
W pierwszy weekend grudnia 
wszystkie drogi prowadzą do 
Ciechanowca, a dokładnie 
do Muzeum Rolnictwa im. 
Krzysztofa Kluka. Wszystko 
za sprawą ligawek i innych 
instrumentów pasterskich.

Ligawka to jeden z najstar-
szych znanych w Polsce instru-
mentów muzycznych. Pierwsze 
wzmianki o niej pochodzą z XI 
wieku. To ręcznie robiona drew-
niana trąba o długości ponad me-
tra, która zaliczana jest do instru-
mentów, którymi posługiwali się 
pasterze. Pierwsze powiązania li-
gawek z Adwentem, czyli czasem 
oczekiwania na przyjście Zbawi-
ciela, znajdziemy w źródłach z po-
czątku XIX wieku. Dziś jej dźwię-
ki słychać najczęściej tylko przez 
cztery tygodnie w roku na przeło-
mie jesieni i zimy. Ligawek można 
wtedy nasłuchiwać w niektórych 

miejscowościach województwa 
podlaskiego i na Mazowszu m.in. 
w okolicach Ciechanowca, Soko-
łowa Podlaskiego czy Siedlec.

- Ten dźwięk nawiązywał do 
odgłosu trąby archanioła zwia-
stującego nadejście Pana. W Ad-
wencie trwamy w oczekiwaniu 
na Boże Narodzenie, a dźwięk 
ligawki ma nam o tym przypo-
minać – powiedziała Dorota 
Łapiak, dyrektor Muzeum Rol-
nictwa im. Krzysztofa Kluka 
w Ciechanowcu.

Zakazane melodie
Jak przypominają badacze hi-

storii pasterskiego, a zarazem ob-
rzędowego grania, wieczorem, po 
obrządku, gospodarz stawał przy 
studni albo opierał ligawkę o płot 
i grał piękne, melancholijne me-
lodie, które niosły się w ciemną, 
grudniową noc...
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PIEKARNIA PIĄTNICA,  
ul. Stawiskowska 53 B, ZATRUDNI:

• magazyniera w piekarni,  
praca na noc,  

• piekarza, praca zmianowa. 

Kontakt w godz. 8.00–12.00. 
Tel. 862191334, 602 490 563, 

piekarnia.piatnica@op.pl 

Dokończenie na str. 6

Ligawkami Adwent się zaczyna

Lecha Antoniego Kołakowskiego po-
wołano na stanowisko wiceministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Nominację 
łomżyńskiemu parlamentarzyście 
wręczył wicepremier, szef resortu rol-
nictwa Henryk Kowalczyk. Sekretarz 
stanu Lech Antoni Kołakowski  swoje 
obowiązki objął 1 grudnia 2021 roku. 

- Głównym założeniem Mini-
sterstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
jest zapewnienie Polakom bezpie-
czeństwa żywnościowego, dobrej 
jakości i zdrowej żywności - mówi 
Lech Antoni Kołakowski. - Pro-
blemów w rolnictwie cały czas 
jest wiele. Wynikają one m.in. 
z dyrektyw unijnych, przepisów, 
które nie zawsze są dla nas dobre. 
Niemniej jednak jesteśmy pań-
stwem członkowskim  Unii Euro-
pejskiej i w związku z tym musimy 
się do nich dostosować. Dlatego 
konieczne jest, by tworzyć takie 
prawo, tak zadbać o polskich rol-
ników, żeby opłaciło im się gospo-
darować – przekonuje Lech Anto-
ni Kołakowski. - Polska w Europie 
ma najlepszą żywność. Pozbawio-
ną np..GMO. Konsumenci tego 
potrzebują i poszukują. Dlatego 
pracując w resorcie Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi będę zabiegał, by 
stanowić tak dobre prawo, aby 
rolnicy byli z tych rozwiązań za-
dowoleni. Chcę reprezentować 

interesy polskich rolników – do-
daje wiceminister.

Nowy wiceminister został 
także pełnomocnikiem rządu 
ds. działań związanych z wystą-
pieniem afrykańskiego pomoru 
świń na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej. Zdaniem Lecha 
Antoniego Kołakowskiego, w sta-

raniach o zlikwidowanie zagroże-
nia ASF w naszym kraju i o odbu-
dowę pogłowia trzody chlewnej, 
najistotniejsza jest likwidacja 
źródeł choroby i odtworzenie 
stada podstawowego; redukcja 
chowu nakładczego importo-
wanych zwierząt; ustabilizowa-
nie rynku cen oraz zapewnienie 

opłacalności produkcji poprzez 
gwarancję państwa.

- Ta choroba zakaźna poczyni-
ła wielkie spustoszenie w hodowli 
trzody chlewnej, która była jedną 
z głównych specjalizacji na pol-
skiej wsi. Rozprzestrzenia się m. 
in. za sprawą dzików. Dlatego będą 
tu podejmowane działania praw-

ne. Przygotuję specustawę, która 
pozwoli maksymalnie zreduko-
wać populację dzika, ale także da 
możliwości ochrony polskiej trzo-
dy. W tym momencie niezwykle 
istotna jest odbudowa pogłowia. 
W tym celu powstaną rozwiązania 
umożliwiające odtworzenie  stado 
podstawowego - co najmniej kil-
kuset tysięcy sztuk loch. Pozwoli 
to nie tylko na odbudowanie pro-
dukcji, ale także wyeliminowanie 
chowu kontraktowego. Zależy mi 
na tym, by to w Polsce rodziły się 
prosięta, byśmy nie musieli impor-
tować ich z Danii czy Niemiec. To 
polscy rolnicy powinni produko-
wać tuczniki, bo znają się na tym 
znakomicie, a nadwyżki eksporto-
wać za granicę - tłumaczy wicemi-
nister Lech Antoni Kołakowski.

Skuteczność w działaniu 
Lech Antoni Kołakowski od 

2005 roku pełni nieprzerwanie 
funkcję posła na sejm RP V, VI, 
VII, VIII i IX kadencji. Przez pięć 
lat był wiceprzewodniczącym 
sejmowej Komisji do spraw Unii 
Europejskiej i przewodniczącym 
sejmowej Podkomisji do spraw 
Wykorzystania Środków Unii 
Europejskiej. 

Dokończenie na str. 3

W interesie polskich rolników.  
Lech Antoni Kołakowski  

wiceministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi
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Mikołajki  
mogą być jak z     bajki 

Święty Mikołaj  
w łomżyńskiej 

Katedrze 
Tradycyjnie Mikołajki przy-

padają na dzień 6 grudnia. Jednak 
Święty Mikołaj parafię katedralną 
pw. Św. Michała Archanioła odwie-
dził już dzień wcześniej. 

Rozmowę z gościem popro-
wadził ks. Tomasz. Święty Miko-
łaj opowiedział skąd przybywa, ile 
czasu zajęła mu podróż, jak to jest 
w Niebie i co się mówi o łomżyń-
skiej Katedrze tam na górze. Po-
gratulował także frekwencji na ro-
ratach. 

Dzieci miały okazję zadać 
Świętemu Mikołajowi kilka pytań. 
A pojawiły się takie: czemu Święty 
Mikołaj jest taki chudy, co lubi jeść 
czy wchodzi przez komin i dlacze-
go przychodzi w Wigilię wieczo-
rem, a nie w ciągu dnia? 

Po Mszy Świętej Święty Miko-
łaj wręczył pamiątkowy obrazek 
i czekoladę, a także chętnie foto-
grafował się najmłodszymi. 

Śnieżny, grudniowy, mikołajkowy poranek. Grupa Medialna Narew pochłonięta przez 
liczne obowiązki. Nagle w drzwiach zjawia się On - Święty Mikołaj. Ubrany w czerwoną 
czapkę, z oszronioną brodą, maleńkim dzwonkiem i z ciężkim workiem prezentów. 

Przekracza próg redakcji, uśmiecha się, siada na czerwonym fotelu i zaprasza do 
wspólnego zdjęcia krzycząc głośno – Ho Ho Ho. Na koniec obdarowuje każdego słod-
kim upominkiem i życząc zdrowych i wesołych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśli-
wego Nowego Roku żegna się, by w tajemniczy sposób udać się do kolejnych grzecz-
nych przyjaciół. 

Aha, Święty Mikołaj prosił byśmy pozdrowili Was Drodzy Czytelnicy i przekazali, że 
o Wszystkich Was pamięta! 

W roli Świętego Mikołaja 
Emilian Kudyba
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Obecnie jest wiceprzewodniczącym 
sejmowej Komisji do Spraw Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi oraz przewodniczącym sej-
mowej Podkomisji Stałej ds. Sprzedaży 
Bezpośredniej oraz Handlu Detalicznego 
Produktów Wytworzonych w Gospodar-
stwach Rolnych. Przy premierze rządu RP 
sprawował funkcję wiceprzewodniczące-
go Rady Służby Publicznej. Przewodni-
czył też wielu delegacjom Sejmu RP i był 
ich członkiem na konferencjach i spotka-
niach państw członkowskich Unii Euro-
pejskiej, Grupy Wyszehradzkiej i Trójkąta 
Weimarskiego.

Ma 30-letnie doświadczenie w służbie 
publicznej - państwowej i samorządowej. 
Pierwszym etapem jego drogi zawodo-
wej była praca w Urzędzie Wojewódzkim 
i w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Łom-
ży. Swoją aktywność samorządowca re-
alizował będąc radnym i wiceprzewodni-
czącym Rady Miasta Łomży. Prowadził 
gospodarstwo rolne i nadal jest jego wła-
ścicielem. Ma praktykę jako przedsiębior-
ca w zakresie obsługi i zaopatrzenia sekto-
ra rolniczego. Jest absolwentem Wydziału 

Prawa i Administracji Uniwersytetu War-
szawskiego.

Cechuje go wyjątkowa skuteczność 
w działaniu. Najlepszym przykładem jest 
doprowadzenie w lipcu tego roku do po-
wstania nowego aktu prawnego chronią-
cego rolników - członków będącej w upa-
dłości Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej 
„BIELMLEK” w Bielsku Podlaskim. Dzię-
ki temu 800 gospodarstw otrzyma od pań-
stwa pomoc finansową, która uratuje je 
przed egzekucjami komorniczymi. Jesie-
nią ubiegłego roku poseł Lech Kołakow-
ski przeciwstawił się też wprowadzeniu 
ustawy, której skutkiem byłoby drastyczne 
ograniczenie produkcji zwierzęcej. Na sku-
tek tego, najpierw został zawieszony, a pod 
koniec 2020 roku odszedł z klubu PiS. 
W struktury klubu parlamentarnego  po-
stanowił wrócić z konkretnymi propozy-
cjami, zawartymi w autorskim programie 
stawiającymi sobie za cel budowę pozycji 
polskiego rolnictwa w skali europejskiej.  

Dla łomżyńskiego parlamentarzy-
sty najistotniejszą kwestią w tej dziedzi-
nie jest powszechne ubezpieczenie chro-

niące rolników przed skutkami anomalii 
i kataklizmów pogodowych oraz zdarzeń 
losowych dotyczących upraw, zwierząt, 
budynków i majątku ruchomego. A tak-
że utworzenie podległego bezpośrednio 
ministrowi rolnictwa funduszu ubezpie-
czeniowego ze środków budżetowych 
z dominującym udziałem państwa. Opar-
ty będzie na trzech filarach: I -  ubezpie-
czenie upraw, II - ubezpieczenie zwierząt, 
III – ubezpieczenie budynków, maszyn 
i urządzeń rolniczych. 

W Pakiecie Rolnym przygotowanym 
przez Lecha Antoniego Kołakowskiego 
znalazła się także propozycja podjęcia in-
stytucjonalnych działań budujących po-
zycję polskiego rolnictwa, rynków we-
wnętrznych i obrotu produktami rolnymi 
na poziomie kraju oraz eksportu polskiej 
żywności – mięsa, mleka i jego przetwo-
rów, zbóż, warzyw i owoców oraz innych 
produktów, w tym utworzenie nowej in-
stytucji zajmującej się rynkiem hurtowym 
oraz położenie nacisku na zagadnienie wy-
sokiej jakości zdrowej żywności i znaczą-
cego zwiększenia jej produkcji.

Polska racja stanu
Kolejne punkty Pakietu Rolnego Ko-

łakowskiego, odnoszą się do programu re-
tencji. Parlamentarzyście chodzi o stwo-
rzenie warunków prawnych i finansowych 
do budowy systemu nawadniania zapew-
niającego utrzymanie wilgotności gleby 
oraz o przeciwdziałanie stepowieniu ziemi 
w Polsce.

I najważniejsze - nowy ustrój rolny. 
Tu Pakiet Rolny Lecha Kołakowskie-
go postuluje zbudowanie nowej po-
zycji polskiego gospodarstwa rolnego 
– prawne zabezpieczenie jego funkcjo-
nowania, zagwarantowanie swobody 
obrotu gospodarczego w zakresie pro-
dukcji roślinnej i zwierzęcej, doprowa-
dzenie do sytuacji kiedy utrzymanie 
silnych gospodarstw rolnych staje się 
polską racją stanu.

Rolnicy w całym kraju wiedzą już, że 
mają niezawodnego przedstawiciela w Sej-
mie - bez względu na podziały politycz-
ne, którego głos będzie miał teraz realny 
wpływ na rozwiązania Prawa i Sprawiedli-
wości w zakresie rolnictwa.

W interesie polskich rolników 
Lech Antoni Kołakowski wiceministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi
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Jednaczewo. 
Jednostka OSP 
wraca do akcji

Wóz ratowniczo - gaśniczy "Starman" ze zbior-
nikiem na 2,5 tysiąca litrów wody otwiera nową 
epokę w historii Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Jednaczewie - uważa Michał Kamiński, od 
niedawna prezes tej jednostki OSP. W niedzie-
lę 5 grudnia odbyła się uroczystość oficjalnego 
przekazania i poświęcenia pojazdu. 

Uroczystość rozpoczęła msza cele-
browana przez księdza Mariana Miecz-
kowskiego, proboszcza parafii katedralnej 
w Łomży, który także dokonał poświęce-
nia wozu. Duszpasterz wskazał, że  świę-
ty Florian, opiekun strażaków, należy do 
grona patronów Polski. Modlitwom w in-
tencji strażaków towarzyszyło także wspo-
mnienie o tych, którzy pozostali "po dru-
giej stronie ognia" i chwali ciszy w hołdzie 
druhom, którzy zginęli w wypadku pod 
Czernikowem.     

Jak podkreślił Piotr Kłys, wójt gminy 
Łomża (także strażak ochotnik i członek 
władz OSP w powiecie łomżyńskim), 
straż w Jednaczewie miała trudne ostat-
nie lata. Przez pewien czas musiała dzia-
łać bez sprawnego pojazdu. Ostatnio 
jednak udało się stworzyć "montaż fi-
nansowy" z głównym udziałem MSWiA 
oraz gminy, a także Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Podlaskiego 
i zakupić zupełnie nowy wóz dla OSP 
w Pniewie. Stamtąd mógł zostać przeka-
zany do Jednaczewa używany, ale spraw-
ny i mający jeszcze przed sobą długie lata 
służby "starman".       

- Jednostka w Jednaczewie jest jedną 
z mniejszych wśród 8 w naszej gminie, 
ale ma "strategiczne" położenie w pobliżu 
Narwi, dużego kompleksu leśnego, waż-
nej drogi wojewódzkiej w kierunku Olsz-
tyna, a w niedalekiej przyszłości przebie-
gnie w pobliżu ekspresowa obwodnica 
Łomży w ciągu ekspresowej S61. Ciszę 
się, że wraca do życia, bo będzie potrzeb-
na w systemie bezpieczeństwa - stwierdził 
wójt Piotr Kłys.

Strażacy z Jednaczewa brali ostatnio 
udział m. in. w poszukiwaniu zaginionej 
kobiety oraz gaszeniu pożaru lasu. Prezes 
OSP Michał Kamiński z energią i planami 
patrzy w przyszłość.      

- Wcześniej z braku wyposażenia 
w ogóle nie byliśmy brani pod uwagę 
w działaniach ratowniczych straży zawo-

dowej i ochotniczych w naszym regionie. 
Mamy jeszcze nadzieję uzupełnić wyposa-
żenie o łódź ratunkową, co stworzy przed 
nami dodatkowe możliwości. Chciałbym 
tu wiele zmienić, chciałbym aby ta jed-
nostka ruszyła - powiedział prezes Michał 
Kamiński.

Gośćmi strażaków z Jednaczewa pod-
czas uroczystości byli m. in. poseł i od kil-
ku dni wiceminister rolnictwa Lech An-
toni Kołakowski, senator Marek Adam 
Komorowski (strażak ochotnik), wice-
marszałek województwa podlaskiego Ma-
rek Olbryś, kapitan Jacek Bargielski, ko-
mendant miejski PSP w Łomży. 

- Sprawy systemu bezpieczeństwa 
mieszkańców naszego regionu, którego 
ważnym składnikiem są ochotnicze straże 
pożarne, to codzienność, a zarazem i oczko 

w głowie naszego lokalnego parlamentu. 
Co roku przeznaczamy znaczące fundu-
sze na poprawianie wyposażenia jedno-
stek OSP. To ważne nie tylko dlatego, że 
druhowie ratują życie, zdrowie i mienie. 
Zwykle są także źródłem lokalnej aktyw-
ności i nadają jej ton, często wraz z koła-
mi gospodyń. To m. in. ostatnio udział 
w przeciwdziałaniu pandemii, uroczysto-
ści patriotyczne, akcje społeczne, festyny, 
zawody sportowe. Staramy się to wspierać 
- powiedział wicemarszałek Marek Olbryś 
wręczając prezesowi Michałowi Kamiń-
skiemu w prezencie wąż strażacki.

Parlamentarzyści poinformowali o trwa-
jących w Sejmie i Senacie pracach nad usta-
wą o OSP, która zawierać ma m. in. zapisy 
o dodatkach emerytalnych dla strażaków, 
którzy mają co najmniej 25 lat służby.    

Most nie jest duży, bo i Wissa to 
niewielka rzeka, ale dla mieszkań-
ców kilku miejscowości w otulinie 
Biebrzańskiego Parku Narodowego 
ma znaczenie ogromne. W piątek 
(3.12) przeprawa została oficjalnie 
otwarta. 

Inwestycja, której wartość 
wyniosła 1,8 miliona złotych, 
dzięki staraniom samorządów 
powiatu grajewskiego i gminy 
Radziłów, w całości została sfi-

nansowana z Rządowego Fundu-
szu Inwestycji Lokalnych.  

- To tereny zalewane przez rze-
kę i bardzo staraliśmy się o środki 
na przebudowę fragmentu drogi 
między miejscowościami Łoje - 
Awissa i Czachy oraz mostu, któ-
ry znajdował się w stanie opłaka-
nym. W pierwszym "rozdaniu" 
udało się  wyremontować drogę, 
teraz sfinalizowaliśmy to zadanie 
- wyjaśnił Waldemar Remfeld, 

starosta grajewski. - Most łączy 
drogę gminną i powiatową. Ma 
znaczenie dla mieszkańców, ale 
też turystyczne - tędy przebiega 
żółty szlak rowerowy w otulinie 
Biebrzańskiego Parku Narodo-
wego - dodał Krzysztof Milewski, 
wójt Radziłowa.  

Bez mostu w Czachach miesz-
kańcy kilku miejscowości musie-
liby nadkładać po kilka kilome-
trów, aby dostać się na swoje pola. 

- Dla minie to podwójna ra-
dość bo jestem mieszkańcem 
gminy Radziłów - powiedział po-
seł Kazimierz Gwiazdowski. 

Stuletnia, drewniana  kon-
strukcja miała swój urok - uważa 
Agnieszka Chrzanowska, sołtys 
wsi Czachy, ale należał jej się już 
od dawna gruntowny remont.      

- Ruch mamy tutaj coraz 
większy, a to są przede wszyst-
kim nasze "drzwi" na łąki dla 

mieszkańców kilku wiosek. Dla 
nas to duża inwestycja i czuje-
my się dowartościowani - dodaje 
sołtys Agnieszka Chrzanowska, 
w imieniu sporej grupy miesz-
kańców, którzy przyszli na uro-
czystość.

