem w 2017 r. huraganu, desz-
czu nawalnego lub gradu objęły mniej niż 70% danej uprawy 
lub szkody powstały na powierzchni poniżej 70% upraw w 
szklarniach lub tunelach foliowych.

Wnioski należy złożyć do kierownika biura powiatowego 
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego 
ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta 
rolnego. 

Kwota pomocy będzie podlegała pomniejszeniu o 50% je-
żeli w dniu wystąpienia szkód w uprawach rolnych co najmniej 
50% powierzchni upraw rolnych w gospodarstwie rolnym lub 
dziale specjalnym produkcji rolnej, z wyłączeniem łąk i pa-
stwisk, nie było ubezpieczonych co najmniej od jednego z na-
stępujących ryzyk: suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych 
skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, 
huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny w rozumie-
niu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt go-
spodarskich. 

Wszystkie dokumenty związane ze złożeniem przedmio-
towych wniosków (formularz wniosku, instrukcje wypełniania 
wniosku oraz  dodatkową tabele do wniosku - dla pomocy 
de minimis) są już dostępne na stronie Agencji pod adresem: 
www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/pomoc-dla-poszkodo-
wanych-w-2017-roku.html.

Jak poinformował dyrektor Podlaskiego Oddziału Regio-
nalnego ARiMR Wiesław Tadeusz Grzymała, w ubiegłym 
roku o pomoc finansową z powodu gwałtownych zjawisk po-
godowych złożone zostały 392 wnioski. Na konta rolników w 
województwie podlaskim trafiło ponad 2,1 miliona złotych. 
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Agnieszka Więdłocha. Wdzięk, uroda, talent. 
Znana z serialu „Czas honoru”  
oraz filmów „Planeta Singli”.

Zaczynam  
od deseru

„Znam swoją wartość. Ale jestem raczej nieśmiała i ostrożna”.

Agnieszka Więdłocha była w kilku związkach, ale to Antoni Pawlicki skradł jej serce – 
opisuje portal gwiazdy.wp.pl. Aktorzy po raz pierwszy spotkali się na planie serialu „Czas 
honoru”, gdzie zagrali małżeństwo. 

Serial kręcony był w latach 2008-2014 i uważnie śledzony przez miliony Polaków. Zdo-
był też wiele nagród – nie tylko w Polsce – a dla Agnieszki był przepustką do kariery – pisze 
gazeta.pl.

Choć wpadli sobie w oko, początkowo nie obyło się bez komplikacji – piszą gwiazdy.
wp.pl. Antoni Pawlicki był wówczas z Marią Stefańską, a Agnieszka Więdłocha spotykała 
się z Maciejem Musiałem. Obydwoje wkrótce rozstali się ze swoimi partnerami, więc nic nie 
stało na przeszkodzie ich uczuciu. Niedługo potem, Antoni oświadczył się Agnieszce pod 
Wawelem.

Aktorzy rzadko komentowali plotki na temat zmiany stanu cywilnego. Jednak jak podają 
media – w końcu wzięli potajemny ślub, z dala od kamer i blasku fleszy w ustronnym miejscu. 
Jak udało się ustalić dziennikarzom ślub odbył się pod koniec lata w Lubiniu w Wielkopolsce 
w Opactwie Benedyktynów. 

To miejsce miało być kompromisem, dla odmiennych wizji ceremonii. Antoni ponoć 
chciał, by ślub odbył się pod Wawelem, a Agnieszka chciała, by ten ważny dzień był udziałem 
tylko najbliższych, z dala od publiki. Nie ma w tym niczego dziwnego, w końcu od kilku lat 
jest ulubienicą widzów i jedną z najbardziej wziętych polskich aktorek. 

– Zauważyłam, że im dłużej jestem w tym zawodzie, tym bardziej zdaję sobie sprawę 
z tego, że aktor chyba nigdy nie doświadcza czegoś takiego jak spełnienie. Jak już coś zrobi, 
chce więcej i cały czas chciałby coś poprawiać. Myślę, że w tym zawodzie nie jest sposób 
osiągnąć takiego zadowolenia z siebie, żeby z czystym sumieniem można było powiedzieć: 
zrobiłam to i jest super. Chyba nie ma czegoś takiego. Stąd pewnie wynika też ten głód pracy 
i to, że cały czas jesteśmy, tak płodni i kreatywni – cytuje portal interia.pl.

– Myślę, że dopadło mnie życie – zwierza się Dziennikowi Łódzkiemu. Teraz jestem 
Agnieszką, która czasem idzie na kompromis. Kiedyś wydawało mi się, że wszystko jest moż-
liwe, gdy tylko się nad tym pracuje. Dziś wiem, że życie to sztuka kompromisów. Jednak ina-
czej się nie da. Gdy nie idzie się na kompromis, to wkracza się w wolność drugiego człowieka.

– Jako aktorka zawsze od kogoś zależę – opowiada gazecie.pl. Od reżysera, od producen-
tów, od dyrektora w teatrze. To mnie męczy, a z drugiej strony cieszę się, że mam mniejszą 
odpowiedzialność na przykład za innych.

Ale tak naprawdę nie planuję szczegółowo mojej kariery. Ktoś mi kiedyś powiedział, że 
marzenia ograniczają. Bo często, dążąc do ich spełnienia, nie dostrzegasz tego, co jest wokół. 
A kiedy okazują się niemożliwe, jest ci źle. Pomyślałam sobie, że moim celem będzie robienie 
tego, co robię, najlepiej, jak potrafię.

Styl.pl pisze, że aktorka uważa, że poprowadził ją los. „Całe moje życie to przypadek. 
Czasem myślę, co by się działo, gdybym zaczęła się o to wszystko starać, planować i dążyć…„

– Nie wiem, skąd mi się to wzięło, w najbliższym otoczeniu nie zdarzyły się żadne trage-
die, ale cały czas towarzyszy mi poczucie, że to może być ostatni dzień. Przemawiają do mnie 
te wszystkie wydarzenia, gdy na przykład mężczyzna wjeżdża autem w ludzi na sopockim 
molo albo inny taranuje rowerzystę, który jechał na urodziny do mamy. Widziałam kiedyś 
w filmie scenę: dwoje ludzi spotkało się w restauracji i ona zaczęła zamawiać jedzenie od 
deseru. On zdziwiony spytał dlaczego. A ona: „Zaraz może spaść meteor, będzie trzęsienie 
ziemi albo zakrztuszę się makaronem i nie doczekam deseru. No więc zaczynam od najprzy-
jemniejszego". Ja też tak robię.

Zawsze nagradzam się przed pracą, a nie po niej. To są banalne przyjemności: przeczy-
tanie kilku stron książki, obejrzenie filmu, drobiazgi. Dbam, by przed zabraniem się do pracy 
mieć czas dla siebie.
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Atak  

na posterunek
TV Puls piątek 20.00

Jake Roenick (Ethan Hawke) dowodzi przeznaczonym do 
likwidacji posterunkiem nr 13 w Detroit. W sylwestrową 

noc z powodu zamieci zatrzymuje się tam policyjny 
autobus z więźniami. Jest wśród nich gangster Marion 

Bishop. Wkrótce komisariat staje się celem ataku 
skorumpowanych stróżów prawa, którzy chcą się pozbyć 
przestępcy. Jego zeznania mogą ich bowiem pogrążyć.

Wulkan
Polsat piątek 23.05

Katastroficzny. W Los Angeles geolodzy rejestrują 
przejawy wzmożonej aktywności tektonicznej. Doktor 

Amy Barnes ostrzega władze przed niebezpieczeństwem, 
ale nikt nie chce jej słuchać. Potężna fala rozżarzonej 

lawy zalewa miasto. Wkracza ekipa ratunkowa pod wodzą 
Mike'a Roarka (Tommy Lee Jones). 

Kraina Jane 
Austen

TVP2 piątek 23.55
Komedia romantyczna. 30-letnia singielka Jane Hayes 

(Keri Russell) uwielbia powieści Jane Austen i poszukuje 
mężczyzny podobnego do... pana Darcy'ego, bohatera 

„Dumy i uprzedzenia". Pewnego dnia wyrusza do Wielkiej 
Brytanii, w podróż śladami ukochanej pisarki. Nie 

przypuszcza, że będzie to najpiękniejszy wyjazd w jej 
życiu.

Narzeczony 
mimo woli

TVN sobota 21.55
Margaret zapomina o przedłużeniu wizy i w związku 

z tym grozi jej deportacja do Kanady. By temu zapobiec, 
kobieta wpada na pomysł fikcyjnego małżeństwa ze 

swoim amerykańskim asystentem, Andrew.

Dzień świra
Stopklatka niedziela 22.00

Nauczyciel polskiego, 49-letni Adam Miauczyński, 
mieszka samotnie na jednym z szarych, anonimowych 

blokowisk. Praca w szkole i zwykłe obowiązki są dla 
niego prawdziwym piekłem. Ma wszelkie możliwe 

fobie i obsesje, a do tego nie akceptuje ani siebie, ani 
otaczającej go rzeczywistości.

Niespodzianki na trasie 

Piątka  
w mercedesie

Z warszawskich ulic skradziono zdezelowanego 
mercedesa. Właściciel chce go odzyskać za wszelką 
cenę. Samochód trafia do komisu i staje się własno-
ścią atrakcyjnej, młodej kobiety – Magdy. 

Bezrobotny Stefan i jego syn Janek wybierają 
się do Paryża, do pracy. W gazecie znajdują ogło-
szenie Magdy, która oferuje przejazd. Na ten sam 
anons natrafia czarnoskóry student Machu, który 
dostał stypendium na Sorbonie. Kolejną osobą, która 
odpowiada na prasowe ogłoszenie Magdy, jest Sier-
giej – Ormianin. Na miejscu zbiórki zjawia się cała 
czwórka. To dopiero początek ich kłopotów.

Występują: Karolina Gruszka, Jan Frycz, Jakub 

Tolak, Maciej Stuhr, Robert Więckiewicz, Piotr Bo-
rowski, Marcin Dorociński.

Francuski numer
Puls2 sobota 22.00

W szarą codzienność PRL-u wkracza „boha-
ter niezwykły" rodzaj Supermana i superdetektywa, 
wzorowanego na postaciach z komiksów. Postanawia 
on zbadać, dlaczego w warszawskich kranach pod-
czas letnich upałów wysycha woda i stwierdza ze 
zgrozą, że kryje się za tym straszliwa afera.

Trop prowadzi do tajemniczego maharadży 
i jego wspólnika, niejakiego Plamy. Planują oni ope-
rację przeniesienia ogromnych mas wody z Polski do 
kraju maharadży, Kaburu.

Swoją telewizyjną komedię Andrzej Kondratiuk 
utrzymał w konwencji groteski i parodii znanych fil-

mów sensacyjnych i opowieści komiksowych. Reży-
ser zadbał o to, by trzymać publiczność w napięciu, 
ale też zaserwować jej sporą dawkę rozrywki. 

Występują: Roman Kłosowski, Zdzisław Ma-
klakiewicz, Wiesław Michnikowski, Józef Nowak, 
Wiesław Gołas, Franciszek Pieczka, Iga Cembrzyń-
ska, Ewa Szykulska i inni

Hydrozagadka
TVP Kultura 11.20 niedziela 

Komedia produkcji polskiej z 1970 roku

Gdzie znika 
warszawska woda?



z drugiej strony wybierz  
coś  

dla siebie
Atak  

na posterunek
TV Puls piątek 20.00

Jake Roenick (Ethan Hawke) dowodzi przeznaczonym do 
likwidacji posterunkiem nr 13 w Detroit. W sylwestrową 

noc z powodu zamieci zatrzymuje się tam policyjny 
autobus z więźniami. Jest wśród nich gangster Marion 

Bishop. Wkrótce komisariat staje się celem ataku 
skorumpowanych stróżów prawa, którzy chcą się pozbyć 
przestępcy. Jego zeznania mogą ich bowiem pogrążyć.

Wulkan
Polsat piątek 23.05

Katastroficzny. W Los Angeles geolodzy rejestrują 
przejawy wzmożonej aktywności tektonicznej. Doktor 

Amy Barnes ostrzega władze przed niebezpieczeństwem, 
ale nikt nie chce jej słuchać. Potężna fala rozżarzonej 

lawy zalewa miasto. Wkracza ekipa ratunkowa pod wodzą 
Mike'a Roarka (Tommy Lee Jones). 

Kraina Jane 
Austen

TVP2 piątek 23.55
Komedia romantyczna. 30-letnia singielka Jane Hayes 

(Keri Russell) uwielbia powieści Jane Austen i poszukuje 
mężczyzny podobnego do... pana Darcy'ego, bohatera 

„Dumy i uprzedzenia". Pewnego dnia wyrusza do Wielkiej 
Brytanii, w podróż śladami ukochanej pisarki. Nie 

przypuszcza, że będzie to najpiękniejszy wyjazd w jej 
życiu.

Narzeczony 
mimo woli

TVN sobota 21.55
Margaret zapomina o przedłużeniu wizy i w związku 

z tym grozi jej deportacja do Kanady. By temu zapobiec, 
kobieta wpada na pomysł fikcyjnego małżeństwa ze 

swoim amerykańskim asystentem, Andrew.

Dzień świra
Stopklatka niedziela 22.00

Nauczyciel polskiego, 49-letni Adam Miauczyński, 
mieszka samotnie na jednym z szarych, anonimowych 

blokowisk. Praca w szkole i zwykłe obowiązki są dla 
niego prawdziwym piekłem. Ma wszelkie możliwe 

fobie i obsesje, a do tego nie akceptuje ani siebie, ani 
otaczającej go rzeczywistości.

Niespodzianki na trasie 

Piątka  
w mercedesie

Z warszawskich ulic skradziono zdezelowanego 
mercedesa. Właściciel chce go odzyskać za wszelką 
cenę. Samochód trafia do komisu i staje się własno-
ścią atrakcyjnej, młodej kobiety – Magdy. 

