
Środa Popielcowa to dzień, który roz-
poczyna w Kościele katolickim okres 
Wielkiego Postu, czyli czterdziesto-
dniowej pokuty, służący naszemu 
przygotowaniu do Paschy Chrystusa. 
Pierwszym więc zadaniem jest zbliże-
nie się do Boga, pojednanie z Bogiem. 
Potrzeba więc nawrócenia, przemia-
ny myśli, zapomnienia o sobie, prze-
zwyciężenia egoizmu, wyrugowania 
z życia tego wszystkiego, co nas od 
Boga oddziela. 

Podstawowymi środkami, 
które w tym pomagają, są mo-
dlitwa, post i jałmużna, co przy-
pomina Kościół w liturgii Środy 
Popielcowej. Jak podkreśla Bp 
Andrzej Czaja, przewodniczący 
Komisji Duszpasterstwa Konfe-
rencji Episkopatu Polski, tego-
roczny czas przygotowania do 
Paschy Chrystusa będzie przeży-
wany „pod znakiem bardzo kon-
kretnych wyzwań związanych 
z wojną w Ukrainie i sytuacją bez-
pośredniego zagrożenia życia tak 
wielu ludzi”. Jak tłumaczy, „trage-
dia naszych sióstr i braci z Ukra-
iny jest dla nas jako wyznawców 

Chrystusa wielkim zobowiąza-
niem do wielorakiego wsparcia, 
tym bardziej, że jesteśmy sąsia-
dami”. Jako przykłady pomocy 
bp Czaja wymienia modlitwę 
o pokój, przekazywanie ofiar pie-
niężnych, a także organizowanie 
konwojów humanitarnych i zaan-
gażowanie się w przyjęcie przy-
byszów. „By to się działo w du-
chu Ewangelii trzeba szerokiego 
otwarcia serca dla uciemiężo-
nego wojną narodu ukraińskie-
go, okazania obywatelom Ukra-
iny tego braterstwa, o którym 
mówi papież Franciszek, czerpiąc 
z przykładu Miłosiernego Sama-
rytanina” – zaznaczył Przewod-
niczący Komisji Duszpasterstwa 
KEP. „Przyszła szczególna godzi-
na dla naszego Kościoła w Pol-
sce, w którym to czasie synodal-
ne „idziemy razem” – my i Duch 
Święty – powinno przybrać bar-
dzo konkretne formy spotkań 
i bliskości” – wyjaśnia.

W Środę Popielcową katoli-
cy rozpoczynają czterdziestod-
niowy post. Liczba 40 stanowi 
w Piśmie Świętym wyraz pew-
nej dłuższej całości, czasu prze-
znaczonego na jakieś konkretne 
zadanie człowieka lub zbawcze 
działanie Boga. 
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Stawiskowska 53b,  

kontakt w godz. 8–12 
 

tel. 86 219 13 34, 602 490 563, 
piekarnia.piatnica@op.pl

Dokończenie na str. 3

Wielki Post 2022
Nie ustawajmy w sianiu dobra 

Obrzęd posypania głowy popiołem 
u Braci Mniejszych Kapucynów  
w Łomży, o. Adam Strojnowski,  
kapłan, wikary klasztoru i parafii

...tak stanowił Słownik Języka Polskiego autorstwa Alek-
sandra Zdanowicza, Michała Bohusza-Szyszki, Januarego 
Filipowicza, Walerjana Tomaszewicza, Florjana Czepieliń-
skiego i Wincenta Korotyńskiego, z udziałem Bronisława Te-
rentowskiego wydany w Wilnie w 1861 roku o kobiecie hero-
icznej - wspaniałomyślnej, gotowej do poświęcenia się, czyli 
tak naprawdę każdej. 

O bohaterstwie stanowi przecież każdy dzień, wypełnio-
ny po brzegi zawodowymi obowiązkami, troską o domowe 
ognisko czy rozpościeranie matczynego parasola. 

O walce natomiast głośne artykułowanie własnego zda-
nia, wymagające niekiedy, nawet dziś, obrony integralności. 

O rycerskości zaś gotowość do walki o wolność i niepodle-
głość. Wystarczy spojrzeć na żołnierki, które w obliczu wojny 
na Ukrainie również chwytają za broń. 

Drogie bohaterzyce, walecznice, rycerki – babcie, 
mamy, córki, siostry, przyjaciółki! W tym wyjątkowym 
dniu zechciejcie przyjąć najserdeczniejsze życzenia. Bądź-
cie bohaterkami własnych opowieści. Tych najpiękniejszych 
i niepowtarzalnych. Nie bójcie się głośno mówić o własnych 
pragnieniach, potrzebach i marzeniach. Żyjcie w spokoj-
nym i bezpiecznym świecie, w którym obcy będzie lęk o wła-
sne i bliskich jutro. I nigdy nie rezygnujcie z siebie. Od-
ważnie dążcie po szczęście. Tylko same będąc szczęśliwe, 
jesteście w stanie dać szczęście innym. 

Bohaterzyca, walecznica, rycerka... 



Już ponad 160 uchodźców z Ukrainy 
przebywa w Łomży. Cały czas zbierane 
są także artykuły pierwszej pomocy 
z przeznaczeniem dla Ukrainy. Można 
je przynosić do Punktu Pomocy Hu-
manitarnej mieszczącego się w holu 
głównym Akademii Nauk Stosowa-
nych (dawniej Państwowa Wyższa 
Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczo-
ści) przy ul. Akademickiej 1 w Łomży. 
Do Ukrainy w minionym tygodniu 
wyjechało z niego 8 transportów z po-
mocą, w tym 6 do miast partnerskich 
Łomży: Borysławia, Drohobycza, Koło-
myi i Nowogrodu Wołyńskiego.

W punkcie przy ul. Akade-
mickiej, czynnym od poniedział-
ku do piątku w godz. 8:00-18:00, 
a w soboty i niedziele w godz. 
8:00-14:00, przyjmowane są:

- wszelkiego rodzaju środki prze-
ciwbólowe, przeciwzapalne, od-
każające, na oparzenia;
- leki dla dzieci;
- inne rodzaje leków: na nadci-
śnienie, węgiel, na uspokojenie, 
przeziębienie;
- skalpele chirurgiczne;
- produkty opatrunkowe: gazy, 
bandaże, plastry, włóknina na 
rolce itp.;
- igły sterylne i wszelkiego rodza-
ju strzykawki;
- paski do zamykania ran;
- żywność dla dzieci oraz żyw-
ność typu instant;
- śpiwory, karimaty, koce (najle-
piej nowe lub w bardzo dobrym 
stanie);
- nowa bielizna męska, damska, 
dziecięca;
- wszystkie elementy odzieży tak-
tycznej oraz plecaki i buty (duże 
rozmiary);
- odzież termiczna męska (roz-
miary od M do XXL);
- latarki, latarki czołowe;

- baterie zapalniczki, zapałki, 
świece parafinowe power banki, 
power banki solarne;
- agregaty.

Przypominamy, że od 2 mar-
ca w Hali Kultury na Starym 
Rynku w Łomży funkcjonuje 
Punkt Informacyjny związany 
z pomocą dla uchodźców z Ukra-
iny. Można w nim uzyskać infor-
macje o procedurach administra-
cyjnych związanych z rejestracją 
przyjeżdżających, formach po-
mocy i dostępnych bezpłatnych 
miejscach noclegowych. Infor-
macja prowadzona jest również 
w języku ukraińskim, także pod 
numerem telefonu +48 863 070 
044. Punkt jest czynny codzien-
nie w godz. 8:00-20:00.

Od 1 marca wszyscy obywa-
tele Ukrainy, podstawie posia-
danego paszportu lub innego 
dokumentu potwierdzającego 

obywatelstwo ukraińskie, mogą 
korzystać z bezpłatnych przejaz-
dów komunikacją miejską w gra-
nicach administracyjnych nasze-
go miasta. Ulga obowiązuje do 
30 czerwca.

Dzieci i młodzież uchodź-
ców z Ukrainy mogą też korzy-
stać nieodpłatnie z sali zabaw 
„MOSiR-ek” znajdującej się 
w Parku Wodnym przy ul. Ks. 
Kard. Stefana Wyszyńskiego 15 
w Łomży. Dla dzieci uchodź-
ców przebywających w Hostelu 
Miejskiego Ośrodka Sportu i Re-
kreacji, MOSiR przygotował na 
miejscu punkt zabaw.

Urząd Miejski uruchomił 
także specjalny numer tel. 86 
2162000, pod który należy kiero-
wać wszelkie zapytania dotyczące 
nauki dzieci z Ukrainy w szkołach 
i przedszkolach, w których or-
ganem prowadzącym jest samo-
rząd miasta Łomży. Infolinia jest 
czynna od poniedziałku do piąt-

ku w godz. 7.30-15.30, w dwóch 
językach – polskim i ukraińskim. 
Jak przekazuje Urząd Miejski 
w Łomży na poniedziałek 7 mar-
ca do łomżyńskich szkół podsta-
wowych uczęszczało 12 uczniów 
uchodźców z Ukrainy.

Baza noclegowa zgłoszona 
przez dziesięć różnego rodzaju 
instytucji, w tym miejskie Ho-
stel MOSiR, Ośrodek Interwen-
cji Kryzysowej i Bursę Szkolną nr 
1, obejmuje łącznie 207 miejsc. 

W poniedziałek 7 marca koło po-
łudnia mogły one przyjąć jeszcze 
51 osób. Dotychczas na terenie 
Łomży 3 osoby prywatne zgłosi-
ły przyjęcie w sumie 11 uchodź-
ców z Ukrainy. Osoby i instytu-
cje, które mają do zaoferowania 
nieodpłatne miejsca noclegowe 
powinny zgłosić je do Miejskie-
go Centrum Zarządzania Kryzy-
sowego pod nr tel. 86 2156722 
bądź mailowo mczk@um.lomza.
pl z podaniem dokładnego ad-
resu, liczby osób możliwych do 
przyjęcia oraz numeru kontakto-
wego do osoby oferującej zakwa-
terowanie. Również do MCZK 
należy przekazać informację 
o już przyjętych uchodźcach 
z Ukrainy.

Przyjaciółka – przyjaciółce. 
Akcja od kobiet dla kobiet  

W poniedziałek (07.03.2022) 
wystartowała akcja #przyjaciół-
kaprzyjaciółce #pakietgodno-
ści. Akcja skierowana dla kobiet 

z Ukrainy. Chodzi o przywita-
nie pakietem godności przyja-
ciółek uciekających przed wojną. 
Kobiety docierają bez niczego: 
z jedną parą majtek, bez kosme-
tyczek – bo były za ciężkie. Sto-
jąc w kolejkach, zużywały podpa-
ski, bo przez dwie doby nie było 
jak iść do toalety. Powiedzmy im: 
„Witam Cię”

Zrób zakupy jak dla siebie. 
Jak dla swojej Przyjaciółki. Jed-
na torba dla jednej kobiety. Tak 
mało i tak dużo jednocześnie. 

Co powinno znaleźć się w torbie: 
- 2 x opakowanie podpasek noc-
nych / długie ze skrzydełkami,
- 1 x op. podpasek ze skrzydełka-
mi (normal), 
- 1 x op. wkładek higienicznych 
(normal), 
- 1 x op. mokrego papieru toale-
towego, 
- 1 x op. chusteczek nawilżanych, 
- 1 x żel pod prysznic, 
- 1 x szampon,
- 1 x szczoteczka do zębów,
- 1 x pasta do zębów, 
- 1 x antyperspirant,
- 1 x op. płatków kosmetycznych, 
- 1 x op. plastrów opatrunko-
wych, 
- 1 x krem do twarzy i rąk,
- 2 x ręczniczki frotte 30x50 cm, 
- 6 x majtki figi damskie 100% ba-
wełna rozmiar S/M i L, 
- 3 x pary skarpet 38-40, 
- 1 x klapki 38-39 (np. japonki),
- 1 x pilniczek, 
- 1 x maseczka, 

- 2 x mały żel do dezynfekcji, 
- 1 x op. jednorazowych maszy-
nek do golenia, 
- 1 x grzebień / szczotka do włosów,

Gdzie to podrzucić 
(Miejsca potwierdzone)? 