W uroczystym otwarciu 
mostu nad Wissą wraz z wice-
marszałkiem Markiem Olbry-
siem, udział wzięli m. in. wi-
ceminister edukacji Dariusz 
Piontkowski, poseł Kazimierz 
Gwiazdowski, wojewoda Boh-
dan Paszkowski, starosta gra-
jewski waldemar Remfeld, wójt 
Radziłowa Krzysztof Milewski, 
mieszkańcy.

- Cieszymy się wraz miesz-
kańcami, że dzięki współpra-
cy rządu i samorządów takie in-
westycje trafiają do mniejszych 
miejscowości. Mamy tu przykład 
połączenia oczekiwań mieszkań-
ców z rządowymi programami 
rozwojowymi dla Polski lokalnej 
- podkreślił wicemarszałek Ma-
rek Olbryś.

Most nad Wissą. Ważny dla mieszkańców i turystów

aktualności

Relacja w Telewizji Narew  
i na www.narew.info

Relacja w Telewizji Narew i na www.narew.info
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Ruch dwukierunkowy  
na ul. Wojska Polskiego

Z początkiem grudnia wrócił ruch dwukierunkowy na remon-
towanym odcinku ul. Wojska Polskiego od ul. Nowoprojektowa-
nej do ronda św. Brunona. Do realizacji pozostało oznakowanie 
poziome, które zostanie wykonane przy odpowiednich warun-
kach atmosferycznych. Natomiast do końca kwietnia przyszłego 
roku zostanie zrealizowana zatoka autobusowa oraz będą usunięte 
stwierdzone kolizje z siecią energetyczną i siecią kablową teleko-
munikacyjną. Na swoje stałe trasy od 1 grudnia wróciły autobusy 
MPK linii 2, 7 i 13.

Od momentu rozpoczęcia prac w połowie września, ruch odbywał 
się jednokierunkowo w stronę Ostrołęki. Zakres zadania na 514-me-
trowym fragmencie ul. Wojska Polskiego polegał na sfrezowaniu na-
wierzchni bitumicznej, wykonaniu robót rozbiórkowych, wybudowa-
niu nowego kanału deszczowego, ułożeniu nowej nawierzchni z trzech 
warstw betonu asfaltowego, dostosowaniu wysokościowym zjazdów 
indywidualnych i montażu urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowe-
go. Koszt realizacji inwestycji wyniósł 5 mln zł, z czego około 2,5 mln 
stanowi dofinansowanie ze środków rezerwy subwencji ogólnej.

Nie bądźmy obojętni. Wystarczy 
jeden telefon, aby uratować 

komuś życie 
Łomżyńscy policjanci codziennie pomagają osobom, które są narażone na wy-
chłodzenie organizmu. Systematycznie kontrolują miejsca, gdzie przebywają 
osoby bezdomne, samotne czy nadużywające alkoholu. Sprawdzają również 
każdą informację o osobie potrzebującej zgłoszoną na numer alarmowy lub za-
znaczoną na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa. Nie bądźmy obojętni! 
Jeden telefon może uratować komuś życie!

To wyjątkowo trudny czas dla osób samotnych, bezdomnych, 
nieporadnych życiowo czy nadużywających alkoholu. W związku 
z tym, łomżyńscy policjanci w najbliższym okresie w sposób szcze-
gólny będą zwracać uwagę na te osoby. Już od jesieni, munduro-
wi sprawdzają miejsca pobytu osób narażonych na wychłodzenie. 
Funkcjonariusze kontrolują pustostany, ogródki działkowe czy też 
klatki schodowe i piwnice. Codziennie pomagają osobom, które są 
w potrzebie.

Łomżyńscy funkcjonariusze apelują, by nie pozostawać obo-
jętnym na osoby, które potrzebują pomocy. Pamiętajmy także o sa-
motnych sąsiadach i znajomych. Jeśli widzimy osobę potrzebującą, 
nie wahajmy się zadzwonić na numer alarmowy i powiadomić o tym 
funkcjonariuszy. Reagujmy! Nie bądźmy obojętni! Jeden telefon pod 
numer 112 może uratować życie.

O miejscu przebywania osoby bezdomnej możemy także powia-
domić Policję korzystając z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeń-
stwa. Miejsce to wskazujemy na mapie wybierając zakładkę "osoba 
bezdomna wymagająca pomocy". Zagrożenie można nanieść z do-
wolnego urządzenia posiadającego dostęp do Internetu. Policjanci 
sprawdzą każdą informację.

Paulina Waszelewska od 1 grudnia 
2021 roku kieruje Muzeum Północno 
– Mazowieckim w Łomży. Zastąpiła 
Jerzego Jastrzębskiego, który po 33 
latach na stanowisku dyrektora tej 
placówki, z końcem października 
przeszedł na emeryturę.

Do ogłoszonego na począt-
ku lipca  konkursu na dyrektora 
Muzeum Północno – Mazowiec-
kiego w Łomży przystąpiło sześć 
osób. Pięć z nich, spełniających 
wymogi formalne przeszło do 
kolejnego etapu, w trakcie które-
go komisja konkursowa przepro-
wadziła rozmowy kwalifikacyjne 
z kandydatami. Najlepiej wypa-
dła w nich Paulina Waszelewska.

- Wybór przez komisję kon-
kursową i powołanie przez Prezy-
denta Miasta traktuję jako wyraz 
ogromnego zaufania, ale i posta-

wienie zadania, niełatwego, ale 
do realizacji - mówi nowa dyrek-
tor Muzeum Północno - Mazo-
wieckiego Paulina Waszelewska. - 
Przede wszystkim to przełamanie 
pewnych schematów. Dziś, jak 
pokazują badania, osoba wcho-
dząca do muzeum poświęca za-
ledwie siedem sekund na ocenę, 
czy to miejsce jej się podoba, czy 
chce w nim zostać, czy wystawa 
jest dla niej atrakcyjna. Mowa tu 
oczywiście o odbiorcy indywi-
dualnym, a nie grupie szkolnej, 
bo młodzież przyprowadzona 
przez nauczyciela nie ma wyjścia, 
mówiąc pół żartem, pół serio - 
musi zostać. Chciałabym posze-
rzyć przyzwyczajenia percepcyj-
ne związane z wizytą w muzeum 
i galerii sztuki. Zaproponować 
kierunki działań- przede wszyst-

kim edukacyjnych, kulturotwór-
czych, które zachęcą i młodszych 
i starszych mieszkańców Łomży 
do wstąpienia w nasze progi.

Koncepcja programowa przy-
gotowana przez nową dyrektor 
zakłada realizację idei "muzeum 
otwartego" - miejsca, które wy-
chodzi do odbiorców, ale także 
odbiorców przyciąga, nie tylko 
prezentując wartościową histo-
rię i kulturę, ale także wpisując ją 
w aktualny kontekst społeczny.

- Dziś muzeum jest prze-
strzenią dialogu, miejscem, 
które mocno oddaliło się od 
wyobrażenia "założenia kap-
ci i cichego zwiedzania ekspo-
zycji". Każda z planowanych 
przez nas w najbliższym czasie 
wystaw ma ogromny potencjał 
kulturotwórczy, edukacyjny 
i integracyjny. Działania plano-
wane wokół każdej z ekspozycji 
są różnorodne, a łączy je efekt - 
pomogą odbiorcom w eksplora-
cji różnych pól doświadczenia 
muzealnego - opowiada Paulina 
Waszelewska.

Do realizacji swoich zamie-
rzeń, Muzeum Północno - Mazo-
wieckie będzie starało się sięgać 
po dotacje zewnętrzne. Z myślą 
o przyszłorocznych działaniach, 
złożyło już wniosek o wsparcie 
w dwóch programach Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego, realizowanych przez Na-
rodowe Centrum Kultury i Na-
rodowy Instytut Muzealnictwa 
i Ochrony Zbiorów.

Nowy radiowóz 
w łomżyńskiej 

komendzie 
Łomżyńska Policja otrzymała nowy 
radiowóz. Toyota Corolla została 
zakupiona w ramach Programu mo-

dernizacji Policji na lata 2021 - 2024, 
natomiast współfinansowana ze 
środków jednostek samorządów tery-
torialnych.

Do Komendy Miejskiej Poli-
cji w Łomży trafił nowy radiowóz, 
Toyota Corolla. Zakup został 
zrealizowany w ramach Progra-
mu modernizacji Policji na lata 

2021-2024, a współfinansowa-
ny ze środków jednostek samo-
rządów terytorialnych. Oznacza 
to, że połowę środków potrzeb-
nych do zakupu samochodu za-
pewniła Policja, a drugą połowę 
przekazały Starostwo Powiatowe 
w Łomży oraz Gminy Piątnica, 
Jedwabne, Przytuły, Śniadowo, 

Miastkowo i Wizna. 
Łączna wartość radio-
wozu to prawie 110 ty-
sięcy złotych. 

Radiowóz służyć 
będzie funkcjonariu-
szom łomżyńskiej ko-
mendy na co dzień pra-
cującym w podległych 
posterunkach policji, 
jednak dyżurny może 
wysłać pojazd w każ-
dy inny rejon powiatu 
jeżeli będzie taka po-
trzeba. Samochód wy-
posażony jest w silnik 
hybrydowy o pojem-
ności 1,7 litra i mocy 
98 koni mechanicz-
nych.

Paulina Waszelewska objęła stery  
w Muzeum Północno-Mazowieckim w Łomży 
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W czasie II wojny światowej 
ligawki ucichły. Okupanci uważa-
li - słusznie - że mogą być używa-
ne do przekazywania informacji. 
A zatem podczas wojny posiada-
nie ligawki oraz gra na niej były 
zabronione i bardzo surowo ka-
rane. Niemcy nie chcieli, by za jej 
pomocą mieszkańcy wsi czy par-
tyzanci, wysyłali sobie zaszyfro-
wane wiadomości.

Wojna się skończyła, ale na 
próżno zimowymi wieczorami 
próbowano nasłuchiwać dźwię-
ku ligawek. Zwyczaj gry na nich 
praktycznie zaginął.

Odrodzenie i konkurs
Od 1975 roku w Muzeum 

Rolnictwa im ks. Krzysztofa Klu-
ka w Ciechanowcu odbywa się 
konkurs Gry na Instrumentach 
Pasterskich. Kazimierz Uszyń-
ski, ówczesny dyrektor Muzeum  
(dziś konkurs nosi jego imię) po-
stanowił przywrócić zwyczaj gry 
na ligawce i zorganizował pierw-
szy konkurs, na który zgłosiło się 
kilku wykonawców – tzw. lega-
czy. Inspiracją było odnalezienie 
w muzealnych zbiorach drewnia-
nej trąby powszechnie używanej 
przed II wojną światową w czasie 
Adwentu.  

Co roku liczba osób chętnych 
do podtrzymywania tradycji ro-
sła. Początkowo byli to mieszkań-
cy Ciechanowca i okolicznych 
wiosek m.in. Łempic, Wojtko-
wic, Tymianek i Trojanówka. Do 
konkursu włączono nową katego-
rię – dzieci, co z pewnością mia-
ło wpływ na jego popularność. 
W 1980 r. konkurs został prze-
kształcony w imprezę o charakte-
rze ogólnopolskim. Od tego roku 
uczestniczą w nim górale z Beski-
du Śląskiego, z miejscowości Wę-
gierska Górka i okolic, później 
z Koniakowa i okolic. W roku 
1987 dołączyli górale z Sądecczy-
zny i Podhala – z Krościenka n/
Dunajcem i okolic oraz Zakopa-
nego. Od 1987 roku przyjeżdżają 
również do Ciechanowca Kaszu-
bi z Pomorza - z Chmielna i oko-
lic, grający na bazunach i rogach.

W 1994 roku konkurs został 
rozszerzony o kategorię - inne 
instrumenty pasterskie. W ostat-
nich latach dołączyli muzycy 
z Lubelszczyzny i Wielkopolski. 
Od 1990 r. konkurs ma charak-
terze imprezy międzynarodowej. 
Na przestrzeni lat uczestniczyli 
w nim instrumentaliści z Finlan-
dii, Litwy, Białorusi, Meksyku, 
Australii, Hiszpanii, Szkocji, Ir-
landii, Niemiec, Bułgarii, Węgier, 
Ukrainy i Słowacji w tym roku 
gośćmi byli uczestnicy ze Szwaj-
carii.

40. Jubileuszowe granie 
Na tegoroczny jubileuszowy 

Konkursu Gry na Instrumen-
tach Pasterskich zgłosiło się 170 

uczestników:  66 osób 
w wieku od 3 do 81 
lat zagrało na ligaw-
kach, a 97 zgłosiło 
się do rywalizacji 
z użyciem innych 
i n s t r u m e n t ó w, 
m.in. trombit, ba-
zun i rogów pa-
sterskich. 

Konkurs odbył 
się w dwunastu kate-
goriach. Pierwszy dzień 
to tradycyjnie przesłucha-
nia konkursowe, a drugi rozpo-
czyna się spotkaniem na pleba-
nii w Ciechanowcu oraz Mszą 
Świętą. W tym roku sprawował 
ją biskup senior Diecezji Drohi-
czyńskiej Tadeusz Pikus. Wyra-
ził uznanie dla dzieła, jakim jest 
konkurs. 

- Chcemy dziś rozważać nie 
tylko grę na instrumentach pa-
sterskich, ale i czas Adwentu 
-  powiedział podczas homilii bi-
skup Tadeusz Pikus.  - W Adwen-
cie głosimy przyjście Chrystusa. 
Pierwsze oczekiwanie na Niego 
było wypełnieniem przez Syna 
Bożego miłosiernego zamysłu 
Boga, aby przyszedł na świat i gło-
sił światu nastanie Królestwa Bo-
żego. Został przez ludzi osądzony 
i skazany na śmierć. W powtór-
nym przyjściu Chrystus nie bę-
dzie sądzony, lecz sam będzie sę-
dzią. Zgromadzeni w tej świątyni 
dziękujemy za pierwsze przyjście 
i oczekujemy z nadzieją drugiego. 
Obecność Boga w naszym życiu 
zależy od naszej wiary i miłości. 
Kto nie miłuje, nie zna Boga. Mi-
łość ta przejawia się w szczerym 
i życzliwym otwarciu na Boga, 
na siebie i na drugiego człowieka. 
W praktyce polega na 
umiejętności bycia dla 
innych oraz dawaniu 
i przyjmowaniu.

Wierność tradycji 
Zorganizowany po raz 40. 

Konkurs Gry na Instrumen-
tach Pasterskich jest doskonałą 
okazją do zaprezentowania tra-
dycyjnych melodii. Umożliwia 
również nawiązanie kontaktów 
między wykonawcami tradycyj-
nej muzyki pasterskiej oraz pod-
trzymuje i popularyzuje gr na in-
strumentach pasterskich. 

- Grający na ligawce czy innym 
instrumencie pasterskim musi 
umieć zagrać technicznie, musi 
wydobyć odpowiedni dźwięk. 
Musi pokazać walor swojego in-
strumentu i być świadomy czemu 
służy sygnał, który jest grany, jaka 
jest jego funkcja i historia - powie-
działa przewodnicząca Jury tego-
rocznego konkursu dr Ewelina 
Grygier, muzyk i etnomuzykolog, 
Instytut Sztuki Polskiej Akade-
mii Nauk – Zakład Muzykologii, 
Zbiory Fonograficzne. 

Uczestnicy wykonują melo-
die charakterystyczne dla dane-
go instrumentu pasterskiego oraz 
regionu, z którego pochodzą. Jest 
to jedna z nielicznych imprez kul-

turalnych w naszym 
kraju pielęgnująca 
i podtrzymująca tra-
dycje polskie i chrze-

ścijańskie.W konkursie 
uczestniczą instrumen-

taliści grający m.in. 
na mazowiecko-
-podlaskich ligaw-
kach, góralskich 
trombitach, ka-
szubskich bazu-
nach, białoruskich 

surmach oraz na in-
nych instrumentach 

pasterskich.
Ogromną rolę w prze-

kazywaniu tej tradycji odgry-
wają rodzice, bo grania na ligawce 
w szkołach nie uczą. Umiejęt-
ność ta przekazywana była zwy-
kle z ojca na syna. Na konkursie 
w Ciechanowcu widać jednak 
coraz więcej kobiet i dziewczy-
nek, które grają na tym instru-
mencie. W tym roku najmłodszy 
uczestnik miał zaledwie 3 lata.

- By kultywować tradycje 
trzeba przyjechać do Ciecha-
nowca, zabrać ze sobą dzieci, po-
kazać im, by poczuli tę atmosferę 
jakiej nie ma u nas – powiedział 
Kaszub Paweł Gruba z Żukowa, 
który przyjechał do Ciechanow-
ca z córką i synem.

Rodzinne granie
Jury - jak co roku - nie miało 

łatwego zadania. Andrzej Klejze-
rowicz, kowal z Ciechanowca, bu-
downiczy ludowych instrumentów 
dętych, wieloletni uczestnik i laure-
at Konkursu Gry na Instrumentach 
Pasterskich w konkursie bierze 
udział od kiedy pamięta. Wcześniej 
jako uczestnik i wielokrotny laure-
at, dziś jako członek jury. 

- Kiedyś ligawek nie było wca-
le bardzo dużo. Dwie, trzy na wio-
skę, czasami więcej. W niektórych 
nie było ich w ogóle z prostego 
powodu - nie było komu zrobić 
instrumentu, nauczyć się grać 
i nauczyć grać kolejne pokolenie. 

Do tego trzeba mieć predyspozy-
cje, jak do każdego rodzaju mu-
zyki. Przede wszystkim słuch, bo 
jak się zrobi ligawkę, a nie ma się 
słuchu, to nie wie się nawet, czy 
ten instrument jest dobry. Zrobić 
ligawkę, to nie to samo, co zrobić 
stół czy krzesło – wyjaśnia.

Cała rodzina Klejzerowiczów 
jest muzykalna. Gra na ligawce to 
u nich tradycja. Grał jego ojciec, 
grać potrafi też córka. Legacz 
przeprowadził nawet własne ba-
dania, z których wynika, że kie-
dy jest bezchmurne, gwieździste 
niebo i lekki wiatr w jedną stronę, 
to dźwięk ligawki niesie się nawet 
na 10 kilometrów.

Konkurs skupia nie tylko 
uczestników zgłoszonych do ry-
walizacji, ale również turystów 
i mieszkańców okolicznych miej-
scowości. Przyjeżdżają, by posłu-
chać niecodziennej gry na instru-
mentach pasterskich. 

Ligawki można kupić od rze-
mieślników na Podlasiu, a ich 
ceny, w zależności od wielkości 
i zdobień, wahają się od kilkuset 
do nawet kilku tysięcy złotych. 
Dla legaczy ważna jest jednak 
nie tylko sama gra, ale również 
własnoręczne wykonanie instru-
mentu. Zrobienie ligawki to kil-
kadziesiąt godzin ręcznej, precy-
zyjnej pracy.

W pierwszy weekend grudnia 
legacze spotykają się w Ciecha-
nowcu, a w kolejny w Siedlcach, 
aby na konkursach sprawdzić 
swoje umiejętności. Ostatni raz 
zagrają o północy w Wigilię Bo-
żego Narodzenia, podczas Pa-
sterki. Potem ligawki ucichną aż 
do następnego Adwentu.

W tegorocznym Konkursie 
gry na instrumentach pasterskich 
w Ciechanowcu Mateusz Zalew-
ski z Dobrego w kategorii dorośli 
i Tadeusz Augustyniak w katego-
rii seniorów powyżej 65. roku ży-
cia zdobyli pierwsze nagrody (po 
1 tys. zł) za grę na ligawce. W gru-
pie młodzieży do 18 lat za grę na li-
gawce jury pierwszą nagrodę (900 
zł) przyznało Bartoszowi Tatar-
czukowi z Konabrodu, a spośród 
dzieci do lat 10 - Marcinowi Mali-
szewskiemu z Wieski-Wsi (500 zł).

Patronat duchowy nad konkur-
sem sprawuje Ordynariusz Diece-
zji Drohiczyńskiej, natomiast pa-
tronat honorowy Minister Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego, Woje-
woda Podlaski i Marszałek Woje-
wództwa Podlaskiego.