Bezrobotny Stefan i jego syn Janek wybierają 
się do Paryża, do pracy. W gazecie znajdują ogło-
szenie Magdy, która oferuje przejazd. Na ten sam 
anons natrafia czarnoskóry student Machu, który 
dostał stypendium na Sorbonie. Kolejną osobą, która 
odpowiada na prasowe ogłoszenie Magdy, jest Sier-
giej – Ormianin. Na miejscu zbiórki zjawia się cała 
czwórka. To dopiero początek ich kłopotów.

Występują: Karolina Gruszka, Jan Frycz, Jakub 

Tolak, Maciej Stuhr, Robert Więckiewicz, Piotr Bo-
rowski, Marcin Dorociński.

Francuski numer
Puls2 sobota 22.00

W szarą codzienność PRL-u wkracza „boha-
ter niezwykły" rodzaj Supermana i superdetektywa, 
wzorowanego na postaciach z komiksów. Postanawia 
on zbadać, dlaczego w warszawskich kranach pod-
czas letnich upałów wysycha woda i stwierdza ze 
zgrozą, że kryje się za tym straszliwa afera.

Trop prowadzi do tajemniczego maharadży 
i jego wspólnika, niejakiego Plamy. Planują oni ope-
rację przeniesienia ogromnych mas wody z Polski do 
kraju maharadży, Kaburu.

Swoją telewizyjną komedię Andrzej Kondratiuk 
utrzymał w konwencji groteski i parodii znanych fil-

mów sensacyjnych i opowieści komiksowych. Reży-
ser zadbał o to, by trzymać publiczność w napięciu, 
ale też zaserwować jej sporą dawkę rozrywki. 

Występują: Roman Kłosowski, Zdzisław Ma-
klakiewicz, Wiesław Michnikowski, Józef Nowak, 
Wiesław Gołas, Franciszek Pieczka, Iga Cembrzyń-
ska, Ewa Szykulska i inni

Hydrozagadka
TVP Kultura 11.20 niedziela 

Komedia produkcji polskiej z 1970 roku

Gdzie znika 
warszawska woda?

będzie się działo

Agresywna banda

Horror  
nad jeziorem 

Żarty się skończyły. Sielski weekend zamienia się 
koszmar, w którym Jenny i Steve zaczynają walczyć o ży-
cie z bandą nastolatków.

Młoda para, Steve i Jenny, postanawia wyjechać na 
krótki odpoczynek poza miasto. Udaje im się rozbić na-
miot w okolicy jeziora, wypad zapowiada się sielsko, tym 
bardziej, że w jego trakcie Steve pragnie się oświadczyć 
ukochanej. Ich wczasowe plany krzyżuje jednak banda 
wyrostków, która swym głośnym i wulgarnym zachowa-
niem burzy spokój zakochanych. Drobne spięcie pomię-
dzy parą a grupą młodzieży nieoczekiwanie doprowadzi 
do prawdziwego wybuchu bezsensownej przemocy...

Eden Lake
TV4 piątek 23.00

Pogodny film o miłości

Wszystko przez 
ten księżyc…

We włoskiej dzielni-
cy Nowego Jorku mieszka 
średniozamożna rodzina Ca-
storinich. 37-letnią, przed-
wcześnie owdowiałą Lorettę, 
zaprasza na kolację miesz-
kający w sąsiedztwie drobny 
przedsiębiorca, Johnny Cam-
mareri, zatwardziały stary ka-
waler. Z wielkim trudem prosi 
ją o rękę. Loretta godzi się. 

Johnny wyznacza termin 
ślubu: za miesiąc, jak tylko 
wróci z Sycylii. Prosi narze-
czoną, by zaprosiła na ślub 
jego młodszego brata, Ron-
ny'ego, z którym od pięciu lat 
nie rozmawia. Loretta odwie-
dza go i w rezultacie spędzają 
razem noc. 

Ronny nalega na konty-
nuowanie związku. Zgadza 
się w końcu na rozstanie pod 
warunkiem, że Loretta pój-
dzie z nim do opery. Na tym 
jednak ich znajomość się nie 
kończy.

Występują: Cher, Nico-
las Cage, Vincent Gardenia, 
Olympia Dukakis.

Pewnie nie wiesz…
Reżyser Norman Jewison został ukarany grzywną przez związek aktorów za to, 

że nie pozwolił aktorom na lunch, dopóki nie dokończył kręcić jednej ze scen.
Cher (Loretta) był 17 lat starsza od Nicholasa Cage'a (Ronny).

Wpływ księżyca
TVP Kultura, Piątek 20.25

Film o cierpieniu, miłości, przebaczeniu

Życie pisze 
najlepsze historie

Colin Firth i Nicole Kidman w ekranizacji bestsellerowej powieści o odwadze 
i nadzwyczajnej sile miłości.

Eric Lomax poznaje w pociągu piękną Patti. Podróżni zakochują się w sobie od 
pierwszego wejrzenia, wkrótce biorą ślub. 

Ich szczęście zakłócają traumatyczne wspomnienia mężczyzny z czasów II wojny 
światowej. Pojmany przez Japończyków brytyjski oficer pracował przy budowie Kolei 
Birmańskiej. Znalezione przez strażników samodzielnie skonstruowane przez Erica 
radio stało się przyczyną poddania go torturom. Po latach Lomax dowiaduje się, że 
jego oprawca żyje. Wspierany przez żonę, postanawia go odnaleźć.

Pewnie nie wiesz…
Colin Firth osobiście poprosił Nicole Kidman, aby przyjęła rolę w tym filmie.
Prawdziwa Patti Lomax (mąż umarł rok wcześniej) wzięła udział w światowej 

premierze filmu na festiwalu filmowym w Toronto w 2013 roku. Powitano ją owacją 
na stojąco Na 20. Festiwalu Filmowym w Sarajewie w Bośni również otrzymała owa-
cję na stojąco.

Most, na którym stary Eric stoi pod koniec filmu, to słynny Most na rzece Kwai 
w Tajlandii.

Droga do zapomnienia
TVP1 piątek 22.35



„Meandry losu” to cykl powie-
ściowy o trudnej polskiej hi-
storii w I połowie XX wieku na 
wschodnim Mazowszu (Łomża 
i okoliczne powiaty), w którym 
ukazane zostały pogmatwane 
losy Polaków i Żydów w obliczu 
wojny, okupacji sowieckiej, a po-
tem niemieckiej. Autorem jest 
Zenon Krajewski. W tym wyda-
niu Tygodnika Narew publikuje-
my kolejny fragment powieści. 
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Boże zbaw mnie, w imię swoje,
Swoją mocą broń mojej sprawy!

Boże, słuchaj mojej modlitwy,
Nakłoń ucha na słowa ust moich!

Ps.54, 3-4

Tak, jak nikt Niemców na ziemi łom-
żyńskiej z radością nie witał, tak nikt ich ze 
smutkiem nie żegnał. Dwudziestego dru-
giego września  w Łomży nastało bezkró-
lewie. Niemcy się wycofali, pozostawiając 
częściowo zniszczone miasto i jego zastra-
szonych i przygnębionych zniszczeniami i 
militarną klęską mieszkańców samym so-
bie. Niebezpieczeństwo nie minęło, a wręcz 
wzrosło, gdyż podnieśli głowy szabrownicy 
i różne męty społeczne siedzące dotych-
czas niczym mysz pod miotłą. Kupcy mu-
sieli szybko zorganizować ochronę swoich 
sklepów i magazynów, aby w nocy nie stra-
cić zostawionych tam towarów. Wcześniej, 
w obawie przed Niemcami, ukryto więk-
szość aktywów, ale handel całkowicie nie 
zamarł, bo filozofia kupca jest niezmienna 
od wieków - kto nie handluje ten nie zara-
bia. Większość sklepikarzy nie mogła sobie 
pozwolić na zamknięcie interesów nawet na 
jeden dzień, gdyż miasto też musiało jakoś 
funkcjonować.

Elian Wiernik nie miał nic do robo-
ty, bo ojciec dotychczas nie angażował go 
do swoich obowiązków, a miał już dosyć 
przesiadywania w domu, więc zdecydo-
wał przejść się po częściowo zniszczonym 
bombardowaniami niemieckimi najdroż-
szym jego sercu mieście. Zdawał sobie 
sprawę, że jak wszyscy mieszkańcy tego 
miasta i regionu znajduje się w oku cyklo-
nu, który przecież nie stoi w miejscu. Za 
dzień lub dwa ktoś, wszystkim doskonale 
wiadomo kto, obejmie tu władzę. Niemcy 
wycofali się, aby tereny te objęli Sowieci. 
Było to tajemnica poliszynela. Niemcy 
otwarcie o tym mówili, że na ich miejsce 
przyjdą bolszewicy.

Intensywnych nalotów na Łomżę 
Niemcy nie przeprowadzali, ale mimo to 

zniszczenia były widoczne w wielu miej-
scach miasta. W ulicowych ciągach zabudo-
wy pojawiły się wyrwy, dziury po zburzo-
nych, zrujnowanych domach. Tak bolesny 
obraz przedstawiał nadnarwiański gród w 
wielu miejscach, ale szczególnie przygnę-
biające wrażenie sprawiały ruiny przy Placu 
Zambrowskim, wokół rynku i na ulicy Rzą-
dowej.

Wiernik poszedł w górę ulicy Dwornej i 
obejrzał uszkodzenia katedry. Zakrystia zo-
stała całkowicie zburzona, w dachu kościoła 
katedralnego pojawiła się sporych rozmia-
rów dziura od bomby, a witraże wszystkie 
były wybite. Elian pomyślał, że najprawdo-
podobniej od dużego pocisku armatniego. 

Nadal, w różnych miejscach, na drzwiach i 
murach wisiała, przez nikogo nie zrywana, 
gdyż po części wyrażała interesy wszystkich 
stron, także Niemców, odezwa proboszcza, 
ks. Stanisława Szczęsnowicza. Elian chciał 
osobiście zapoznać się z jej tekstem, chociaż 
już znał ją z aprobujących relacji swoich 
pobratymców dla mądrości i politycznego 
wyrobienia autora. W odezwie napisano co 
następuje:

„1. Widząc jak niektórzy z parafian za-
pomnieli o siódmym przykazaniu boskim, 
które mówi „nie kradnij”, poczuwam się do 
obowiązku przypomnieć, że przez to przy-
kazanie Pan Bóg Wszechmogący zakazuje 
brać rzecz cudzą bez pozwolenia właściciela 

i nakazuje oddać właścicielowi to, co od nie-
go wziętym było. 

2. Przypominam, że trzeba zachować 
należyty spokój i nie wszczynać kłótni i 
wszelkiego zamieszania. Dlatego też nie na-
leży urządzać wieców i gromadnych zebrań.

3. Jak najgoręcej proszę i zaklinam 
wszystkich wiernych, aby w obecnym cza-
sie wojennym zachować godny spokój, 
powstrzymać się od wszelkich prowokacji 
i wszelkiej krytyki wojska i władzy, które 
przejęły rządy na tej ziemi, czytywać ich 
zarządzenia i do nich się stosować. Nowe 
władze zapewniają, że ludności cywilnej 
żadnej krzywdy nie wyrządzą, jeżeli ludność 
zachowa się spokojnie i lojalnie. Niechaj 
każdy pamięta, że zakłócając spokój nieroz-
ważnymi czynami nie tylko siebie samego 
naraża na ciężką karę, lecz także całej lud-
ności i Kościołowi niepowetowaną szkodę 
przynosi”.

Po obejrzeniu zewnętrznych śladów 
zniszczeń w tej najważniejszej dla katoli-
ków świątyni w całej diecezji i przeczyta-
niu odezwy Elian skręcił w lewo, w ulicę 

KINO MILLENIUM 23-29.11

MISJA YETI – 23-29.11, Duża sala, godz.: 
16.00,
 24-25.11, Duża sala, godz.: 10.00,
 28-29.11, Duża sala, godz.: 11.30,

MIŁOŚĆ JEST WSZYSTKIM – 23-29.11, Duża 
sala, godz.: 18.00, 20.45,

DZIADEK 2D – 23-27.11, Mała sala, godz.: 
11.00,

PLANETA SINGLI – 23,26,27.11, Mała sala, 
godz.: 13.00,
24,25,28,29.11, Duża sala, godz.: 13.30,

BOHEMIAN RHAPSODY – 23-29.11, Mała sala, 
godz.: 20.45,
24-25,11, Mała sala, godz.: 12.30,

FANTATSYCZNE ZWIERZĘTA 2D – 23-29.11, Mała 
sala, godz.: 15.30, 

Filmy grane w najbliższym czasie: 
*Narodziny Gwiazdy -  od 30 listopada
*Fuga - od 7 grudnia
*Aquamen  - od 19 grudnia
*Kursk  - od 14 grudnia
*Marry Poppins powraca  - od 19 
grudnia
*Miśków 2-óch w Nowym Jorku  - od 6 
grudnia
*Pech to nie Grzech - od 21 grudnia
*Teraz Albo Nigdy - od 28 grudnia

literatura
Powieść z nieznaną  

historią w tle 



literatura
Giełczyńską, a następnie w prawo, w ulicę 
Senatorską. Chciał, jak wielu łomżyńskich 
Żydów, zapłakać na ruinach kompletnie 
zniszczonej, zburzonej celowym bombar-
dowaniem synagogi, która jeszcze przed 
dwoma tygodniami stała na tym miejscu w 
pełni swej krasy i dostojeństwa. Na skraju 
ulicy Senatorskiej spotkał kolegę ze szkoły 
powszechnej, Chaima Awnera, słabego, ale 
pyskatego ucznia, którego zapamiętał jako 
zwolennika idei komunistycznych. Nie wy-
glądał on na kogoś przejętego zniszczeniem 
synagogi, zbudowanej przecież wysiłkiem 
kilku pokoleń łomżyńskiej społeczności 
żydowskiej i utrzymywanej staraniem kilku 
następnych pokoleń. Przyszedł, żeby popa-
trzeć na zniszczenia, które bynajmniej nie 
wprawiały go w czarną rozpacz, a raczej ra-
dosną satysfakcję. 