-Biuro Rachunkowe Katarzy-
na Sawicka, ul. Niemcewicza 2 
lok. 92, Łomża,

- Your TAN opalanie natry-
skowe Edyta Cwalina, ul. Szma-
ragdowa 13/31, Łomża,

-Pracownia dekoratorska - Sty-
LoveeŚluby Marlena Modzelew-
ska, ul. Jednaczewska 8, Łomża,

-Zatortowana Martyna Paw-
łowska, ul. Aleja Legionów 43, 
Łomża,

-Gabinet Piękna Paulina La-
skowska, ul. Wierzbowa 18, 
Łomża,

-PIĘKNIEJSZA DZIEŃ 
PO DNIU - Ula Ogłozińska, 
501536534 Urszula Ogłozińska, 
ul. Nowogrodzka 180, Łomża, 
Jumirpol. 

Lokale w ciągu kilku dni 
oznakowane będą LOGO AK-
CJI, dzięki czemu będzie wiado-
mo, że paczka trafia w odpowied-
nie miejsce.

Panowie natomiast, którzy 
zechcą pomóc, mogą przekazać 
organizatorom akcji karty poda-
runkowe do drogerii, wówczas 
to oni zajmą się przygotowaniem 
kobiecego zestawu. 

Do kogo to trafi? 
Do każdej przyjaciółki, któ-

ra przyjeżdża do Łomży i okolic 
z Ukrainy. Jedna torba. To niedu-
żo. A jednak czasem niedużo to 
bardzo wiele. Godność jest ważna. 

Koordynator zbiórki w Łom-
ży - Katarzyna Sawicka tel. 664 
410 670
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Łomżyniacy nie przestają 
pomagać Ukrainie 

Punkt Pomocy Humanitarnej 
mieszczący się w holu głównym 
Akademii Nauk Stosowanych (dawniej 
PWSIiP) przy ul. Akademickiej 1  
w Łomży pracuje na pelnych obrotach

Rodziny z Ukrainy 
znajdujący 
schronienie 
w Łomży



W Wielkim Poście Kościół 
odczytuje i przeżywa nie tyl-
ko czterdzieści dni spędzonych 
przez Jezusa na pustyni na mo-
dlitwie i poście przed rozpo-
częciem Jego publicznej misji, 
ale i trzy inne wielkie wydarze-
nia biblijne: czterdzieści dni po-
wszechnego potopu, po których 
Bóg zawarł przymierze z Noem; 
czterdzieści lat pielgrzymowania 
Izraela po pustyni ku ziemi obie-
canej; czterdzieści dni przeby-
wania Mojżesza na Górze Synaj, 
gdzie otrzymał on od Jahwe Ta-
blice Prawa.

Okresy i dni pokuty są w Ko-
ściele katolickim specjalnym cza-
sem ćwiczeń duchowych, liturgii 
pokutnej, pielgrzymek o charak-
terze pokutnym, dobrowolnych 
wyrzeczeń, jak post i jałmużna, 
braterskiego dzielenia się z in-
nymi, m.in. poprzez inicjowanie 
dzieł charytatywnych i misyjnych. 
Z liturgii znika radosne „Alleluja” 
i „Chwała na wysokości Bogu”, 
a kolorem szat liturgicznych staje 
się fiolet. Istotą pozostaje przygo-
towanie wspólnoty wiernych do 
największego święta chrześcijan, 
jakim jest Wielkanoc.

Wielki Post jest także okre-
sem przygotowania katechume-
nów do chrztu. Każda niedziela 
wprowadza w kolejne tajemnice 
wiary, a na Wielkanoc podczas 
Wigilii Paschalnej udzielany jest 
sam chrzest.

W pierwszych wiekach chrze-
ścijaństwa przygotowanie do 

świąt Zmartwychwstania trwało 
tylko czterdzieści godzin. W póź-
niejszym czasie przygotowania 
zabierały cały tydzień, aż wresz-
cie ok. V w. czas ten wydłużył się. 
Po raz pierwszy o poście trwają-
cym czterdzieści dni wspomina 
św. Atanazy z Aleksandrii w liście 
pasterskim z okazji Wielkanocy 
z 334 r.

Tradycyjnemu obrzędowi 
posypania głów popiołem towa-

rzyszą w Środę Popielcową sło-
wa: „Pamiętaj, że jesteś prochem 
i w proch się obrócisz” albo „Na-
wracajcie się i wierzcie w Ewan-
gelię”.

Sam zwyczaj posypywania 
głów popiołem na znak żałoby 
i pokuty znany jest w wielu kultu-
rach i tradycjach. Znajdujemy go 
zarówno w starożytnym Egipcie 
i Grecji, jak i u plemion indiań-
skich oraz oczywiście na kartach 

Biblii, np. w Księdze Jonasza czy 
Joela.

Liturgiczna adaptacja tego 
zwyczaju pojawia się jednak do-
piero w VIII w. Pierwsze świa-
dectwa o święceniu popiołu po-
chodzą z X w. W następnym 
wieku papież Urban II wprowa-
dził ten zwyczaj jako obowiązu-
jący w całym Kościele. Z tego też 
czasu pochodzi zwyczaj, że po-
piół do posypywania głów wier-
nych pochodził z palm poświę-
conych w Niedzielę Palmową 
poprzedniego roku”.

„Wielki Post zakończy się 
w Wielki Czwartek 14 kwiet-
nia, kiedy to katolicy rozpoczną 
obchody Triduum Paschalnego 
Męki, Śmierci i Zmartwychwsta-
nia Chrystusa. Niedziela Wiel-
kanocna przypada w tym roku 
17 kwietnia.

Orędzie Ojca Świętego Franciszka 
na Wielki Post 2022

Wielki Post zaprasza nas 
do nawrócenia, do zmiany 
mentalności, tak aby życie miało 
swoją prawdę i piękno nie tyle 
w posiadaniu, ile w dawaniu, 
nie tyle w gromadzeniu, ile 
w sianiu dobra i dzieleniu się 

nim – napisał Ojciec Święty 
Franciszek w Orędziu na Wielki 
Post 2022.
Papież zachęcił, aby w czasie 
tegorocznego Wielkiego Postu 
zastanowić się nad napomnieniem 
św. Pawła do Galatów: 
„W czynieniu dobra nie 
ustawajmy, bo gdy pora nadejdzie, 
będziemy zbierać plony, o ile 
w pracy nie ustaniemy. A zatem, 
dopóki mamy czas (chairós), 
czyńmy dobrze wszystkim” (Ga 6, 
9-10).
Papież zauważył, że „zbyt często 
nasze życie jest zdominowane 
przez chciwość i pychę, 
przez pragnienie posiadania, 
gromadzenia i konsumowania, 
jak to pokazuje głupiec 
z ewangelicznej przypowieści, 
który uważał swoje życie za 
bezpieczne i szczęśliwe, gdyż miał 
wielkie zbiory, jakie zgromadził 
w swoich spichlerzach (por. Łk 12, 
16-21)”.
„W tym czasie nawrócenia, 
znajdując oparcie w łasce 
Bożej i w komunii Kościoła, nie 
ustawajmy w sianiu dobra. Post 
przygotowuje glebę, modlitwa 
nawadnia, jałmużna użyźnia” 
– podkreślił Ojciec Święty 
w Orędziu.

3solidarni z Ukrainą

Już milion przekroczyła liczba miesz-
kańców Ukrainy, którzy schronienia 
przed wojną rozpętaną przez Ro-
sję, szukają w Polsce. Przed śmier-
cią i zniszczeniami uciekają przede 
wszystkim kobiety z dziećmi i osoby 
starsze. Polacy z otwartymi sercami 
udzielają potrzebującym pomocy. 
Miejsca dla ukraińskich uchodźców 
przygotował też Zespół Szkół Wete-
rynaryjnych i Ogólnokształcących nr 
7 w Łomży.

- Jesteśmy od kilku dni goto-
wi, żeby przyjąć 15 osób. Zgłosi-
łam to instytucjom koordynują-
cym pomoc i oczekujemy tylko 
na sygnał - mówi Bogumiła Ol-
bryś, dyrektor ZSWiO.

Dzięki wsparciu życzliwych 
instytucji, szkoła zakupiła ma-
terace, pościel, koce i wszyst-
ko, co może być potrzebne do 
przyjęcia gości. Przygotowana 
została jedna sala z miejscami 
do spania i kolejna, gdzie będą 

mogli spożywać posiłki, spę-
dzać czas czy oglądać telewizję. 
Szkoła ma doskonale urządzone 
zaplecze kuchenne.  Szczegóło-
we rozwiązania zależeć będą od 
tego, kto trafi do "Wety". Dyrek-
tor Bogumiła Olbryś i zespół pe-
dagogiczny i administracyjnych 
szkoły przygotowali się na różne 
sytuacje.          

- Jeżeli będą to mamy z dzieć-
mi, to one będą przede wszyst-
kim sprawować opiekę przy na-
szej pomocy, jeżeli same dzieci, 
to zgłosili się już nauczyciele, któ-
rzy zajmą się nimi także w nocy. 
Jeżeli będą to małe dzieci, to po-
wstanie zespół organizujący za-
bawę, wycieczki  i edukację, jeżeli 
przybędzie do nas młodzież, bę-
dzie mogła dołączyć do naszych 
klas - zapewnia Bogumiła Olbryś. 
- Dziękuję wszystkim pracowni-
kom za wspaniałą gotowość, cie-
pło i dobro, które przygotowali - 
dodaje.

Łomżyńska „Weta” gotowa na przyjęcie 
uciekinierów z Ukrainy

Wielki Post 2022
Nie ustawajmy w sianiu dobra 



Akademia Nauk Stosowanych w Łomży. Tak od 
marca brzmi oficjalna nazwa Państwowej Wyż-
szej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości, któ-
ra przez wszystkie lata działalności wykształciła 
ponad 6 tysięcy absolwentów, a każdego roku 
naukę praktycznych zawodów zdobywa w jej 
nowoczesnych murach dwa tysiące studentów. 
Nowa nazwa uczelni podkreśla pragmatyczny 
wymiar zdobywanej w niej wiedzy, gdyż pod-
stawowym celem tzw. „nauk stosowanych” jest 
wykorzystywanie torii naukowych w praktyce, 
w celu rozwiązywania rzeczywistych i zróżnico-
wanych problemów.

Akademia Nauk Stosowanych w Łom-
ży jest spadkobiercą trwającej od 2004 
roku tradycji, kiedy to na mapie Łomży 
pojawiła się PWSIiP potocznie nazywa-
na przez mieszkańców „Państwówką”, po-
czątkowo kształcąc na dwóch kierunkach 
studiów. Od tego czasu nastąpił spekta-
kularny rozwój tej publicznej uczelni, po-
wstało kilkanaście kierunków studiów 
a uczelnia stała się w swoim mieście nie 
tylko miejscem koncentrującym potencjał 
naukowy miasta i regionu, ale także naj-
większym beneficjentem funduszy unij-
nych w Łomży. Dotychczas pozyskała na 
rozwój między innymi kierunków studiów 
i infrastrukturę ponad 120 milionów zło-
tych z UE. 

– Nowa nazwa podkreśla wieloletnie 
aspiracje, aby Łomża była miastem aka-

demickim, gdzie funkcjonuje silna uczel-
nia kształcąca solidne kadry na potrzeby 
regionu. Przez wszystkie lata funkcjono-
wania udało nam się wypracować pewien 
model działania, postawiliśmy na nowo-
czesność naszego zaplecza naukowego 
i dydaktycznego jednocześnie kształcąc 
studentów na tych kierunkach, które są 
niezwykle istotne z perspektywy zapotrze-
bowania społecznego i gospodarczego – 
wyjaśnia rektor Akademii Nauk Stosowa-
nych w Łomży, dr hab. Dariusz Surowik, 
prof. ANSŁ.

Podkreśla także, że uczelnia zawsze od-
powiada także na bieżące potrzeby mia-
sta i regionu, które nie zawsze związane są 
z profilem jej działalności: kulturalne, cha-
rytatywne, wolontariackie. Jedną z ostat-
nich akcji zainicjowanych i realizowanych 
przez ANSŁ jest zbiórka darów, artykułów 
medycznych i środków zaopatrzenia ran, 
na rzecz walczącej z rosyjskim okupantem 
Ukrainy. 