Współorganizatorami są: Sta-
rostwo Powiatowe w Wysokiem 
Mazowieckiem i Parafia Rzym-
sko-Katolicka pw. Trójcy Prze-
najświętszej w Ciechanowcu.

Fot. Bogdan Krawczuk, Artur Warchala

Ligawkami Adwent się zaczyna
Biskup Senior  
Diecezji Drohiczyńskiej  
Tadeusz Pikus symbolicznie 
wezwał na Mszę Świętą  
w intencji 40. Konkursu  
Gry na Instrumentach 
Pasterskich

Mikołaj 
Maliszewski  

(3 lata) 
najmłodszy 

uczestnik 
konkursu

Relacja  
w Telewizji Narew  

i na www.narew.info
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Cykl artykułów: „Wszystko mi wolno, ale nie wszystko pożyteczne” realizowany z Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz innych uzależnień na 2021 rok.

wszystko mi wolno, ale nie wszystko pożyteczne

Trudno wytłumaczyć alkoholikowi, że jest 
chory. W zasadzie jedynie konsekwencje 
picia i straty wynikające z jego choroby są 
powodami, dla których być może zacznie 
szukać pomocy. 

Niejednokrotnie podkreślaliśmy, że al-
koholizm  dotyka bez względu na wiek, 
płeć, pochodzenie czy wykształcenie, 
a stereotyp alkoholika jako osoby z nizin 
społecznych, pijącej pod sklepem, coraz 
częściej nie przystaje do rzeczywistości. 
Alkoholikami bardzo często są ludzie wy-
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Jak rozpoznać alkoholika ,,z klasą”?
Oto najważniejsze symptomy, które 

mogą świadczyć o alkoholizmie wysoko-
funkcjonującym:

• wiele twarzy  – osoba cierpiąca na 
HFA ma wiele twarzy. W pracy jest pełna 
pomysłów, chęci do działania, a po pracy 
zamyka się w sobie. W głębi duszy wsty-
dzi się tego, jaką jest osobą, ma poczucie 
winy, ale na zewnątrz stwarza pozory oso-
by szczęśliwej, której nic nie brakuje. 

• zaprzeczanie  – alkoholicy wysoko-
funkcjonujący, mimo że piją dużo i często, 
nie chcą przyznać się przed samym sobą, 
że mają problem z alkoholem. Przecież nie 
są osobami z marginesu, więc to ich nie 
dotyczy. 

• picie kontrolowane  – alkoholik 
z HFA odczuwa potrzebę utwierdzania się 
w przekonaniu, że nad wszystkim ma kon-
trolę, stąd raz na jakiś czas zdarza mu się 
robić kilkutygodniowe lub nawet kilku-
miesięczne przerwy w piciu.

• praca to wartość nadrzędna – dzięki 
powodzeniu i sukcesom w sferze zawodo-
wej HFA długo będzie się łudzić, że jego 
życie jest idealne. Usprawiedliwia się tym, 
że skoro pracuje i zarabia, to nie ma żadne-
go problemu. Praca daje mu poczucie sta-
bilizacji. 

• szukanie wymówek  – alkoholik wy-
sokofunkcyjny zawsze znajdzie pretekst 
do picia. Alkohol traktuje jako pewnego 
rodzaju nagrodę za swoją ciężką pracę. 

• otaczanie się osobami pijącymi – al-
koholik HFA chodzi do miejsc, w których 
się pije, a jego znajomi bardzo często to 

osoby pijące, imprezujące. Żyjąc w takim 
środowisku, łatwo powiedzieć ,,przecież 
oni też piją”. 

Jak leczyć alkoholików wysokofunkcjonujących?
Często zdarza się tak, że leczenie alko-

holików w tzw. białych kołnierzykach jest 
znacznie trudniejsze niż tych pochodzą-
cych z nizin społecznych. Odnoszącego 
sukcesy prawnika czy lekarza trudniej jest 
nakłonić do podjęcia terapii leczenia uza-
leżnień, chyba że swoim zachowaniem 
spowodował poważne szkody – w takich 
sytuacjach zwykle alkoholik uświadamia 
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a pacjentów często łączą wspólne do-
świadczenia. 

Gdzie szukać pomocy w Łomży: 
Łomżyńskie Stowarzyszenie Zdro-
wie i Trzeźwość, ul. Dworna 13, 
18-400 Łomża tel: 86-216-37-50, 
kom. 516-814-655

Alkoholizm z klasą, czyli czym jest HFA 
(High Functioning Alcoholics)
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Przypadkowi goście?
Podczas zamieci śnieżnej 
w zajeździe spotykają się 
nieznajomi. Gdy uderza 
gwałtowna nawałnica, 
podróżnicy zaczynają rozumieć, 
że szanse na dotarcie do miasta 
są niewielkie, a ich największym 
zmartwieniem nie jest pogoda, 
a współtowarzysze o nieczystych 
intencjach.

Atmosfera jest napięta, nikt sobie nie 
ufa, ktoś nie mówi o sobie całej prawdy, 
ktoś inny knuje... Pewne wydaje się jedno: 
nim nadejdzie świt, z gospody, w drama-
tycznych okolicznościach, wymelduje się 
niejeden gość.

„Wyoming, kilka lat po wojnie se-
cesyjnej, lecz konflikt i podział na zwo-
lenników Północy i Południa wciąż jest 
żywy. Do zajazdu o nazwie Pasmanteria 
Minnie przybywają łowcy głów: John 
„Szubienica” Ruth (Kurt Russell) i Ma-
jor Marquis Warren (Samuel L. Jackson), 
którzy chcą schronić się przed nadcho-
dzącą zamiecią. Ten pierwszy nigdy nie 
pozbawia życia swoich więźniów, chcąc 
zobaczyć, jak zawisną, dlatego konwo-
juje do więzienia groźną Daisy Domer-
gue (życiowa rola Jennifer Jason Leigh), 

natomiast Major Warren od razu, jakby 
dla świętego spokoju, woli wymierzyć 
własnoręcznie sprawiedliwość. Wraz z tą 
niewątpliwie uroczą trójką do pasmante-
rii przybywa, zabrany po drodze, nowy 
miejscowy szeryf (Walton Goggins) – 
rozpoczyna swoją recenzję Krzysztof Po-
łaski w telemagazynie.pl.

Na miejscu okazuje się, że właściciel-
ka gospody, Minnie wyjechała, a w Pa-
smanterii już zdążyli zadomowić się inni 
goście: rzeczowy i pracowity Meksyka-
nin Bob, erudycyjny i gadatliwy Oswaldo 
Mobray, wycofany i tajemniczy Joe Gage 
oraz niemniej tajemniczy i małomów-
ny starzec, generał Sandy Smithers. Czy 
dziwni przybysze chcą odbić Daisy z rąk 
„Szubienicy”? Czy naprawdę są tymi, 
za których się podają? Kto jest przyja-
cielem, a kto wrogiem? Jedno jest pew-
ne, w tak napiętej atmosferze rewolwer 
w końcu wypali.

Akcja filmu rozwija się nieśpiesznie, 
początkowo będąc jakby dostosowana do 
postaci „Szubienicy”, który nikomu nie 
ufa w stu procentach i zanim zdecyduje się 
na jakiekolwiek działanie, bardzo głęboko 
to przemyśli. Ale gdy tylko przyjdzie za-
mieć, to naprawdę będzie się działo! Sło-
wa zostaną zastąpione przez naboje i tylko 
kwestią czasu będą odpadające kończyny 
i eksplodujące głowy.”

„Nim rewolwery zaczną pluć ogniem, 
postaci wdadzą się ze sobą w dłuższą po-
gawędkę. Będzie ona trwała blisko pół 
filmu, co – biorąc pod uwagę słuszny, 
trzygodzinny metraż – dla części wi-
dzów może okazać się testem na cierpli-

wość. Reżyser potrzebuje jednak czasu, 
żeby przygotować grunt pod wydarzenia 
z drugiej części: przedstawić bohaterów, 
nakreślić napięte relacje między nimi, 
wreszcie skonstruować znakomitą zagad-
kę kryminalną. Tarantino po mistrzow-
sku wykorzystuje zamkniętą przestrzeń 
do budowania napięcia i atmosfery wza-
jemnej nieufności. Jednocześnie bawi się 
oczekiwaniami publiki, co krok każąc jej 
zmieniać swój stosunek do bohaterów. 
Twardziel z zasadami okazuje się bez-
względnym mordercą, brutalny łowca 
głów odsłania twarz podatnego na zra-
nienie wrażliwca, a wioskowy głupek nie-
oczekiwanie daje dowód na swoją inteli-
gencję. A gdy w ruch idzie wreszcie broń 
palna, głowy zamieniają się w budyń ma-
linowy, zaś z ran postrzałowych tryskają 
strumienie rubinowej posoki – pisze Łu-
kasz Muszyński w Filmweb.

U Tarantino nienawiść jest nie tylko 
motorem napędowym intrygi, ale też 
jedynym, co łączy tytułową ósemkę. Je-
śli zaś – jak sugeruje jeden z bohaterów 
– Pasmanteria Minnie to Ameryka w pi-
gułce, wnioski płynące z filmu Taranti-
no są zatrważające. Niezależnie od płci, 
rasy, wieku czy pochodzenia wszyscy 
pragną się tu nawzajem pozabijać. Dla 
pieniędzy, w akcie zemsty albo z powodu 
uprzedzeń – każdy powód jest dobry, by 
przelać krew”.

„Nienawistna ósemka” raczej nie za-
skoczy fanów kina uprawianego przez 
Quentina Tarantino. Jak nie kochać tego 
gościa, który na kilku metrach kwadrato-
wych jest w stanie zainscenizować krwawą 

masakrę? Jeżeli podobały Wam się jego 
poprzednie filmy, to i tym razem nie po-
winniście się nudzić” – kończy swoją re-
cenzję Krzysztof Połaski.

„To film spełniony. Świetnie napisany, 
zagrany i zrobiony z miłości do gatunku. 
Łączący w sobie epicki oddech z kame-
ralnością teatru, patos z ironią, makabrę 
z niespodziewanym liryzmem. Kapelusze 
z głów – kończy swoją recenzję Łukasz 
Muszyński.

Pewnie nie wiesz...
H Film zarobił 156 milionów dolarów, 

kosztował 44 miliony.
H W momencie kiedy John Ruth (Kurt 

Russel) roztrzaskuje gitarę, Daisy, grana 
przez Jennifer Jason Leigh, ma przerażoną 
minę i patrzy poza kadr. To była reakcja na 
niezamierzone zniszczenie 145-letniej gita-
ry, wartej 40 tys. dolarów, która została wy-
pożyczona z muzeum. Było przygotowane 
sześć replik instrumentu, ale przez nieporo-
zumienie, zniszczono oryginał.

H Sekwencja otwierająca, od zbliżenia 
krucyfiksu, to jedno nieprzerwane ujęcie 
trwające trzy minuty i czterdzieści sekund.

H Tarantino powiedział: „To jest film, 
w którym wielkie gwiazdy filmowe nie 
sprawdziłyby się. Musiał powstać taki ze-
spół, w którym nikt nie jest ważniejszy niż 
ktokolwiek inny”.

Nienawistna ósemka
TV Puls niedziela 21.50
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Irlandia rok 1892. Joseph Donnelly (Tom Cru-
ise), wiecznie wyśmiewany i wykpiwany przez star-
szych braci chłopak, z głową pełną pomysłów i pla-
nów na przyszłość i kieszeniami świecącymi pustką, 
marzy o własnym kawałku ziemi. Stracił majątek. 
Postanawia zemścić się na sprawcy swojego nie-
szczęścia. Zamiast tego zostaje ranny i musi uciekać 
do Ameryki. 

W podróży towarzyszy mu zbuntowana córka 
barona, Shannon (Nicole Kidman), odznaczająca się 
w swoim środowisku żywiołowością i ciętym języ-
kiem. Jej nieokiełznana natura i iście ognisty tempe-
rament nie pozwalają spętać się konwenansom wyż-
szych sfer, dlatego Shannon czuje się w swoim domu 
jak ptak w klatce. Uparta i zbuntowana szlachcianka 
marzy o podboju nowoczesnej Ameryki, w której 
odbywają się jedne z ostatnich wyścigów po darmo-
we działki na nowo zdobytych terytoriach. 

Dzieli ich niemal wszystko – pochodzenie, śro-
dowisko, wykształcenie, a przede wszystkim cechy 
charakteru. Łączy tylko jedno – marzenie o własnym 
kawałku ziemi.

Wyruszają w pełną niebezpieczeństw i przygód 
podróż, która okaże się nie tylko wędrówką w po-
szukiwaniu ziemi, ale także w poszukiwaniu prawdy 
o samym sobie, drugim człowieku, a przede wszyst-
kim w poszukiwaniu... miłości.

Pewnie nie wiesz...
H Reżyser Ron Howard nie był zadowolony z wy-

razu twarzy Nicole Kidman i jej reakcji podczas kręce-
nia sceny, w której Shannon podnosi przykrycie przy-
rodzenia rannego Josepha. Bez uprzedzenia Nicole, 
Howard poprosił Toma Cruise'a, aby wystąpił... bez 
bielizny. Reakcja aktorki zadowoliła reżysera! Przy-
pomnijmy, że wtedy (1990-2001) Tom Cruise i Nicole 
Kidman byli małżeństwem.

H W trakcie rekonstrukcji wielkiego wyścigu po 
ziemię użyto 800 statystów, 400 koni oraz 200 wozów.

Za horyzontem
Stopklatka piątek 13.10

„Widok rozświetlonego mostu Golden Gate na 
tle udekorowanego milionem gwiazd nieba cieszył 
ich oczy. Na stoliku chłodził się szampan. Tom wrę-
czył Violet pierścionek z rubinem, po czym spytał 
ją, czy za niego wyjdzie. Do oczu Violet napłynęły 
łzy. Bez wahania powiedziała tak! W tym momen-
cie powinna popłynąć romantyczna piosenka, pod-
czas gdy ekran wypełniłby szczelnie napis „Happy 
End”.

Reżyser Nicholas Stoller niewiele robi sobie 
jednak z naszych oczekiwań. Scena, która byłaby 
finałem każdej hollywoodzkiej bajki, tu stanowi 
zaledwie wstęp do opowiedzenia bardzo zabawnej 
i mądrej historii.

Wspólne życie Toma i Violet (świetni Jason 
Segel i Emily Blunt) miało przypominać serial. On 
chciał zostać szefem dobrej restauracji w San Fran-
cisco. Ona przymierzała już w myślach doktorską 
togę uniwersytetu Berkeley. Zamierzali spłodzić 
dwa tuziny dzieci i dożyć starości najpewniej 
w domu na przedmieściach z białym płotem i rów-
no przystrzyżonym trawniczkiem.

Bohaterowie lądują w mroźnym Michigan, 
gdzie Violet otrzymała propozycję pracy na uczel-

ni. Tom cierpi z zimna i niespełnienia. Zagryza jed-
nak zęby, robiąc dzielnie kanapki w podrzędnym 
barze. Na palcu jego narzeczonej nadal pyszni się 
rubin, ale brakuje obrączki. Na idealny ślub ciągle 
nie starcza parze czasu i energii. Za chwilę może się 
okazać, że zapału zabraknie im także na siebie” – 
tak Łukasz Muszyński na stronie Filmweb opisuje 
ten film.

Pewnie nie wiesz...
H Film zarobił 54 miliony dolarów, kosztował 30 

milionów.
H Jason Segel twierdził, że kazano mu schudnąć 

do roli i przydzielono osobistego trenera. Ostatecznie 
stracił 17 kilogramów.

H Chris Pratt (w filmie Alex Eilhauer) pracował 
w restauracyjnej kuchni przygotowując się do roli.

Jeszcze dłuższe zaręczyny
TVN7 piątek 21.05

Spadek pod choinkę
WP1 piątek 19.55

Dramat. Finn Conrad, ilustrator książek dla dzie-
ci, jest oburzony odkryciem, że jego zamożny oj-
ciec zostawił 100 tysięcy dolarów w testamencie 
pielęgniarce o imieniu Willa. Finn i jego siostra 
Molly chcą odzyskać należne im pieniądze. 

Ostatnie święta w domu
Zoom TV piątek 20.15

Komedia romantyczna. Siostry Marvin z okazji 
świąt zjeżdżają się z całego kraju do rodzinnej 
posiadłości. Rodzice oznajmiają, że to ostatnie 
święta w tym miejscu, bowiem planują sprzedać 
dom.

Za ciosem
TV Puls piątek 23.50

Film akcji. Rosyjska mafia zamierza wprowadzić 
na światowy czarny rynek marzenie terrorystów 
– mikrobombę. Międzynarodowe służby wywia-
dowcze robią wszystko, by do tego nie dopuścić. 
Do gry zostaje wplątany Marcus Ray, projektant 
mody, uwodziciel i nieustraszony gracz. 

I stanie się koniec
TV Puls2 sobota 21.50

Sensacyjny. Jericho Cane (Arnold Schwarzeneg-
ger) jest byłym policjantem, zarabiającym na 
życie jako prywatny detektyw. Nie przypuszcza 
nawet, że wkrótce los zetknie go z młodą dziew-
czyną, od której zależeć będą losy świata...

Mulholland Drive
Metro sobota 22.25

Thriller. Bohaterkami są Rita i Betty. Pierwsza 
z nich traci pamięć w wypadku samochodowym, 
do którego doszło na jednej z ulic Hollywood, 
Mulholland Drive. Druga przybywa do Kalifor-
nii w nadziei na zrobienie kariery filmowej.

Pan Magoo
TV Puls2 niedziela 16.20

Komedia. Magoo, ekscentryczny milioner, mimo 
słabego wzroku nie nosi okularów. Wciąż wpa-
da w kłopoty. Prawdziwe problemy zaczynają 
się, gdy z wystawy kamieni szlachetnych, której 
otwarcia Magoo miał dokonać, ginie rubin.

Czas na miłość
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Niepamięć
TVN niedziela 20.00

Wrobiony

Korporacja, 
której nie ma

Thriller sensacyjny. Były agent CIA 
Ben Logan (Aaron Eckhart) przeprowa-
dza się do Belgii, żeby zacząć nowe życie 
i naprawić relacje z 15-letnią córką, Amy 
(Liana Liberato). Znajduje zatrudnienie 
jako szef ochrony międzynarodowej kor-
poracji. Kiedy pewnego dnia przychodzi 
do pracy, odkrywa że zatrudniająca go 
firma nie istnieje, a wszyscy z którymi 
pracował zniknęli. Jego asystent okazuje 
się wyszkolonym agentem, który próbuje 
go zabić. 

Jakby tego było mało, okazuje się, 
że zarówno Ben jak i Amy oficjalnie nie 
istnieją – skasowano wszystkie dotyczą-
ce ich dane. Zdesperowany mężczyzna, 
szukając odpowiedzi na pytanie co się 
stało, wpada na trop międzynarodowego 

spisku, który zagraża dotychczasowemu 
porządkowi świata…

Pewnie nie wiesz...
H Jednym z pseudonimów używanych 

przez spiskowców jest „Markus Wolf ”, tak 
nazywał się szef wschodnioniemieckiego 
wywiadu. Jednym z jego największych osią-
gnięć było umieszczenie czołowego szpiega, 
jako doradcy byłego kanclerza RFN, Wil-
ly'ego Brandta. Brandt to także nazwisko 
kobiety, agentki CIA.

H Aaron Eckhart urodził się w rodzi-
nie mormonów Kościoła Jezusa Chrystusa 
Świętych w Dniach Ostatnich. Jego matka 
była autorką książek dla dzieci i poetką, 
a ojciec był informatykiem. Jako nastola-
tek przebywał z rodziną w Anglii i Sydney 
w Australii. Po ukończeniu szkoły średniej 
próbował swych sił jako surfer na Hawajach 
oraz służył w misji mormonów we Francji 
i Szwajcarii. Potem opuścił wspólnotę. 