- Witaj, człowieku nauki! – zawołał ra-
dośnie Chaim. – Pozdrawia cię łomżyńska 
klasa robotnicza.

- Nawet na czasie powitanie – odpowie-
dział z dezaprobatą Elian, z niechęcią poda-
jąc mu rękę.

- Słyszałeś, że Rosjanie mają tu przyjść?
- Skoro Niemcy się wycofują, a Polski 

już nie ma, to tylko Sowieci nam pozostają.
- Mogło być gorzej, przyjacielu, nie są-

dzisz? Szwaby już by się tu z nami zabawili, 
gdyby mieli na to czas.

- Nie chwal dnia. Jeśli przyjdą Sowieci, 
to także zaprowadzą tu swoje porządki - za-
uważył zgryźliwie Elian.

- Wy, burżuje, macie się czego obawiać, 
ale my, proletariat nie mamy właściwie żad-
nych powodów, bo nic na ich przyjściu nie 
stracimy – uśmiechnął się, mrugając znaczą-
co Chaim.

- Nie bądź tego taki pewien. Jak nie za-
biorą ci dobytku, którego może i nie masz 
za wiele, to pozbawią cię wolności.

Awner spojrzał kpiąco na swojego roz-
mówcę. Rozejrzał się wokół i odpalił Elia-
nowi.

- Jakiej wolności? Po co mi twoja wol-
ność, kiedy w brzuchu kiszki marsza grają? 
Chcę wolności od głodu, chcę pracy i chleba. 
Chcę żyć, mieć kobietę, rodzinę, dzieci. Bez 
pracy i pieniędzy to niemożliwe. Chcę wol-
ności od strachu, że w każdej chwili mogę to 
utracić. Bolszewizm mi to zagwarantuje. A 
twoje pojęcie wolności – wzgardliwie wydął 
wargi – mnie nie interesuje i nie będę po 
nim płakał, bo ono chleba nie daje i mojego 
życia nie podtrzyma.

- To zrozumiały program, Chaim, ale 
nie wykrzykuj go na każdym skrzyżowa-
niu. Jeszcze poczekaj – odpowiedział Elian, 
rozglądając się wokół z zażenowaniem. To-
warzystwo tego dawnego kolegi ze szkolnej 
ławy zaczęło go za bardzo uwierać. Pomy-
ślał, że trzeba szybko uciec od niego i w 
przyszłości unikać go na wszelkie sposoby.

- Zobaczymy jak będziesz gadał po wej-
ściu naszych przyjaciół ze wschodu – Aw-
ner uśmiechnął się złośliwie.

- Pewnie odszczekam wszystko, prosząc 
cię o opiekę przed Sowietami – odgryzł się 
Wiernik.

- Jako kolega ze szkolnej ławy dam ci 
dobrą radę, panie medyku z niewyparzoną 
gębą – Awner pochylił swoją wysoką syl-
wetkę nad Elianem i ściszonym głosem go 
ostrzegł. - Od dziś dwa razy pomyśl zanim 
coś powiesz.

- Ujmujesz mnie swoją życzliwością, 
Chaimie – zakpił Wiernik i przysunął się 
ku niemu konfidencjonalnie. - Pozwól, że 
spytam gdzie cię szukać, gdybym był w po-
trzebie. 

- Twój przyjaciel Icchak Wajsberg bę-
dzie wiedział gdzie w Łomży szukać takich 
proletariuszy, jak ja. Jeszcze raz ci dobrze 
radzę, uważaj na siebie od teraz – ostrzegł 
kolegę raz jeszcze, wymachując wskazują-
cym palcem - bo ziemia niczyja zwykle jest 
w posiadaniu wszelakiej maści mętów. 

- Umiem się obronić, Chaimie. W War-
szawie studiowałem nie tylko składanie ko-
ści, ale także szybkie usypianie. I nie tylko 
za pomocą chloroformu – dodał nadrabiając 
miną.

- Rób jak chcesz, ale pamiętaj, że cię 
ostrzegałem – odparł na odchodne. – Zo-
baczymy się kiedyś. Szybciej, niż myślisz, 
jak sądzę – dodał z kpiącym uśmieszkiem 
na ustach.

- Powodzenia zatem w nowym, lepszym, 
sowieckim świecie – mruknął Elian bardziej 
do siebie, bo jego rozmówca już się odwrócił 
i pewnie ostatniego zdania nie usłyszał.

Wiernik ruszył dalej w dół Senator-
skiej, następnie skręcił w lewo, w Zieloną. 
Zmierzał w dobrze sobie znane miejsce, do 
starego kirkutu przy tej ulicy, a właściwie 
przy Placu Zielonym. Tak pięknie usy-
tuowanego cmentarza próżno by szukać 
w całym regionie. Założony w czasach, 
gdy społeczność żydowska w Łomży nie 
była zbyt liczna, zajmował niewielką po-
wierzchnię górotwórczego wypiętrzenia 
nad Narwią. Później został założony dru-
gi kikut, znacznie większy, nawet niedale-
ko starego, przy ulicy Wąskiej, w głębi za 
Boczną, ale ten już nie mógł równać się 
pod względem usytuowania z tym pierw-
szym. Tu, na starym cmentarzu, drogim 
zmarłym jakby zapewniono piękne widoki 
na wieczne czasy.

Ze wzgórza rzeczywiście rozpoście-
rał się cudowny widok na dolinę Narwi i 
znajdującą się po drugiej jej stronie część 
wsi Piątnicy zwanej Włościańską. Tutaj 
można było sporo dowiedzieć się o przod-
kach współczesnych Żydów łomżyńskich. 
Macewy zawierały wiele informacji o ich 
zawodach, sile wiary i miłości do najbliż-
szych. Przychodzono tu także, aby w tym 
miejscu odpocząć od zgiełku życia, poświę-
cając przodkom czułe, tęskne wspomnienie 
i zadumać się nad przemijaniem czasu i lu-
dzi, nad cyklem zwykłego ludzkiego życia 
od narodzin do śmierci poprzez trudy wielu 
zwykłych, powszednich lat.

Wiernik bardzo lubił przychodzić w 
to miejsce. Tutaj, na starym kirkucie, jak 
nigdzie, uzyskiwał dar, bo tak to należy 
nazwać, podejmowania słusznych decyzji. 
Tego dnia chciał powziąć pewną wiążącą 
decyzję w sprawie swojej przyszłości. Bał 
się jej, jak niemal wszyscy w tym mieście i 
kraju, gdyż stała się wielką niewiadomą z 
wieloma równaniami, jakby powiedział jego 
przyjaciel Icchak Wajsberg. Mimo to musiał 
coś postanowić. Myślał o pięknej czarno-
okiej młodej dziewczynie, której niechcący 
sprawił przykrość i zawód. Wolą ojca było, 
aby zatarł to niemiłe wrażenie, więc Elian 
gotów był zrobić wszystko, aby Hannah od-
zyskać. Może przekonanie o wspólnym po-
konywaniu przeciwności losu nie jest wcale 

złym pomysłem? Przecież nikt nie wie co 
Bóg przeznaczył dla niego do przeżycia, z 
jakimi trudnościami będzie zmuszony się 
zmagać. Skoro wszyscy stoją przed podob-
nymi wyzwaniami, to i on nie będzie biernie 
na nie czekał. Może to najlepszy czas wziąć 
się z losem za bary? Wiernik mobilizował 
się, zbierając siły do podjęcia jednej z naj-
bardziej kluczowych w życiu decyzji.
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W ostatni czwartek września Michał 
Łyn wybrał się do miastkowskiego młyna, 
aby zaopatrzyć się w mąkę ze świeżych, 
niedawno uzyskanych zbiorów żyta i psze-
nicy. Miał też zamiar odwiedzić księdza, 
jeśli pozostałoby mu nieco czasu do obia-
du, na który chciał zjechać z powrotem 
do Setna. Nie lubił jadać odgrzewanego 
obiadu, a też i nie chciał denerwować żony, 
która nie nigdy nie omieszkała mu wypo-
mnieć spóźnienia na coś tak rodzinnego 
jak codzienny, popołudniowy posiłek. W 
tej sprawie przyznawał jej zawsze rację. 
Przekonanie przekonaniem, ale czasem z 
realizacją było ciężko, bo przecież praca 
chłopa żadną miarą nie może być ujęta w 
sztywne zasady od godziny do godziny. A 
tym bardziej przerwy w tej pracy. Powziął 
więc solenne postanowienie, że tym razem 
postara się wrócić na czas. Wyjechał wcze-
śniej, wybierając drogę przez las na Bartko-
wiźnie i w ten sposób skracając odległość 
do przebycia o niemal połowę. 

Mimo, że już nadeszła jesień, nadal było 
ciepło i sucho, co czyniło tą drogę łatwą, bo 
rzeczka Ruż w to bezprzykładnie suche lato 
wyschła niemal zupełnie.

W młynie musiał odczekać na swoją 
kolej, ale udało mu się za ziarno, które przy-
wiózł i rozsądną opłatę otrzymać worek 
maki pszennej i drugi żytniej.  W kościele 
dzwonili na Anioł Pański, więc pomyślał, 
że zdąży jeszcze odwiedzić proboszcza. 
Niezwłocznie też skierował konia w stro-
nę kościoła. Nie wyjechał jednak na szosę 
przecinającą Miastkowo. Ludzie zatrzymali 
go jeszcze w bocznej uliczce dojazdowej. 
Zgromadziło się tam wielu miejscowych, 
skutecznie blokując wyjazd na trakt ostro-
łęcki, z którego dochodziły jakieś nie znane 
chłopu na co dzień hałasy, pochodzące z sil-
ników pojazdów samobieżnych.

- Stój, gospodarzu! – ktoś krzyknął. – 
Lepiej, żebyś sam nie pchał się biedzie na 
spotkanie.

- A co tam takiego? – zapytał Łyn za-
ciekawiony.

- Ruskie we wsi.
- Bolszewiki? – dopytywał się, zatrzy-

mując konia w miejscu i zeskakując z wozu.
- A kogoś się chłopie spodziewał, jak 

Szwaby odeszli? – ktoś mruknął z niechę-
cią. - Ruskie wojsko. Oni już tu zaprowadzą 
porządki.

- Co robią?
- Na razie zajechali z pompą tankami i 

obwąchują się z naszymi miejscowymi mę-
tami – ktoś odpowiedział znacząco ściszając 
głos. 

- Najpierw zawitali w kilka tanków i 
samochodów – dodał ktoś inny w celu ob-
jaśnienia sytuacji. – Pojeździli po wiosce i 
rozstawili się na rogatkach. A teraz przy-
jechali kilkoma samochodami żołnierze w 

pełnym rynsztunku. Chyba obstawią całą 
wioskę. Już ich starszyzna zarządziła zebra-
nie wszystkich miastkowian.

- No to chyba nic tu po mnie – mruknął 
Łyn. – Trzeba się z tej opresji wycofać po 
cichu. Tak, żeby nie zauważyli. Ja już ich 
znam. Będzie piękna gadka jacy to oni do-
brzy, jaki ustrój ich wspaniały. Ech …- wes-
tchnął tylko i machnął ręką z rezygnacją.

- Dobrodzieje nasze … - ktoś mruknął.
Michał już tego nie słuchał. Opuścił 

gromadkę zdezorientowanych, przygnębio-
nych, ale i zaciekawionych ludzi, wsiadł na 
wóz, wycofał koniem i powoli pojechał w 
kierunku widocznego w oddali lasu.

Jeszcze tego pierwszego dnia nowej 
okupacji sowieccy politrucy doprowadzi-
li do wyboru ich miejscowej władzy, czyli 
komitetu tymczasowego, którego prezesem 
został znany miejscowy działacz komu-
nistyczny sprzed wojny, niejaki Moraw-
ski. Rozpoczęły się rządy bolszewików w 
Miastkowie. Wypisz wymaluj tak samo, jak 
w całym regionie.

Łyn bez  kłopotów dojechał do Setna 
najkrótszą drogą przez las. Tuż za bramą 
zeskoczył z wozu i nawet nie wiążąc koni 
wbiegł do domu. Żona przywitała go spoj-
rzeniem, za którym kryło się zdziwienie i 
pytanie zarazem.

- A co ci tak śpieszno, Michaś?
- Gieniu – objął żonę z troską wyma-

lowaną na twarzy - bolszewicy są już w 
Miastkowie. Mamy kolejnych okupantów. 
Ty z pewnością nie pamiętasz co oni potra-
fią, ale ja dobrze wiem.

- Chyba nie jechali za tobą - zażarto-
wała. - Odsapnij i uspokój się, co ma być, to 
będzie i nic na to nie poradzisz.

- Gdzie mi tam, kobieto, teraz czas na 
posiadówkę - zaprotestował. – Nawet nic 
nie przełknę. Trzeba mi co rychlej do soł-
tysa.

- A jakaż to różnica, że dowie się on o 
tym od ciebie, czy od kogoś innego?

- Musimy się naradzić co robić w tej 
sytuacji.

- A co można zrobić? Jak już są nieda-
leko to i do nas dotrą któregoś dnia. Obiad 
zaraz będzie.

- Oj kobieto, kobieto! Nie gadaj mi tu 
jak bezrozumne cielę – niecierpliwił się Mi-
chał coraz bardziej. - Przyjdą i ogołocą nas 
z żywności. Trzeba szybko kopać skrytki, 
młócić zboże i schować zapas na czarną go-
dzinę. O tym chcę pogadać z chłopami, żeby 
wspólnymi siłami szybko się z tym uwinąć.

- No to idź już gdzie musisz – zgodziła 
się niechętnie – ale najpierw zajmij się koń-
mi, bo w tej gorączce zostawiłeś je z wozem 
przy chałupie.