– Nazwa uczelni zmienia w pewnym 
sensie naszą świadomość oraz akcentu-
je to, co jest meritum naszej działalności, 
czyli praktyczne wykorzystanie teoretycz-
nej wiedzy. Nie odcina jednak naszych 
długoletnich korzeni i osiągnięć wypra-
cowanych przez moich poprzedników, 
współpracowników i wszystkich pracow-
ników uczelni, tych obecnych, a także tych 

którzy tworzyli dawną PWSIiP, zaczyna-
jąc od skromnych zasobów przekazanego 
przez samorząd województw biurowca – 
wyjaśnia Rektor ANS w Łomży.

Dzisiaj Akademia Nauk Stosowanych 
w Łomży, to nowoczesny kampus: Aka-
demicka 14 (siedziba uczelni), Akademic-
ka 1 (oddany do użytku w 2013 roku no-
woczesny, neomodernistyczny kompleks 
czterech budynków połączonych prze-
szkolonym pasażem), a przy ulicy Wiej-
skiej spełniający wymagania XXI wieku 
Dom Studenta „Rubikon” oraz Liceum 
Mistrzostwa Sportowego, którego ucznio-
wie odnoszą spore sukcesy sportowe, a na-
wet są powoływani do Kadry Narodowej 
Polski.

Ze świadomością nowej nazwy i no-
wych wyzwań 1 marca 2022 roku społecz-
ność akademicka Akademii Nauk Stoso-
wanych w Łomży nie zamierza spocząć na 
laurach. Jednym z planów na przyszłość 
jest rozbudowa siedziby uczelni przy Aka-
demickiej 14 i połączenie jej z przekaza-
nym przez samorząd województwa obiek-
tem przy ulicy Akademickiej 20. Konkurs 

na ten architektoniczny projekt został już 
rozstrzygnięty. Trwa przygotowywanie 
dokumentacji budowlanej.

Nowa nazwa uczelni to także zmiana 
identyfikacji wizualnej. Nowe logo uczelni 
nawiązuje w warstwie wizualnej do pier-
wotnego znaku graficznego łomżyńskiej 
uczelni, podkreśla jednak elitarny wymiar 
aspiracji Akademii Nauk Stosowanych 
w Łomży.

Pierwsze dni działalności Akademii 
Nauk Stosowanych upłynęły pod znakiem 
wdrażania zmian oraz spotkań. Rozpoczę-
ły się one  konferencją prasową, a zakoń-
czyły „rodzinnym” spotkaniem pracowni-
ków i studentów podczas symbolicznego 
otwarcia Akademii. Nie zabrakło okolicz-
nościowego tortu oraz kuluarowych spo-
tkań. Przed łomżyńską uczelnią nowe kar-
ty historii. Od teraz jest dumną Akademią 
Nauk Stosowanych w Łomży.
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Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych w Łomży

Przed pomnikiem Pamięci Bohaterów Walk o Wolność i Niepodległość Polski w latach 1939-1956, 
znajdującym się pomiędzy Teatrem Lalki i Aktora oraz Filharmonią Kameralną im. Witolda Lutosław-
skiego w Łomży, odbyły się obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

W uroczystościach udział wziął prezydent Mariusz Chrzanowski, który wraz z rad-
nymi Andrzejem Grzymałą i Marcinem Dębkiem, złożył pod pomnikiem kwiaty, a także 
m.in. władze Powiatu Łomżyńskiego, przedstawiciele wojska z kompanią 18. Łomżyń-
skiego Pułku Logistycznego, delegacje uczniów Szkoły Podstawowej nr 4,   III Liceum 
Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6 w Łom-
ży oraz Ochotniczego Hufca Pracy.  Były także poczty sztandarowe 13. Batalionu Lek-
kiej Piechoty ze sztandarem Łomżyńskiego Obwodu Światowego Związku Żołnierzy 
AK, Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Oddział Łomża oraz szkół. 

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych obchodzony jest od 2011 roku. Sta-
nowi on wyraz hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji za świadectwo męstwa, niezłom-
nej postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji patriotycznych, za krew przelaną 
w obronie Ojczyzny. To także wyraz hołdu licznym społecznościom lokalnym, których 
patriotyzm i stała gotowość ofiar na rzecz idei niepodległościowej pozwoliły na konty-
nuację oporu na długie lata.

PWSIiP w Łomży  
Akademią Nauk Stosowanych 



Rozmowa do obejrzenia w Telewizji 
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Marlena Siok: - Dzień Dobry w Łomży, 
Panie Piotrze! 

Piotr Bałtroczyk: - Dzień Do-
bry. Witam Państwa w imieniu 
swoim i Andzi (śmiech). Pani 
tyle o mnie powiedziała, że już 
nie mam motywacji żeby mówić 
coś dalej... Osobowością telewi-
zyjną to już raczej nie będę, bo 
już jestem mało aktywny telewi-
zyjnie, po tylu latach pracy z me-
diami i telewizjami, że właściwie 
można powiedzieć, że byłą oso-
bowością telewizyjną... 
M. S: - Wszystko w porządku? Be pro-
blemu dotarł Pan na rubieże północ-
no-wschodniego Mazowsza?

P. B: - Tak, z Olsztyna to nie 
jest daleko, a ja znam te drogi 
bardzo dobrze, przez moje letnie 
trasy motocyklowe. Często prze-
jeżdżam tymi drogami, wędru-
ję przez Podlasie, też przez Kur-
piowszczyznę, także nic nowego 
mnie tu nie spotkało. 
M. S: - Ale musi Pan przyznać to tere-
ny równie urokliwe co ukochana przez 
Pana Warmia… 

P. B: - Nie aż tak bardzo może, 
ale są elementy krajobrazu, które 
potrafią urzec. Macie tutaj prze-
cudnej urody Narew. My takiej 
rzeki u siebie nie mamy. Jest 
owszem piękna Łyna, ale dużo 
mniejsza od Narwi, a Narew two-
rzy magiczne klimaty. Jest tu bar-
dzo pięknie, chociaż oczywiście 
u mnie na Warmii jest dużo ład-
niej. 
M. S: - No dobrze, Panie Piotrze, to jak 
to jest? Jak to jest z tym z tym Bałtro-
czykiem ”Zwykłym” i Bałtroczykiem 
”Estradowym”, że oni wciąż są dla sie-
bie zagadką? Rzeczywiście estrada to 
wyłącznie sposób istnienia a sens jest 
gdzie indziej? 

P. B: - Ciekawe pytanie... 
W jakimś stopniu to się przenika 
i uświadomiła mi to długotrwała 
przerwa, podobnie jak całej bran-
ży, spowodowana pandemią. I ta 
przerwa, która trwa teraz wywo-
łana sytuacją za naszą wschod-
nią granicą. Te sensy są poroz-
kładane i trudno mi jest jednak 
wyobrazić sobie siebie bez tych 
działań estradowych. Oprócz 
tego, że to był mój zawód przez 
całe lata, który przynosił mi es-
tradowe profity, za którymi te-
raz na szczęście nie muszę gonić, 
to też jest jakiś sens mojej dzia-
łalności. Mam już tak ułożony 
mózg, w taki rodzaj procesora, 
który przetwarza rozmaite dane 
po to, żeby zrobić z nich anegdo-
tę czy monodram do śmiechu, że 
trudno by mi było odnaleźć się 
w czymś innym. Na przykład nie 
wyobrażam sobie, żebym mógł 
wrócić do - nie wiem - naucza-
nia studentów, co robiłem przez 
kilka lat, czy do pracy radiowej, 
którą wykonywałem przez wiele 
lat. Estrada wciąż jest wciągająca, 
bo cały czas są te nowe bodźce 
i wciąż pojawiają się nowe rzeczy, 

o których ma się ochotę opowie-
dzieć. 
M. S: - Czyli estrada to forma prze-
znaczenia przyjmowana z pokorą ze 
wszystkimi jej blaskami i cieniami? 

P. B: - Bałbym się tego słowa: 
„przeznaczenie”, ale coś w tym 
jest. Zresztą mówię o tym ze sce-
ny, że bardzo uciekałem przed 
taką działalnością, przed taką 
czystą estradą, którą teraz wła-
ściwie uprawiam. Przez lata jed-
nak głównie zajmowałem się pi-
saniem i to było moim sensem. 
Napisałem trochę lepszych i tro-
chę gorszych rzeczy, ale general-
nie pisałem, a tutaj raptem oka-
zało się, że od iluś już lat jestem 
takim czystym estradowcem. 
Ja od pisania uciekam jak tyl-
ko mogę. Raz na jakiś czas napi-
szę sobie jakąś piosenkę na gita-
rę, i tyle. Natomiast jeśli chodzi 
o przyjmowanie estrady z całym 
jej dobrodziejstwem inwentarza, 
to chyba nie ma innego wyjścia. 
Nie ma co się przed tym bronić. 
Ja przeszedłem tak naprawdę 
przez wszystkie szczeble wtajem-
niczeń, przez największe polskie 
sale, mam tu na myśli Salę Kon-
gresową, Torwar, Halę Stule-
cia czy Tauron Arenę. Wszędzie 
tam byłem. Ale byłem też w ki-
nie w Człuchowie na przykład, 
gdzie garderoba brudna i śmier-
dząca, była za ekranem. Więc jest 
to też ciekawe, w tej pracy, że jest 
zawsze coś, co potrafi zaskoczyć. 
Wydaje mi się, że to, że się tym 
zajmuję tyle lat, jest efektem tych 
zaskoczeń. 
M. S: - A co jeśli chodzi o Piotra Bał-
troczyka tego ”Zwykłego”, gdzie on 
poszukuje tego sensu istnienia? 

P. B: Ja myślę, że teraz, kiedy 
już jestem starym facetem, mam 
61 lat, to ten sens jest w odnale-
zieniu cichości i harmonii. Myślę, 
że po długich poszukiwaniach, 
udało mi się właśnie to odnaleźć. 
Jednak ostatnie wydarzenia bu-
rzą te moje sensy. Właśnie wczo-
raj odbyłem burzliwą wymianę 
zdań z moim kolegą, który oka-
zał się totalnym bucem. Napisa-
łem o nim gorzej, zdecydowanie 
gorzej. Wykazał się straszliwym 
brakiem empatii, uczucia i takie-
go człowieczeństwa elementar-
nego. To też jest dobre, w jakimś 
sensie, bo te wszystkie ekstremal-
ne sytuacje powodują, że odsie-

wamy ziarno od plew i widzimy 
kto jest w porządku, a kto nie 
jest w porządku. Natomiast są 
to oczywiście rzeczy, które bolą 
i mimo, że jestem stary, to i mnie 
potrafią one zaskoczyć.
M. S: - To jak w takim razie dziś wyglą-
dają relacje Piotra Bałtroczyka – tego 
”Zwykłego” z otaczającą rzeczywisto-
ścią? Czas bardzo je zmienił? 

P. B: - Bardzo, zwłaszcza sy-
tuacja związana z pandemią, 
początkowo, bo teraz wszyscy 
jesteśmy poddani presji i per-
manentnemu stresowi, można 
powiedzieć. Moja przyjaciół-
ka schudła cztery kilo w ciągu 
ostatnich dziesięciu dni, czyli jest 
w stanie permanentnego stre-
su, który utrudnia jej codzienne 
funkcjonowanie. Myślę, że je-
stem takim bardzo zdenerwowa-
nym - żeby nie mówić dosadniej - 
Bałtroczykiem, a z drugiej strony 
jestem takim Bałtroczykiem, któ-
ry odnalazł sensy poza działalno-
ścią estradową, bo przez tyle lat 
spędzałem – też o tym mówię ze 
sceny – dwadzieścia dni w mie-
siącu w hotelach, a potem raptem 
okazało się, że nie muszę tego ro-
bić, nie mogę nawet, bo jesteśmy 
zamknięci w domach i z nich nie 
wychodzimy. Mi się to bardzo 
spodobało i też ograniczyłem 
działalność estradową. Jest mnie 
dużo mniej niż było na estradach, 
ale to z różnych powodów. Na-
wet jeśli ta sytuacja się unormu-
je, w co nie bardzo wierzę, to na 
pewno będzie mnie dużo mniej. 