Wrobiony
Nowa TV piątek 21.00

Uprowadzona

Agent 
wraca do 

gry
Mroczny, brutalny dreszczowiec 

rozgrywający się w scenerii Paryża.
Bryan (Liam Neeson) jest eme-

rytowanym agentem amerykańskich 
służb specjalnych i szczęśliwym ojcem 
nastoletniej Kim (Maggie Grace). To 
najważniejsza osoba w życiu rozwie-
dzionego mężczyzny, z którą od lat 
próbuje nawiązać bliższe relacje. Pew-
nego dnia ta piękna 17-latka oznajmia 
ojcu, że – wzorem innych amerykań-
skich nastolatków – zamierza wybrać 
się w podróż do Paryża. Nie akceptując 
pomysłu samotnej eskapady, Bryan 
wyposaża dziewczynę w telefon ko-
mórkowy i wymusza obietnicę, że bę-
dzie codziennie dzwoniła. 

Kilka dni później Kim dzwoni do 
ojca ze stolicy Francji. Jednak nie po to, 
by podzielić się wrażeniami z podróży. 
Przerażona dziewczyna informuje, 
że dzieje się coś niedobrego. Chwilę 
później Bryan słyszy przez telefon, 
jak Kim jest porywana. Przebywający 
w Los Angeles ojciec ma tylko 96 go-
dzin na uratowanie uprowadzonej cór-
ki. Rozpoczyna się wyścig z czasem.

To film sensacyjny zrobiony z bi-
glem i trzymający w napięciu. Przemy-

ca też ciekawe psychologiczne rysy 
portretu Bryana. Ten człowiek, ściga-
jąc przestępców, zawsze szedł na ca-
łość. Teraz, zmotywowany dodatkowo 
koniecznością ratowania najbliższej 
osoby, nie znajduje w sobie już abso-
lutnie żadnych hamulców. Wkraczamy 
na śliski grunt: można dopuszczać sto-
sowanie tortur w walce z bezwzględ-
nymi kryminalistami? 

Pewnie nie wiesz...
H Film zarobił 227 milionów dola-

rów, kosztował 25 milionów.
H Były żołnierz brytyjskich Special 

Air Service trenował Liama Neesona 
w walce i posługiwaniu się bronią.

H Liam Neeson spodziewał się, że 
film zrobi klapę. Podpisał jednak kon-
trakt, bo chciał spędzić cztery miesiące 
w Paryżu i uczyć się judo. Film stał się 
jednak wielkim hitem.

Uprowadzona
TVN piątek 21.35

Akcja filmu rozgrywa się w 2077 roku. W wyni-
ku inwazji obcych Księżyc, a potem nasza planeta 

zostały niemal doszczętnie zniszczone. Niedobit-
kom udało się znaleźć schronienie na Tyta-

nie. Na Ziemi pozostali już tylko nieliczni, 
m.in. Jack Harper (Tom Cruise) i jego 

kochanka Vika (Andrea Risebo-
rough). On zajmuje się naprawą 

dronów bojowych walczących 
z kosmicznymi padlinożerca-

mi. Ona jest jednoosobowym 
centrum dowodzenia – nad-

zoruje wyprawy Jacka, 
a także kontaktuje się 

z bazą w kosmosie. 
Za dwa tygodnie 

Viki i Jack mają 
dołączyć do 
ocalałych, któ-
rzy przebywa-
ją na Tytanie. 
Pewnego dnia 

Jack zauważa 
statek kosmicz-

ny, który rozbija się 
na Ziemi. Wbrew rozkazom leci na 
miejsce katastrofy.

Jak kostki domina jedno niezwykłe wydarzenie 
pociągnie za sobą kolejne i Jack będzie musiał za-
kwestionować wszystko, co wie o świecie, w którym 
żyje. Wpleciony w dziwną grę, będzie musiał odkryć 
co jest prawdą, a co fikcją; co jest przeszłością, a co 
się dzieje tu i teraz. Od tego, co zdecyduje się zrobić, 
zależy nie tylko jego życie.

Pewnie nie wiesz...
H Film zarobił 286 milionów dolarów, kosztował 

120 milionów.
H Tom Cruise obchodził swoje 50. urodziny na 

planie filmu. Z tej okazji reżyser Joseph Kosinski dał 
w prezencie jubilatowi jeden z futurystycznych moto-
cykli z filmu. 

H Scena, w której Jack Harper nad przepaścią 
podlewa małą roślinkę, została nakręcona na Earl's 
Peak w Islandii. Tylko helikoptery mogły dostarczyć 
ludzi i sprzęt w to niedostępne miejsce.

H Na filmie widać pochylony obelisk Washingto-
na. Pomnik został zbudowany z ponad 36 000 mar-
murowych bloków bez metalowej konstrukcji nośnej 
i bez zaprawy murarskiej. Jeśliby się pochylił, to by sie 
rozleciał.

Niepamięć

Katastrofa
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W Klubie Seniora  
na wesoło

Trwa Adwent. To radosny czas oczekiwania na przyjście Pana. Wróćmy wspo-
mnieniami do okresu poprzedzającego Adwent, a dokładnie do środy 24 listo-
pada. W Klubie Seniora było na wesoło. 

Stało się to za sprawą "szefowych" z klubu - Marty Kopeć i Uli Dy-
mek. Jak dobrze, że są jeszcze tacy ludzie, optymistki, organizatorki, 
które mają mnóstwo  pomysłów na to jak rozbawić seniorów. Na kilka 
godzin wcieliły się w cyganki i wróżyły ("Cyganka prawdę Ci powie" 
- głosi znane porzekadło). Dowiedzieliśmy się, co nas czeka w najbliż-
szym czasie, oczywiście w formie zabawy i żartów. Jednak po cichu 
liczymy na to, że  niektóre przepowiednie się spełnią - te pozytyw-
ne rzecz jasna. Przygotowały mnóstwo zabaw i konkursów, w których 
uczestniczyła większość seniorów. Bawiliśmy się jak dzieci w szkole. 
Radości i śmiechowi nie było końca. Później był  słodki poczęstunek 
i dyskoteka.

Serdecznie dziękujemy Marcie i Uli za przygotowanie i przepro-
wadzenie imprezy, a zdjęcia niech będą dowodem na super zabawę.

SENIORZY  Z KLUBU 

Spotkania opłatkowe łomżyńskich Sybiraków 
z zaproszonymi gośćmi w pięknej auli im. Hanki 
Bielickiej w II Liceum Ogólnokształcącymto to 
ważna i cykliczna uroczystość. Co roku na spo-
tkaniu są posłowie, władze miasta, przedsta-
wiciele służb mundurowych, duchowieństwa, 
dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół, nauczyciele, 
młodzież i prezesi organizacji pozarządowych. 
W tym roku takie spotkanie niestety się nie 
odbędzie, dlatego wracam wspomnieniami do 
poprzednich lat. 

Na każdym z opłatkowych spotkań 
zebranych wita prezes zarządu Danuta 
Pieńkowska-Wolfart, następnie osobom 
zasłużonym dla Związku Sybiraków wrę-
cza odznaczenia, dyplomy i podziękowa-
nia. Młodzież ze Szkoły Podstawowej Nr 5 
w Łomży i ze Szkoły Podstawowej w Ol-
szynach przedstawia Jasełka. Ksiądz prałat 
Jerzy Abramowicz i ojciec Jan Bońkowski 
z Klasztoru Braci Mniejszych Kapucynów 
święcą opłatki – te bielutkie jak śnieg, te-
raźniejsze i z mąki żytniej, upieczone na 
blacie. 

Sybiracy i zaproszeni gości dzielą się 
opłatkiem życząc sobie szczęśliwego No-
wego Roku, a przede wszystkim zdrowia 
i żeby za rok znowu się spotkać. Później 
wszyscy zasiadają do wspólnej kolacji. 
Przy suto zastawionych stołach, z łezką 
w oku, wspominają wigilię na Syberii, 
z dala od najbliższych i ojczyzny. Jeszcze 
rok temu śp Jerzy Szymanowski wice-
prezes zarządu czytał fragmenty artyku-
łu autorstwa Niny Żyłko ,,Śnieg biały jak 
opłatek topniał od łez", który ukazał się 
w poczytnym kwartalniku ,,Wiadomości 
Łomżyńskie ''. Smutne i przygnębiające są 

nasze dawne wspomnienia, kilkuletni po-
byt na Syberii i tam przeżyte cierpienia. To 
ich fragment: 

,,Za oknem zima, mróz i bezmiar 
śniegu. Północny przenikliwy wiatr 
dmie i łamie ściany baraku. Wycie śnież-
nej zawiei zakłóca wieczorną ciszę. 
Wieczór wigilijny, ale jakże inny od co-
dziennych, smutniejszy, skłaniający do 
refleksji i zadumy, ciągle gra na strunach 
wspomnień, sięga do dna ludzkiej duszy. 
Odgłos szalejącego wiatru tym razem 
brzmi jak głos osieroconego dziecka, 
jak głośny protest porozrzucanych po 
całym świecie sióstr i braci, jednej wiel-
kiej rodziny - wyrwanych z rodzinnych 
domów i rozrzuconych na przestrzeni 
tysięcy kilometrów w głąb nieludzkiego 
bezbożnego kraju”. 

Pierwsze wigilie na obczyźnie, tysiące 
kilometrów od rodzinnej ziemi w strasz-
nym niegościnnym kraju, kraju zła i prze-
mocy, przepojone były nieopisanym smut-
kiem i tęsknotą za ojczyzną. 

- Mama przygotowała stół wigilijny. 
Na sąsieku położyła walizkę i nakryła bia-
łym prześcieradłem jak obrusem. Nie było 
opłatka, więc połamałyśmy się czarnym 
przydziałowym chlebem polanym łzami. 
Czarny chleb był jedynym wigilijnym da-
niem, który musiał zastąpić dwanaście tra-
dycyjnych dań. Ze łzami w oczach skła-
dano nawzajem życzenia, i wypowiadano 
marzenia aby następną Wigilię spędzić 
w Polsce - wspomina sybiraczka Stanisła-
wa Niezgoda.

- Po podzieleniu się czarnym chlebem 
i złożeniu sobie życzeń, zdrowia, sił prze-

trwania, szybkiego powrotu do ojczyzny 
poszliśmy do szopki .W wygrzebanej lo-
dowej grocie drewniane korytko a w nim 
Jezusek z koralikowymi oczkami. Matka 
Boża i Józef z sękatym kijem, w kożuchu 
i baranicy. Było dużo ludzi. I Ci co wierzy-
li, i Ci co nie wierzyli - w futrach I łach-
manach, pimach i drewnianych trepach 
owiniętych słomą. Wszyscy jednakowo 
skrzywdzeni, okradzeni z ojczyzny i ska-
zani na 5-6 lat poniewierki. Śpiewali kolę-
dy: ,,Bóg się rodzi, moc truchleje” - ku sa-
motnej gwieździe poprzez śnieg i buriany 
szły w niebo zziębnięte głosy wygnańców. 
Kostniały nam ręce, drętwiały nam palce, 
mróz ścinał oddechy. Mimo to ludzie nie 
odchodzili, gięli kolana, a śnieg topniał od 
łez - a tak wspomina Wigilię Maria Łago-
da .

Jakże dziś inaczej odbywają się spo-
tkania opłatkowe Sybiraków. Od chwili 
reaktywowania Związku są coroczne i od-
bywają się z udziałem gości. Stoły uginają 
się od wigilijnych potraw, jest bielutki jak 
śnieg opłatek a obok ,,lepioszka "z razowej 
mąki upieczona na blacie, przypominająca 
tamten opłatek na wygnaniu. Taką Wigi-
lię co roku przygotowywał śp Jerzy Szym-
nowski. 

Siedząc przy stole wigilijnym, Sybira-
cy mają przed oczami tamte wigilie na ob-
cej ziemi z dala od ojczyzny. Pod obcym, 
tak nieludzko zimnym, niebem, o którym 
tak trudno zapomnieć. Trzeba nadmienić, 
że spotkania opłatkowe odbywają się też 
w podległych kołach z udziałem członków 
zarządu .

OPRACOWAŁA SYBIRACZKA NINA ŻYŁKO

Spotkania opłatkowe u łomżyńskich Sybiraków 

Wspomnienie z jednego ze spotkań opłatkowych u łomżyńskich Sybiraków
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O współpracy międzypokoleniowej 
służącej rozwojowi miasta, budo-
waniu lokalnej wspólnoty, doświad-
czeniach i planowanych przedsię-
wzięciach dyskutowali uczestnicy 
konferencji "Młodych i Seniorów łą-
czy... obywatelstwo UE".

Konferencję otworzył za-
stępca prezydenta Miasta Łom-
ża, Andrzej Stypułkowski, który 
wyraził zadowolenie z faktu, że 
w mieście odbywają się wspól-
ne działania organizacji senioral-
nych i zrzeszających młodzież. 
Podkreślił jak ważny jest dia-
log międzypokoleniowy także 
w kontekście obywatelstwa Unii 
Europejskiej.

Ze strony Europe Direct Pod-
laskie zabrał głos prof. dr hab. 
Maciej Perkowski. Stwierdził, że 
misją sieci ED jest przystępne 
przekazywanie wiedzy ogólnej 
o Unii Europejskiej i jej działa-
niach, a także bieżące informo-
wanie o priorytetowych dla Unii 
obszarach. Jednym z tych obsza-
rów jest współpraca międzypo-
koleniowa. Podkreślił, że każdy 
głos w debacie o Unii jest istotny 
– zarówno wypowiedziany przez 
młodych, jak i osoby finalizują-
ce karierę zawodową. Młodym 
życzył efektywnego korzystania 
z doświadczeń starszych. Senio-
rów prosił o cierpliwość i wyro-
zumiałość w przekazywaniu mą-
drości życiowej. Podkreślił też 
nieprzemijający charakter warto-
ści europejskich, które są ponad 
bieżącymi problemami i spora-
mi.

O „Moście nad przepaścią” 
mówiła dr Monika Surawska 
z Zakładu Pedagogiki Wydzia-
łu Nauk Społecznych i Humani-
stycznych Państwowej Wyższej 
Szkoły Informatyki i Przedsię-
biorczości w Łomży. Między 
seniorami i młodymi na wielu 
płaszczyznach występują bardzo 
duże różnice ale też podobień-
stwa. W różnicach tkwi ogrom-
ny potencjał, który odpowiednio 
wykorzystany zbuduje mosty. 
W podobieństwach zaś należy 
szukać siły służącej realizacji ce-
lów, dążeń i potrzeb. – Zróbmy 
coś razem, dla siebie, dla świata – 
powiedziała.

Sebastian Chrzanowski, Prze-
wodniczący Łomżyńskiej Rady 
Działalności Pożytku Publiczne-
go i pracownik Biura Prawnego 
w Urzędzie Miejskim w Łomży, 
wspominał rok 2004 i wydarze-
nia związane z faktem wstąpie-
nia Polski do Unii Europejskiej. 
Entuzjazm proeuropejski i bar-

dzo silne poparcie społeczne dla 
integracji może, a nawet powin-
no, zaowocować nowymi, czasa-
mi nieoczywistymi inicjatywami 
proeuropejskimi. 

Radny Rady Miejskiej 
w Łomży, Piotr Serdyński wska-
zał na potrzebę dialogu w mieście 
jako podstawę współpracy. Służą 
temu m.in. ciała doradcze – Rada 
Seniorów (2015 r.) i Młodzieżo-
wa Rada Miejska (w tym roku 
została reaktywowana). Mło-
dzi liderzy dzięki swojej energii 
i zaangażowaniu mogą aktywnie 
uczestniczyć w życiu lokalnej 
społeczności łącząc w działaniach 
wszystkie pokolenia, a seniorzy 
mogą inicjować wiele wydarzeń 
dzieląc się wiedzą, doświadcze-
niem i umiejętnościami. Rada 
Miejska jest otwarta na różnego 
typu inicjatywy budujące współ-
pracę i dialog międzypokolenio-
wy.

Przedstawiciele Młodzieżo-
wej Rady Miejskiej: Amadeusz 
Szeligowski (przewodniczący), 
Dawid Tyborowski (wiceprze-
wodniczący), Hubert Karwow-
ski i Marcin Brodowski podkre-
ślali w swoich wypowiedziach 
ogromną rolę dialogu między-
pokoleniowego służącego współ-
pracy, budowaniu więzi, eduka-
cji. Opowiadali o młodzieżowym 
wolontariacie, działaniach skie-
rowanych do osób starszych, po-
trzebujących i z niepełnospraw-
nościami. Wymieniali zmiany, 
jakie zaszły w ich szkołach, w mie-
ście i kraju dzięki wsparciu finan-
sowemu Unii Europejskiej. Mło-
de pokolenie przywiązuje dużą 
wagę do dzielenia się wiedzą, mą-
drością, doświadczeniem. Zdaje 
sobie sprawę, jak dużo zależy od 
wzajemnego zrozumienia i sza-

cunku dla drugiego człowieka. 
Jest otwarte na współpracę mię-
dzypokoleniową.

Joanna Jastrzębska, wice-
przewodnicząca Rady Uczelnia-
nej Samorządu Studenckiego 
Państwowej Wyższej Szkoły In-
formatyki i Przedsiębiorczości 
w Łomży, opowiedziała o działa-
niach studentów i uczelni skiero-
wanych do osób starszych, m.in. 
o pomocy w zakupach, załatwia-
niu spraw urzędowych, opiece 
nad zwierzętami, pomocy psy-
chologicznej oraz o włączaniu 
się w działania wolontariackie in-
nych organizacji. Samorząd Stu-
dencki jest inicjatorem Nestora-
liów organizowanych w ramach 
Tygodnia Kultury Studenckiej. 
Jest to wydarzenie skierowane do 
osób starszych, ale też z ich me-
rytorycznym udziałem.

O historii powołania, celach, 
zadaniach oraz inicjatywach 
Łomżyńskiej Rady Seniorów 
opowiedziała jej członkini, Da-
nuta Żukowska. W wypowiedzi 
duży akcent położyła na zaanga-
żowanie członków Rady w pro-
cesy partycypacyjne oraz współ-
pracę środowisk senioralnych na 
szczeblu lokalnym, wojewódz-
kim i krajowym. Podkreśliła, że 
działania Rady jako organu kon-
sultacyjnego, doradczego i inicja-
tywnego służą wypracowywaniu 
rozwiązań systemowych dla śro-
dowiska osób starszych. Realizu-
jąc zadania statutowe Łomżyńska 
Rada Seniorów czynnie włącza 
się w działania samorządu skie-
rowane do środowiska osób star-
szych oraz współpracuje z wielo-
ma instytucjami i organizacjami 
w regionie i kraju, aby czerpać 
wiedzę, a dobre praktyki imple-
mentować na lokalny grunt.

Wypowiedź Stanisława Kasei, 
wiceprzewodniczącego Łomżyń-
skiej Rady Seniorów dotyczyła 
szeroko rozumianej wspólnoto-
wości. Odwoływał się on do wy-
darzeń historycznych, które 
ukształtowały nasz kraj i Europę 
oraz zwrócił uwagę na wzajem-
ny wpływ państw na ich rozwój. 
Podkreślił, że wysiłki wszystkich 
pokoleń powinny być skierowane 
na budowę społeczeństwa otwar-
tego, obywatelskiego, w którym 
na szczególną uwagę zasługu-
je komunikacja międzypokole-
niowa. Tylko wspólne działania 
mogą przynieść trwałe rezultaty 
służące rozwojowi lokalnemu.