Michał nic już nie mówiąc więcej wy-
biegł, żeby zająć się sprawami wymagają-
cymi w jego mniemaniu jak najpilniejszego 
załatwienia. Po zadbaniu o własny inwen-
tarz postanowił szybko pójść podzielić się 
hiobowymi wieściami z sołtysem Zawil-
skim i przekonać go do swojego pomysłu 
zabezpieczenia się przed spodziewaną pa-
zernością Sowietów. Pamiętał przecież o 
ich bezwzględnych rekwizycjach w czasie 
wojny domowej w Rosji. Przemyślał swój 
pomysł w drodze do domu i był już utwier-
dzony w przekonaniu, że wykopanie silosów 
dla ukrycia tam części zbiorów może być 
dobrym rozwiązaniem.
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Zakupy to zabawa

Życie jak  
w Madrycie!

Te dzieci mają pozłacane 
iPady, designerskie zegarki, 
miniaturowe super samocho-
dy i domy dla lalek za 50 tys. 
funtów. Siedmiolatki bawią 
się na domowych imprezach, 
które kosztują 30 tys. funtów.

McGuire Brown, 15 lat, 
syn przedsiębiorcy Formuły 1, ujawnił, że ma szo-
fera, osobistego trenera i robi tysiące zakupów, ale 
tylko w ekskluzywnych sklepach, takich jak Prada 
i Cartier.

Widziano go, gdy zabierał kolegę na wy-
cieczkę do Louisa Vuittona, gdzie kupił plecak za 
1400 funtów, po czym idzie do Prady, by kupić 
bransoletki. Przyznał, że nie ma nieograniczone-
go budżetu, ponieważ „rozbiłby bank”, ale „jeśli 
będę zasługiwał, limit będzie na pewno bardzo 
wysoki".

Dzieciaki milionerów
TTV niedziela 11.35

Dokument o jedynym naturalnym satelicie Ziemi – Księżycu. 
Zdjęcia wykonane specjalnymi aparatami ukazują jego natural-

ny blask. Widzowie dowiedzą się, jak fazy Księżyca wpływają na 
procesy przebiegające na Ziemi. W Pacyfiku Południowym np. rafy 
koralowe rozmnażają się zgodnie z cyklami Księżyca. Będzie mowa 
także o innych ciekawych zjawiskach, np. o zaćmieniach.

Przyjrzymy się zaćmieniom, gdy Słońce, Ziemia i Księżyc znaj-
dują się w jednej linii

Większość ludzi nie zdaje sobie sprawy z tego, iż Księżyc jest 
widoczny na nocnym niebie tylko przez kilka godzin. Wyjątkiem są 
tylko dni w okolicach pełni, kiedy Księżyc gości na niebie przez całą 
noc. W pierwszej kwadrze widoczny jest wieczorem i zachodzi oko-
ło północy, a w ostatniej kwadrze wschodzi dopiero około północy. 

Poznamy też festiwale i festyny księżycowe, które odbywają się 
na świecie i wtedy uwaga wszystkich skupiona jest na srebrnym glo-
bie. 

Niezwykły Księżyc, TVP1 sobota 9.50

Księżycowe 
ciekawostki

Ziemia 
i jej 

satelita

McGuire na zakupach. 

Mc Guire pokazuje zegarek za 50 000 funtów.

Jeszcze jeden Kopciuszek

Miłość 
z przeszkodami

Ośmioletnia Danielle, po śmierci 
ukochanego ojca, zostaje służącą w domu 
surowej macochy, Rodmilly (zdobywczy-
ni Oskara Anjelica Huston). Po latach, 
Danielle (Drew Barrymore) spotyka 
przypadkowo następcę francuskiego 
tronu, Henrego. Młodzi zakochują się 
w sobie. Na drodze do ich szczęścia staje 
jednak, król Francji, który zmusza syna 
do zaręczyn z hiszpańską księżniczką.

Pewnie nie wiesz…
W filmie Danielle ratuje księcia przed 

Cyganami, niosąc go na plecach. Według 
legendy, kiedy król Konrad III poko-
nał księcia Welfa (w roku 1140) i zdobył 
Weinsberg, kobiety z oblężonego zamku 
wynegocjowały prawo do opuszczenia 
warowni tylko z tym, co mogłyby unieść 
na plecach. Każda kobieta wzięła swoje-
go męża na ramiona i wyniosła go. Król 
zaakceptował sprytną sztuczkę kobiet, 
powiedział: „zawsze dotrzymuję danego 
słowa”.

Długo i szczęśliwie
Polsat sobota 11.10

Poszukiwanie złego przywódcy

Minionki  
– mistrzowie 

podłości

Film zabierze nas w przeszłość, dzię-
ki czemu poznamy historię Minionków 
– od zarania dziejów do czasu, gdy w ich 
życiu pojawił się Gru. 

Minionki zawsze potrzebowały złego 
przywódcy, służyły już T. Rexowi, Czyn-
gis-chanowi, Napoleonowi, a nawet hra-
biemu Drakuli, tyle tylko, że… wszyst-
kich ich przypadkowo zgładziły. Teraz, 

kiedy nie mają komu służyć, 
są pogrążone w rozpaczy. 

Minionki Kevin, Bob 
i Stuart desperacko poszu-
kując zła, przemierzają cały 
świat. Po drodze detronizują 
królową Elżbietę II i wplątu-
ją się w najdziwniejsze przy-
gody. Na Florydzie, podczas 
tajemnej konwencji złoczyń-
ców poznają Scarlett O'Ha-
racz, pierwszy w historii tak 
czarny kobiecy charakter. 
W niej cała nadzieja.

Pewnie nie wiesz…
Film zarobił w kinach na 

całym świecie 1.150.000.000 
dolarów. Kosztował 74 mi-
liony. 

Minionki
TVN piątek 20.05,  

niedziela 16.05
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„Butenko pinxit” 
to fi lmowa opowieść o mistrzu 
rysunku, który zapadł w serca 

wielu pokoleń Polaków

Bohdan Butenko w trakcie kręcenia jednej ze scen

Bohdan Butenko z Wandą Chotomską, autorką wielu książek, które ilustrował

Bohdan Butenko 
i Wojtek Pielecki 

(� lmowy chłopak 
z podwórka) 

w Teatrze Lalka przed 
nagraniem tzw. o� u.

Z rysunkiem sporządzonym na 
planie � lmu 26 września 2018 r.

Zdjęcie pamiątkowe na planie � lmu na Pradze. Cztery pokolenia związane z fenomenem 
„Butenko pinxit” (od lewej): Sławomir W. Malinowski (scenarzysta i reżyser), 

Bohdan Butenko, Wojtek Pielecki (młody entuzjasta Gapiszona, czyli chłopiec z podwórka) 
i Wojciech Pielecki (dziadek Wojtka, który kiedyś współpracował 

i z reżyserem i z Panem Bohdanem)

do zobaczenia

Ta historia trwa 49 minut i mówi 
o wspaniałym ilustratorze książek dla naj-
młodszych, autorze animacji � lmowych 
oraz scenogra� i telewizyjnych i teatral-
nych, które od dzieciństwa przechowujemy 
w naszych sercach. Jest już gotowa do emi-
sji. Niebawem w telewizji.

Prosta, jakby nieporadna kreska Buten-
ki, niczym żywcem przeniesiona ze ścian 
i płotów podwórek, rozbudza wyobraźnię, 
tworząc niezliczone trójwymiarowe światy. 
Jego bohaterowie: Gapiszon czy Gucio i Ce-
zar przeszli do historii światowej ilustracji. 
W � lmie udział wzięli: prodziekan Wydzia-
łu Malarstwa i Rzeźby ASP we Wrocławiu 
dr Anita Wincencjusz-Patyna; poeta, malarz 
i rzeźbiarz Jan Stępień; aktor Tomasz Fogiel; 
reżyser, scenarzysta i animator Witold Giersz;  
reżyser Bogdan Nauka; chłopiec z podwórka 
Wojtek Pielecki. Plansze tytułowe przygoto-
wał sam Bohdan Butenko.
Scenariusz i reżyseria:   Sławomir W. Mali-
nowski
Zdjęcia: Sebastian Rzeczycki, Błażej Pyrka, 
Sławomir W. Malinowski
Komentarz: Sławomir W. Malinowski
Produkcja: Leader Film Sławomir W. Mali-
nowski 2018
Czas emisji: 49 min.
Format: 4K / HD    stereo
Zwiastun do obejrzenia pod linkiem:
https://youtu.be/2OBxN4Iknrk
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Zdjęcia: Sebastian Rzeczycki, Błażej Pyrka, 
Sławomir W. Malinowski
Komentarz: Sławomir W. Malinowski
Produkcja: Leader Film Sławomir W. Mali-
nowski 2018
Czas emisji: 49 min.
Format: 4K / HD    stereo
Zwiastun do obejrzenia pod linkiem:
https://youtu.be/2OBxN4Iknrk

akademicka Łomża

70 lat informatyki  
w Polsce 

23 grudnia 1948 roku powołano w Polsce zespół, którego zadaniem 
było zbudowanie maszyny matematycznej – prekursora dzisiejszych 
komputerów. Obchodzimy siedemdziesiątą rocznicę tego wydarzenia, 
które uznawane jest za początek krajowej informatyki. 

Jak przekazała Jolanta Święszkowska, rzecznik PWSIiP w 
Łomży,  z tej okazji Polskie Towarzystwo Informatyczne, przy 
współpracy z innymi instytucjami, przygotowało mobilną wysta-
wę historyczną, która od maja do grudnia bieżącego roku jest 
prezentowana w całym kraju. 

Informatykę do Polski „importował” z USA Kazimierz Ku-
ratowski, dyrektor Państwowego Instytutu Matematycznego. To 
on zebrał polskich pionierów elektronicznych maszyn liczących, 
wśród nich logika i matematyka Henryka Greniewskiego. W 
swoich pierwszych pracach naukowcy wzorowali się na ENIAC 
(Electronic Numerical Integrator and Computer), kompute-
rze skonstruowanym w latach 1943-1945 na Uniwersytecie w 
Pensylwanii, który posiadał przeszło osiemnaście tysięcy lamp 
elektronowych. W wyniszczonej wojną Polsce, zadanie zaimple-
mentowania istniejących już rozwiązań było niezwykle trudne. 
Pierwsza maszyna cyfrowa EMAL została zbudowana przy uży-
ciu  lamp i łączników niskiej jakości, uruchamiane moduły szyb-
ko się psuły, urządzenie było w ciągłej naprawie i mówiono o nim 
„EMAL liczy niemal”. Pierwsza poprawnie działająca maszyna 
cyfrowa XYZ powstała dopiero trzy lata później, w 1958 roku, i 
dokonywała obliczeń w arytmetyce binarnej. W kolejnym roku 
zostały utworzone Wrocławskie Zakłady Elektroniczne Elwro, 

Światowy Tydzień 
Przedsiębiorczości 

w Parku 
Przemysłowym 
Łomża i PWSIiP 

"Jak skutecznie konkurować na rynku". Na ta-
kie m. in. pytanie próbowali w tym roku odpo-
wiedzieć organizatorzy Światowego Tygodnia 
Przedsiębiorczości. Łomżyńskie wydarzenia z 
tym związane odbyły się w Parku Przemysłowym 
Łomża i w Państwowej Wyższej Szkole Informaty-
ki i Przedsiębiorczości.      

W sali konferencyjnej  Parku Przemysło-
wego Łomża spotkali się chcący prowadzić 
działalność gospodarczą, inwestować oraz 
rozwijać swoje przedsiębiorstwa w Łomży. 
Młodzież szkolna i studenci otrzymali po-
tężną dawkę wiedzy od ekonomistów oraz 
praktycznych instrukcji od  prowadzących 
biznes  - jak stawiać w tej dziedzinie  pierw-
sze kroki. 

W Państwowej Wyższej Szkole In-
formatyki i Przedsiębiorczości odbyło się 
z kolei spotkanie pod nazwą “Akademia 
Biznesu – obudź w sobie przedsiębiorcę”, 
kierowane do uczniów klas 2 i 3 liceum, 
technikum oraz studentów. Jego celem 
było zainspirowanie młodych ludzi ideą 
przedsiębiorczości i pokazanie im dobrych 
praktyk poprzez prezentację firm dopiero 
startujących jak również odnoszących suk-
ces na rynku.

Organizatorzy również postawili na po-
łączenie  wiedzy teoretycznej  oraz spotkania 
z przedsiębiorcami, którzy zaprezentowali 
swoje firmy i własną drogę do sukcesu oraz 
przedstawili deficyty w zakresie zawodów, 
w formie moderowanej debaty z udziałem 
przedstawicieli kilku start-upów oraz   firm 
“dojrzałych” .

Po spotkaniu była możliwość skorzy-
stania z porad doradców zawodowych oraz 
pracowników Centrum Obsługi Przedsię-
biorców w zakresie zakładania działalności 
gospodarczej.

"Sport, zdrowie, edukacja dzieci i mło-
dzieży". W ocenie naukowców z Pań-
stwowej Wyższej Szkoły Informatyki i 
Przedsiębiorczości w Łomży to triada 
pojęć, o których należy rozmawiać łącz-
nie.   

- Wymiana doświadczeń, me-
rytoryczna dyskusja oraz prezen-
tacja badań naukowych krajowych 
oraz zagranicznych ośrodków, które 
zajmują się problematyką sportu, 
zdrowia, edukacji dzieci i młodzieży. 
Interdyscyplinarność, czyli łączenie 
wychowania fizycznego, fizjoterapii, 
dietetyki a także pielęgniarstwa  – 
tak ogólnopolską konferencję na-
ukową „Sport, zdrowie, edukacja 
dzieci i młodzieży” zapowiada dr 
Tomasz Waldziński, kierownik Za-
kładu Kultury Fizycznej Wydziału 
Nauk o Zdrowiu PWSIiP w Łomży. 