M. S: - A jest jakaś stała?
P. B: - Mam rodzaj dewia-

cji, która od lat się nie zmienia 
(śmiech). Mianowicie kiedy wi-
dzę ciekawy, zabytkowy obiekt, 
to go kupuję, za niemałe pienią-
dze, remontuję i potem nie mam 
co z tym zrobić. Zbudowałem 
dużo domów. Mieszkam w drew-
nianym domu przeniesionym 
częściowo z Kurpi do mnie na 
Warmię. Wyremontowałem kil-
ka innych domów, remontowa-
łem bardzo fajną, poniemiecką 
willę w Olsztynie, w której spę-
dzam czas teraz. Ostatnio sprze-
dałem dworzec kolejowy z 1905 
roku. Też miałem tam zamiar 
pomieszkiwać, na szczęście się 
uspokoiłem. Jeszcze kasuję kilka 
innych nieruchomości z takim 
ciekawym, wodnym młynem 
w Smolajnach na Warmii. Nie-
wątpliwe ta moja wioska, miej-
sce gdzie mieszkam jest czymś, 
co mnie stabilizuje i daje poczu-
cie zakotwiczenia, mimo, że nie 
mam gospodarstwa rolnego wła-
ściwie, bo z rozmaitych przyczyn 
je wyciszyłem, mam ziemię na-
tomiast nie prowadzę już upraw. 
Jest to wciąż takie miejsce, do 
którego wracam na skrzydeł-
kach.
M. S: - Stałe podobno coraz bardziej 
staje się przekonanie, jak głosi także 
tytuł programu, z którym przyjechał 
Pan do Łomży, że starość nie jest dla 
mięczaków. Ale ja tak sobie myślę 
Panie Piotrze, że dziś kiedy stajemy 
w obliczu świata rozpędzonego do 

granic możliwości, pandemii, brunat-
nej rzeczywistości i okrucieństwa woj-
ny, to nie wiek stanowi wyzwanie…. 
Dziś trzeba być naprawdę twardzie-
lem, żeby mierzyć się po prostu z ży-
ciem...

P. B: - Myślę że dorośli, w sen-
sie – starsi, ludzie, tacy, jak ja, 
czują się trochę bardziej odpo-
wiedzialni za to co się teraz dzie-
je niż Wy młodsi. Opowiadałem 
o tym wiele razy... Mój ojciec mó-
wił, że ma nadzieję, że ten świat, 
który mi zostawi będzie lepszy. 
Tak się stało. Ja również miałem 
nadzieję, że zostawię lepszy świat 
moim synom, ale nic na to nie 
wskazuje. To jest zły czas na mło-
dość, na dojrzewanie. Myślę, że 
można go spędzić lepiej, cieka-
wiej, choć z drugiej strony, jeśli 
się to przetrwa, to potem może 
być już w jakimś sensie łatwiej. 
M. S: - Rzeczywiście, coś w tym może 
być. Jeszcze na koniec zapytam – 
w jakim miejscu dziś znajduje się 
Piotr Bałtroczyk, ten ”Estradowy” 
i ten „Zwykły”? 

P. B: - ”Zwykły” jest w takim 
poważnym rozedrganiu, bo też 
wcale nie było takie oczywiste, że 
się dzisiaj tutaj spotkamy, bo at-
mosfera jest mało rozrywkowa, 
ale mamy pewien rodzaj umowy 
z publicznością. Publiczność ku-
piła bilety, więc ja przyjechałem. 
Natomiast myślę, że pewnie wie-
le osób, które zasiadły w ten so-
botni wieczór na widowni, my-
ślało o tym, by zostać w domu, 
i nie ukrywam, mi też ta myśl to-
warzyszy. Jednak byliśmy razem 
i mam nadzieję, że udało się przez 
dwie godziny wygenerować jakiś 
inny rodzaj świata i rzeczywisto-
ści. Piotr ”Estradowy” natomiast 
stara się wykonywać swoje obo-
wiązki dalej, a Piotr ”Zwykły” jest 
taki troszkę wyciszony, te świecz-
ki mu tak w oczach gasną. Już tro-
chę przeżyłem, więc może nie 
zgasną do końca. 
M. S: - Głęboko w to wierzę. 

P. B: - Dziękuję.
M. S: - Bardzo dziękuję, Panie Piotrze 
za rozmowę. Także Andzi za wierne 
towarzystwo. 

P. B: - Dziękuję. Andzia rów-
nież. To jest wyjątkowy pies. Wy-
myśliłem dla niej nawet specjalną 
rasę. Jest to Schwarze Ermlander,  
czyli czarny pies warmiński.
M. S: - Długo jest z Panem?

P. B: - Andzia jest moim psem 
pandemijnym. Za chwilę będzie 
miała drugie urodziny. Trafiła do 
mnie prawie dwa lata temu, kie-
dy siedziałem sam w domu na 
wsi i nie miałem czym komplet-
nie się zająć, a tutaj tak się uda-
ło na szczęście, że Andzia trafiła 
i po prostu załatwiła mi rzeczy-
wistość.
M. S: - Pięknie. 

Sens jest w odnalezieniu 
cichości i harmonii

O zagadce, którą stanowi dla siebie Piotr ”Zwykły” i Piotr ”Estradowy”, poszukiwaniach sensu istnienia, estradzie, 
która wciąż potrafi zaskakiwać, z mężczyzną dojrzałym, bacznym obserwatorem świata, autorem licznych 

monodramów do śmiechu, artystą kabaretowym, osobowością telewizyjną, czyli Piotrem Bałtroczykiem,  
rozmawia Marlena Siok.  
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Pierwsze muzeum w Polsce w pełni po-
święcone bohaterom, którzy walczyli, 
cierpieli, oddawali swoje często młode 
życie za wolność Ojczyzny, a których ko-
muniści chcieli zniszczyć i wyrzucić z pol-
skiej historii - Żołnierzom Niezłomnym 
- zostało uroczyście otwarte w Ostrołęce. 
„Bez pamięci nie jest w stanie istnieć 
żadna wspólnota polityczna czy kulturo-
wa. Zwłaszcza bez pamięci o tych, którzy 
odpowiedzialność za tę wspólnotę trak-
towali do końca, do krwi ostatniej (…) 
Niech to piękne, mądre i ważne miejsce, 
ta wspaniała instytucja edukacji i refleksji 
nad polskim losem, dobrze służy Polsce”– 
powiedział obecny podczas uroczystości 
wicepremier, minister kultury i dziedzic-
twa narodowego prof. Piotr Gliński. 

Pierwsza w Polsce placówka po-
święcona w całości Żołnierzom Nie-
złomnym została uroczyście otwarta 
w ramach państwowych obchodów 
Narodowego Dnia Pamięci Żołnie-
rzy Wyklętych. W wydarzeniu wzięli 
udział weterani, kombatanci i bliscy 
żołnierzy polskiego podziemia antykomu-
nistycznego.

– To muzeum jest pamiątką po naszych 
ojcach i braciach, którzy oddali życie za 
wolną Polskę – mówił Marek Franczak, 
syn Józefa Franczaka „Lalusia”, ostatniego 
Żołnierza Wyklętego, który poległ w walce 
z komunistami w 1963 roku. – Zostawili 
rodziny, dzieci. Poszli walczyć o Polskę.

Do uczestników uroczystości list skie-
rował prezydent Andrzej Duda.

Bardzo się cieszę, że tegoroczny Naro-
dowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych 
zostaje uświetniony inauguracją działal-
ności tej nowej placówki – napisał prezy-
dent w liście odczytanym przez ministra 
Wojciecha Kolarskiego.

Mazowsze Północne kontynuowa-
ło tradycje niepodległościowe, sięgające 
daleko wstecz. Tutaj przecież toczyły się 
ważne walki w tej wielkiej operacji, którą 
nazywamy bitwą warszawską, a która roz-
grywała się na teatrze wojennym, rozcią-
gniętym na setki kilometrów. Dzięki hero-
izmowi żołnierzy, również pochodzących 
z Ostrołęki i okolic, w tym ochotników, 
młode państwo polskie pokonało Związek 
Sowiecki i ocaliło niepodległość – przypo-
mniał Andrzej Duda.

Prezes Rady Ministrów Mateusz Mo-
rawiecki, w liście odczytanym przez wi-
cepremiera, ministra kultury i dziedzic-
twa narodowego prof. Piotra Glińskiego, 
przypomniał, że Żołnierze Wyklęci ginęli 
w walce, w egzekucjach, umierali w ubec-
kich katowniach, a komuniści odmówili 
im godności i żołnierskiego honoru.

Dziś oddajemy hołd tym, którzy po za-
kończeniu wojny nie złożyli broni. Tym, 
którzy odważnie stawili opór komuni-
stycznej dyktaturze instalowanej w Pol-
sce przez Związek Sowiecki (…) Wolna 
Rzeczpospolita ma wobec Żołnierzy Wy-
klętych dług i zobowiązanie, które jako 
wspólnota narodowa musimy godnie wy-
pełnić. Dzięki tej wspólnej – prowadzonej 
przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego oraz miasto Ostrołękę – in-

stytucji, testament Niezłomnych pozosta-
nie żywy dla kolejnych pokoleń – napisał 
premier Mateusz Morawiecki.

Minister kultury i dziedzictwa narodo-
wego prof. Piotr Gliński zwrócił uwagę, że 
71 lat temu w więzieniu na warszawskim 
Mokotowie komunistyczni oprawcy roz-
strzelali przywódców IV Zarządu Zrzesze-
nia „Wolność i Niezawisłość”. Podkreślił, że 
razem z nimi zabita miała zostać również 
pamięć o tych tysiącach żołnierzy, którzy 
oddając swe życie podtrzymali istnienie 
zniewolonej przez sowietów Ojczyzny.

– Dziś, może szczególnie wobec dra-
matu i bohaterstwa Ukrainy, widzimy, 
że losy narodów zależą od gotowości ich 
obywateli do ofiary najwyższej. Tylko taki 
heroizm może ostatecznie pokonać tyra-
nów. (…) Bohaterska postawa, gotowość 
do poświęcenia życia za ojczyznę, cała ta 
martyrologia nie mieściła się w ponowo-
czesnym przekazie ludzi, którzy w Polsce 
przez wiele lat rządzili i którzy polskości 
po prostu nie rozumieli albo zrozumieć, 
z różnych względów, nie chcieli. Dlatego 
też niepotrzebna im była pamięć o Żoł-
nierzach Wyklętych, Powstaniu Warszaw-
skim, a nawet niewygodna była prawdziwa 
pamięć o polskiej Solidarności. My tę pa-
mięć przywracamy i honorujemy – mówił 
wicepremier prof. Piotr Gliński.

Szef resortu kultury przypomniał, że 
polskie państwo od sześciu lat kontynuuje 
politykę pamięci, zapoczątkowaną przez 
śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

– Obecnie budujemy i rozwijamy, 
przekształcamy i modernizujemy ponad 
200 instytucji pamięci, w tym muzea po-
święcone pamięci Żołnierzy Wyklętych, 
Muzeum Piaśnickie i wspomniane tu Mu-
zeum Dom Rodziny Pileckich w niedale-
kiej Ostrowi Mazowieckiej, Muzea Kre-
sów, Sybiru, Muzeum Bitwy Warszawskiej 
czy wreszcie największe Muzeum Historii 
Polski. Celem tych działań jest wzmacnia-
nie polskiej wspólnoty, wzmacnianie czy 
wręcz odzyskiwanie ducha tej wspólno-
ty, zwłaszcza wśród młodego pokolenia. 

Chcielibyśmy, aby także to Muzeum było 
edukacyjnym centrum dla polskiej mło-
dzieży, uczącym ją prawdziwej odpowie-
dzialności za Ojczyznę – podkreślił mini-
ster kultury i dziedzictwa narodowego.

Prof. Piotr Gliński podziękował rodzi-
nom Żołnierzy Wyklętych za to, że żyjąc 
z piętnem rodzin bandytów, nie pozwoli-
ły na zapomnienie o uczestnikach tej naj-
trudniejszej z konspiracji oraz wszystkim, 
którzy przez lata wspierali projekt budowy 
muzeum.