Grażyna Czajkowska, prze-
wodnicząca Łomżyńskiej Rady 
Seniorów, i jednocześnie wice-
przewodnicząca Rady Senio-
rów przy Marszałku Wojewódz-
twa Podlaskiego zaprezentowała 
bardzo istotne elementy polityk 
lokalnych, regionalnych, krajo-
wych i europejskich dotyczą-
cych seniorów. Podkreśliła, że na 
wszystkich poziomach ważny jest 
udział osób starszych w kształto-
waniu polityk publicznych po-
przez włączanie się w tworzenie, 
opiniowanie i konsultacje doku-
mentów strategicznych. Mówiła 
o potrzebach lokalnego środowi-
ska osób starszych, m.in. opiece 
geriatrycznej, teleopiece, opiece 
wytchnieniowej, potrzebie two-
rzenia miejsc godnego „dożycia”, 
mieszkań dedykowanych senio-
rom, konieczności zintegrowania 
informacji o dostępnych usłu-
gach społecznych, działaniach in-
stytucji i organizacji społecznych 
na rzecz osób starszych w mie-
ście, tworzeniu klubów seniora 
i klubów międzypokoleniowych, 
utworzeniu w Urzędzie Miejskim 

stanowiska Koordynatora/Peł-
nomocnika ds. Osób Starszych, 
wydawaniu Gazety Seniora, ale 
także o potrzebie organizacji wy-
darzeń międzypokoleniowych. 
Wyraziła nadzieję na dobrą 
współpracę z Urzędem Miejskim, 
uczelniami, instytucjami i orga-
nizacjami, a zwłaszcza z Młodzie-
żową Radą Miejską w kierunku 
inicjowania i wspólnej realizacji 
przedsięwzięć służących integra-
cji międzypokoleniowej. Odnio-
sła się także do strategicznych 
dokumentów unijnych służących 
wszystkim państwom członkow-
skim i ich mieszkańcom, tj. m.in. 
Karty Praw Podstawowych Unii 
Europejskiej i Traktatu o Unii 
Europejskiej. Klamrą spinającą 
pokolenia niech będzie „Zielona 
Księga w sprawie starzenia się. 
Wspieranie solidarności i odpo-
wiedzialności między pokolenia-
mi” (z 27 stycznia 2021 r.) oraz 
„Strategia Unii Europejskiej na 
rzecz młodzieży na lata 2019 – 
2027”. Obydwa dokumenty za-
wierają istotne zapisy spójne dla 
obu pokoleń, które wdrożone 
lokalnie przysłużą się integracji 
środowisk senioralnych i mło-
dzieżowych. Łomżyńska Rada 
Seniorów włączając się w dzia-
łania na rzecz środowiska senio-
ralnego nie myśli krótkofalowo, 
nie rozwiązuje tylko bieżących 
problemów, ale szuka rozwiązań 
długofalowych, które dobrze wy-
pracowane posłużą kolejnym po-
koleniom. 

Na zakończenie zabrał głos 
Wojciech Zoń z EUROPE 
DIRECT Podlaskie, który mówił 
o tym, jakie znaczenie ma oby-
watelstwo UE i jakie prawa się 
z nim wiążą oraz co młodym i se-
niorom daje członkostwo Polski 
w Unii Europejskiej i że wykorzy-
stanie możliwości dialogu mię-
dzy różnymi środowiskami może 
pomóc mieszkańcom w realizacji 
ich celów. Podkreślił również po-
trzebę dialogu nie tylko między-
pokoleniowego, ale także dialogu 
z instytucjami europejskimi, np. 
w drodze europejskiej inicjatywy 
ustawodawczej czy uczestnictwa 
w Konferencji w sprawie przy-
szłości Europy.

Konferencję uzupełniła dys-
kusja i słowa podsumowania 
prof. dr hab. Macieja Perkow-
skiego. Warte podkreślenia jest 
zdecydowane zainteresowanie 
kontynuacją tego rodzaju przed-
sięwzięć w przyszłości, czemu 
ED Podlaskie z pewnością wyj-
dzie naprzeciw.

Wydarzenie odbyło się 30 li-
stopada 2021 r. w Hali Kultury 
w formie hybrydowej, a organi-
zatorami byli Europe Direct Pod-
laskie oraz Miasto Łomża. 

GRAŻYNA CZAJKOWSKA
Przewodnicząca  

Łomżyńskiej Rady Seniorów

Współpraca międzypokoleniowa  
a obywatelstwo Unii Europejskiej
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Prosimy zachować 
potrzebną  bliskość

Prosimy zachować potrzebną  bliskość - to temat 
wystawy realizacji multimedialnych Pauliny Go-
łoś zorganizowanej w Galerii pod Arkadami. 

Paulina Gołoś to urodzona w 1989 
roku absolwentka Mediów Rysunkowych 
na kierunku Edukacja Artystyczna   w za-
kresie sztuk plastycznych na UMK w To-
runiu. Dyplom ,,Droga do domu" obro-
niła z wyróżnieniem, otrzymała nagrodę, 
medal im. Janusza Boguckiego za najlep-
szy dyplom oraz wiele innych nagród i wy-
różnień. W swojej działalności artystycz-
nej wykorzystuje różne media od rysunku 
po video instalacje. Jej działania odnoszą 
się do miejsc, historii, czy osobistych do-
świadczeń. Inspiruje je życie codzienne lu-
dzi, sprawy bliskie i ważne.

Prace prezentowane w Galerii pod Ar-
kadami to odwzorowane linie pięciu bli-
skich małżeństw. Różnią się one od siebie 
tak jak różna jest miłość tych osób. Jest 
w nich jakaś nieuchwytność  a nawet sa-
crum, stąd złoty kolor nici. Złota nić sym-
bolizuje miłość, która dana jest z góry, 
związuje dwie różne osoby w jedno i snu-
je się dalej, gotowa by ją dalej wykorzystać. 

A dlaczego taki temat wystawy? Jest 
to odpowiedź   na ostatnio wszechobec-
ne hasło,, Prosimy zachować bezpieczny 
dystans”. Po wielu miesiącach zachwia-
nia stabilizacji, izolowania się i dbania 
o zachowanie dystansu społecznego cze-
ka nas praca w ramach przywracania bli-
skości. Bliskości z naturą, sztuką, z samym 
sobą i z innymi. Ta wystawa to prosta afir-
macja bliskości.

MARIA ROMANOWSKA

Czytanie książek 
Czyli podpowiadamy, po jaką pozycję sięgnąć. 

UCIEC JAK NAJWYŻEJ. 
NIEDOKOŃCZONE ŻYCIE WANDY RUTKIEWICZ 
– Ewa Matuszewska 

Wanda Rutkiewicz , jedna z najwybitniejszych Polek 
w świecie światowego himalaizmu. Jako trzecia kobieta 
na świecie 16 października 1978 roku  o godz. 13,45 sta-
nęła na Mount Evereście, najwyższym szczycie Ziemi. 
W tej właśnie chwili w Rzymie ogłaszają wybór papie-
ża Polaka Karola Wojtyłłę. 10 czerwca 1979 roku Papież 
Jan Paweł II,  w czasie spotkania z Wandą Rutkiewicz 
otrzymuje od niej  niepozorny podarek, kamyk z wierz-
chołka  gór Mount Everest.  I jego słowa: „ Dobry Bóg 
tak chciał, że tego samego dnia weszliśmy tak wysoko”.

Ile człowiek jest w stanie poświęcić dla swojej pasji, 

aby osiągnąć cel?  Wanda Rutkiewicz, zwana Gwiazdą 
Himalajów, pierwsza Polka, która zdobyła szczyt Mo-
unt Everest,  zginęła podczas kolejnej górskiej wypra-
wy w maju 1992 roku. O jej pasjach, życiu i trudnych 
wyborach,  opowiada jej przyjaciółka Ewa Matuszew-
ska. Z biograficznej opowieści  wyłania się interesujący 
portret intrygującej osoby, niezwykłej kobiety, utalen-
towanej alpinistki i himalaistki, zdobywczyni najwyż-

szych szczytów, podporządkowującej życie pasji 
wspinania się. Rutkiewicz zdobyła osiem z czterna-
stu ośmiotysięczników. Zginęła atakując Kanczen-
dzongę, miała czterdzieści dziewięć lat, ciała nie od-
naleziono.

Osiąganie wielkich rzeczy pociąga za sobą mnó-
stwo wyrzeczeń, poświęcenia, a często kończy się 
właśnie złożeniem największej ofiary w imię miło-
ści do tego, co tak intensywnie nakłania człowieka 
do pogoni za marzeniami. To nie tylko wymierne 
wyniki, spektakularne efekty, pobite rekordy, ale 
przede wszystkim pojedynek toczony z samym 
sobą, poznawanie własnych ograniczeń, przeciw-
stawienie się słabościom fizycznym i psychicznym, 
nieustanne odnajdywanie wewnętrznej motywacji, 
przekraczanie granic ludzkich możliwości. Maje-
statyczna potęga gór, imponujące wielkością strze-
liste szczyty, prowokujące do świadomego podej-
mowania ryzyka, pokonywania wymagającej trasy 
na ich wierzchołki, a później schodzenia z nich, 
uzyskiwania spełnienia i satysfakcji. Piękne, za-
chwycające, urzekające, mistyczne, jednak brutal-
ne, srogie, bezwzględne i niepobłażliwe. W książce 
wiele o wyjątkowych sukcesach, wyczynach, wy-
granych i niepowodzeniach, groźnych wypadkach. 
Także o śmierci tak często zaglądającej w oczy hi-
malaistów. I przeciwstawiające się jej elementy jak 
wysoka sprawność fizyczna, możliwość szybkiej 
aklimatyzacji oraz żelazny charakter, nadzwyczaj-
na odwaga, siła woli, nieustępliwość, twardość, 
konsekwencja, zdyscyplinowanie, wola walki, siła 
urzeczywistniania pragnień.

W kolejnych  rozdziałach  książki poznaje-
my świat gór najwyższych jako sposób na życie. 
O wyczynowym uprawianiu siatkówki przez Wan-

dę Rutkiewicz w młodości, jej zamiłowaniu do moto-
ryzacji  i funkcjonowania w ówczesnej rzeczywistości 
społecznej i politycznej.  Zmian,  jakie dokonują się 
w podejściu do ekstremalnych sportów, ustanawianie 
nowych norm etycznych w himalaizmie, komercjali-
zacji szlaków wspinaczkowych i opinii Rutkiewicz wy-
rażanych na te właśnie tematy. Wybory, poświęcenie 
a wypełnianie obowiązku, przyjście z pomocą a posza-
nowanie prawa człowieka do przeżywania niebezpie-
czeństwa na własny rachunek.

 TERESA RĘBIŚ

Seniorzy uczą się  
języka angielskiego

Grupa 11 seniorów uczestniczyła w kursie języka angielskiego zor-
ganizowanym przez Fundację "L". Miejsce zajęć: Szkoła Językowa " 
Linguo ". Nad całością czuwała Ewa  Pawelczyk, dyrektor ds. projek-
tów.  Kurs trwał 40 godzin, a prowadziła go przesympatyczna Mag-
dalena Kulas, która  ze stoickim spokojem prowadziła z nami lekcje 
w języku angielskim.                 

Podczas kursu przypomnieliśmy sobie lata nauki w szko-
le. Zaczynaliśmy od podstawowych pojęć: liczby, dni tygo-
dnia, miesiące, a później pytania i odpowiedzi. Im dłużej 
uczestniczyliśmy w zajęciach, tym więcej zdobywaliśmy wie-
dzy. Na początku było trudno zrozumieć jak się pisze, jak wy-
mawia. Z czasem coraz lepiej radziliśmy sobie z problemami 
językowymi. 

Jednomyślnie stwierdziliśmy, że gdyby była możliwość 
kontynuowania tego projektu, chętnie wzięlibyśmy w nim 
udział. Dziękujemy  Ewie Pawelczyk i Magdalenie Kulas za 
organizację kursu.                                                                                           

UCZESTNICY KURSU
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Z Łomży w świat artystycznej 
bohemy paryskiego Montmartu

Czyli koncert Yagi Kowalik

Patrzymy na rzeczywistość taką jak jest. Dziś 
widzimy jakie są wyobrażenia o świecie po 
pandemii oraz reakcje polityków, a raczej 
ich brak. Uprawianie polityki to jedna 
z najtrudniejszych ludzkich aktywności. 
Uważamy, my Seniorzy, że do polityki trzeba 
być emocjonalnie przygotowanym. Polityk 
winien to być człowiek, który coś o życiu 
wie, czegoś dokonał, przeżył i zrozumiał. 
W przeciwnym razie są i będą popełniane 
błędy. 

Z tych właśnie względów dzisiejsza na-
sza polityka, pozbawiona jest głębszych 
treści. Czy zatem tak musi być? Czy nasze 
życie musi zależeć od polityków? Zapytu-
jemy co może się stać?

Nikt nie chce Polski przenosić na 
Wschód ale ją przeniesie. Zachód nie 
chce wypychać Polski na Wschód ale 
ją wypchnie. Czy zachód i Polska mają 
wyjście? Czy zapisujemy się do prorosyj-
skich sojuszy? Ważne są czyny. Niepoko-
jący jest fakt skali popełnianych błędów, 
a władze nasze nie zawsze potrafią się do 
nich przyznać. Najbardziej bolesnym dla 
nas przykładem jest mijający rok. Brak 
jest polityki wspólnotowej. Wspólnoto-
wość to fundament pod stabilny wszech-
stronny rozwój.

Jesteśmy dumnym, zdolnym, pracowi-
tym, przedsiębiorczym narodem, ale daje-
my się łatwo wewnętrznie podzielić. Nie 
potrafimy pracować zespołowo. Bismarck, 
kanclerz Rzeszy, zwany żelaznym kancle-
rzem w okresie zaborów stwierdził: 

„Z Polakami nie należy walczyć, wy-
starczy dać im wolność, sami się zagryzą”.

Tej tezie musimy się zdecydowanie 
przeciwstawić zarówno my Seniorzy, jak 
i pokolenie młodych. Nie twórzmy mo-
delu, który może nam seniorom przypo-
minać czas przeżyty w PRL-u, o sposobie 
myślenia o państwie, o społeczeństwie. 
Nie unikajmy zatem debat publicznych. 

Pytamy jakim jesteśmy społeczeń-
stwem? Przez ostatnie 30 lat nasze aspi-
racje to być normalnym państwem Za-
chodu, liberalno-demokratycznym, 
konstytucyjnym, praworządnym  z trój-
podziałem władzy, autonomią samorządu, 
o który zabiegaliśmy w poprzednim syste-
mie, z organizacjami pozarządowymi, wol-
nością kultury, nauki, oświaty, przestrze-
gania praw człowieka, przeświadczeniem, 
że wszyscy wobec prawa jesteśmy równi. 
Dzisiaj oddalamy się od tych standardów. 
Na naszych oczach tworzy się coś bardziej 
Wschodniego. To również efekt spuści-
zny po ponad 100 latach niewoli i braku 

państwa w pełni suwerennego. Wejście 
do Unii Europejskiej to nie koniec naszej 
historii. Musimy zarówno my i młodzi 
wspólnie pisać scenariusz na ciąg dalszy.

My Seniorzy reagujemy, wyrażamy 
swoje opinie w rozmowach bezpośrednich 
w szczególności z pokoleniem naszych 
wnuków i publicznie na łamach Tygodni-
ka Narew jako zespól redakcyjny „Srebr-
ni” i w miesięczniku Urzędu Miasta „My 
z Łomży”. Może mamy wiele wad, ale na-
sza wiedza, doświadczenie, dojrzałość nie 
jest zbiorem przypadkowych zachowań, 
ale wyrazem kolektywnym. Dostrzegamy, 
że jako wspólnota nie radzimy sobie w róż-
nych sferach naszego życia. Polska musi 
współpracować z UE i ze światem i pod-
porządkować się określonym i przyjętym 
normom, zasadom i wartościom.

Jesteśmy przekonani, że Łomża może 
rozwijać się szybciej, chcemy by miasto 
było jeszcze lepiej urządzone. Przed nami 
jeszcze nowe wyzwania. I tu widzimy i li-
czymy na młodzież. Widzimy zadania dla 
nas i dla młodych, którzy wiedzą, że minął 
czas niewiedzy. Stwórzmy wspólnie mo-
del współpracy, model partnerski. Niech 
naszym wspólnym myśleniem i działa-
niem będzie czas orki, siewu i żniw. Nasze 
wspólne działania niech mają szeroki za-

kres i różnorodność tematów. Niech mają 
charakter otwarty dla każdego mieszkań-
ca, widzenie człowieka będącego w po-
trzebie. Żaden mieszkaniec Łomży nie 
może mieć poczucia wykluczenia i sa-
motności. Budujmy społeczeństwo oby-
watelskie na rzecz rozwiązywania spraw 
a nie działajmy przeciwko komukolwiek. 
Złammy skostniałe struktury biurokra-
tyczne. Działajmy na linii Obywatel - Sa-
morząd - Prezydent miasta jako osoba 
wybieralna w powszechnych wyborach. 
Powołajmy zespoły tematyczne. Obszar 
naszego wspólnego działania:

- Kultura - pielęgnowanie naszych łom-
żyńskich i narodowych tradycji i wartości,

- Sport i zdrowie - każdy ruch odnawia 
życie,

- Zdobywanie nowej wiedzy i umiejęt-
ności,

- Działania integracyjne na rzecz lokal-
nej społeczności.

Jesteśmy przekonani, że wspólne na-
sze działanie będzie wartością dodaną 
jaką jest solidarność międzypokoleniowa, 
wspólnotowość, poczucie bycia potrzeb-
nym i wpływu na sprawy, które są wokół 
nas. Nie bójmy się podejmować rzeczo-
wych inicjatyw i mobilizujmy się wzajem-
nie do codziennej aktywności poprzez 
powołanie różnych zespołów środowisko-
wych. Będzie to stanowiło dobro, które 
będzie pomnażane.

STANISŁAW KASEJA

Wspólnotowość 

To była prawdziwa podróż z Łomży w świat artystycznej 
bohemy paryskiego Montmartru. Największe i najbardziej 
znane piosenki z repertuaru największych artystów estrady 
francuskiej: Edith Piaf, Juliette Greco czy Charlesa Aznavoura 
w wykonaniu Yagi Kowalik rozbrzmiały w Miejskim Domu 
Kultury - Domu Środowisk Twórczych w Łomży. 

Słuchacze byli pod wrażeniem mocnego głosu piosenkarki, 
ubioru dopasowanego do repertuaru, jak również nastroju panują-
cego na scenie. Oklaskami nagradzali każdy utwór, a na zakończe-
nie wyrazili swoje zadowolenie i podziękowali brawami na stojąco. 
Można było kupić płytę z piosenkami wykonanymi na koncercie 
z dedykacją artystki. 

A takie były reakcje po koncercie:                                                                          
Piękny koncert, szkoda, że tak krótko. Kupiłam płytę ,będziemy 

w domu słuchać – mówiła Ela, która atmosferę koncertu postanowi-
ła przenieść do swojego domu za sprawą zakupionej płyty.                                                                                                                              

Przeboje z naszych lat. Wróciłam wspomnieniami do lat młodo-
ści – nie kryła nostalgii Teresa.  

Byliśmy niedawno w Paryżu, z przyjemnością  słuchaliśmy pio-
senek, były nam bardzo bliskie – zwierzyło się miłe małżeństwo 
z Łomży. 

Na akordeonie artystce akompanio-
wał Walentyn Dubrowskij.           

 JADWIGA KRUCZEWSKA
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Blade Runner 2049
Nowa TV piątek 23.10

Oficer policji Los Angeles, agent K (Ryan Gos-
ling) podczas jednej ze swoich misji polegającej na 
tropieniu zbiegłych, starych modeli androidów, trafia 
na zakopaną przed laty skrzynię skrywającą tajemni-
cę, która może wywrócić świat do góry nogami. By 
rozwikłać zagadkę musi odnaleźć Ricka Deckarda 
(Harrison Ford), byłego łowcę androidów, który 
może posiadać informacje istotne dla rozwiązania tej 
sprawy. Problem polega na tym, że on wcale nie chce 
być odnaleziony.

Nie mamy do czynienia z filmem akcji, gdzie 
prym wiodą eksplozje, rozbłyski i dynamiczne sceny. 
Blade Runner 2049 przykuwa widza mrocznym kli-
matem i zagadkowymi bohaterami. Ukazana w filmie 
przyszłość budzi niepokój, a nawet przerażenie, gdyż 
tak bardzo bliska jest dzisiejszym zapowiedziom 
rewolucji technologicznych. Metropolie pełne roz-
świetlonych budynków, a pozbawione choćby odro-
biny zieleni nie wydają się wcale obce.

Pewnie nie wiesz...
H Film zarobił 259 milionów dolarów, kosztował 

150 milionów.
H Blade Runner znaczy Łowca androidów.
H Podczas kręcenia swoich scen Jared Leto nosił 

soczewki kontaktowe, przez które nic nie widział. Aktor 
gra ślepego Niandera Wallace'a.

H Film otrzymał pięć nominacji do Oscara i zdobył 
dwie statuetki (za najlepsze efekty specjalne i zdjęcia). 
Roger Deakinson wreszcie dostał Oscara za zdjęcia, bo 
trzynaście razy był nominowany do tej nagrody.