Zaprasza nauczycieli wychowa-
nia fizycznego, trenerów i instruk-
torów 23 listopada do uczelni na 
pasjonujące spotkanie, w którym 
udział wezmą wybitne autorytety 
w dziedzinie sportu, wśród nich  – 

dr hab. Kazimierz Kochanowicz 
(AWFiS Gdańsk), prof. Jan Jasz-
czanin (AWFiS Gdańsk) oraz prof. 
Jerzy Sadowski (AWF Biała Podla-
ska). W krótkim spocie konferencję 

rekomenduje dziekan Wydziału 
Nauk o Zdrowiu Państwowej Wyż-
szej Szkoły Informatyki i Przedsię-
biorczości w Łomży dr hab. Krzysz-
tof Sychowicz, prof. PWSIiP oraz 

związani  z „Państwówką” 
doktoranci: Weronika 
Łuba, Aleksandra Du-
rzyńska i Paweł Arnista.  

Dr Tomasz Waldziń-
ski, tenisista badający 
zdolności motoryczne 
sportowców,  podkreśla,  
że będzie to pierwsza 
w Łomży ogólnopolska 
konferencja naukowa do-
tycząca  kultury fizycznej, 
jej tematyka jest ogólna 
– łączy pasje naukowców 
kształcących na Wydziale 
Nauk  o Zdrowiu łom-
żyńskiej „Państwówki”: 
od fizjoterapeutów po 
dietetyków. – Sport to 
praca nad utrzymaniem 
kondycji, profilakty-
ka urazów, konieczność 

kontrolowania diety. Konferencja 
umożliwi merytoryczną dyskusję 
na temat najbardziej istotnych i 
aktualnych problemów współcze-
snego sportu, w tym identyfikacji 

różnych zagrożeń. Przedstawione 
zostaną propozycje rozwiązań w 
tym zakresie – tłumaczy dr Tomasz 
Waldziński. 

Rekrutacja na konferencję, 
która umożliwia uzyskanie certy-
fikatów uczestnictwa, odbywa się 
elektronicznie: https://www.cen.
lomza.pl/aktualnosci/ogolnopol-
ska-konferencja-naukowa-rejestra-
cja,p1729079235    

Konferencja to także promowa-
nie rozwoju naukowego studentów, 
możliwość prezentacji ich badań, 
osiągnięć naukowych oraz integra-
cja studentów z kół naukowych. 
Żacy z Łomży, Gdańska oraz Białej 
Podlaskiej będą mogli zaprezen-
tować w PWSIiP, w holistycznej i 
interesującej graficznie szacie, pla-
katy naukowe o sporcie, zdrowiu i 
edukacji. 

Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i 
Przedsiębiorczości w Łomży,  
23 listopada, godz. 11:15, (aula 315, ul. 
Akademicka 14). Zapraszamy!  

Konferencja o sporcie, zdrowiu  i edukacji w PWSIiP  

które produkowały maszyny matematyczne. 
W październiku 1968 roku 120 naukowców, konstruktorów i użytkow-

ników komputerów, spotkało się w Zakopanem na sympozjum „Naukowe 
Problemy Maszyn Matematycznych”, narodziło się słowo informatyka, któ-
re zastąpiło dotychczas używany zwrot „elektroniczna technika obliczenio-
wa”. W ten sposób Polska dołączyła do takich państw, jak Stany Zjedno-
czone, Francja, Niemcy – uznając informatykę za pełnoprawną dyscyplinę 
naukową. 
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- Choćby ze względu na patrona 
naszym obowiązkiem są inicjatywy 
właśnie tego rodzaju. Krzewienie pa-
triotyzmu powinno zresztą być zada-
niem każdej szkoły. Cieszę się przede 
wszystkim z tego, że uczestnicy chcą 
do nas przyjeżdżać, dobrze się tu czu-
ją - podkreśla Grażyna Chodnicka, 
dyrektor III LO. - Stulecie odzyska-
nia przez Polskę niepodległości to był 
główny bodziec, żeby kontynuować 
naszą inicjatywę pod hasłem „Pol-
ska to My”.  Ale też nadal żyjemy 
tym że Łomża obchodzi 600-lecie 
praw miejskich. Zatem łączymy tym 
razem patriotyzm związany z naszą 
Ojczyzną - wielka i tą naszą lokal-
ną - dodaje wicedyrektor Katarzyna 
Życzkowska.

Wraz z nauczycielką Lidią Cho-
ińską mają tego dnia bardzo wiele 
pracy jako główne organizatorki i 
koordynatorki wydarzenia z udzia-
łem ponad 110 wykonawców z blisko 
30 szkół, w tym wielu przyjezdnych. 
Trzeba ich wprowadzić w harmono-
gram występów, zapewnić miejsce do 
przebrania się i skupienia, nakarmić.     

Wszystko, na szczęście, przebiega 
sprawnie. Wokaliści zajęli dużą halę 
sportową szkoły, recytatorzy jedną z 
mniejszych sal.

- Jesteśmy patriotami - odpowia-
da  po prostu Julia Tyszko z Zambro-
wa na pytanie o motywację udziału w 
konkursie. Bez zażenowania o swoim 
patriotyzmie mówią też Dominik 
Bajorek i inni uczestnicy. To już jest 
trwała cecha uczestników konkursu 
- patriotyzm, opowiadanie  słowami 
własnymi i poetów o miłości do ojczy-
zny nie jest nudnym odfajkowaniem 
szkolnych obowiązków. Młodzi ludzie 
mają taką rzeczywistą  potrzebę.

W ich prezentacjach patriotyzm 
ma niejedną twarz. Niektóre z wybra-
nych utworów to absolutna klasyka  i 
największe polskie nazwiska poetów 
czy twórców piosenek, niektóre zo-
stały wyszukane na specjalnych "pół-
kach", do których dostęp mają tylko 
naprawdę młodzi ludzie. W niektó-
rych sprawa jest oczywista, a w in-
nych słowo "Polska" w ogóle się nie 
pojawia  

 - Mamy teraz bardzo wiele pio-
senek, które też mówią o patrioty-
zmie, niekoniecznie tych "starych", a 
na przykład hiphopowych. Do mnie 
przemawiają raczej takie spokojne, 
może lekko rockowe – tłumaczy Mał-
gorzata Lemańska z II LO w Łomży. 
- To nie był łatwy wybór -  szukanie, 
czytanie, wiele wieczorów spędzo-

nych na poszukiwaniach. Chodzi o 
znaczenia, które zresztą każdy może 
rozumieć inaczej. Może być nawet o 
tym samym, ale  i tak każdy  będzie 
widział w tym inną historię - opowia-
da Maja Markowska z Białegostoku. 
Przygotowała wiersz Stanisława Ba-
rańczaka "Garden Party" i wyjechała 
z Łomży chyba wyjątkowo usatysfak-
cjonowana. W młodszej grupie wie-
kowej (podstawówki i gimnazja) wy-
grała w konkursie oratorskim i  była  
druga w wokalnym. Aleksandra Maj, 
najlepsza  recytatorka wśród starszych 
uczestników (licea i technika), swój 
utwór "patriotyczny, ale nie patetycz-
ny" znalazła u Jana Lechonia. 

Ale nie tylko patriotyczne po-
budki zachęciły młodzież do udziału 
w konkursie.

- Uwielbiam śpiewać - mówi Do-
minik Bajorek. - Nasz chór powstał 
rok temu, uznaliśmy, że już czas się 
sprawdzić w konkursie - swoje po-
wody przedstawia Julia Tyszko. - Od 
wielu lat jesteśmy w studiu piosenki 
w Łomży, przygotowywałyśmy się od 

dłuższego czasu - dodaje Wiktoria 
Perzanowska z I LO w Łomży, czyli 
połowa zwycięskiego duetu wokalne-
go - razem z Alicją Kopczewską - w 
starszej grupie.          

Nagrody, wspólne zdjęcie. Wyglą-
da na to, że III LO w Łomży będzie 
musiało swój patriotyczny obowiązek 
organizacji konkursu  wypełniać da-

lej. Nawet w latach, gdy nie będzie tak 
pięknych jubileuszy jak w tym roku.      

Wyniki XII Konkursu Poezji i 
Piosenki Patriotycznej "Polska to 
My" w III LO w Łomży (na podsta-
wie komunikatu organizatorów):    

"W tegorocznej edycji wzięło 
udział ogółem 113 uczestników (61 
wykonań) z 26 szkół z terenu woje-
wództwa podlaskiego. 

Konferansjerami w części mu-
zycznej byli Wioleta Witczak i Ce-
zary Wiśniewski, natomiast w części 
poetyckiej Paulina Konopka i Seba-
stian Berliński.

Jury: Anna Kamińska, Danuta 
Gradowska, Wawrzyniec Kłosiń-
ski (konkurs poezji) oraz Katarzyna 
Szmitko, Agnieszka Żemek-Paw-
czyńska i  Mirosław Andrzej Korona 
(konkurs piosenki). 

Laureaci
W kategorii szkół podstawowych i 
gimnazjalnych 

Poezja:  I nagroda - Maja Mar-
kowska, Ogólnokształcąca Szkoła 

Muzyczna w Białymstoku;  II - Kac-
per Łempicki,  PG 6 w Łomży; III 
- Stanisław Świerzewski, Katolicka 
Szkoła Podstawowa w Łomży; wy-
różnienia - Karolina Zakrzewska, SP 
w Wygodzie, Paulina Wiska, SP 5 w 
Łomży, Wiktoria Sasinowska, PG 6 
w Łomży.

Piosenka: I nagroda - Julia Stat-
kiewicz, Zespół Szkół w Tykocinie; II 
nagroda - Maja Markowska,(OSM 
w Białymstoku;  III nagroda - Agata 
Daniłowicz, SP1 w Wasilkowie; wy-
różnienia - Oliwia Moczydłowska, 
ZSO w Zambrowie, Martyna Tru-
skolaska, Zespół Szkolno - Przed-
szkolny w Piątnicy.      

W kategorii szkół ponadgimnazjalnych 
Poezja: I nagroda - Aleksandra 

Maj, I LO w Białymstoku; II nagro-
da - Michał Grużewski, Zespół Szkół 
Mechanicznych i Ogólnokształcą-
cych w Łomży; III nagroda - Zuzan-
na Sawicka, I LO w Łomży; wyróż-
nienia - Edyta Golińska, Katolickie 
LO w Łomży, Kamil Zapert, III LO 

w Łomży, Kamila Wojtkielewicz, I 
LO w Białymstoku.

Piosenka: I nagroda - Wiktoria 
Perzanowska i Alicja Kopczewska, I 
LO w Łomży; II nagroda - Kamila 
Wojtkielewicz., I LO w Białymstoku, 
III nagroda - zespół Gabriela Klecz-
kowska, Julia Kopiczko, Maciej Hołu-
bowicz i Kacper Janik, II LO w Au-
gustowie; wyróżnienia - Małgorzata 
Lemańska, II LO w Łomży, Julia 
Ramotowska, II LO w Łomży, Laura 
Narolewska, III LO w Łomży, Julia 
Jarmołowicz, I LO w Białymstoku.               

Nagrody specjalne ufundowane 
przez  Bernadetę Krynicką, posła na 
Sejm RP, otrzymały: Natalia Bieniek, 
SP 10 w Łomży, Gabriela Kleczkow-
ska, II LO w Augustowie, Julia Stat-
kiewicz, ZS w Tykocinie oraz Wikto-
ria Perzanowska i Alicja Kopczewska, 
I LO w Łomży.     

Nagrodę specjalną ufundowaną 
przez  Lecha Antoniego Kołakow-
skiego, posła na Sejm RP otrzymał 
chór „Ciemne Typy”, ZS nr 1 w Za-
mbrowie.

kultura

Wspomnienia o Marszałku 
Józefie Piłsudskim  

w łomżyńskim teatrze
Specjalnym przekazem artystycznym Teatr alki i Aktora w Łomży włączył się w uro-
czystości związane z 100. rocznicą odzyskania Niepodległości przez Polskę. Zespół 
placówki przygotował performatywne odczytanie utworu „Ścieżka obok drogi”, 
autorstwa Kazimiery Iłłakowiczówny.

Wielka poetka polska była także urzędniczką Ministerstwa Spraw Za-
granicznych oraz osobistą sekretarką marszałka Józefa Piłsudskiego. Tuż 
przed wybuchem II wojny światowej opublikowała zbiór wspomnień z cza-
sów swojej pracy. Sam tytuł ukazuje w symboliczny sposób myślenie poetki 
o roli, jaką pełniła przy swoim zwierzchniku. Tak, jak często trasa ścieżki 
krzyżuje się z główną drogą, tak losy życiowe Iłłakowiczówny zostały sple-
cione z losami Marszałka. Swoje wspomnienia pisze niezwykle ciepło, dając 
opis swoich wrażeń i przeżyć, uczuć, zwykłego życia, codziennej pracy. 

Sceniczne wydarzenie w TLiA  jest skrótowym zapisem dwudziestole-
cia międzywojennego z pogranicza historii i literatury oraz portretem oso-
by marszałka Józefa Piłsudskiego jako ciepłego, promieniującego dobrocią 
człowieka.

Utwór Kazimiery Iłłakowiczówny według koncepcji Jarosława Anto-
niuka interpretuje Beata Antoniuk. Akompaniament  muzyczny przygoto-
wał  Bogdan E. Szczepański, a scenografię Przemysław F. Karwowski.

Patriotyzm w poezji, piosence, sercach
Ja patriotyzm rozumiem po prostu jako miłość do ojczyzny, jako nadzieję na pokój, wspólne dobro,  brak przemocy  – mówi Dominik Bajorek z III LO im. Żołnierzy Obwodu  Łomżyńskiego AK  

w Łomży. Jego szkoła po raz dwunasty zaprosiła młodzież z całego województwa do udziału w Konkursie Poezji i Piosenki Patriotycznej.
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Marlena Siok: - Po tak znakomitym 
koncercie, w 103. rocznicę urodzin 
Hanki Bielickiej z pełną odpowiedzial-
nością mogę powiedzieć, że dołączyła 
Pani do grona jej przyjaciół...  