Wicepremier wraz z sekretarzem stanu 
w Kancelarii Prezydenta RP Wojciechem 
Kolarskim wręczyli odznaczenia: Krzy-
że Oficerskie Orderu Odrodzenia Polski, 
Krzyże Kawalerskie Orderu Odrodzenia 
Polski, Złote Krzyże Zasługi oraz Medale 
Stulecia Odzyskanej Niepodległości.

– Gdy pan prezydent Lech Kaczyń-
ski odsłaniał pomnik w Ostrołęce, który 
upamiętniał żołnierzy tej ziemi, zastana-
wialiśmy się: jeśli ktoś oddał dla Ojczy-
zny wszystko, co miał najcenniejsze, oddał 
swoje młode życie, to co my możemy mu 
jeszcze dziś ofiarować? – mówił dyrektor 
Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołę-
ce Janusz Kotowski. – Postawiliśmy sobie 
zadanie, żeby ich wartości były aktualne 
dzisiaj, zwłaszcza dla młodych. Muzeum 
chce to zadanie wypełnić.

Dyrektor Muzeum otrzymał flagę pań-
stwową podarowaną przez żołnierzy Woj-
ska Polskiego służących w Polskim Kon-
tyngencie Wojskowym w Iraku.

– Przed 2015 rokiem mieliśmy decyzje 
odmowne odnośnie powstania muzeum – 
mówił z kolei poseł Arkadiusz Czartory-
ski. – Dopiero gdy pan Piotr Gliński został 
ministrem kultury, zapadła natychmiasto-
wa decyzja: budujemy muzeum w Ostro-
łęce. I dziś możemy oddać cześć wszyst-
kim tym, którzy w Polsce, nie szczędząc 
sił, jak pisał Witold Borucki „Babinicz”, 
walczyli za wolną Polskę.

Po zakończeniu oficjalnej części uro-
czystości odbyło się wręczenie odznak ho-
norowych „Krzyż Pamięci Niezłomnych 

Żołnierzy Wyklętych 1944-1963”. 
Odznaka została ustanowiona z ini-
cjatywy Towarzystwa Pamięci Histo-
rycznej „Memoria Restituta”.

Uroczyste otwarcie Muzeum Żoł-
nierzy Wyklętych zakończył recital 
Norberta „Smoły” Smolińskiego.

Wystawa stała Muzeum Żołnierzy Wyklętych
Ekspozycja ukazuje Żołnierzy 

Wyklętych jako obrońców Ojczyzny, 
którzy rozpoczęli walkę we wrześniu 
1939 r. Prezentuje również, w jaki 
sposób postępowała sowietyzacja na-
szego kraju i dlaczego wielu żołnie-
rzy nie zgodziło się na rządy sowiec-
kiego okupanta. Mówi o ludziach, 
miejscach, potyczkach i bitwach z ko-
munistami, a także o represjach i wy-
rokach wykonywanych na patriotach. 
Wskazuje na wielkość ofiary Nie-
złomnych, która nie poszła na marne. 
Kolejne części wystawy ukazują mo-
zolną walkę o pamięć o Wyklętych 
i aktualność ich wartości, także w cza-

sach obecnych.

O Muzeum

Muzeum Żołnierzy Wyklętych w przy-
stępny i nowoczesny sposób przybliża hi-
storię polskich Bohaterów walczących 
z sowieckim okupantem i komunistyczny-
mi władzami o wolną Ojczyznę. Ukazuje 
najwybitniejsze postaci podziemia anty-
komunistycznego i wartości, którymi się 
kierowali, aby zachęcać, zwłaszcza mło-
dych, do czerpania z ideałów Żołnierzy 
Niezłomnych.

Muzeum Żołnierzy Wyklętych mie-
ści się na terenie byłego aresztu śledczego 
w Ostrołęce. Jest pierwszą w Polsce pla-
cówką w całości poświęconą podziemiu 
antykomunistycznemu i jedną z ponad 
200 inwestycji muzealnych realizowanych 
przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego w ciągu ostatnich 6 lat.

Pomysł powstania Muzeum zgłosił 
ostrołęcki poseł Arkadiusz Czartoryski 
we współpracy z senatorem Robertem 
Mamątowem i ostrołęckim samorządem. 
W 2014 roku Miasto Ostrołęka zwróciło 
się do ówczesnego ministra kultury i dzie-
dzictwa narodowego o wsparcie przebu-
dowy budynków na potrzeby Muzeum. 
Wtedy jednak resort odrzucił ten wniosek, 
przyznając mu zero punktów m.in. w kate-
gorii „ważność projektu z punktu widzenia 
polityki kulturalnej państwa”.

Współprowadzenie Muzeum Żołnie-
rzy Wyklętych w Ostrołęce i współfinan-
sowanie budowy jego siedziby były jedny-
mi z pierwszych decyzji podjętych przez 
prof. Piotra Glińskiego jako ministra kul-
tury i dziedzictwa narodowego w 2015 r. 
W 2019 r. został oddany do użytku budy-
nek, a od początku 2021 r. Muzeum zosta-
ło państwową instytucją kultury prowa-
dzoną wyłącznie przez ministra kultury 
i dziedzictwa narodowego.

Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce otwarte

Relacja z otwarcia do obejrzenia w Telewizji Narew 
i na www.narew.info
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8 marca, jak co roku, obchodzimy Dzień 
Kobiet, a 10 marca Dzień Mężczyzn. Daty 

ustanowienia tych świąt już wszyscy znają.

Dzień Kobiet obchodzimy, gdyż 
wszyscy wiedzą, że bez nich świat za-
trzymałby się w miejscu. Dlatego jest on 
tak ważny. Bez kobiet życie jest zwykłą 
prozą. Z drugiej jednak strony, My ko-
biety jesteśmy czymś więcej niż prozą. 
Jesteśmy w każdym miejscu. Tworzymy 
życie I wydajemy je na świat. Wycho-
wujemy, osuszamy cudze łzy. Leczymy 
smutki życia i złamane serca. Prawdą 
jest, że bez nas świat stanąłby w miejscu 
i z niego nie ruszył. I to właśnie stanowi 
przyczynę, dla której upamiętnia się nas 
8. marca. 

Kobiety wywalczyły równoupraw-
nienie i nadal, każdego dnia, w serwisach 
społecznościowych, na ulicach, i na wie-
lu innych płaszczyznach walczą o swoje 
prawa. Walka kobiet obejmuje również 
zwracanie uwagi na nierówności i wska-
zywanie potrzeby dokonywania postę-
pów na wszystkich płaszczyznach. Świat 
wciąż jeszcze podąża przyjętym wiele 
lat temu sposobem działania opartym 
na dominacji mężczyzn. Co więcej, tak 

bardzo przyzwyczailiśmy się do tego 
modelu, że nawet nie bierzemy pod 
uwagę innej możliwości. Nie dajemy so-
bie szansy by spojrzeć na sprawy z inne-
go punktu widzenia, pozwolić sobie na 
inne doświadczenia. A przecież to ko-
biety wciąż stanowią nieodłączny ele-
ment silnika, który napędza świat. Zo-
stajemy jednak przyblokowani. Ciągną 

się za nami idee patriarchalnego zarzą-
dzania światem. 

Stwierdzenie, że bez kobiet świat sta-
nąłby w miejscu, pojawiło się po raz pierw-
szy w 1976 roku w Islandii. Był to histo-
ryczny moment, punkt zwrotny. To wtedy 
90% kobiet nie pojawiło się w pracy, nie 
podjęły żadnego zadania związanego z go-
spodarstwem domowym. Nie pojawiły się 

też na uczelniach. Około 25 tysięcy ko-
biet pojawiło się na Placu w Reykjaviku 
by krzyczeć w obronie swoich praw. Pro-
testy kobiet walczących o swoje prawa ob-
serwujemy do dziś. Wspominając prote-
sty kobiet mam na myśli nie tylko kobiety. 
Przyłączają się do nich również mężczyź-
ni, którzy popierają protesty oraz ideę ko-
biet. 

My, kobiety jesieni, już niewiele mo-
żemy udzielać się społecznie. Jesteśmy już 
zwykłymi babkami. Dawno minęła ener-
gia i uroda. Na szczęście humor i chęci 
nam pozostały. Nieważne, że dotknął nas 
czas jesieni, że dłonie są spracowane, na 
czole pojawiły się zmarszczki, a skronie 
posiwiały. I choć przybyło fałdek, zniknęła 
talia osy, to bioderka wciąż ruchliwe. Do-
dają szyku i klasy. Już każda z nas wie, że 
czas się nie zatrzyma, że już swego doko-
nałyśmy, a życie toczy się dalej. Trzeba da-
lej trwać, choć każdy dzień podobny jest 
do tego, który właśnie się skończył. 

Życzę wszystkim kobietom pomyśl-
ności w tym kobiecym dniu. Przede 
wszystkim zdrowia w trudnym okresie 
pandemii. Każda z Nas jest wyjątkowa! 

DDS+ JANINA GÓRSKA

Dzień Kobiet 

Raz w roku jest taki dzień,
który przemija jak piękny sen
wszystkie kobiety, panie i matki
w tym dniu dostają pachnące kwiat-
ki

Dzień Kobiet wywo-
dzi się z działań ruchu 
kobiecego na przełomie 
osiemnastego i dziewięt-
nastego wieku. Do ustale-
nia tego święta przyczynił się 
rozwój idei socjalizmu, zwłaszcza 
ruchu robotniczego. Ten dzień zo-
stał zainicjowany w Stanach Zjed-
noczonych, gdzie   8 marca 1908 
roku na ulicach Nowego Jorku od-
był się marsz w obronie praw ko-
biet -robotnic, zainspirowany po-
żarem fabryki, w której zginęło 
100 kobiet.

Po raz pierwszy  Dzień Kobiet 
obchodzono 28 lutego 1909 roku 
w Ameryce. Na początku symbo-
lizowało to walkę kobiet o równo-
uprawnienie w życiu publicznym. 
Od 1914 roku ujednolicono datę 
Dnia Kobiet na 8 marca.

Święto Kobiet w Polsce ob-
chodzono już w Rzeczypospolitej 
od 1924 roku i stało się świętem 

państwowym, jednak specyficzne 
znaczenie uzyskało po 1946 roku. 
Wtedy to jego symbolem

stały się masowo wręczane 
czerwone goździki ,rajstopy a póź-
niej tulipany. W 1993 roku Dzień 
Kobiet utracił swój przywilej świę-

ta państwowego. Obec-
nie Dzień Kobiet wraca 

do łask. Jest on wyra-
zem szacunku dla ko-
biet i ich długiej walki 

o równouprawnienie. 
Tego dnia panowie skła-

dają paniom życzenia wręcza-
ją upominki, kwiaty, zapraszają na 
koncerty, do kawiarni lub restau-
racji.

Z okazji Dnia Kobiet życzymy 
Wam dużo zdrowia.
Niech uśmiech na Waszej twarzy 
zawsze gości,
A życie nie sprawia trudności 
i przykrości.
Niech wiatr pieśń niesie Wam 
radosną
Abyście zawsze czuły się jak wiosna, 
wśród kwiatów i śpiewających 
ptaków.
Aby motyle na dłoni Wam siadały 
i sto lat śpiewały.

MARIA ROMANOWSKA

Z okazji 
Dnia Kobiet 

życzenia  
dla naszych 

Pań 
Szanowne Panie, Drogie 

Koleżanki z głębi naszych 
serc składamy wszystkim 
Matkom, Żonom, Siostrom 
życzenia dalszych długich 
lat życia w zdrowiu i szczę-
ściu. Dziękujemy za tak wie-
le coście dla nas uczyniły, 
dla naszych rodzin, dzieci 
i wnuków. Jesteście dla nas 
trwałym, stabilnym wspar-
ciem. Zachowajcie swój 
optymizm i rozsądek, który 
nie może zniknąć z Waszego 
świata.

Drogie Panie! 
We wspomnieniach wra-

cajcie do starych czasów 
wspólnie przeżytych. Wszyst-
kiego byłyście świadkiem. Je-
steście zawsze blisko naszych 
serc. Bądźcie szczęśliwe. 