H Podczas kręcenia sceny walki Harrison Ford 
przypadkowo uderzył Ryana Goslinga w twarz. W ra-
mach przeprosin Ford z Goslingiem wypili butelkę naj-
lepszej szkockiej whisky.

Blade Runner 2049

Odnaleźć 
androida

Patriota

Na polu 
bitwy

Rok 1776. Anglicy chcą całkowi-
cie podporządkować sobie trzynaście 
amerykańskich kolonii. Natrafiają 
jednak na opór. Amerykanie czują się 
już odrębnym narodem, a brytyjskie 
zwierzchnictwo postrzegają jako oku-
pację. 

Po latach walk osadnicy marzą, by 
żyć i pracować w pokoju. Jednym z nich 
jest farmer z Karoliny Południowej, 
ojciec siedmiorga dzieci, Benjamin 
Martin (Mel Gibson). Spokojne życie 
nie trwa długo. Przeciwko panowa-
niu Brytyjczyków wybucha bunt i za-

nosi się na kolejną wojnę. Jej widmo 
przeraża Benjamina. Jego najstarszy, 
17-letni syn Gabriel (Heath Ledger) 
jest idealistą i gorącym zwolennikiem 
walki o niepodległość. Popierany przez 
narzeczoną Anne Howard (Lisa Bren-
ner), mimo sprzeciwów ojca, zaciąga 
się do armii. 

Martin próbuje stać z boku, ale to 
mu się nie udaje: wojna przychodzi 
po niego pod postacią brutalnego an-
gielskiego oficera. Organizuje zbrojny 
oddział, który staje się przekleństwem 
Anglików...

Pewnie nie wiesz...
H Film zarobił 215 milionów dola-

rów, kosztował 110 milionów.
H Dopiero 18 (!) wersja scenariusza 

Roberta Rodata została zaakceptowana 
przez reżysera, Rolanda Emmericha.

H Harrison Ford odrzucił główną 
rolę, bo stwierdził, że film sprowadza 
wojnę o niepodległość do zwykłej łzawej 
historii o zemście.

H Mel Gibson dostał gażę w wysoko-
ści 25 milionów dolarów.

H Heath Ledger sam wykonywał 
swoje sceny kaskaderskie.

H Dział kostiumów stworzył ponad 
1200 strojów wojskowych do filmu. Za-
trudniono ponad 800 statystów.

H Kościół i całe otaczające miasto 
Pembroke zostały zbudowane na potrze-
by tego filmu.

Patriota
Polsat piątek 22.50

Brunet wieczorową porą

Tajemnica 
morderstwa

Cyganka przepowiada Michałowi 
Romanowi niezwykłe przeżycia, jednak 
on, podobnie jak większość ludzi, nie 
bierze poważnie tych proroctw. Gdy 
jego liczna rodzina wyjeżdża na week-
end, Michał w błogiej i upragnionej ci-
szy zasiada w końcu do pracy korektor-
skiej. I niebawem spełniają się pierwsze 
wróżby Cyganki: Michał odnajduje za-
giniony zegarek, a w totolotku wyloso-
wane zostają przepowiedziane przez nią 
liczby. Zaniepokojony bohater zaczyna 
oczekiwać najgroźniejszej części prze-
powiedni – zapowiada ona zabicie bru-
neta, który zjawi się w jego mieszkaniu 
wieczorową porą. 

Pierwszy z trzech filmów Stanisława 
Barei, napisanych do spółki ze Stani-
sławem Tymem, zapoczątkował okres 
najsłynniejszych komedii: „Brunet wie-
czorową porą” (1976), „Co mi zrobisz, 
jak mnie złapiesz” (1978) oraz „Miś” 
(1980). 

Film to satyra na rzeczywistość PRL, 
ukazująca bylejakość, partactwo i cham-
stwo. Reżyser przeciwstawia życiowo 
niespełnionego inteligenta otaczającym 
go cwaniakom. Komedia naładowana 
jest po same brzegi genialnymi scenkami 
rodzajowymi, pozornie nie mającymi nic 
wspólnego z fabułą.

Pewnie nie wiesz...
H Rolę główną miał objąć Stanisław 

Tym, lecz po kłótni z Bareją wycofał się 
z obsady i zażądał wycofania swego nazwi-
ska z czołówki. Dlatego w napisach począt-
kowych widnieje, obok Barei, nieistniejący 
scenarzysta Andrzej Kill (nazwisko pewnie 
wzięło się od morderstwa, popełnionego 
w filmie, bo angielskie kill znaczy zabić).

H Zatrzymana przez milicję starusz-
ka z czerwonym beretem na głowie to mat-
ka reżysera.

H Motywem muzycznym filmu jest 
piosenka Cygańska jesień w wykonaniu 
Anny Jantar.

H Stanisław Bareja pracował jako 
scenarzysta pierwszego serialu Telewizji 
Polskiej „Barbara i Jan”. Największym 
sukcesem tego okresu był jednak miniserial 
Barei „Kapitan Sowa na tropie” (1965), 
w którym dzielny milicjant (Wiesław Go-
łas), rozwiązywał misternie skonstruowane 
zagadki kryminalne. 

Brunet wieczorową porą
TVP1 piątek 22.15
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Starsza pani musi zniknąć

Idealne (?) 
mieszkanie

„Świetna komedia, dobra obsa-
da. Poprawi Wam humor!”

Alex (Ben Stiller) i Nancy (Drew 
Barrymore) są początkującym mał-
żeństwem. Ich marzeniem jest zna-
lezienie przytulnego i spokojnego 
domu. Gdy pewnego dnia dostają 
propozycję kupna pięknego miesz-
kania, akceptują ją i zaczynają prze-
nosiny do nowego mieszkania. 
Dom jest bliźniakiem, więc 
ma jeszcze jednego loka-
tora. To urocza starsza 
pani, która z pozoru wy-
gląda na nieszkodliwą. 
Alex i Nancy planują 
wykupienie drugiej 
części lokalu, gdy star-
sza pani umrze. 

Układ wydawał 
się idealny: dom tani, 

duży, w świet-
nej okolicy, a ba-

bina dobija setki, więc nie powinna 
długo zawadzać nowym młodym 
właścicielom. Jednak owa staruszka 
ma się wspaniale. Już pierwszej nocy 

pokazuje kto tu rządzi i na cały regu-
lator słucha telewizji. Małżeństwo 
nie może zasnąć. Alex jest pisarzem, 
do jego pracy potrzebny jest spokój 
i cisza, jednak gdy drugiego dnia do 
drzwi puka staruszka rozpoczyna się 
dla niego i Nancy prawdziwe piekło. 
Starsza Pani jest tak natrętna, że nie 
pozwoli w spokoju pracować Alexo-
wi, a co gorsze staje się przyczyną 
wielu problemów zawodowych jak 
i osobistych. Alex i Nancy już nie 
mogą wytrzymać, muszą się jakoś 
pozbyć natrętnej kobiety i wreszcie 
w spokoju zamieszkać w upragnio-

nym, własnym domu.

 

Starsza pani musi zniknąć
Stopklatka piątek 20.00

Czarny pies

Jechać!
„Zapnij pasy i rusz razem z Patric-

kiem Swayzem w emocjonującą trasę 
z niebezpiecznym transportem. Pory-
wająca produkcja dla miłośników kina 
sensacyjnego!” 

Jack Crews (Patrick Swayze) jest 
zawodowym kierowcą. Mężczyzna 
trafia do więzienia za spowodowanie 
wypadku samochodowego, w którym 
ginie kilka osób. Po dwuletniej odsiad-
ce zatrudnia się jako mechanik w fir-
mie transportowej, aby podreperować 
rodzinny budżet i odsunąć od siebie 
widmo utraty domu. 

Kłopoty finansowe powodują, że 
były więzień przyjmuje od szefa pro-
pozycje transportu z Georgii do New 
Jersey. Podczas przewozu odkrywa, że 
w rzeczywistości ładunkiem jest broń. 
Crews próbuje wycofać się z umo-
wy. Jego szef, chcąc zmusić Jacka do 
współpracy, porywa jego żonę i córkę. 
Jeśli Jack nie dotrze do celu na czas, 
obie zginą... 

To nie koniec kłopotów. Na 
jego drodze pojawia się coraz wię-

cej przeszkód: FBI, policja i mafia. 
Wszyscy mają tylko jeden cel: chcą 
zatrzymać pędzącą ciężarówkę. Jed-
nak Jack prędzej zginie niż zdejmie 
nogę z gazu.

Pewnie nie wiesz...
H 6 stycznia 1998 roku podczas 

przygotowywania sceny finałowej doszło 
do zapalenia ciężarówki z materiałami 
wybuchowymi. Trzy osoby zostały ranne.

H Most, na którym FBI zatrzymu-
je ciężarówkę, to Cape Fear Memorial 
Bridge, jeden z niewielu mostów zwo-
dzonych, który nie dzieli się jak więk-
szość, ale cały podnosi sie między dwie-
ma wieżami.

H Hasła reklamowe filmu: „Zasady 
ruchu drogowego są proste. Nie zawra-
caj”. „Jedynym sposobem na przeżycie 
jest jechać dalej”.

H Obraz zyskał status kultowego 
zarówno wśród kinomanów, jak i entu-
zjastów samochodów, jako jeden z ostat-
nich drogowych filmów akcji wykorzy-
stujących tylko naturalne efekty, bez 
komputerowych sztuczek.

Czarny pies
TV Puls piątek 20.00

Tarzana (Alexander Skarsgård) po-
znajemy jako Johna Claytona III, lorda 
Greystoke, eleganckiego arystokratę, 
który wiedzie spokojny żywot u boku 
małżonki, Jane. I tylko nienaturalnie 
duże dłonie i nieporadny chód mogą 
sugerować, że mężczyzna z pewnością 
dzieciństwa nie przeżył w lordowskich 
posiadłościach. Spędzona wśród goryli 
młodość wydaje się już zamazanym ob-
razem, który nie wiadomo, czy bardziej 
nawiedza i dręczy Claytona, czy jest 
wspomnieniem utraconego szczęścia 
i wolności.

Pewnego dnia otrzymuje od losu 
szansę powrotu do Konga. Król Leopold 
II chce, by udał się z pewną misją do tego 
kraju. Nie zdaje sobie jednak sprawy 
z tego, że jest pionkiem w śmiertelnie nie-
bezpiecznej grze targanego wolą zemsty, 
chciwego kapitana Leona Roma z Belgii 
(Christoph Waltz). 

W tej inscenizacji poczynania Tarza-
na wpisane są w tragiczną historię Konga, 
której inicjatorem i sprawcą był król Bel-
gów Leopold II. W 1884 r. uzgodniony 
został między państwami europejskimi 
i USA podział Afryki. Leopold II zyskał 

prawo do zajęcia terenów, które nazwał 
Wolnym Państwem Kongo. W rzeczywi-
stości nie było mowy o żadnej wolności, 
wręcz przeciwnie, na miejscową ludność 
spadły zbrodnie, represje, głód, wyzysk 
i niewola.

Pewnie nie wiesz...
H Film zarobił 357 milionów dolarów, 

kosztował 180 milionów.
H Aby uzyskać umięśnienie Tarzana, 

Alexander Skarsgard, spędził 4 miesiące na 
intensywnym treningu. 

H Alexander Skarsgård powiedział, że 
jednym z głównych powodów, dla których 
przyjął tę rolę, było zaimponowanie ojcu, 
wielkiemu fanowi Tarzana.

H Reżyser, David Yates powiedział, że 
Alexander Skarsgård był jego pierwszym 
wyborem do roli Tarzana: „On potrafi grać 
i fantastycznie wygląda bez ubrania. Ta 
kombinacja jest niezwykle rzadka”.

Tarzan: Legenda
TVN7 sobota 17.40

Tarzan: Legenda

Powrót 
do Konga
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Baranek Shaun. Farmageddon

Lu-La z odległej 
galaktyki

Baranek Shaun i jego stadko muszą zmie-
rzyć się z nowym wyzwaniem, gdy na ich farmie 
ląduje obdarzona niesłychanymi mocami i nie-

odpartym urokiem osobistym przybyszka z od-
ległej galaktyki imieniem Lu-La. Shaun musi po-
móc jej odnaleźć dom i uciec przed depczącą jej 
po piętach tajną organizacją polującą na obcych. 
Shaun i stado muszą zapobiec farmageddonowi, 
czyli totalnej katastrofie na farmie, zanim będzie 
za późno.

Baranek Shaun: Farmageddon
TV Puls2 sobota 20.00, niedziela 12.40

Nowe przygody Kopciuszka

Opowiem ci bajkę...
Julie ma urodziny, jednak nikt z jej bliskich nie pamięta o tym 

święcie. Kobieta potajemnie podkochuje się w Marco, który prosi 
ją o opiekę nad synem, ponieważ wynajęta opiekunka nie dotarła 
na umówioną godzinę. Niestety, Julie w domu ukochanego nie czu-
je się dobrze, a jest wręcz załamana. Odnosi wrażenie, że nikt jej 
nie zauważa, a wszyscy traktują jak popychadło. Gdy Julie zostaje 
sama z dzieckiem postanawia opowiedzieć mu historię o Kopciusz-
ku. Wówczas wydarzenia zaczynają przyjmować niespodziewany 
obrót... Romantyczna baśń braci Grimm o Kopciuszku w zupełnie 
nowej odsłonie.

Nowe przygody Kopciuszka
TV Puls2 niedziela 11.30

Królewna Śnieżka i Łowca

Obalić 
wiedźmę!

Dawno, dawno temu, za górami i lasami, 
w odległym królestwie, równie piękna co zła 
wiedźma Ravenna uwiodła dobrego i naiw-
nego króla Magnusa. A kiedy już zasiadła na 
tronie u jego boku, pozbyła się go, uwięziła 
jego dorastającą córkę Śnieżkę i rozpoczęła 
samodzielne rządy. 

Pewnego dnia magiczne lustro ostrze-
ga wiedźmę, która ma obsesję na punkcie 
swojego wyglądu i wiecznej młodości, że to 
Śnieżka zajmie jej miejsce. Ravenna wydaje 
rozkaz, by dziewczynę zabito, ale ta ucieka. 
Jej tropem zostaje wysłany Łowca. Jednak 
zamiast ją zabić, staje się jej obrońcą i na-
uczycielem. Zaczyna też organizować armię, 
dzięki której będzie można obalić okrutną 
wiedźmę. Wkrótce królewna na czele kra-
snoludów jest gotowa stawić czoła macosze.

Królewna Śnieżka i Łowca
TVN7 sobota 20.00

Z zaskoczenia

Pod koszem
Perypetie fajtłapowatego nastolatka, który niespodziewanie 

przejmuje umiejętności gwiazdy NBA.
Brian to niepozorny szesnastolatek, który pasjonuje się koszy-

kówką. Mimo że chłopak nie ma drygu do sportu, marzy, żeby grać 
tak dobrze, jak jego idol Kevin Durant. Pewnego dnia jego marze-
nie się spełnia. W niezwykły sposób zamienia się umiejętnościami 
z gwiazdą NBA i staje się liderem szkolnej drużyny. W tym samym 
czasie Durant przeżywa spadek formy i kompromituje się na boisku. 
Co z tego wyniknie? Inspirujące, pełne dobrego humoru kino dla 
całej rodziny.

Z zaskoczenia
TVN7 sobota 15.40
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Baranek Shaun. Farmageddon

Lu-La z odległej 
galaktyki

Baranek Shaun i jego stadko muszą zmie-
rzyć się z nowym wyzwaniem, gdy na ich farmie 
ląduje obdarzona niesłychanymi mocami i nie-

odpartym urokiem osobistym przybyszka z od-
ległej galaktyki imieniem Lu-La. Shaun musi po-
móc jej odnaleźć dom i uciec przed depczącą jej 
po piętach tajną organizacją polującą na obcych. 
Shaun i stado muszą zapobiec farmageddonowi, 
czyli totalnej katastrofie na farmie, zanim będzie 
za późno.

Baranek Shaun: Farmageddon
TV Puls2 sobota 20.00, niedziela 12.40

Nowe przygody Kopciuszka

Opowiem ci bajkę...
Julie ma urodziny, jednak nikt z jej bliskich nie pamięta o tym 

święcie. Kobieta potajemnie podkochuje się w Marco, który prosi 
ją o opiekę nad synem, ponieważ wynajęta opiekunka nie dotarła 
na umówioną godzinę. Niestety, Julie w domu ukochanego nie czu-
je się dobrze, a jest wręcz załamana. Odnosi wrażenie, że nikt jej 
nie zauważa, a wszyscy traktują jak popychadło. Gdy Julie zostaje 
sama z dzieckiem postanawia opowiedzieć mu historię o Kopciusz-
ku. Wówczas wydarzenia zaczynają przyjmować niespodziewany 
obrót... Romantyczna baśń braci Grimm o Kopciuszku w zupełnie 
nowej odsłonie.

Nowe przygody Kopciuszka
TV Puls2 niedziela 11.30

Królewna Śnieżka i Łowca

Obalić 
wiedźmę!

Dawno, dawno temu, za górami i lasami, 
w odległym królestwie, równie piękna co zła 
wiedźma Ravenna uwiodła dobrego i naiw-
nego króla Magnusa. A kiedy już zasiadła na 
tronie u jego boku, pozbyła się go, uwięziła 
jego dorastającą córkę Śnieżkę i rozpoczęła 
samodzielne rządy. 

Pewnego dnia magiczne lustro ostrze-
ga wiedźmę, która ma obsesję na punkcie 
swojego wyglądu i wiecznej młodości, że to 
Śnieżka zajmie jej miejsce. Ravenna wydaje 
rozkaz, by dziewczynę zabito, ale ta ucieka. 
Jej tropem zostaje wysłany Łowca. Jednak 
zamiast ją zabić, staje się jej obrońcą i na-
uczycielem. Zaczyna też organizować armię, 
dzięki której będzie można obalić okrutną 
wiedźmę. Wkrótce królewna na czele kra-
snoludów jest gotowa stawić czoła macosze.

Królewna Śnieżka i Łowca
TVN7 sobota 20.00

Z zaskoczenia

Pod koszem
Perypetie fajtłapowatego nastolatka, który niespodziewanie 

przejmuje umiejętności gwiazdy NBA.
Brian to niepozorny szesnastolatek, który pasjonuje się koszy-

kówką. Mimo że chłopak nie ma drygu do sportu, marzy, żeby grać 
tak dobrze, jak jego idol Kevin Durant. Pewnego dnia jego marze-
nie się spełnia. W niezwykły sposób zamienia się umiejętnościami 
z gwiazdą NBA i staje się liderem szkolnej drużyny. W tym samym 
czasie Durant przeżywa spadek formy i kompromituje się na boisku. 
Co z tego wyniknie? Inspirujące, pełne dobrego humoru kino dla 
całej rodziny.

Z zaskoczenia
TVN7 sobota 15.40
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Poeta grozy i ekstatycznego hymnu. Intelektu-
alista, eseista, pisarz, świadek największych to-
talitaryzmów i więzień czasu w którym przyszło 
mu żyć. 40 lat temu odwiedził Łomżę. Pamięć 
o tych wydarzeniach przywołali uczestnicy sesji 
literackiej: „Szczęśliwy naród, który ma poetę”. 
O Czesławie Miłoszu, nobliście, emigrancie, 
katastrofiście i obywatelu Wilna - „Miasta bez 
pamięci” mówili dr Krzysztof Sychowicz, Barba-
ra Kulka, Anna Kaplińska- Struss, Barbara Nie-
wiadomska, Małgorzata Czyżewska oraz Renata 
Gorczyńska.

Trzy instytucje kultury miasta Łomży – 
Muzeum Północno-Mazowieckie, Miejska 
Biblioteka Publiczna oraz Miejski Dom Kul-
tury- Dom Środowisk Twórczych wspierane 
przez Fundusz Popierania Twórczości Sto-
warzyszenia Autorów ZAiKS im. Andrzeja 
Szczypiorskiego, połączyły siły w realizacji 
wspólnego projektu. A ściślej sesji literackiej 
poświęconej 40. rocznicy pobytu Czesława 
Miłosza na Ziemi Łomżyńskiej ph. “Szczę-
śliwy naród, który ma poetę”. 