Joanna Trzepiecińska: - Miło 
mi to słyszeć. Żałuję, że Hanki 
Bielickiej nigdy nie poznałam, ale 
znam osobę, która znała ją dobrze. 
Kiedyś pytałam jakim człowiekiem 
była... I okazuje się, że w życiu pry-
watnym, nie była tak rozrywkowa, 
jak by nam się wydawało. Była ra-
czej osobą poważną, z którą można 
było wieść bardzo zasadnicze dys-
puty, ale to się często zdarza. Nasze 
wyobrażenie o kimś, kogo znamy 
ze sceny, kto stosuje tak jaskrawe 
środki wyrazu, jakie ona stosowała, 
podpowiada nam, że ten człowiek 
taki jest. Mimo tego, że wiem to 
jako aktorka, uległam magii jaką 
wokół siebie rozsiewała Hanka 
Bielicka. 
M.S: - A co pomyślała sobie Pani, w 
momencie otrzymania zaproszenia do 
Łomży, by wystąpić z koncertem upa-
miętniającym artystkę, który w zasa-
dzie jest już naszą legendą? 

J.T: - Byłam mile zaskoczona. 
Jestem pod ogromnym wrażeniem 
inicjatyw, które realizowane są w 
Miejskim Domu Kultury – Domu 
Środowisk Twórczych. Recital , z 
którym przyjechałam do Łomży 
poprzedzony był warsztatami z 
młodzieżą. Ci, którzy byli na wy-
stępie mogli podziwiać dwie dziew-
czynki, z którymi bardzo miło było 
się spotkać. Obie niezwykle wrażli-
we, skromne, delikatne, uzdolnione 
i chętne do uczenia się, chętne do 
pracy. Pracując z nimi jako mistrz, 
bo to się odbywało w ramach 
warsztatów „Scena z mistrzem”, 
przypomniałam sobie swój czas, 
kiedy to ja miałam te naście lat. By-
łam wówczas takim "zawodowym" 
recytatorem, ponieważ, zanim do-
stałam się do szkoły teatralnej, to 
z pasją uczestniczyłam, we wszyst-
kich możliwych konkursach recy-
tatorskich. To właśnie z tamtego 
okresu pamiętam swoje spotkania z 
aktorami, jak oni prowadzili warsz-
taty i jak wiele dla mnie znaczyli, 
jak ich zdanie o mnie było moty-
wujące. Dlatego starałam się za-
chęcić dziewczyny do dalszego po-
szukiwania. Uroda mojego zawodu 
polega na procesie tworzenia,  na 
możliwości nieustannego udosko-
nalania i rozwoju. Każde wyjście na 
scenę jest szansą na to żeby to samo 
było dla widza jeszcze lepszym. I to 
jest prawdziwa frajda. Właśnie za 
to lubię swój zawód najbardziej.
M.S: - A czuje się Pani mistrzem?

J.T: - W tych kategoriach o so-
bie nie myślę. Natomiast mam świa-
domość tego, co umiem, tych umie-
jętności które przez przeszło 30 lat 

pracy zgromadziłam. A w tym swo-
im skarbczyku, jakieś umiejętności 
mam. Jest we mnie też świadomość 
tego, czego jeszcze mogę cały czas 
się uczyć, co mi przychodzi łatwo, 
nad czym muszę się natrudzić, żeby 
osiągnąć efekt, o który mi chodzi. 
Dla tak młodych osób dzielenie się 
tą wiedzą jest ważne, bo jest ona 
na pewno na innym poziomie,  niż 
to z czego one startują. Nie chodzi 
jednak o to, żeby prawić sobie kom-
plementy. Dla nich mogę być mi-
strzem, jeżeli chodzi o mój zawód i 
biorę za to odpowiedzialność. 
M.S: - Wracając jeszcze Do Hanki Bielic-
kiej... Macie Panie wspólne cechy!

J.T: - Proszę mi zdradzić jakie... 
M.S: - Obie pochodzicie z niewielkie-

go miasta, a wie o was cały kraj. Los 
was nie oszczędzał, a mimo to twardo 
stąpacie po ziemi, brnąc po woje. A do 
tego kochacie piosenki kabaretowe... 

J.T: - No tak, zgadza się, ale na 
pewno jest jeszcze parę innych osób, 
którym można przypisać te cechy. 
Myślę, że obie miałyśmy szczęście 
do ludzi, bo ona też pracowała z 
różnymi świetnymi twórcami ka-
baretowymi. Myślę jednak, że nasze 
drogi są różne. Ona była aktorką 
fantastycznie sprawdzającą się w 
komedii. Grała w teatrze „Syrena”, 
w którym miałam przyjemność go-
ścinnie wystąpić, za dyrektury Woj-
ciecha Malajkata i bardzo dobrze to 
wspominam. Tam na korytarzach 
od strony garderób jest nie jedno 

takie tableau, gdzie jest mnóstwo 
zdjęć aktorów. Oczywiście są też 
zdjęcia Hanki Bielickiej. Ten rodzaj 
teatru to nie jest to, co ja uprawiam 
na co dzień. Jestem aktorką Teatru 
Polskiego. To jest teatr dramatyczny 
i znacznie bardziej serio.  Ona dzięki 
temu, że była w takim teatrze wy-
specjalizowana  było niewątpliwie 
na poziomie mistrzowskim. To były 
wyżyny umiejętności. 
M.S: - Bliższe jest zatem Pani aktor-
stwo czy muzyka?

J.T: - Jakoś to łączę. Praca w 
szkole muzycznej, jak Państwo wie-
dzą, to jest bardzo ciężka praca. To 
są obowiązki, egzaminy. To jest od-
powiedzialność, jaką się bierze od 
dziecka, za swoją drogę, za swój roz-

wój. Te dzieci ze szkoły muzycznej 
troszkę inaczej się rozwijają, przez 
co są inne, bardziej wrażliwe. To 
była moja naturalna droga, że w tej 
muzyce zawsze istniałam. Na skutek 
rozszerzania zainteresowań, pojawi-
ła się w moim życiu szkoła teatral-
na, ale muzyka zawsze była bardzo 
obecna. Niekoniecznie pojawiałam 
się jako wykonawca, ale na pewno 
byłam bardzo wyrobionym słucha-
czem i nigdy nie zrezygnowałam z 
obserwowania tego, co się w muzyce 
dzieje i uczenia się cały czas mu-
zyki. Tak się szczęśliwie złożyło, że 
na pewnym etapie życia spotkałam 
muzyków jazzowych. Zafascyno-
wało mnie to, co oni umieją. Szkoła 
muzyczna uczy w bardzo klasyczny 
sposób, na takim etapie, na jakim ja 
byłam. Byłam w średniej szkole mu-
zycznej, a jazzu można się uczyć do-
piero w wyższej szkole muzycznej w 
Katowicach. Tam uczy się czegoś ta-
kiego, czego ja nigdy nie dowiedzia-
łam się w szkole muzycznej. Kiedy 
zobaczyłam jak oni traktują muzykę, 
czego oni poszukują w muzyce, to 
było dla mnie fascynujące. Odkry-
łam nagle taki świat, jako dorosły 
człowiek, i bardzo chciałam jakiejś 
minimalnej części się po prostu na-
uczyć. Nauczyłam się, ale nie mogę 
nazwać siebie wokalistką jazzową. 
Takie próby zrozumienia pewnych 
technicznych zagadnień, wynikają-
cych z przesuwania frazy czy swo-
bodniejszego traktowania pulsu, 
pozwoliło mi na większą swobodę. 
Tego się nauczyłam od muzyków 
jazzowych, już jako dorosła osoba. 
M.S: - Czy to był przełomowy moment? 

J.T: - Był taki moment, któ-
ry kazał mi spróbować możliwo-
ści wokalnych.  Odważyłam się i 
przy ogromnej pomocy Bogdana 
Hołowni, z którym miałam przy-
jemność występować, sprawdziłam 
do jakich granic jestem w stanie w 
tej dziedzinie się rozwijać. I widzę 
przed sobą światełko w tunelu. 
M.S: - Recital, który zaproponowała 
Pani łomżyniakom nosi tytuł „Jak wy-
brnąć z gafy”. No właśnie jak? 

J.T: - Z poczuciem humoru. Z 
wdziękiem i poczuciem humoru. 
Ten recital, gdzieś właśnie takie 
przesłanie niesie. Z wdziękiem i 
poczuciem humoru można wiele 
rzeczy w życiu osiągnąć i  załatwić. 
Tak się żyje po prostu łatwiej. 
M.S: - A Pani często się zdarzają? 

J.T: - Gafy? 
M.S: - Tak... 

J.T: - Jak każdemu człowieko-
wi. Nie jestem wolna od różnych 
wpadek, ale zawsze się wtedy śmie-
ję, że miałam wejście smoka! 

Rozmowa z Mistrzem w programie  
„Na Starym Rynku” w Telewizji Narew  

i na www.narew.info

Mam świadomość tego, co umiem  
i czego jeszcze mogę się nauczyć

O magii twórczości Hanki Bielickiej, której uległa, roli mistrza, życiowej drodze złożonej z aktorstwa i muzyki oraz ciągłym odkrywaniu siebie  
z Joanną Trzepiecińską, aktorką filmową i teatralną oraz wokalistką rozmawia Marlena Siok. 
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Cztery edycje. Ponad trzydziestu arty-
stów. Trzy koncerty, dwie potańcówki 
i ponad pięciuset uczestników- najdalsi 
przyjechali aż z Góry Kalwaria! Projekt 
Folkowe Zachęty, realizowany przez 
Miejski Dom Kultury- Dom Środowisk 
Twórczych, dobiegł końca. 

-Po raz pierwszy zwróciliśmy się 
w kierunku zapomnianej, nieeksplo-
rowanej przez nasz ośrodek, ale co-
raz modniejszej kultury tradycyjnej i 
mamy jeden wniosek: to był strzał w 
dziesiątkę - mówi dyrektor MDK- 
DŚT Krzysztof Zemło.

Folkowe Zachęty otworzyła hała-
śliwa potańcówka z Kapelą Hałasów. 
To była okazja, by wykorzystać umie-
jętności zdobyte podczas poprzedza-
jących potańcówkę, warsztatów tańca 
tradycyjnego prowadzonych przez 
Dariusza  Kryszpiniuka. Sierpniowej 
edycji towarzyszyły też warsztaty ple-
cionkarskie i koronkarstwa. Na spo-
tkania przybyło kilkadziesiąt osób, w 
tym- rodzina z Góry Kalwaria (170 
km od Łomży), twierdząc że w pobli-
żu nie mają tak ciekawej oferty.

Magiczne koncerty
- To absolutna magia. Wielki 

świat w małej sali MDK - to słowa 

słuchaczki po koncercie Burónki, 
wieńczącym październikową edycję 
Folkowych Zachęt. 

W tradycje śpiewacze Kurpi 
i terapię przez muzyką, wprowa-
dziła uczestników Olga Stopińska.  
Muzykoterapeutce towarzyszyły 
śpiewaczki z zespołu Bandysion-
ki, które podzieliły się osobistą hi-

storią eksterminacji wsi Bandysie i 
opowiedziały o powstałej wówczas 
potrzebie opłakiwania zamordowa-
nych podczas tradycyjnego obrzędu 
Pustych Nocy. 

Na styku kultur 
Podczas kilku edycji Folko-

wych Zachęt, w Łomży zagrała 

związana z Kielecczyzną i Ma-
zowszem kapela Tęgie Chłopy. Po 
raz pierwszy wystąpili też muzy-
cy rodzinnie związani z Ziemią 
Łomżyńską - Alicja Serowik i 
Adam Strug. Spotkania były oka-
zją, by własnoręcznie spróbować 
garncarstwa, lepienia figurek ob-
rzędowych (byśki i nowe latka) i 

wrócić do dawnego zwyczaju ro-
dzinnego tworzenia tradycyjnych, 
kurpiowskich ozdób choinkowych.

Koszt realizacji projektu Folko-
we Zachęty to 84.610 zł. Znaczna 
część tej kwoty -  63.000 zł - to dofi-
nansowanie ze środków Narodowe-
go Centrum Kultury w ramach pro-
gramu "Kultura- Interwencje 2018".

Impreza objęta  była Honoro-
wy Patronatem Ministra Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego.

po godzinach

„Imigranci wracają  do domu”, 
czyli gorąca  książka  
Wojciecha Kudyby 

„Imigranci wracają do domu” to najnowsza książka Wojciecha Kudyby.  Zaprezen-
towana została na spotkaniu autorskim zorganizowanym w Bibliotece Miejskiej w 
Łomży.

- Bohaterem jest Polak, który tak długo pracował w Niemczech, że po-
czuł się Niemcem.  Tragedia, którą przeżył spowodowała, że znowu poczuł 
się Polakiem. Tak bardzo, iż postanowił wrócić do Polski. Konstrukcja bo-
hatera powieści oparta jest na faktach, ale zawiera losy kilku osób - mówi 
Wojciech Kudyba. 

Autor jest wykładowcą literatury na Uniwersytecie Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Warszawie.    

Łomżyńscy miłośnicy literatury nie pierwszy raz mieli okazję zetknąć 
się z twórczością Wojciecha Kudyby.

- Przed laty promował u nas tomik poezji, później powieść „Nazywam 
się Majdan”. Tym razem przyjechał do nas z najgorętszą książką roku, wy-
braną w rankingu Telewizji Kultura „Emigranci wracają do domu” - tłuma-
czy Krystyna Sobocińska, dyrektor Biblioteki Miejskiej w Łomży.

Wojciecha Kudybę z Łomżą łączą także związki rodzinne. Brat autora, 
Emilian Kudyba, lekarz weterynarii, aktywnie bierze udział  w życiu spo-
łecznym i  kulturalnym miasta.

- Łomża jest bliska mojemu sercu. Staram się promować miasto przy 
każdej okazji. Także takiej artystyczno - rodzinnej. Brat zwierzył się, że 
przygotowuje kolejną książkę, w której znajdą się także wątki łomżyńskie. 
Będzie to książka historyczna, poświęcona Kazimierzowi Pułaskiemu, mar-
szałkowi Ziemi Łomżyńskiej - zapowiada Emilian Kudyba.  

Wojciech Kudyba w  Bibliotece Miejskiej w Łomży zaprezentował swoją najnowszą 
książkę „Imigranci wracają do domu”. 