 STANISŁAW KASEJA

Bez kobiet 
życie jest 

zwykłą 
prozą
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Klub Seniora mający swą siedzibę 
przy ulicy Nowogrodzkiej 7A w Łomży, 
tętni życiem. Przychodzi coraz więcej 
seniorów, bardzo dużo nowych osób, 
które wychodzą z domów i szukają 
kontaktu z innymi. Wiele osób sie-
działo w domach bojąc się o zdrowie. 
Seniorzy przełamują strach, licznie 
odwiedzają Klub Seniora i korzystają 
z proponowanych zajęć. Każdy znaj-
dzie tu coś dla siebie zgodnie ze swo-
imi zainteresowaniami. Klub czynny 
jest od poniedziałku do piątku w go-
dzinach 8:00 – 16:00. Odbywają się tu 
różnorodne zajęcia. 

W myśl powiedzenia „W zdro-
wym ciele, zdrowy duch” senio-
rzy dbający o kondycję ćwiczą re-
gularnie pod okiem instruktora. 
Mogą też skorzystać z rowerów 
stacjonarnych. Na dworze jest 
coraz cieplej, dlatego niedługo 
będą organizowane krajoznaw-
cze wycieczki rowerowe. W tej 
sekcji jest wielu pasjonatów, któ-
rzy w zeszłym roku zwiedzili wie-
le miejsc w okolicach Łomży.

W klubie działa sekcja bry-
dżowa. Spotykają się także se-
niorzy, aby pograć w inne gry 
karciane lub gry planszowe. Od-
bywają się zajęcia rękodzielni-
cze, w których biorą udział chęt-
ni do wykonania różnych prac 
plastycznych na rzecz klubu aby 
upiększyć sale klubowe. Jest ką-
cik krawiecki, są do dyspozycji 
maszyny do szycia, gdzie seniorki 
szyją sobie różne rzeczy, w zależ-
ności od potrzeb. Miło popatrzeć 
jak wymieniają się doświadcze-
niami i udzielają sobie wzajemnie 
rad dotyczących prawidłowej ob-
sługi maszyny. Seniorki z więk-
szym doświadczeniem szyją rze-

czy na potrzeby klubu. Ostatnio 
koleżanka uszyła kilka spódnic 
na potrzeby zespołu tanecznego, 
z kolei inna wykonała popraw-
ki sukienek dla zespołu Maryna. 
W klubowym Kinie Seniora klu-
bowicze oglądają ciekawe filmy, 
można przejrzeć i poczytać prasę. 
W każdej chwili można przyjść 
na tak zwane „ pogaduchy” i po-
rozmawiać na różne tematy, wy-
mienić  doświadczenia.

Systematycznie spotykają 
się członkowie zespołu Maryna 
przygotowując programy na róż-
ne okazje. Po dłuższej przerwie 
próby tańców ludowych wzno-
wił zespół taneczny Radość. Te 
wszystkie zajęcia odbywają się  
w mniejszych grupach, natomiast 
w każdą środę, tradycyjnie, spo-

tyka się większa liczba seniorów, 
ponieważ omawiane są sprawy 
bieżące i organizacyjne. Wspól-
nie ustala się terminy wyjścia do 
kina, wyjazdów na wycieczki, 
pikniki itp. Seniorzy biorą aktyw-
ny udział w organizacji planowa-
nia pracy klubu. W środy są także 
potańcówki lub okolicznościowe 
uroczystości i wtedy Klub Senio-
ra pęka w szwach. Z okazji Dnia 
Babci i Dziadka w klubie odwie-
dziły nas przedszkolaki – star-
szaki, czyli pracownicy Klubu 
Seniora przebrani za przedszko-
laków. Co roku przychodziły do 
nas grupy przedszkolne  z wy-
stępami ale w tym roku było to 
niemożliwe, z wiadomych wzglę-
dów. Jednak „nasze” starszaki 
doskonale rozbawiły wszystkich 
obecnych. Oprócz występów 
przygotowały słodkie paczuszki 

Co słychać w Klubie Seniora?

Uroczystość z okazji Dnia Zakochanych

Bal przebierańców
Dzień Babci i Dziadka

Dzień Babci i Dziadka
Bal przebierańców 2022
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a Babcie upiekły pyszne ciasta. 
16 lutego bawiliśmy się z oka-
zji Dnia Zakochanych. Był wy-
stęp Maryny, wspólne śpiewa-
nie piosenek popularnych przy 
akompaniamencie akordeonu, 
chętni mogli zatańczyć. Przy ka-
wie, herbatce i słodkościach było 
miło i wesoło. 1 marca odbył się 
doroczny Bal Przebierańców, 
do którego seniorzy przygoto-
wywali się od dłuższego czasu. 
Najpierw w tajemnicy były prze-
myślenia za kogo się przebrać 
a potem szycie i kompletowanie 
stroju, by wypaść jak najlepiej. 
Tego dnia w klubie było gwarno, 
wesoło i bardzo kolorowo.

Są już zaplanowane następ-
ne uroczystości – najbliższa to 
Dzień Kobiet i Mężczyzn - śro-

da, 9 marca. Maryna przygoto-
wuje humorystyczny program 
ale  o tym w następnym nume-
rze Srebrnych.

Jak widać w Klubie Senio-
ra dużo się dzieje. Seniorzy są  
szczęśliwi, że wreszcie mogą 
swobodnie korzystać z życia. 
Najważniejszy jest kontakt 
z ludźmi i miłe spędzenie cza-

su. Musimy jednak pamiętać, że 
wirus żyje obok nas i mimo, że 
jesteśmy zaszczepieni należy za-
chowywać środki ostrożności. 
„Milionerem nie jest ten co ma 
pieniądze ale ten co ma zdrowie„.  
Życzę wszystkim dużo, dużo 
zdrowia.

DANUTA WAŚKO
FOTO: ARCHIWUM KLUBOWE                                             

Aktywna sekcja rękodzielnicza

Walentynki 2022

W zdrrowym ciele zdrowy duch, 
czyli poranna gimnastyka

Klub Filmowy

Próba zespołu „Radość”
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Nikt z młodych nie wie, co znaczy wojna.   To nie jest „ …hej, kto 
Polak na bagnety…”,  ani  „…ułani, ułani malowane dzieci…” 
.  Choć i ja dawniej tak myślałem.  W opowiadaniach wygląda 
to pięknie.  Nawet klęski wojenne.  Co potem?  Potem, gdy mia-
łem 10 lat, kiedy zakończyła się II wojna światowa, widziałem 
zniszczone miasta, znałem koleżanki i kolegów, którzy stracili 
najbliższych, niedolę przesiedleńców.  To pozostaje w głowie na 
całe życie.

Rok 1939, początek zła, piekła na ziemi, w takich 
okolicznościach przestaje się być dzieckiem.  Dzieciń-
stwo bez dzieciństwa.  A urodziłem się w wolnej Polsce.  
W domu mówiono o patriotyzmie i skutkach niewo-
li.  Gdy miałem 6 lat, już musiałem być dorosłym.  Był 
strach.  W 1945 roku widziałem cofających się żołnierzy 
okupanta oraz prowadzonych do niewoli.  Jestem reali-
stą, mam 87 lat, średnia życia mężczyzn w Polsce , to 75 
lat.  Nic nie planuję. Chcę pozostawić ślad.

Historią się manipuluje.  Wykorzystuje do własnych 
celów.  Wojnę również. Ci, którzy to robią nie wiedzą, że 
mogą paść ofiarami.

Żyjemy w Europie środkowej, zawsze między Niem-
cami a Rosją.  Polska może być kolejna po  Ukrainie.  
Wskazuje na to zachowanie Putina.  Putin to szanta-
żysta. Dla niego życie ludzkie nie ma znaczenia.  Woj-
na jest straszna.  Giną niewinni ludzie – dzieci, kobiety 
i społeczność najsłabsza.  Ta wojna jest blisko nas, czu-

jemy zagrożenie.  Rozważamy, czy możemy być następ-
ni.  Ta wojna jest dla nas tak ważna, bo podważa podsta-
wowe zasady moralne i normy świata cywilizowanego.  
Putin kieruje się zasadą, że agresja i siła wyznaczają po-
rządek rzeczywistości.   Zło i siła nie mogą być regułami 
dla państw i społeczeństw demokratycznych.  Nie może 
nami rządzić.

Putin jest silny. Kontroluje wszystko.  W Rosji nie 
ma zorganizowanej opozycji.  Ma natomiast obsesję na 
punkcie demokracji, ruchów i aktywności społeczeń-
stwa obywatelskiego.  Ukraina ma dla niego szczególne 
znaczenie, zarówno gospodarcze jak i polityczne.  Wpro-
wadza go we wściekłość, że stara się dołączyć do świata 
i państw demokratycznych.  Celem Putina jest zniszczyć 
NATO i Unię Europejską.  Dąży do podzielenia Europy 
i przypisania Rosji strefy wpływów i uzależnień państw 
Europy wschodniej.  Czy Putin poniesie klęskę?  Tego 
nie wiemy.  Rozstrzygnięcie może nastąpić w ciągu kilku 
dni, albo miesięcy, może też trwać latami. Postęp w tech-
nice jest tak ogromny, że wystarczą rakiety, które mogą 
zniszczyć milionowe miasta.  Zawsze najbardziej zagro-
żona będzie ludność cywilna.

Putin zrujnował pokój w Europie, oderwał się od rze-
czywistości, stał się zbrodniarzem wojennym.

SENIOR STANISŁAW KASEJA

Czytanie książek 
Czyli podpowiadamy po jaką pozycję sięgnąć.

ANDREW WILLIAMS – „ZABIĆ CARA”

Jeden z bardzo ciekawych utworów, opowiadających 
o pierwszych próbach przejęcia władzy przez lud rosyjski, 
został napisany przez Andrew Williamsa, brytyjskiego pi-
sarza i dokumentalistę. To barwna opowieść o Rosji i lu-
dziach ją tworzących. Wraz z bohaterami uczestniczymy 
w wydarzeniach, które zapoczątkowały ciąg zmian prowa-
dzących do rewolucji.

W 1855 roku władzę w Rosji obejmuje Aleksander II 
Romanow – ostatni wielki car, który pragnie wprowadzić 
Rosję do Europy. Po objęciu rządów rozpoczyna wielką 
modernizację kraju: uwłaszcza chłopów, likwiduje stosun-
ki feudalne na wsi, przeprowadza reformy w sadownictwie 
i administracji. Pomimo to w Rosji nasilają się ruchy opo-
zycyjne o podłożu socjalistycznym. W 1879 roku powsta-
ła w Sankt Petersburgu organizacja Wola Ludu, uzurpująca 
sobie prawo do decydowania za całe rosyjskie społeczeń-
stwo. Kilkoro radykałów stwierdziło, że zlikwidowanie cara 
stanie się lekiem na wszelkie zło, które opanowało kraj. Re-
gularnie usiłowali zamordować Aleksandra II, organizując 
co jakiś czas dobrze zaplanowane zamachy. „Zabić cara” 
opowiada o tych próbach – od pierwszej, nieudolnej, po-
przez kolejne, coraz bardziej wyrafinowane, aż do ostatniej 
– zakończonej tragiczną śmiercią władcy Wszechrusi.

Jednakże jest to powieść beletrystyczna. W wydarze-
nia historyczne  wplątana jest opowieść o miłości. Burzli-
wa historia miłosna przeplata na barwnymi wydarzeniami 
społeczno-politycznymi za panowania Aleksandra II, kie-
dy kraj stanął u progu wielkiej rewolucji.  Doktor Frederick 
Hadfield, zrusyfikowany Anglik należący do międzynaro-
dowej śmietanki towarzyskiej Sankt Petersburga i kręgów 
zbliżonych do władzy centralnej dzięki znajomościom na-
wiązanym w Szwajcarii spotyka młodą Ukrainkę Annę, 
członkinię komórki terrorystycznej organizacji rewolucyj-
nej „Wola Ludu”. Rodzi się między nimi namiętne uczucie 
przekraczające różnice 
społeczne i polityczne.

Historia carskiej Ro-
sji jest niebanalna i pasjo-
nująca, intrygująca pod 
każdym względem. Wraz 
z wybuchem rewolucji 
i zamordowaniem ostat-
niego władcy zakończyła 
się pewna epoka. Zwy-
cięstwo bolszewików ni-
czego w Rosji nie zmie-
niło na lepsze – rządy 
nadal dzierżyli nielicz-
ni, którzy czerpali zy-
ski z ich sprawowania, 
a zwykli ludzie ciągle 
nie mieli co jeść, byli 
prześladowani i mordowani. Rosjanie sami pozbyli się tego, 
co w ich kraju było najciekawsze, oryginalne, co kreowa-
ło ich tożsamość narodową. Pozbyli się w sposób najgorszy 
z możliwych – zamiast skupić się na poprawianiu tego, co 
mieli, postanowili całą przeszłość zrównać z ziemią i utopić 
we krwi.