Laureat literackiej Nagrody Nobla 
przyjechał do rodzinnego kraju w 1981 
roku, w okresie ,,karnawału Solidarności”. 
To właśnie wtedy po raz pierwszy i jedyny 
w historii miasta na zaproszenie łomżyń-
skiego poety Jana Kulki odwiedził Łomżę 
i Nowogród. Pobyt wielkiej postaci pol-
skiej literatury nad Narwią Kulka wspomi-
nał tak: 

„Dlaczego Miłosz w Łomży? Trudno 
na to udzielić tutaj jasnej, krótkiej i jedno-
znacznej odpowiedzi. Pobyt laureata na-
grody Nobla w Łomży był jeszcze jednym 
dowodem na to, że znaczące wydarzenia 
w naszej kulturze niekoniecznie muszą się 
dokonywać w dużych ośrodkach kultural-
nych. Jestem zdania, że żadna prawdziwa 
sztuka nie znosi pośpiechu i zgiełku.

Spotkanie w Nowogrodzie zaplanowa-
ne było w tajemnicy. Organizatorzy pra-

gnęli znakomitemu poecie zabezpieczyć 
trochę swobody, nadać tej wizycie więcej 
intymności. Nie przybył przecież do kra-
ju na kilka dni, żeby być pod nieustannym 
obstrzałem fotoreporterów. Po tylu latach 
nieobecności pragnął się przede wszyst-
kim spotkać z przyjaciółmi, których nie 
widział od lat, skonfrontować to co sły-
szał i czytał o swojej ojczyźnie, z rzeczy-
wistością. Spotkać się z ludźmi, słuchać 
ich mowy, prostej i szczerej. Nowogrodz-
ki skansen spełniał w pewnym stopniu 
warunki, aby stworzyć atmosferę dnia co-
dziennego.

Przy wejściu do skansenu gości wita 
najstarsza kapela tego regionu. Pod ma-
łym zadaszeniem Czesław Miłosz zostaje 
porwany do kurpiowskiego „powolniaka". 
Brawa przypatrujących się przyjaciół. Mo-
ment zmęczenia na twarzy Pana Czesła-
wa. Ten taniec był wejściem w inny świat, 
gdzieś już dawno miniony, przez wielu za-
pomniany”.

Tak spotkanie z poetą widział inny po-
eta. I dla „równowagi“ fragment raportu 
ówczesnej peerelowskiej Służby Bezpie-
czeństwa, która bardzo starannie kontro-

lowała pobyt Czesława Miłosza, w kraju:
„Ostateczny przebieg "Łomżyńskiej 

Wiosny Poetyckiej" był następujący: (...)
godz. 21.30 - spotkanie Czesława Mi-

łosza w klubie Bonar z aktywem kultural-
nym Łomży. Po krótkim wystąpieniu Cze-
sława Miłosza dot. jego działalności jako 
literata plastyk wojewódzki Wiesław Siel-
ski wręczył mu pamiątkowy medal z oka-
zji pobytu w Łomży. (...) Po odpowiedzi 
na sześć pytań Cz. Miłosz ok. 22.15 opu-
ścił salę klubu Bonar i udał się do Muzeum 
Okręgowego, gdzie zwiedził wystawę po-
święconą jego życiu i twórczości. (...) 
W trakcie prowadzenia sprawy nie stwier-
dzono ze strony Czesława Miłosza lub in-
nych osób działań o charakterze wrogim, 
wymagającym przeciwdziałania ze strony 
Służby Bezpieczeństwa.“

- Kiedy mówimy o wizycie Czesława 
Miłosza w naszym mieście, musimy pa-
miętać, że Łomża nie była głównym miej-
sce do, którego planował przyjechać po-
eta. Właściwie możemy powiedzieć, że 
wielkim sukcesem było to, że on do Łom-
ży dotarł. Był to efekt wielkich starań Jana 
Kulki i całego łomżyńskiego środowiska 
literackiego. Znakomicie wykorzystali 
oni fakt, że Czesław Miłosz został zapro-
szony przez Katolicki Uniwersytet Lubel-
ski, który nadał mu tytuł doktora hono-
ris causa. Jednocześnie też zaproszenie to 
zostało wsparte przez Uniwersytet Jagiel-
loński, gdzie zaproponowano Miłoszowi 
wygłaszanie okolicznościowych wykła-
dów. Na trasie jego wizyty w kraju znala-
zło się kilka miejscowości, w tym właśnie 
Łomża. Dzięki tej wizycie miasto zaist-
niało na łamach prasy krajowej, ale także 
przeszło do historii – mówłi prof. Krzysz-
tof Sychowicz, pracownik IPN podczas 
sesji literackiej. -  Naród w 1981 roku fak-
tycznie dumny był, że ma takiego poetę, 
natomiast ówczesny rząd Polski, komuni-

styczny wcale nie cieszył się z wizyty Cze-
sława Miłosza w naszym kraju. Tak, jak 
wcześniej papieżowi Janowi Pawłowi II, 
tak samo Miłoszowi nie za bardzo mógł 
odmówić przyjazdu do Polski, w trak-
cie tych wydarzeń, które miały miejsce. 
Mowa tu o ,,festiwalu Solidarności”, two-
rzeniu się nowego ruchu społecznego. 
Poetę oceniano jako potencjalne zagroże-
nie. Jako tego, który uciekł przed komuni-
zmem na Zachód, który niezbyt popierał 
komunizm istniejący w bloku sowieckim, 
w tym również właśnie w Polsce. Oba-
wiano się także, że wokół Czesława Mi-
łosza skupi się to środowisko literatów 
opozycyjnych, negatywnie oceniających 
funkcjonującą wówczas w Polsce władze. 
W związku z tym do działań przystąpiły 
służby, które miały zapewnić bezpieczeń-
stwo, albo też zająć się zabezpieczeniem 
Czesława Miłosza. To zabezpieczenie po 
prostu polegało na inwigilacji, czyli na 
donosach, uruchamianiu agentury, śle-
dzeniu, cenzurze korespondencji, zakła-
daniu podsłuchów w pokojach hotelo-
wych, takich jak m.in. ówczesny Polonez, 
gdzie przyjechali goście z Warszawy, aby 
uczestniczyć w spotkaniu z Czesławem 
Miłoszem. Te pokoje były po prostu oka-
blowane. Znajdował się tam stały pod-
słuch założony przez Służby Bezpieczeń-
stwa. Dodatkowo podsłuch telefoniczny. 
O jakichkolwiek wolnościach demokra-
tycznych można było zapomnieć – kon-
tynuował prof. Krzysztof Sychowicz. - Je-
żeli chodzi o Łomżę i wizytę Czesława 
Miłosza, to osobą odpowiedzialną za jej 
zabezpieczenie był ówczesny naczelnik 
wydziału III, czyli inwigilującego admi-
nistrację i inteligencję w województwie 
łomżyńskim, był jeszcze wtedy porucz-
nik Janusz Gwardiak. Człowiek, który 
dojdzie do stopnia majora w strukturach 
Służby Bezpieczeństwa – tłumaczył prof. 
Sychowicz podczas sesji literackiej.

Wspomnienia, z tamtych lat, z tam-
tych dni podczas sesji literackiej przed-
stawiła Barbara Kulka. Przytoczyła relacje 
dziennikarzy, które pojawiły się z prasie 
ogólnopolskiej oraz lokalnej.  Małgorza-
ta Czyżewska z Fundacji Pogranicze opo-
wiedziała natomiast o związkach Czesława 
Miłosza z Krasnogrudą i Litwą, zaś Anna 
Kaplińska-Struss i Barbara Niewiadomska 
zaprezentowały wykład wizualny pt. ,,Po-
ezja i katastrofa. Co Miłosz ma wspólnego 
z pandemią?”. Z Kolei Renata Gorczyńska 
na sesję literacką przygotowała wystąpie-
nie zatytułowane "Miłosz wileński; mło-
dość w Mieście bez imienia". 

„Szczęśliwy 
naród, 

który  
ma 

poetę”
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Fundacja Międzynarodowy Instytut 
Rozwoju Dzieci MIRD od września do 
listopada 2021 r. zrealizowała  pro-
jekt pt. „LibrAfrica w Łomży i okolicy”. 
Zadanie zostało sfinansowane w ra-
mach „Civic Europe Capacity Building 
Program in Poland” przez operatora 
programu Ośrodek Wspierania Or-
ganizacji Pozarządowych w Białym-
stoku. Partnerem merytorycznym 
działania była Miejska Biblioteka Pu-
bliczna w Łomży. 

MIRD zaproponowało udział 
w programie kilku łomżyńskim 
szkołom podstawowym i Szko-
le Podstawowej w Konarzycach. 
Zajęcia odbywały się w Szkole 
Podstawowej nr 4 i nr 10 w Łom-
ży oraz Miejskiej Bibliotece Pu-
blicznej w Łomży w Oddziale dla 
Dzieci, gdzie gromadziły się dzieci 
i młodzież ze Szkoły Podstawowej 
nr 2, Zespołu Szkół Specjalnych 
SPdZ oraz Szkoły Podstawowej 
w Konarzycach. Uczestnicy warsz-
tatów zapoznali się z codziennym 
życiem swoich rówieśników na 
kontynencie afrykańskim. 

Posłużyły temu filmy eduka-
cyjne przygotowane przez wo-
lontariuszy MIRD - Kubę i Mi-
kołaja. Filmy powstały podczas 
ostatniego wyjazdu członków 
fundacji do Tanzanii, w rejon 
Ushirombo, Geita i Sukuma, do 
niewielkiej wioski Maganzo. Na 
zakończenie warsztatów ucznio-
wie przygotowali własnoręcznie 
książeczki, które zostały prze-
słane do Tanzanii. Był to wkład 
uczestników projektu w rozpo-
częcie budowy biblioteki w tej 
niewielkiej tanzańskiej wiosce. 

Fundacja MIRD otrzymała za-
proszenie do zainicjowania bu-
dowy takiego obiektu w misji 
sióstr elżbietanek w Maganzo. 
Mając doświadczenie z 2018 r. 
powołania do życia takiej pla-
cówki w Ruando w Ugandzie, 
MIRD przyjęło zaproszenie.

18 listopada 2021 r. był 
dniem podsumowania projek-
tu. Tego dnia w hali Kultury 
w Łomży zgromadziło się bardzo 
liczne grono uczestników pro-
jektu, prowadzących warsztaty 
(nauczycieli 

i bibliotekarzy) oraz gości. 
W czasie wydarzenia prezes Fun-
dacji Justyna Jarząbska  przybliżyła 
genezę powstania fundacji MIRD, 
zaproszony gość - Elmi Abdi spo-
łecznik roku 2019 wybrany przez 
tygodnik Newsweek opowiedział 
o tym, co może zrobić Somalij-
czyk w Polsce. Koordynatorka 
projektu Maria Fromelc-Chmie-

lewską przedstawiła raport z reali-
zacji „LibrAfrica w Łomży i okoli-
cach”. Rozstrzygnięto też konkurs 
na najciekawszą książeczkę przy-
gotowaną przez uczniów. Zwy-
ciężczynią została trzecioklasistka 
z SP nr 4 w Łomży Maja Jarzyło, 
która swoje dzieło stworzyła pod 
okiem pedagog  Marty Kowal-
czyk-Bożomańskiej. Nagrodami 
w konkursie były książki przeka-
zane przez Wydawnictwo ZNAK, 
Społeczne Stowarzyszenie Pra-
soznawcze STOPKA oraz przez 
Departament Edukacji, Sportu 
i Turystyki Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Podlaskie-
go. Wszyscy uczestnicy warszta-
tów otrzymali certyfikaty oraz 
torby/worki z materiałów afry-
kańskich uszyte przez wolonta-
riuszki Fundacji.

Na koniec spotkania można 
było wesprzeć działalność MIRD 
zaopatrując się w oryginalne 

torby Fundacji, książki cegiełki 
przyniesione przez uczestników 
spotkania, biżuterię i inne rzeczy 
pochodzenia afrykańskiego. Na 
kiermaszu nie zabrakło również 
ciasta upieczonego przez osoby 
o dobrym sercu.

- Listopadowe wydarzenie 
przekonało nas, że wspólnymi si-
łami społeczeństwa Łomży i oko-
lic uda się wybudować bibliotekę 
w Maganzo. W ten wieczór otrzy-
maliśmy tak wiele słów wspar-
cia, sygnałów, że działania nasze 

zaszczepiły wrażliwość na los 
mieszkańców kontynentu afry-
kańskiego, mamy więc nadzie-
ję na dalszą akceptację naszych 
działań – przyznaje Justyna Ja-
rząbska, prezes Fundacji MIRD. 

Więcej informacji na temat 
MIRD-u można znaleźć na na-
stępujących stronach interne-
towych: www.iichd.org, www.
podzielsieswiatlem.pl, www.li-
brafrica.iichd.org lub dzwoniąc 
bezpośrednio pod numer telefo-
nu 881 657 690.

społeczeństwo

A na drzezie na dembezie
Lira korbowa, basetla, baraban czy skrzypce wiejskie. To instrumenty, które 
będzie można usłyszeć 10 grudnia w Miejskim Domu Kultury - Domu Środowisk 
Twórczych w Łomży podczas wyjątkowego koncertu zatytułowanego "A na drze-
zie na dembzie" poświęconego Kurpiowszczyźnie.

Wystąpi Kapela Miód na Serce. Muzykanci zagrają tradycyjne me-
lodie kurpiowskie, zaśpiewają też pieśni przekazywane na Kurpiach 
z pokolenia na pokolenie, z zachowaniem archaicznej gwary kurpiow-
skiej. Publiczność będzie mogła włączyć się w śpiew dzięki specjalnie 
przygotowanym śpiewnikom rozdawanym podczas koncertu.

Członkowie Kapeli Miód na Serce opowiedzą również o współ-
czesnych i dawnych instrumentach ludowych wykorzystywanych na 
Kurpiach. Chętni będą mogli spróbować gry na basetli, skrzypcach 
wiejskich czy bębenku obręczowym. Zaplanowano również kurpiow-
ski poczęstunek.

Warto wspomnieć, że Kapela Miód na Serce to zdobywcy te-
gorocznego "Kurpika" – jednej z najbardziej prestiżowych nagród 
przyznawanych przez Związek Kurpiów. Otrzymali też I miejsce na 
Turnieju Muzyków Prawdziwych w Szczecinie i Grand Prix Ogólno-
polskiego Przeglądu Kapel Ludowych w Chojnicach na Pomorzu. 

Koncert "A na drzezie na dembzie" odbędzie się 10 grudnia w Miej-
skim Domu Kultury – Domu Środowisk Twórczych o godzinie 18:00. 
Koncert jest bezpłatny. 

LibrAfrica  
w Łomży i okolicy 
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Zabrania się przenoszenia zmar-
łych i kości ich z miejsca, w którym 
spoczywają -  tak mówi Talmud Je-
rozolimski. Takie miejsce znajduje 
się między innymi w Lesie Rząśnik 
w pobliżu Szumowa. Mowa o ma-
sowych grobach obywateli Polski 
pochodzenia żydowskiego między 
innymi z Szumowa oraz okolicznych 
miejscowości, którzy zostali brutal-
nie zamordowani w sierpniu 1941 
roku. Fundacja Zapomniane wspie-
ra lokalne społeczności w godzeniu 
się z przeszłością i radzeniu sobie 
z trudnym dziedzictwem II wojny 
światowej. Upływający czas działa 
na niekorzyść, odchodzą ostatni 
świadkowie zagłady, których świa-
dectwo ma kluczowe znaczenie dla 
powodzenia prowadzonych przez 
Fundację poszukiwań.

- Były gotowe doły, do któ-
rych wrzucano ciała, albo półży-
wych ludzi, zabijanych na miej-
scu. Tu są co najmniej dwa groby. 
Na tym wzniesieniu i parę me-
trów dalej, ginęły całe rodziny - 
powiedziała Agnieszka Nieradko 
z Fundacji Zapomniane.

Uroczystość odsłonięcia no-
wego upamiętnienia żydowskich 
ofiar zagłady w Lesie Rząśnik 
w pobliżu Szumowa buduje świa-
domość na temat lokalnej histo-
rii i przywraca pamięć o ich daw-
nych mieszkańcach, która jest 
naszym obowiązkiem i powinna 
wszystkich łączyć.

- Pierwsze ofiary pochodzą 
z samej miejscowości Szumowo. 
To około 180 osób. To jest udoku-
mentowane ze względu na świad-
ków tych wydarzeń. Następnie 
były transporty z okolicznych 
miejscowości, nawet z Zambrowa 
- tłumaczył Jarosław Cukierman, 
wójt Gminy Szumowo.

W uroczystości wziął udział 
Arndt Freytag von Loringhoven 
ambasador Republiki Federalnej 
Niemiec w Warszawie, który po-
kreślił, że pamiętanie o ofiarach, 

takich jak w Rząśniku jest obo-
wiązkiem niemieckiego narodu.

- To niezwykle ważne, żeby 
uczcić pamięć żydowskich ofiar 
mojego kraju, nazistowskich 
Niemiec, nie tylko z dużych 
obozów zagłady, ale również 
mniej znanych miejscowości ta-
kich jak Szumowo, gdzie w spo-
sób barbarzyński moi pobra-
tymcy zamordowali tysiące 
niewinnych Żydów, zarówno 
kobiet jak i dzieci - powiedział 
Arndt Freytag von Loringhoven, 
ambasador Republiki Federalnej 
Niemiec w Warszawie. - W peł-
ni wspieramy działania fundacji 
"Zapomniane" i myślę, że rozpo-
wszechnianie wiedzy o ówcze-
snych wydarzeniach jest bardzo 
ważne - dodał.

Historia II wojny świato-
wej to trudna historia, szczegól-
nie bolesna dla narodu polskie-
go i żydowskiego o czym mówił 
podczas uroczystości senator 
Marek Adam Komorowski.

- To jest miejsce pamięci 
o ofiarach II wojny światowej. 
To jest miejsce pamięci o zbrod-
ni, która została tutaj dokonana. 
To historia II wojny światowej, 
to jest historia trudna dla wszyst-
kich stron.  Nigdy więcej nie 
może się powtórzyć - powiedział 
Marek Adam Komorowski, sena-
tor RP.

Pamięć o wydarzeniach sierp-
nia 1941 roku jest wciąż żywa 
wśród mieszkańców Szumowa 
i Rząśnika.

Uroczystość w Lesie Rzą-
śnik miała charakter religijny. Za-
śpiewano psalmy w języku pol-
skim i hebrajskim. Obecny był 
naczelny rabin Polski Michael 
Schudrich.

- W jaki sposób było to możli-
we: człowiek zabił człowieka? Po 
co, dlaczego? Nigdy więcej niech 
człowiek nie umiera, ponieważ 
myśli inaczej... - apelował w wy-
stąpieniu Michael Schudrich, na-
czelny rabin Polski.

List od biskupa Rafała Mar-
kowskiego – przewodniczącego 
Komitetu Konferencji Episkopa-
tu Polski ds. Dialogu z Judaizmem 
odczytał ks. Sławomir Gradecki 
proboszcz Parafii pw. NMP Czę-
stochowskiej w Szumowie. 

W uroczystości upamiętnie-
nia ofiar holokaustu licznie wzięli 

udział samorządowcy, mieszkań-
cy Szumowa, Głębocza Wiel-
kiego, Zambrowa i okolicznych 
miejscowości. Listy do fundacji 
przesłali marszałek województwa 
podlaskiego Artur Kosicki i wice-
marszałek Marek Olbryś oraz po-
seł Stefan Krajewski. 

W judaizmie samo oznacze-
nie i zabezpieczenie miejsca po-
chówku jest sprawą najwyższej 
wagi. Religijne prawo żydowskie 
wymaga, by szczątki ludzkie były 
bezpieczne od wszelkich inge-
rencji - zarówno tych dokonywa-
nych przez ludzi, jak i zwierzęta 
czy warunki atmosferyczne. Ze 
względu na to, że są to lokaliza-
cje znajdujące się w lesie, doko-
nano oznakowania przy pomocy 
architektury krajobrazu - tak, aby 
to rośliny chroniły i zaznacza-
ły to miejsce. W porozumieniu 
z Nadleśnictwem Łomża, a tak-
że współpracującymi eksperta-
mi, udało się wypracować takie 
rozwiązanie, które wyróżniło te-
ren pochówków i zabezpieczyło. 
Dlatego w Lesie Rząśnik modlo-
no się po hebrajsku i po polsku, 
a zebrani pod nowym pomni-
kiem w dowód szacunku złożyli 
u stóp pomnika kamienie i zapa-
lone znicze.