Międzynarodowy Konkurs Duetów Fortepianowych orga-
nizowany przez Towarzystwo Przyjaciół Uniwersytetu Mu-
zycznego w Białymstoku we współpracy z Filią Uniwersytetu 
Muzycznego Fryderyka Chopina to jedno z najważniejszych 
wydarzeń muzycznych w województwie.  

W dniach 18 - 24 listopada 2018 roku odbywa się 
w Białymstoku  VII edycja tego konkursu. Jest to pre-
stiżowy projekt kulturalny, organizowany od 1999 roku 
cyklicznie co trzy lata, cieszący się wielkim uznaniem 
w międzynarodowym środowisku muzycznym. Inicja-
torem i Dyrektorem Artystycznym Konkursu jest prof. 
Barbara Halska z Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka 
Chopina.

W tegorocznej edycji Konkursu weźmie udział 27 
duetów z Japonii, Korei, Chin, Rosji, Czech, Włoch, 
Francji, Polski.

Konkurs odbywa się się w Sali Koncertowej biało-
stockiego Wydziału UMFC  oraz  w Sali Koncertowej 
Opery i Filharmonii Podlaskiej. Zostanie też zapewnio-
na transmisja online z przebiegu konkursu, dostępna na 
stronie internetowej  www.pianoduo.pl. 

Konkursowi towarzyszyć będzie Festiwal Duetów 
Fortepianowych in memoriam prof. Witalisa Racz-
kiewicza. Koncerty Festiwalowe pod Honorowym Pa-
tronatem Burmistrza Miasta Augustowa odbędą się w 
Państwowej Szkole muzycznej im. E. Młynarskiego w 
Augustowie, Państwowej Szkole Muzycznej w Łomży 
oraz w Dworku Rodziny Lutosławskich – Muzeum 
Przyrody w Drozdowie.

Jednym z patronów medialnych wydarzenia jest 
Grupa Medialna Narew. 

W poprzednich edycjach laureatami głównych na-
gród zostali: Diana Shapiro i Stanislawa Varshavsky z 
Izraela, Olha Chipak i Oleksiy Kushnir z Ukrainy, Kuni 
Seo i Shinichiro Kato z Japonii, Ping Lok Chau i Ting 
Lok Chau z Chin, Jae-Kyung Yoo i Yoon-Seo Kim z 
Korei Południowej oraz Polina Kulikowa i Ekaterina 
Zhemaitis z Rosji.   

Harmonogram VII Edycji Konkursu 
I Etap Konkursu     
Filia Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina Wy-
dział Instrumentalno- Pedagogiczny- Sala Koncertowa, 
ul. Kawaleryjska 5 w Białymstoku.
Poniedziałek 19.11.2018 i wtorek 20.11.2018, w godzi-
nach od 9.30 - 19.00
Ogłoszenie wyników I Etapu   

Środa 21.11.2018, godz.  9.00, Filia Uniwersytetu Mu-
zycznego Fryderyka Chopina Sala Koncertowa;  

II etap - Półfinał  
Opera i Filharmonia Podlaska ul. Podleśna 2, Białystok, 
Sala Koncertowa
Środa 21.11.2018, godz. 10.00-19.30 i  czwartek 
22.11.2018, godz. 10.00-19.30
Ogłoszenie wyników Półfinału (II etapu) 

III etap – Finał Konkursu     
Piątek 23.11.2018 , godz. 18.00 – 21.00, Opera i Filharmo-
nia Podlaska ul Podleśna 2, Białystok, Sala  Koncertowa

Próby i przesłuchania finałowe odbywają się w Sali 
Koncertowej 
Opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku, ul. Podle-
śna 2. Próby z orkiestrą w godzinach 9.30-14.00. 

Koncert Laureatów
Sobota 24.11.2018   godz.11.00 
OiFP, Sala Koncertowa ul. Podleśna 2, Białystok.

Świat fortepianowych duetów 

Folkowy strzał w dziesiątkę  
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USŁUGI REMONTOWO – BUDOWLANE
Układanie kostki brukowej z mate-
riału własnego i powierzonego. Pro-
jekt GRATIS. Doświadczenie, szybko 
i solidnie. Tel. 602 520 783. 

Hydraulik, Instalacje sanitarne i 
C.O. montaż kotłowni, grzejników, 
ogrzewanie podłogowe, przeróbki, 
odkurzacze centralne, pompy ciepła 
C.W.U. Tel. 668 645 922. 

U s ł u g i 
dekarskie 
- Perfekt 
dach: po-
krycia dachowe, wymiana konstruk-
cji dachowych, kominy z klinkieru, 
podbitki, montaż okien dachowych i 
włazów, materiały. Łomża, Boguszy-
ce 17, Łukasz Just. Tel. 508 637 509.  
IWBUD Iwona Wiśniewska wypo-
życzalnia sprzętu budowlanego i  i 
ogrodniczego:
- młoty wyburzeniowe i inne
- zagęszczarki
- rusztowania
- piły spalinowe
- kosiarki, wykaszarki do trawy, are-
ator
- sprzęt rolniczy
Łomża, ul. Nowogrodzka 44B. Tel. 
600 011 914. 

Usługi hydrauliczne PLUMBER  So-
bociński Sławomir: instalacje CO, 
instalacje wodno – kanalizacyjne, 

montaż urządzeń sanitarnych, ko-
tłownie (olejowe, gazowe, węglo-
we), kolektory słoneczne, pełen za-
kres usług. Tel. 516 376 389.  

DOM
EDWAL – meble na zamówienie. 
Projekt gratis. Konarzyce. Tel. 86 218 
79 53, 601 804 117. 

USŁUGI ABI I BHP
Centrum Szkoleń „WIKTOR”  to 
kompleksowa obsługa firm pod 
względem BHP, PPOŻ oraz ABI – do-
kumentacja ochrony danych oso-
bowych. Zadzwoń, my zajmiemy 
się szkoleniem i dokumentacją. Te. 
501  627  081, 86  219 93 94, Łomża, 
ul. Sikorskiego 166/2. 

USŁUGI TRANSPORTOWE
Transport maszyn rolniczych, au-
toholowanie 24/h, przewóz rzeczy 
różnych. Tel. 514 805 123. 

USŁUGI FINANSOWE
Pożyczki pozabankowe pod grunty 
rolne i nieruchomości bez BIK, umo-
wa notarialna, RRSO 36%, szybko i 
uczciwie. Tel. 577 873 616.

E-dyt biuro rachunkowe, Edyta So-
kołowska – twoja pewność w roz-
liczeniach z Urzędem Skarbowym 
i ZUS. Zapraszamy: ul 3 Maja 9. Tel. 
862 173 474, 606 728 258. 

USŁUGI RTV AGD

Serwis ELEKTRO – AGD. Łomża, ul. 
Prusa 14 lok. 75. Tel. 86 2190 900. 

Zakład Usługowy RTV - Marek Brze-
ziak ul. Wojska Polskiego 26 a, Łom-
ża. Tel. 862  115 343, 696  884 735. 
Usługi w zakresie naprawy: TV, DVD 
VCR, KAMERY, LAPTOPY, MONITORY 
KOMPUTEROWE I INNE oraz montaż 
anten TV i SAT. www.brzesiakrtv.pl 

Serwis komputerowy i RTV, sprzedaż 
sprzętu komputerowego. Tel. 86 216 
93 79, kom. 606 468 121, Łomża, ul. 
Wesoła 18B. 

USŁUGI SZEWSKIE
Naprawa obuwia. Łomża, ul. Krótka 
12. Tel. 508 303 087. 

Express szewc. ZMIANA ADRESU, 
teraz: MAŁACHOWSKIEGO 2. Tel. 

505 997 115. 

SALE WESELNE, USŁUGI WIDEO – 
FILMOWANIE, ZESPOŁY MUZYCZNE
Fotografia ślubna. Tel. 605 405 110. 

Zespół muzyczny Amor. Zagramy 
na weselu, studniówce, balu oko-
licznościowym i inne imprezy. Tel. 
508 637 509. www.zespol-amor.dzs.
pl 

Wesela, imprezy okolicznościowe, 
muzyka romska. Gra, śpiewa i tańczy 
„Dżudli”. Gwarancja dobrej zabawy. 
Tel. 698 621 178.

NIERUCHOMOŚCI
Kupię ziemię, nieużytki, las w Czar-
nocinie, Nagórkach, Pęzie, Drożęci-
nie, Lubijewie lub innej miejscowo-
ści w sąsiedztwie rzeki lub jeziora. 
Tel. 600 588 666.

Sprzedam 1,28 ha pola, 2,76 ha lasu 
Jurzec Włościański. Tel. 600 343 819.

Sprzedam 0.60 ha, siedliska, dom 
murowany, dwa budynki gospodar-
cze, ogród. Jurzec Włościański. Tel. 
600 343 819.

Sprzedam 1,28 ha pola i 2,76 ha lasu, 
Jurzec Włościański. Tel. 600 343 819.

Sprzedam M-5, 80 m2, I piętro w Kol-
nie. Tel. 600 343 819.

Sprzedam las 1 ha. Tel. 600 062 532. 

Sprzedam las 1,3 ha koło Morgow-
nik. Tel. 604 261 674.

Sprzedam gospodarstwo rolne 3,4 
ha z budynkami. Nowe Kupiski. Tel. 
862 179 234, 518 273 277. 

RÓŻNE
Sprzedam kostkę brukową używaną 

NASTOLIT,  7-letnią 300 m2, 15 zł/m. 
Tel. 600 289 289.

ZGUBIONO BURSZTYNOWY RÓŻA-
NIEC, PROSZĘ O ZWROT, NAGRODA. 
Tel. 508 479 725.

Sprzedam kredens dębowy, po re-
nowacji. Tel. 512 996 615. 

MOTORYZACJA
AUTOZŁOMOWANIE, SKUP AUT DO 
DEMONTAŻU, ODBIÓR U KLIEN-
TA. DOBRE CENY. 18 – 400 Grzy-
mały k.Łomży. Tel. 602  259  306, 
734 857 500. 

Elektromechanika samochodowa. 
Kompleksowy serwis klimatyzacji, 

nabijanie, odgrzybianie, sprawdzanie 
szczelności. Stara Łomża p/sz., ul. 

Akacjowa 5. Tel. 518 362 426. 

ZDROWIE I URODA

Specjalista foniatra – otolaryngolog 
Lilianna U. Lechowicz. Tel. 086  218 
22 29, 604 504 694.  

PRACA

Zatrudnię do budowy domów drew-
nianych i przyuczę do zawodu cieśli. 
Tel. 600 289 289.

Przyjmę pracownika do gospo-
darstwa rolnego. Tel. 515  830  196, 
696 619 679. 

ZATRUDNIĘ KIEROWCĘ, PRAWO 
JAZDY KAT.B. PIEKARNIA PIĄTNICA. 

TEL. 86 219 13 34 (DZWONIĆ DO 
GODZ.13).

GABINET TLENOTERAPII 
HIPERBARYCZNEJ. 

UDAR, ZAWAŁ, NOWOTWÓR, 
REUMATYZM, BOLERIOZA, AUTYZM, 

STOPA CUKRZYCOWA,
 SM, PROBLEMY DERMATOLOGICZNE

 Łomża, ul. Mazowiecka 1/21
 www.tlenoterapia. 

lomza.pl 
Tel. 660 345 055. 

tel. 503 010 038

RĘCZNA MYJNIA
ZBIGNIEW JAKACKI

 602 422 762

 Łomza, ul. Nowogrodzka 24

-CZYSZCZENIE I KONSERWACJA 
TAPICEREK SKÓRZANYCH

-ODŚWIEŻANIE I KOREKTA POWŁOK 
LAKIERNICZYCH

-CERAMICZNE I SZKLANE POWŁOKI
ZABEZPIECZAJĄCE

-TWARDE WOSKI OCHRONNE
-GLINKOWANIE I INSPEKCJA POWŁOK

LAKIERNICZYCH

ZAPRASZAMY

SPORTOWE  
EMOCJE  

BIURO REKLAMY :: ZADZWOŃ 86 216 74 44
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Pasmo sukcesów 
koszykarek 
„Czwórki” 

Najmłodsze koszykarki UKS „Czwórka” Łomży 
zostały mistrzyniami Łomży w koszykówce. W 
rozgrywkach tych z bezdyskusyjna przewagą  
pokonały zespoły z SP9 ( 62:12) i SP1 (102:0).

Zwycięstwem zakończył się również 
start „czwóreczek” w Turnieju Minikoszy-
kówki w Białymstoku  zorganizowanym 
z okazji 100. rocznicy odzyskania przez 
Polskę niepodległości. Łomżyńskie ko-
szykarki pokonały MUKS Stoczek 45 

Białystok, UKS 3 Ełk i UKS 5 Nenufar 
Ełk. 

Udany start na swoim koncie mają 
też starsze zawodniczki UKS 4, które  
występowały w Kadrze Województwa 
Podlaskiego Dziewcząt w eliminacjach 
do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzie-
ży. Reprezentacja, którą prowadzi trener 
„Czwórki” Łomża Marcin Piotrowski, była 
o krok od awansu do Dywizji A Ogólno-
polskiej Olimpiady Młodzieży. Tylko jed-
nego zwycięstwa zabrakło  zawodniczkom 
z województwa podlaskiego, aby grać w 
gronie najlepszych zespołów kraju. 

Zdaniem trenera Marcina Piotrow-
skiego, jest to historyczny wynik kadry, 
gdyż jeszcze nigdy koszykarki z naszego 
województwa nie zaszły tak daleko.

Tańcząca  
na ringu  

Urodziła się i wychowała w Sokółce, 
na której herbie widnieje żubr, najpo-
tężniejszy ssak lądowy Europy, symbol 
siły, dostojeństwa i mądrości. Z tymi 
przymiotami charakteru Aneta Gojko 
zamierza podbić światowe ringi, ale 
ma świadomość, że boks to kontuzje i 
nieprzewidywalne zdarzenia losowe, 
dlatego zdobyła uprawnienia trener-
skie, a w Państwowej Wyższej Szkole 
Informatyki i Przedsiębiorczości w 
Łomży studiuje zarządzanie. 