Autor wyraźnie potępia ideę terroryzmu i wytyka re-
wolucjonistom, że wraz z zamachem na postępowego cara 
zaprzepaścili szansę na zmiany w swoim kraju, to jednak, 
opisując jednostki tworzące Wolę Ludu, ukazuje ich jako 
zwykłych, prawdziwych ludzi, dobrych i złych, ludzi, któ-
rzy kochają i marzą, nieprzejednanych, ale i pełnych wąt-
pliwości. W ten sam sposób przedstawione są postaci stoją-
ce po drugiej stronie barykady – szef policji, poszczególni 
funkcjonariusze, prokurator, car. Sympatyczni, nieszczęśli-
wi, głupi, sprytni, brutalni, wrażliwi, inteligentni – pełna 
gama ludzkich cech po obu stronach barykady.

 TERESA RĘBIŚ

Poparcie dla Ukrainy. 
Oświadczenie Seniorów

24 lutego 2022 roku, mimo intensywnych wysiłków wspólnoty 
międzynarodowej, Rosja zarządzana przez Putina zaatakowała 
zbrojnie niepodległą Ukrainę. Głośne eksplozje, wycie siren... 
Prawdopodobnie rozpoczęła się największa i najpoważniejsza 
wojna w Europie od 1945 roku.

Celem pierwszych ataków stały się lotniska wojsko-
we w Kijowie i Charkowie, składy amunicji, lokalne szta-
by wojskowe. Pojawił się desant morski w okolicy Ode-
ssy i Mariumpola.

Giną żołnierze i cywile. Ukraina walczy o wolność 
całej Europy, gdyż pokój całej Europy jest zagrożony. 

Trzeba zaznaczyć, że Federalna Rosja dokonała 
otwartej, niczym nieuzasadnionej, niczym nieusprawie-
dliwionej agresji na wolną Ukrainę. Stanowi to brutalny 
akt gwałtu na całej ludności Ukrainy. My Polacy, szcze-
gólnie Seniorzy, doskonale pamiętamy czym jest wojna, 
ile niesie zniszczeń i ludzkich tragedii, dlatego solidary-
zujemy się z całym narodem ukraińskim, a szczególnie 
Seniorami.  Drodzy Ukraińscy Seniorzy popieramy wa-
szą suwerenność i niezależność. Wspieramy Was Ducho-
wo i w modlitwie. Wierzymy, że uda się powstrzymać 

agresję Rosji współpracującej z Białorusią pod reżimem 
Łukaszenki.

Obecnie walki trwają, słychać huk spadających 
bomb, a na horyzoncie unoszą się łuny pożarów, giną lu-
dzie, także w dzielnicach mieszkalnych Kijowa. Otocz-
my naszą modlitwą wszystkich mieszkańców Ukrainy. 

Modlitwa o pokój o na świecie
Boże Ojców naszych, wielki i miłosierny!
Panie życia i pokoju. Ojcze wszystkich ludzi.
Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny 

i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna Swojego Je-
zusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjed-
noczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. 

Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczo-
ne błaganie całej ludzkości. Niech już nie będzie więcej 
wojny- złej przygody, od której nie ma odwrotu, niech 
już nie będzie więcej wojny, kłębowiska walki i prze-
mocy. Spraw niech ustanie wojna, która zagraża twoim 
stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu.

Z Maryją Matką Jezusa i naszą błagamy Cię: prze-
mów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. 
Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha 
Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, 
w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu- bardziej owocne 
niż gwałtowne działania wojenne. Amen 

JANINA GÓRSKA

To jest nasza 

wojna
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W Wygodzie otwarty został 
policyjny Punkt Przyjęć 

Interesantów. Dzielnicowi 
pełnią w nim dyżury 

Z myślą o mieszkańcach, w Wygodzie został otwarty Punkt Przyjęć Interesan-
tów. Dyżury w każdy czwartek w godzinach 16:00 – 18:00 będą tam pełnić dziel-
nicowi Gminy Łomża.

W budynku biblioteki w Wygodzie, przy ulicy Kościelnej 12 od-
było się otwarcie Punktu Przyjęć Interesantów. Otwarcia dokonał Ko-
mendant Miejski Policji w Łomży inspektor Krzysztof Woźniewski 
i Wójt Gminy Łomża – Piotr Kłys. Na potrzeby funkcjonariuszy udo-
stępnione zostało pomieszczenie, w którym dzielnicowy podczas peł-
nionego dyżuru będzie mógł spotkać się z mieszkańcami podległego 
mu rejonu służbowego. 

Otwarcie takiego punktu było między innymi jednym z postula-
tów wynikających z konsultacji społecznych i spotkań lokalnych pro-
wadzonych w ostatnich latach przez łomżyńskich funkcjonariuszy na 
terenie gminy Łomża.

W każdy czwartek w godzinach 16:00 - 18:00 w Punkcie Przyjęć 
Interesantów dyżurować będą dzielnicowi Gminy Łomża.

Interwencje, głównie przy usuwaniu 
skutków podtopień, wichur i wypad-
ków drogowych oraz przedsięwzięcia 
prewencyjne i edukacyjne - to naj-
ważniejsze działania, jakie podejmo-
wała w ostatnim roku drużyna Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Miastkowie 
k. Łomży. Zarząd i członkowie OSP 
spotkali się na zebraniu sprawozdaw-
czym jednostki. W roli gości honoro-
wych w spotkaniu wzięli udział także: 
wicemarszałek województwa Marek 
Olbryś i radny sejmiku Piotr Modze-
lewski.

Jednostka OSP Miastkowo, 
jako jedyna z siedmiu ochotni-
czych straży w tej gminie, dzia-
ła w ramach Krajowego Systemu 
Ratowniczo - Gaśniczego. Ponad 
trzydziestu strażaków działają-
cych w stowarzyszeniu pomaga-
ło, między innymi, w usuwaniu 
skutków wichury, jaka przeszła 
przez region kilkanaście dni 
temu.

Za udział w akcji, spraw-
ne działanie i pomoc dziękował 
ochotnikom kpt. Jacek Bargielski 
komendant Państwowej Straży 
Pożarnej w Łomży. O ich ważnej 
roli mówił także Marek Olbryś.

 - Bardzo ważną rolą OSP jest 
nie tylko ratowanie życie i mie-
nia, ale strażacy są także niezwy-
kle ważnym wsparciem dla sa-
morządów na każdym szczeblu 
- podkreślał wicemarszałek.

Zarówno on, jak i obecny na 
spotkaniu radny Piotr Modze-
lewski podkreślali, że w ostatnich 
latach bardzo wzrosły wydat-
ki samorządu województwa na 
ochotnicze straże pożarne. Za-

rząd województwa każdego roku 
przeznacza na wsparcie funkcjo-
nowania tego typu jednostek po-
nad 2 mln zł.

O wydatkach gminy mówił 
także wójt Miastkowa Kazimierz 
Górski. Wszyscy podkreślali po-
jawiające się nowe możliwości 
prawne, które pozwolą tego typu 
stowarzyszeniom ubiegać  się 
bezpośrednio o środki unijne na 
inwestycje i logistykę.

W ubiegłym roku, straża-
cy z Miastkowa, oprócz działań 
ratowniczych przeprowadzi-
li także remont przekazanych 
przez gminę pomieszczeń. Jak 
podkreśla prezes OSP Miast-
kowo, tutejszy wikary, ks. Jaro-
sław Świderek, najważniejszym 

wyzwaniem logistycznym dla 
tutejszej drużyny na najbliższe 
lata będzie pozyskanie nowego 
samochodu ratowniczo -gaśni-
czego.

Miastkowo to miejscowość, 
przez którą wprost przebiega 
droga nr 61 Ostrołęka - Augu-
stów. To jedna z najniebezpiecz-
niejszych tras w województwie, 
którą szczególnie latem pokonują 
setki tysięcy samochodów kiero-
wanych przez turystów w drodze 
z Warszawy na Mazury.

Spotkanie było także okazją 
przyjęcia do OSP nowych człon-
ków, a także do podjęcia uchwały 
w sprawie wystąpienia o odzna-
czenia dla tych, którzy najdłużej 
działają w strukturach.

O CPK w Urzędzie 
Gminy Łomża

Przedstawiciele firmy Egis Polska oraz rządo-
wej spółki CPK, na której zlecenie powstaje 
studium techniczno-ekonomiczno-środowisko-
we dla projektu pn.: „Budowa linii kolejowej 
nr 29 na odc. Ostrołęka – Łomża – Pisz – Gi-
życko” przedstawili wójtowi Piotrowi Kłysowi 
najnowsze informacje o pracach projektowych 
dotyczących przebiegu nowej linii kolejowej na 
terenie Gminy Łomża.

Centralny Port Komunikacyjny to pla-
nowany węzeł przesiadkowy między War-
szawą i Łodzią, który zintegruje transport 
lotniczy, kolejowy i drogowy. Na Program 
Kolejowy CPK składa się w sumie 12 tras 
kolejowych, w tym 10 tzw. szprych pro-
wadzących z różnych regionów Polski do 
Warszawy i CPK. Do końca 2034 roku 
w Polsce ma powstać prawie 1800 km no-
wych linii. Dla ponad 700 km z nich prace 
przygotowawcze już trwają. Jedną z pierw-
szych linii kolejowych które mają zostać 
zbudowane w ramach CPK jest przedłu-
żenie linii z Warszawy do Ostrołęki dalej 
przez Łomżę do Giżycka.

Gmina Łomża aktywnie uczestni-
czy w konsultacjach prowadzonych przez 
CPK i Egis na etapie tworzenia studium 

techniczno-ekonomiczno-środowiskowe-
go dla tego projektu. W Urzędzie Gminy 
Łomża odbyło się spotkanie, na którym 
przedstawiciele firmy Egis Polska oraz 
spółki CPK poinformowali o zaawanso-
waniu prac i przedstawili najnowsze mapy 
przebiegu linii.

- To było spotkanie robocze przed 
konsultacjami społecznymi z miesz-
kańcami, które, za kilka tygodni, mają 
rozpocząć się we wszystkich gminach, 
przez których obszar miałaby przebie-
gać linia kolejowa. My takie konsultacje 
zorganizujemy w Konarzycach, bo trzy 

z czterech dziś rozważanych wariantów 
przebiegają przez lub w bezpośrednim 
sąsiedztwie tej miejscowości – mówi 
Wójt Piotr Kłys. – Już wcześniej, mając 
na uwadze celowość działań zmierzają-
cych do szybkiej budowy nowej linii ko-
lejowej i dobro mieszkańców My, ale tak-
że samorządy ze Śniadowa i Miastkowa, 
jako najkorzystniejszy wskazywaliśmy 
wariant nr 1, który przebiega równole-
gle do drogi krajowej nr 61. Wariant ten 
w najmniejszym stopniu będzie kolido-
wał z zabudową mieszkaniową.

Studium techniczno-ekonomiczno-
-środowiskowe dla projektu pn.: „Budo-
wa linii kolejowej nr 29 na odc. Ostro-
łęka – Łomża – Pisz – Giżycko” ma być 
gotowe jesienią tego roku. Wówczas też 
będzie wskazany tzw. wariant inwestor-
ski, czyli przebieg, który chciałaby zre-
alizować spółka CPK. Na razie wszyst-
kie przedstawiane warianty są na tym 
samym poziomie. Z informacji przeka-
zanych przez przedstawicieli CPK wyni-
ka, że odrzucono możliwość przebiegu 
linii przez południowo-zachodnie rejo-
ny miasta Łomża i budowy tam dworca 
pasażerskiego. Ma to znaczenie także dla 
Gminy Łomża, bo wówczas kolej musia-
łaby przebiegać w pobliżu znacznie gę-
ściej zabudowanych rejonów gminy, cze-
go gmina chce uniknąć.