Upamiętnienie ofiar zagłady w Lesie Rząśnik
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RÓŻNE/SPRZEDAM

SZYCIE I NAPRAWA: PARASOLE, ALTANY, 
PRZEDSIONKI CAMPINGOWE, POKRYCIE 
NA ŁAODZIE, TAPICERKA, SKÓRY, TRUD-
NE MATERIAŁY. KOLNO UL. SENATORSKA 
2. TEL. 698 947 100. 

Sprzedam widlak - udźwig do 1 tony, wy-
sokośc 1,6 m, silnik dwucylindrowy chło-
dzony powietrzem. Stan dobry , cena do 
uzgodnienia. Tel. 796 371 614.

PROFESJONALNE USŁUGI OGRODNICZE. 
ŁOMŻAI OKOLICE. TEL. 536 514 207.

Wózek kąpielowy, użyty tylko dwa razy 
(z wiaderkiem). Cena: bezpłatnie. Wózek 
inwalidzki niebieski, niewielkie ślady 
użytkowania, w pełni sprawny. Cena: 
bezpłatnie. Wysoki chodzik rehabilita-
cyjny typu ambona z siedziskiem. Nowy, 
użyty dwa razy. Cena: bezpłatnie. 
TEL. 798 879 486

Sprzedam las do wycięcia - olcha i świerk. 
Tel. 531 884 575.

Potrzebuje rogówkę,wersalkę najlepiej 
rozkładaną oraz meble kuchenne wraz 
z wyposażeniem tylko w stanie b.do-
brym wyniosę i wywiozę we własnym 
zakresie. Zapłacę poprosze foto mms. 
Tel.783-433-725

SPRZEDAM CHOINKI. 
Plantacja 1 km za Konarzycami przy 

wieży telefonicznej za rondem. 
Wszystkich zapraszamy  

z Rodzicami. Wybierzcie, zetnijcie  
i ze świeżą choinką odjedźcie. 

Cena 40 zł od 1 m do 3 m. 
Tel. 608 412 919 Łomża.

NIERUCHOMOŚCI 

Na sprzedaż lokal usługowy o pow. 203, 
5 m2 przy Al. Legionów  141 w Łomży. 
Lokal posiada trzy wejścia i dodatkowo 2 
piwnice po 39, 3 m2 każda. Istnieje moż-
liwość przekształcenia piwnicy w lokal 
usługowy. Cena do uzgodnienia. 
Tel. 668 272 519, 602 777 371.

USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE

Szpachlowanie, malowanie, panele pod-
łogowe i inne prace wykończeniowe.
Tel. 791 538 893. 

Pomalują, poszpachlują. 
Tel. 503 969 530 

Tynki gipsowe agregatem, profesjonal-
nie i z doświadczeniem. Tel. 511 917 737 
Układanie kostki brukowej z materiału 
własnego i powierzonego. Projekt GRA-

TIS. Doświadczenie, szybko i solidnie. Tel. 
602 520 783. 

Usługi dekarskie- 
Perfekt dach: pokry-
cia dachowe, wy-
miana konstrukcji dachowych, kominy 
z klinkieru, podbitki, montaż okien da-
chowych i włazów, materiały. Łomża, Bo-
guszyce 17, Łukasz Just. Tel. 508 637 509.
 
IWBUD Iwona Wiśniewska wypożyczal-
nia sprzętu budowlanego i ogrodni-
czego: -młoty wyburzeniowe i inne -za-
gęszczarki –rusztowania, piły spalinowe 
- kosiarki, wykaszarki do trawy, areator 
- sprzęt rolniczy Łomża, ul. Nowogrodzka 
44B. Tel. 600 011 914. 

Usługi hydrauliczne PLUMBER 
Sobociński Sławomir: instalacje CO, 

instalacje wodno-kanalizacyjne, 
montaż urządzeń sanitarnych, 
kotłowanie (olejowe, gazowe, 

węglowe), kolektory słoneczne,  
pełen zakres usług. 

Tel. 516 376 389.

Układanie kostki brukowej: podjazdy, 
tarasy, chodniki i schody. SOLIDNIE. Tel. 
509 981 956. Usługi wykończeniowe so-
lidnie i szybko - szpachlowanie i malowa-
nie. Tel. 503 969 530 

DOM

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

USŁUGI FINANSOWE

E-dyt biuro rachunkowe, Edyta So-
kołowska - twoja pewność w rozli-

czeniach z Urzę-
dem Skarbowym 
i ZUS. Zaprasza-
my: NOWY ADRES 
Łomża, ul. Nowo-
grodzka 155 d. 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 Brzeziak ul. 
Wojska Polskiego 26A, Łomża. Tel. 862 115 
343, 696 884 735. Usługi w zakresie napra-
wy: TV, DVD VCR, KAMERY, LAPTOPY, MO-
NITORY KOMPUTEROWE I INNE oraz mon-
taż anten TV i SAT. www.brzesiakrtv.pl 

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

USŁUGI SZEWSKIE 

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

SALE WESELNE, USŁUGI WIDEOFILMOWANIE, 
ZESPOŁY MUZYCZNE 

Fotografia ślubna, portretowa i okolicz-
nościowa. rafallesicki.com 
Tel. 600 455 252. 

Wesela, imprezy okolicznościowe, muzyka 
romska. Gra, śpiewa i tańczy ,,Dżudli”. Gwa-
rancja dobrej zabawy. Tel. 698 621 178. 
Zespół Muzyczny Amor. Zagramy na we-

selu, studniów-
ce, balu oko-
licznościowym 
i inne imprezy. Tel. 508 637 509. www.
zespol-amor.dzs.pl 

MOTORYZACJA 

AUTOZŁOMOWANIE, SKUP AUT DO DE-
MONTAŻU, ODBIÓR U KLIENTA. DOBRE 
CENY. 18-400 Grzymały k. Łomży. 
Tel. 602 259 306, 734 857 500. 

Elektromechanika samochodowa. Kom-
pleksowy serwis klimatyzacji, nabijanie, 
odgrzybianie, sprawdzenie szczelności. 
Stara Łomża p/sz., ul. Akacjowa 5. 
Tel. 518 362 426.

ZDROWIE/ URODA 

Specjalista foniatra-otolaryngolog Lilian-
na U. Lechowicz. 
Tel. 086 218 22 29, 604 504 694. 

MATRYMONIALNE

SAMOTNY BEZ ZOBOWIĄZAŃ I NAŁO-
GÓW POZNA PANIĄ W WIEKU OK 60 LAT 
DO ŻYCIA WE DWOJE. TEL.572 336 245

PRACA

HOTEL GROMADA W ŁOMŻY poszukuje 
kucharza/szefa kuchni z doświadcze-
niem. Prosimy o przesłanie CV na adres: 
w.taraszkiewicz@gromada.pl. 
Tel. 502 456 680.

Zatrudnię magazyniera. Praca w godzi-
nach nocnych, Piekarnia Piątnica Stawi-
skowska 53b, kontakt w godz. 8-12. 
Tel. 86 219 13 34, 602 490 563, 
piekarnia.piatnica@op.pl.

Wynajmę lokal 100 m2  
w centrum Łomży  

(ul. Długa na zapleczu Dwornej). 
Tel. 606 878 444.

OGLĄDAJ  NA  140  KANALE

tel. 503 010 038 Zegarmistrz przeniósł się  
na Stary Rynek 13 – wcześniej  
pod filarami. Zapraszam  
poniedziałek – piątek od 9.00 – 17.00, 
a sobota od 10.00 – 14.00.

Wasz zegarmistrz od 1981 roku

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

100-letnia tradycja 
zobowiązuje
ul. M.C. Skłodowskiej 1 Łomża
ul. Sikorskiego 27  Łomża
ul. Sienkiewicza 2 Łomża
ul. Bernatowicza 6 Łomża
ul. Kołłątaja 1A/17  Łomża
ul. Przykoszarowa 22 Łomża
ul. Stacha Konwy 11 Łomża
ul. Wyszyńskiego 4D Zambrów
ul. Wojska Polskiego 31 
Zambrów
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Przypomina walkę o niepodległość 
Polski, żołnierzy polskiego państwa 
podziemnego ziemi kolneńskiej w la-
tach 1939 -1947. Jest to rekonstrukcja 
sztandaru wykonanego przez żołnie-
rzy polskiego państwa podziemnego 
ZWZ/AK w Kolnie podczas okupacji 
niemieckiej. Sztandar ten wpisuje się 
w tradycje 33 Pułku Piechoty z Łomży. 
W 1943 roku, w ramach przygotowań 
do akcji "Burza", Rejon Kolno Armii 
Krajowej przekształcono w II bata-
lion 33 pułku piechoty Armii Krajowej 
Łomża. Dowódcą batalionu został ka-
pitan Stanisław (Władysław) Olszak 
pseudonim "Szarecki" z Czerwonego.

Dlaczego wykonano replikę 
sztandaru bojowego z Kolna?

Ku pamięci – aby następne po-
kolenia chyliły czoła przed ludźmi, 
którzy nie wahali się złożyć ofiary 
największej – własnego życia.

Przypomina walkę o niepod-
ległość Polski, żołnierzy polskie-
go państwa podziemnego ziemi 
kolneńskiej w latach 1939 -1947.

Profesor    Marek Ney-Krwa-
wicz w książce  „Sztandary i pro-
porce Armii Krajowej” napisał 
w rozdziale „W okręgu białostoc-
kim Armii Krajowej”:

„Trudne warunki konspiracji 
na Białostocczyźnie odcisnęły 

swoje piętno także na sztanda-
rach Armii Krajowej.

Dotychczasowe ustalenia 
pozwalają na potwierdzenie ist-
nienia tylko jednego tego typu 
symbolu w Białostockim Okręgu 
Armii Krajowej.

Wiąże się on z Rejonem Kol-
no, wchodzącym w skład Obwo-
du Łomżyńskiego. Sztandar ten 
powstał w Kolnie na przełomie 
1941 i 1942 roku.

W pracach nad nim brała 
czynny udział Maria Milewska 

ps. „Szarotka”, żona Stanisława 
Milewskiego ps. „Śmiały”,    ko-
mendanta Rejonu Kolno.”

  Oprócz cennej informa-
cji profesora, dostępna jest fil-
mowa relacja żołnierzy AK  na 
YouTube: „ Ruch oporu w Kol-
nie. Wspomnienia polskich żoł-
nierzy”, link -  https://youtu.be/
ToJJTMg7Nbw.

Od 8 minuty, 32 sekundy fil-
mu dowiadujemy się o szczegó-
łach, które były bardzo przydatne 
przy rekonstrukcji sztandaru.

  Osoby i instytucje, które 
wzięły udział w rekonstrukcji 
sztandaru z Kolna zrobiły to dla 
dobra wspólnego – nikt z wy-
mienionych nie oczekiwał i nie 
oczekuje zwrotu poniesionych 
nakładów. Inicjatorem i koordy-
natorem wykonania repliki jest 
Adamem Przyborowski z Gdyni. 
Projekt, komputerowe przygo-
towanie szablonów do wycięcia 
naszywanych elementów, wybór 
i zakup odpowiednich materia-
łów do wykonania sztandaru zre-

alizowała Barbara Modzelewska 
z Gdyni. Przy odtwarzaniu repliki 
sztandaru bojowego ZWZ z Kol-
na prace krawieckie wykonali:

Hetman - Producent odzieży 
ochronnej, Kolno,

Usługi krawieckie - Elżbieta 
Zalewska, Stary Gromadzyn.

Gablotę na sztandar  wykonał 
i drzewce sztandaru dostarczył 
Nicewicz – Producent drzwi, Ko-
zioł.

Realizacja filmu – Sylwester 
Nicewicz.

Replika sztandaru bojowego z Kolna

1 grudnia w nocy zakończył się stan 
wyjątkowy przy granicy z Białoru-
sią, gdzie od kilku miesięcy służby 
borykają się z masą obcokrajowców  
próbujących nielegalnie dostać się 
do Polski. Tuż przed północą minister 
spraw wewnętrznych i administracji 
opublikował rozporządzenie, które 
wprowadza nowe zasady związane 
z funkcjonowaniem na terenie przy-
granicznych miejscowości. 

Koniec stanu wyjątkowego
2 września 2021 r. Andrzej 

Duda wydał rozporządzenie, 
zgodnie z którym na terenie 
183 miejscowości położonych 
w województwach podlaskim 
oraz lubelskim zaczął wów-
czas obowiązywać stan wyjąt-
kowy. Po pierwszym miesią-
cu Rada Ministrów wystąpiła 
o jego przedłużenie o kolejnych 
60 dni, na co prezydent wy-
raził zgodę. Termin ten minął 
z końcem listopada. Kilka go-
dzin przed północą w Dzienni-
ku Ustaw pojawiło się rozporzą-
dzenie, które zmieniło zasady 
funkcjonowania w rzeczonych 
obszarach w terminie od 1 grud-
nia 2021 do 31 marca 2022 r.

Zamiast broni środki obezwładniające
Z dniem 1 grudnia stan wyjąt-

kowy zastąpiony został zakazem 
przebywania w miejscowościach, 
które wcześniej objęte były sta-

nem wyjątkowym. Ponadto usta-
nowiono zakaz noszenia broni, 
co ma poprawić bezpieczeństwo 
służb i porządek publiczny, a tak-
że zapobiec niekontrolowanej 
utracie broni i dostanie się jej 
w ręce niepowołanych osób.

„Wprowadza się zakaz no-
szenia i przemieszczania w sta-
nie rozładowanym wszelkiego 

rodzaju broni na obszarze woje-
wództwa podlaskiego i lubelskie-
go przyległym do granicy pań-
stwowej z Republiką Białorusi na 
okres od dnia 1 grudnia 2021 r. 
do dnia 1 marca 2022 r.” – czyta-
my treść rozporządzenia.

Funkcjonariusze Straży Gra-
nicznej otrzymali natomiast 
możliwość posługiwania się 

ręcznymi oraz plecakowymi 
miotaczami substancji obez-
władniających, granatami łza-
wiącymi oraz „innymi urzą-
dzeniami” przeznaczonymi do 
miotania środków obezwład-
niających. Narzędzia te mają 
być wsparciem w odpieraniu si-
łowych prób nielegalnego prze-
kraczania granicy Polski.

„Przyznanie uprawnienia do 
użycia tego środka przymusu bez-
pośredniego jest rozwiązaniem 
adekwatnym i proporcjonalnym – 
brak możliwości jego wykorzysta-
nia mógłby powodować koniecz-
ność użycia przez Straż Graniczną 
bardziej inwazyjnych środków, ta-
kich jak broń palna" – wskazują au-
torzy uzasadnienia do nowelizacji.

Koniec stanu wyjątkowego na granicy z Białorusią. 
Teraz obowiązują tam nowe zasady 
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Uczniowie Szkoły Podstawowej  
im. Jana Pawła II w Kupiskach  

potrafią grać w badmintona 
W Białymstoku odbył się Finał Wojewódzki w Badmintonie Igrzysk Dzieci. Bardzo dobrze zaprezen-
towali się uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kupiskach. 

Zespół dziewcząt w składzie: Katarzyna Dziedzicka, Natalia Junkiewicz, Olga Le-
mańska i Maja Niksa zajął 3 miejsce. Równie dobrze zaprezentowała się drużyna chłop-
ców w składzie: Piotr Kania, Piotr Świerczewski, Jakub Pawelczyk i Maciej Zysk. W Bia-
łymstoku wywalczyli oni drugie miejsce. 

Młodzież do zawodów przygotowywał Adam Wszeborowski.

5 medali w Pucharze LZS w Taekwondo 
Olimpijskim wywalczyli zawodnicy 

Akademii Sportu Medyk 
10 osobowa reprezentacja Akademii Sportu Medyk wzięła udział w Pucharze Ludowych Zespołów 
Sportowych w Taekwondo Olimpijskim. Zawodnicy stanęli na podium w każdej z kategorii, w której 
startowali. 

Zawodnicy Akademii Sportu Medyk trenujący pod okiem Pawła Remiszewskiego 
startowali w 3 kategoriach: dzieci, młodzik i kadet. W każdej z kategorii zawodnicy sta-
wali na podium.

W kategorii dzieci złoty medal zdobył Albert Bakunov, zaś srebrny Szymon Bagiński. 
W kategorii młodzik: srebrny medal powędrował do Oskara Borkowskiego, natomiast 
brązowy do Alana Grądzkiego. W kategorii kadet zaś złoto wywalczył Bartosz Jadacki. 

Od wyjazdowego zwycięstwa 3:0 
(25:8, 25:7, 25:11) z Tartakiem Pło-
ciczno rozpoczęły trzecioligowy sezon 
siatkarki MKS Łomża.

- Dziewczyny zrobiły swoje, 
pewne 3 punkty, mam nadzie-
je na kolejne udane występy – 
mówi prezes Dariusz Wojtkow-
ski nie kryjąc, że celem drużyny 

na nadchodzący sezon jest awans 
do 2 ligi.

- Chcemy zbudować pod-
stawy solidnie prosperującego 
klubu, który stałby się sporto-
wą wizytówką Łomży – dodaje, 
podkreślając, że nowopowstały 
projekt zakłada również popu-
laryzację piłki siatkowej wśród 
młodzieży szkolnej.

Sukcesy  
łomżyńskich rakiet 

Aniela Galińska i Bartek Biedrzycki w Warszawie, Szymon 
Klewicki w Grodzisku Mazowieckim, Iza Waldzińska i Artur 
Modzelewski w Gdyni. W tych miastach zawodnicy teniso-
wego klubu UKS Return Łomża działającego przy III Liceum 
Ogólnokształcącym rywalizowali w ostatnich dniach.

- Wszyscy nasi tenisiści zaprezentowali dosko-
nałą formę a poniżej  wyniki  rozegranych pojedyn-
ków - informuje Tomasz Waldziński z Returnu.
Wyniki 
• Aniela Galińska - Karolina Krawczak (WSG Aca-
demy Warszawa) 6/4 6/0
• Aniela Galińska - Zuzanna Stryjek (TK Morelowa 
Warszawa) 6/1 6/2
• Aniela Galińska - Sandra Knappik   (KT Break 
Warszaw) 7/6 6/3
• Bartłomiej Biedrzycki - Wojciech Romianiuk 
(Gandador Sport Warszawa) 6/2 6/3
• Bartłomiej Biedrzycki - Franciszek Ulatowski (KT 
VAMOS Otwock) 7/6(4) 6(4)/7 10/6
• Bartłomiej Biedrzycki -Mateusz Chrzanowski 
(AM Tenis Warszawa) 1/6 0/6
• Szymon Klewicki - Jan Rowicki ( TieBreak War-
szawa) 6/1 6/1
• Szymon Klewicki - Julian Zięba ( TK Morelowa 
Warszawa)  6/4 6/1
• Szymon Klewicki -Krzysztof Matusiak (WTS 
orzeł Warszawa) 0/6 0/6
• Iza Waldzińska - Michalina Weznerowicz ( Idea 
Sport Toruń) 4/3(4)

• Iza Waldzińska -Maja Fąferek (Active Zone Gdy-
nia) 4/0
• Iza Waldzińska - Livia Stvol (KT GAT Gdańsk) 
4/1
• Iza Waldzińska - Zuzanna Hellis (SetPoint Olsz-
tyn) 1/4
• Iza Waldzińska - Irena Malinka  (SKT Sopot) 4/0
• Artur Modzelewski - Stanisław Pietkiewicz  (Set-
Point Olsztyn) 2/4
• Artur Modzelewski - Ignacy Raczyński (SKT So-
pot) 0/4
• Artur Modzelewski - Jan Hałaczkiewicz (SKT So-
pot) 1/4
• Artur Modzelewski - Kuba Wilniewczyc (Niesto-
warzyszony Pomorskie) 4/2
• Aniela, Artur i Szymon to uczniowie Szkoły Pod-
stawowej nr 10,  natomiast Bartek i Iza - Szkoły Pod-
stawowej nr 7 w Łomży. Gratulacje!

Pewna wygrana siatkarek  
na inaugurację
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