To jej polisa na alternatywne 
życie, bardziej spokojne i konwen-
cjonalne.

 – Kobiety trenujące boks spo-
radycznie przechodzą na zawo-
dowstwo, częściej pozostają w ama-
torskim sporcie. Ja po ukończeniu 
studiów zamierzam walczyć zawo-
dowo, ale nie wiem, co przyniesie 
mi życie  – mówi młodzieżowa mi-
strzyni Polski. 

Grzeczna dziewczyna zaczyna 
trenować boks, rodzina i znajomi 
nie dowierzają, odradzają, myślą, 
że to chwilowa fascynacja. Ma je-
denaście lat, nie bierze udziału w 
szkolnych bójkach, dobrze się uczy. 
Klub bokserski w Sokółce obchodzi 
sześciolecie istnienia, gdy na ringu 

pojawia się ona – dziewczyna z ikrą i 
czarującym uśmiechem, który nigdy 
nie znika z jej twarzy. 

– Bokserka mierzy się ze stereo-
typami, że to sport nie dla kobiet. 
A ja nie biję się na ulicy, nie chodzę 
pijana. Kiedyś próbowałam tańczyć, 
teraz też tańczę, ale na ringu z ry-
walkami – mówi 20-letnia student-
ka pierwszego roku zarządzania, 
która 6 października 2018 roku w 
Wałczu wywalczyła złoty pas w 

młodzieżowych mistrzostwach Pol-
ski, kategoria 70 kg.  – Nie wierzy-
łam, że jestem w finale, to był praw-
dziwy szok – twierdzi. 

Na ringu adrenalina osiąga mak-
symalny poziom. Aneta wspomina, 
że po sobotniej, zwycięskiej walce 
z Antoniną Lemańską, ból poczuła 
dopiero we wtorek. Wcześniej były 
nieprawdopodobne emocje: euforia, 
radość, duma ze zwycięstwa. 

Swoich sił próbowała także w 

2014 roku na mi-
strzostwa świata w 
Asyżu, jako kade-
tka, i rok później 
na imprezie tej sa-
mej rangi w Tajwa-
nie. Na zgrupowa-
niu we Włoszech 
doznała kontuzji 
kręgosłupa. Długo 
leczyła przesunięty 
dysk, odraczając w 
czasie marzenia o 
mistrzowskich pa-
sach. 

Boks, podobnie 
jej inne dyscypliny 
sportowe, wymaga 
wielu wyrzeczeń: 
intensywnych tre-
ningów, odpowied-
niego żywienia, 
systematyczności i 
wycofania się z ży-

cia towarzyskiego. 
– Trzeba narzucić sobie we-

wnętrzny reżim, nie palić, nie pić, 
nie imprezować – mówi Aneta 
Gojko. – Najgorsze są stereotypy, że 
kobieta powinna być delikatna, miła, 
lepiona na wzór społecznych oczeki-
wań. Jeżeli wciągają ją sporty siłowe, 
to często musi się z tego tłumaczyć. 
Ale  z pomocą przychodzi czas, bo 
z czasem wszyscy się przyzwycza-
jają do nietypowej pasji. Rodzina i 

znajomi, jest coraz miej złośliwych 
komentarzy, coraz więcej aplauzu i 
serdecznego kibicowania – dodaje z 
uśmiechem młoda bokserka. 

Aneta Gojko trenuje u Tomasza 
Potapczyka z UKS Boxing Sokół-
ka, najmłodszego w Polsce trenera 
klasy mistrzowskiej. W Łomży jest 
dodatkowo pod skrzydłami trenera 
Zbigniewa Maleszewskiego, prezesa 
BKS „Tiger” Łomża i wielkiego pa-
sjonata oraz przyjaciela boksu. 

– Fajna, solidna i sympatyczna 
dziewczyna. Robi wyniki. Ciężko 
pracowała na swój sukces, jest am-
bitna i rozwojowa – mówi o Anecie 
Gojko trener Maleszewski.  

Do Państwowej Wyższej Szko-
ły Informatyki i Przedsiębiorczości 
przywiózł Anetę kolega.

 – Uczelnia bardzo mi się spodo-
bała, jest nowoczesna, a kontakt z 
wykładowcami niezwykle serdecz-
ny. Jestem dopiero na pierwszym 
roku, a znam już pana prorektora 
do spraw studenckich, który gratu-
lował mi wyników sportowych. To 
niesamowicie miłe – komentuje. 
W planach ma intensywną naukę, 
a od stycznia 2019 roku równie in-
tensywne treningi, bo gdzieś daleko, 
w Polsce i na świecie, młode dziew-
czyny i jej potencjalne rywalki, coraz 
częściej zakładają na drobne kobiece 
dłonie bokserskie rękawice… 

MATERIAŁ PWSIIP
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Dobrze zaprezentowała się drużyna 
UKS „Dziewiątka” Łomża, która zajęła 
III miejsce w XIV Ogólnopolskim Turnie-
ju Minikoszykówki dziewcząt i chłop-
ców „OLSZTYNEK TOP 2018”.  

Zespół prowadzony przez 
Wojciecha Kamińskiego wystę-
pował w składzie: Łukasz Anu-
sewicz, Jakub Górski, Mikołaj 
Jurkowski, Dominik Konopka,  
Bartosz Wileński, Tomasz Śmia-
rowski, Adam Górski, Łukasz 
Filipkowski, Dawid Chorążewicz 
i Kacper Smugarzewski. Wyróż-
nienia otrzymało trzech zawod-
ników „Dziewiątki”: Jakub Gór-
ski - „Obrońca turnieju”, Łukasz 
Anusewicz (zespół ALL STARS 
turnieju) i Tomasz Śmiarowski - 
„Zawodnik drużyny”.

Trener zespołu Wojciech Ka-
miński, po turnieju był bardzo 
zadowolony: -  Zawody w naszym 
wykonaniu trzeba uznać za udane. 
Wygraliśmy z silnymi drużynami z 
Gdańska, Działdowa i Olsztynka. 
Trochę szkoda meczu z Piszem, 
który rozgrywaliśmy jako pierw-
szy, tuż po przyjeździe na turniej 
oraz z Elblągiem, kiedy toczyliśmy 
wyrównane zawody i dopiero w 
końcówce, ze względu na gorsze 
warunki fizyczne zostaliśmy po-
konani.

Wyniki koszykarzy UKS „Dzie-
wiątka” Łomża na XIV Ogólno-
polskim Turnieju Minikoszykówki 
„OLSZTYNEK TOP 2018” w 
Olsztynku:

z  UKS Roś Pisz 28:39
z  De La Sale Gdańsk  49:41
z  UKS Truso Elbląg 36:55
z  UKS Sokół Działdowo 49:30
z  UKS TOP SPIN Olsztynek 
45:23
Klasyfikacja turnieju:
1.UKS Truso Elbląg
2.TSK Roś Pisz
3.UKS Dziewiątka Łomża
4.DE LA SALE Gdańsk
5.UKS Sokół Działdowo
6.UKS Top Spin Olsztynek.

Dodać trzeba, iż drużyna 
„Dziewiątki” wcześniej w przed-
dzień wyjazdu na zawody do 
Olsztynka startowała w mistrzo-
stwach miasta Łomży w ramach 
Igrzysk Dzieci województwa 
podlaskiego. Po raz kolejny oka-
zała się najlepszą drużyną w 
mieście pokonując szkoły pod-
stawowe łomżyńskiej „Dziesiątki” 
49:23 i „Jedynki” 76:8.  

Wyniki MISTRZOSTW MIASTA:

SP 9 Łomża – SP 10 Łomża 49:23
SP 9 Łomża – SP 1 Łomża   76:8
SP 1 Łomża – SP 10 Łomża 12:45 

Kolejność:

1. SP 9 ŁOMŻA
2. SP 10 ŁOMŻA

Z dobrymi efektami grupa lekkoatle-
tów klubu LŁKS „PREFBET ŚNIADOWO” 
Łomża wzięła udział w serii Biegów 
Niepodległości organizowanych w róż-
nych częściach Polski, ale także w in-
nych biegowych wydarzeniach. W Łom-
ży „z flagą w ręku” biegali najmłodsi i 
znacznie starsi.

Jak podkreśla Andrzej Koryt-
kowski, prezes i trener klubu, naj-
ważniejszą informacją ostatnich dni 
jest zdobycie dwóch tytułów Woj-
skowej Mistrzyni Świata w Marato-
nie przez Olgę Ochal. 

- Nasza zawodniczka zwycięży-
ła indywidualnie oraz w drużynie z 
Aleksandrą Lisowską, Karoliną Pi-
larską i Moniką Kaczmarek uzysku-
jąc dobry wynik 2:38,14 – dodaje 
szkoleniowiec.

W biegach rozegranych w Pol-
sce zawodnicy łomżyńskiego klubu 
także wielokrotnie stawali na po-
dium.

Warszawa: 10 kilometrów, 17 tysię-
cy uczestników, najbardziej presti-
żowy Bieg Niepodległości w Polsce.
3.Jakub Nowak    29:47 (rekord ży-
ciowy)
6.Anna Szyszka    35.28 
9. Maciej Badurek 30.53;
Żagań: 10km
Bezkonkurencyjny jest Mateusz 
Demczyszak z czasem 31:27.
Kraków: 
Iwona Wicha najpierw wygrywa 
bieg na 1918 metrów, a następnie jest 
czwarta na 11 km. Piotr Łobodziński 
na tym samym dystansie jest trzeci. 
1.Iwona Wicha– 6:24 (1918 me-
trów)
3.Piotr Łobodziński – 35.37 (11 
km)

4.Iwona Wicha – 42.43 (11 km);
Nieporęt: 
Bieg młodzieżowy na 3500 m wy-
grywa Karolina Dzwonkowska. 
Wśród chłopców biegacze z Łomży 
zajmują miejsca 2,3 i 4 - odpowied-

nio Dawid Likwiarz, Bartosz Jurak 
i Marcin. W biegu głównym na 10 
000 m Justyna Korytkowska zajmu-
je 2 miejsce, a Rafał Pogorzelski jest 
3. Oboje ustępują tylko zawodni-
kom z Ukrainy.

Gdynia:10 km
4. Piotr Mielewczyk 31.32
Białystok: 5 i 10 km
3. Paweł Grygo – 16.53 (5 km)
4. Przemysław Dąbkowski - 17.06 
(5 km)

4. Paweł Ochal – 31.17 (10 km, 
przed nim tylko trzech biegaczy z 
Białorusi).

Z flagą w ręku 

Na obiekcie „Moje Boisko Or-
lik 2012” przy ulicy Bernatowicza 
4, odbył się „Bieg Stulecia z flagą 
Polski w ręku – Biegnę dla Niepod-
ległej”. 

Jak relacjonują organizatorzy, 
pomimo niezbyt sprzyjającej aury w 
sobotnie popołudnie przedszkolaki 
po rozgrzewce i pomalowaniu swo-
ich twarzy w barwy narodowe, wraz 
z rodzicami odśpiewali hymn polski. 
Po wspólnym rozgrzaniu mięśni, za-
wodnicy z flagą Polski w  ręku, mieli 
za zadanie przebiec 100 m na 100 
– lecie odzyskania przez Polskę nie-
podległości. 

Na mecie biegu czekały pa-
miątkowe patriotyczne medale, 
które ufundował dyrektor I Li-
ceum Ogólnokształcącego im. Ta-
deusza Kościuszki w Łomży, Jerzy 
Łuba.

Na trasie zawodników gorą-
co dopingowali kibice i najbliżsi. 
Rodzice wspierali swoje pociechy, 
a najmłodsi swoich rywalizu-
jących rodziców. W ten sposób 
spędzając wolny czas na świeżym 
powietrzu, na sportowo i zgodnie 
z zasadami fair play, całe rodzi-
ny włączyły się w obchody 100. 
rocznicy odzyskania niepodle-
głości przez Polskę.

Pomysłodawcą i organizatorem 
Biegu Stulecia był animator obiek-
tu sportowo – rekreacyjnego „Moje 
Boisko –Orlik 2012” Wojciech Kli-
maszewski. 

Tenisowe 
liderki  

z Łomży 
Znakomicie  spisują się zawodniczki  KU 
AZS PWSIP Metal - Technik Łomża. W tej 
fazie rozgrywek I ligi tenisa stołowego 
kobiet są w ścisłej czołówce.

Jak relacjonuje Weronika Łuba z 
PWSIiP, w pierwszych dniach listo-
pada Akademiczki rozegrały dwa li-
gowe spotkania. Najpierw zmierzyły 
się w meczu wyjazdowym z drużyną 
LUKS AGRO-SIEĆ Chełmno. Po 
bardzo wyrównanej walce cieszyły 
się z podziału punktów, gdyż mecz 
ostatecznie zakończył się remisem 
5 : 5. Punkty dla Łomży zdobyły: 
Anna Zielińska - 1.5, Ren Bingran 
- 2, Weronika Łuba - 1.5.

Następnego dnia, również na 
wyjeździe, łomżynianki rozegrały 
kolejny pojedynek. Gospodarzem 
spotkania był zespół LKTS LUVE-
NA Luboń. Rywalizacja również nie 
należała do najłatwiejszych. Naj-
ważniejsze, że zakończyła się po-
myślnie – 6 : 4 dla AZS-u. Punkty 
dla Łomży zdobyły: Anna Zielińska 
- 1.5, Ren Bingran - 2 pkt, Weroni-
ka Łuba - 1.5 pkt, Aleksandra Jar-
kowska – 1.

Zespół KU AZS PWSIP Metal 
- Technik Łomża z dorobkiem 11 
punktów zajmuje aktualnie pozycję 
lidera w rozgrywkach I ligi kobiet. 

„Dziewiątka” na trzecim stopniu podium

Biegacze dla Niepodległej                   
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