Wicemarszałek Marek Olbryś  
u strażaków z OSP Miastkowo
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Miejska Biblioteka Publiczna w Łom-
ży zaprasza na spotkanie autorskie 
z Wojciechem Chmielarzem. Spotka-
nie odbędzie się 15 marca 2022 roku 
o godzinie 18:00 w Hali Kultury. Po-
prowadzi je dziennikarka Marlena 
Siok. 

Wojciech Chmielarz – autor 
kryminałów, dziennikarz, laure-
at Nagrody Wielkiego 
Kalibru – za powieść 
Przejęcie, 2015 i Wiel-
kiego Kalibru Czytel-
ników – Żmijowisko, 
2019, sześciokrotnie 
nominowany do tej 
nagrody. Publikował 
m.in. w Pulsie Biznesu, 
Pressie, Nowej Fan-
tastyce, Pocisku i Po-
lityce. Uznawany za 
jednego z najważniej-
szych współczesnych 
pisarzy kryminalnych. 
Autor Cyklu powieści 
o komisarzu Jakubie 
Mortce: Podpalacz, 
Farma Lalek, Przeję-
cie, Osiedle Marzeń, 
Cienie i cyklu gliwic-
kiego: Wampir i Zom-
bie, Wilkołak, postka-

pitalistycznej powieści Królowa 
Głodu oraz thrillerów psycholo-
gicznych  - Żmijowisko, 2018 – 
bestseller lubimyczytać.pl, nagro-
da Złotego Pocisku i Grand Prix 
Warszawskiego Festiwalu Krymi-
nalnego, Rana, Wyrwa, oraz po-
wieści sensacyjnych: Prosta Spra-
wa i Dług Honorowy. 

„Gotuj z klasą” 
w Łomży

Babka ziemniaczana była obowiąz-
kowym elementem kulinarnego 
konkursu "Gotuj z klasą" organizo-
wanego przez Województwo Podla-
skie. Julia Nizik i Natalia Dąbrowska 
dołożyły do tego zupę krem z dyni 
oraz mrowisko i wygrały. Będą za-
tem reprezentowały w wojewódzkim 
finale konkursu Zespół Szkół Wete-
rynaryjnych i Ogólnokształcących nr 
7 w Łomży. W piątkowym (4 marca) 
wydarzeniu samorząd województwa 
reprezentowali wicemarszałek Marek 
Olbryś oraz Iwona Krzyżanowska, wi-
cedyrektor Departamentu Rolnictwa 
i Obszarów Rybackich UMWP.

- Mam nadzieję na pod-
trzymanie pięknej tradycji. 
W poprzednich edycjach nasi 
uczniowie zdobyli już pierwsze 
i czwarte miejsce w wojewódz-
twie. Sukcesy przyjmujemy 
z dumą, ale będziemy szczęśliwi 
z każdego osiągnięcia. Dzięki ta-
kim przedsięwzięciom młodzież 
osiąga cele nie tylko związane 
ściśle z przygotowaniem po-
traw czy całą sztuką wyjątkowe-
go ich podawania, ale także np. 
umiejętności krasomówcze czy 
prezentowania się w mediach - 
powiedziała Bogumiła Olbryś, 
dyrektor ZSWiO.

W popularnej "Wecie" kształ-
cą się m. in. specjaliści z zakresu 
technologii żywności, żywienia 
i usług gastronomicznych i na-
uczyciele tych specjalności spra-
wowali opiekę nad uczestnikami 
konkursu. Ważną rolę w przygo-
towaniach odegrały jednak także 
rodzinne inspiracje.   

- Gotujemy oczywiście w na-
szych domach. To pasja od dziec-
ka. Podeszłyśmy do rywalizacji 
z dużą dozą luzu i dobrze się ba-
wiłyśmy - przyznały zgodnie mi-
strzynie, Julia i Natalia. Dla jed-
nej źródłem kulinarnej pasji jest 
mama, a drugą do kuchni (mia-

ła 8 lat) i przygotowania pierw-
szych jajek sadzonych dopuścił 
dziadek. 

Ale nie tylko domowe trady-
cje wzięły pod uwagę Julia i Nata-
lia. Z województwem podlaskim 
bardzo kojarzą się im się także 
zupa dyniowa i mrowisko. Dlate-
go się na te potrawy zdecydowały.     

- Jako zarząd i sejmik woje-
wództwa chcemy pokazywać 
i mocno wspierać, wszystko to, 
co stanowi o naszej wyjątkowo-
ści i jakości. Naszą wielką siłą jest 
tradycja: regionalne smaki, zapa-
chy, ekologiczne receptury. Stąd 
pomysł, abyśmy z tym konkur-

sem  gościli w różnych częściach 
województwa. Liczymy, że to wy-
zwoli energię uczniów i pedago-
gów związaną z przywracaniem 
tego, co najlepsze w naszych re-
gionalnych tradycjach oraz od-
krywaniem nowych smaków. 
Myślę też, że  przebieg konkur-
su powinni uważnie obserwować 
pracodawcy z branży hotelowej 
i gastronomicznej - podkreślał 
Marek Olbryś.

Ponieważ konkursowej ko-
misji przewodniczyła dyrektor 
Bogumiła Olbryś, wicemarsza-
łek Marek Olbryś wycofał się 
z jej prac i powierzył reprezento-

wanie samorządu wicedyrektor 
Iwonie Krzyżanowskiej. Jurorzy 
nie mieli łatwo. Sześć dwuoso-
bowych zespołów przygotowało 
znakomite odmiany babki ziem-
niaczanej, a ponadto np. tatara 
z sarny, śledzia w śmietanie, le-
śne tiramisu czy racuchy. Ucznio-
wie sami postarali się o receptu-
ry (głównie od babć, mam, cioć) 
i niezbędne produkty. Konieczna 
okazała się dodatkowa narada, 
aby ustalić kolejność pierwszych 
trzech miejsc. Podziękowania, 
gratulacje i upominki otrzymali 
wszyscy uczestnicy rywalizacji. 

*  *  *    
Konkurs „Gotuj z klasą” jest 

skierowany do uczniów klas 
o profilu gastronomicznym szkół 
ponadpodstawowych. Zadaniem 
uczestników jest przygotowanie 
przystawki, deseru oraz dania 
głównego – w tym roku to bab-
ka ziemniaczana. Oceniane są 
walory smakowe, estetyczne oraz 
dobór produktów z uwzględ-
nieniem Listy Produktów Tra-
dycyjnych oraz bazy produktów 
lokalnych, prowadzonych przez 
Samorząd Województwa Podla-
skiego.

Partnerem tegorocznej edy-
cji „Gotuj z klasą” jest Krajowy 
Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, 
a wydarzenie zostało objęte ho-
norowym patronatem Podlaskie-
go Kuratora Oświaty.

Muzeum Północno-Mazowieckie 
przyłącza się do pomocy niesionej 
Ukraińcom uciekającym przed wojną. 
- Trudne doświadczenia i stres czę-
sto potrzebują ujścia w przyjaznym, 
bezpiecznym miejscu- i takie miejsce 
właśnie tworzymy z myślą o najmłod-
szych obywatelach Ukrainy, którzy 

docierają do naszego miasta – infor-
muje Paulina Waszelewska, dyrektor 
Muzeum Północno-Mazowieckiego 
w Łomży.

Muzeum Północno-Ma-
zowieckie w Łomży zaprasza 
wszystkich młodych miesz-

kańców Łomży, pochodzących 
z Ukrainy, na zajęcia w muzeum. 

- Gwarantujemy zabawę 
w przyjaznej atmosferze, pozna-
wanie polskich liter i polskiej kul-
tury. Chcemy być przewodnika-
mi podczas pierwszych kroków 
w nowym kraju – tłumaczy Pau-
lina Waszelewska, dyrektor Mu-
zeum Północno-Mazowieckiego 
w Łomży.

„Przystanek Muzeum” będzie 
działał codziennie od poniedział-
ku do piątku od godziny 12:00 
do godziny 14:00.

Розваги та навчання для 
дітей з України

вул. Dworna 22c Ломжа
З понеділка по п’ятницю з 

12:00 по 14:00
Щиро запрошуємо всіх 

молодих жителів м. Ломжи, з 
України, на заняття до музею.

Тут Ви зможете провести 
час в дружній та веселій 
атмосфері, пізнати польську 
культуру та познайомитися з 
польською літературою.

Ми раді бути Вашими 
провідниками в перший час по 
новій для Вас країні.

Muzeum dla Ukrainy/ Зупинка музею Spotkanie autorskie 
z Wojciechem Chmielarzem 

Uczestnicy 
międzyszkolnego etapu 

III edycji konkursu 
„Gotuj z klasą”
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RÓŻNE/SPRZEDAM

SZYCIE I NAPRAWA: PARASOLE, AL-
TANY, PRZEDSIONKI CAMPINGOWE, 
POKRYCIE NA ŁAODZIE, TAPICER-
KA, SKÓRY, TRUDNE MATERIAŁY. 
KOLNO UL. SENATORSKA 2. TEL. 
698 947 100. 

Sprzedam widlak - udźwig do 1 
tony, wysokośc 1,6 m, silnik dwu-
cylindrowy chłodzony powietrzem. 
Stan dobry , cena do uzgodnienia. 
Tel. 796 371 614.

Odkupię niepotrzebne Ci grunty 
orne, łąkę, las, nieużytki itp. Tel. 535-
480-220 lub e-mail: granit7775@
wp.pl

PROFESJONALNE USŁUGI OGROD-
NICZE. ŁOMŻAI OKOLICE. TEL. 536 
514 207.

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

Kupię ziemię rolną łąkę, las, grunt 
po wyciętym lesie nieużytki obojęt-
nie gdzie położone i obojętnie jaka 
ilość. Płacę od 10 tys. do 100 tys. za 
1ha.  Tel. 737 164 200.

Sprzedam 1 hektar 100 - letniego 
lasu sosnowego ok. 250 sztuk we wsi 
Olszyny gm. Piątnica. 
Tel. 600 423 969.

NIERUCHOMOŚCI

Mieszkanie 70 m2 + 50 m2 taras, wy-
soki standard z pełnym wyposaże-
niem ogrzewanie podłogowe, klima, 
590 tys. Możliwa zamiana na dom 
w Łomży.  Porucznika Łagody 4c 

obok Biedronka i Kaufland. Osiedle 
zamknięte. Tel. 737 164 200.

Kawalerka i mieszkanie 50 m2 w peł-
ni urządzone i wyposażone do wy-
najęcia w centrum Łomży, parking 
od 1000 zł. Tel. 535 480 220.

Wynajmę mieszkanie 60 m2, (3 po-
koje, kuchnia, łazienka, balkon zabu-
dowany) na IV piętrze w Łomży przy
ulicy Kazańskiej 5. Mieszkanie do-
stępne od 15 marca 2022 r. Opłata 
za wynajem 1200 zł plus miesięczna
opłaty za CO, wodę, fundusz remon-
towy (ok. 450 zł). Tel. 504 372 095.

USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE

Szpachlowanie, malowanie, panele 
podłogowe i inne prace wykończe-
niowe. Tel. 791 538 893. 

Pomalują, poszpachlują. 
Tel. 503 969 530 

Tynki gipsowe agregatem, profesjo-
nalnie i z doświadczeniem. Tel. 511 
917 737 

Układanie kostki brukowej z mate-
riału własnego i powierzonego. Pro-
jekt GRATIS. Doświadczenie, szybko 
i solidnie. Tel. 602 520 783. 

Usługi dekarskie- 
Perfekt dach: po-
krycia dachowe, 
wymiana konstrukcji dachowych, 
kominy z klinkieru, podbitki, montaż 
okien dachowych i włazów, materia-
ły. Łomża, Boguszyce 17, Łukasz Just. 
Tel. 508 637 509.
 
IWBUD Iwona Wiśniewska wypo-
życzalnia sprzętu budowlanego 
i ogrodniczego: -młoty wyburze-
niowe i inne -zagęszczarki –rusz-
towania, 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: pod-
jazdy, tarasy, chodniki i schody. 
SOLIDNIE. Tel. 509 981  956. Usługi 
wykończeniowe solidnie i szybko - 
szpachlowanie i malowanie. Tel. 503 
969 530 

DOM

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

USŁUGI FINANSOWE

E-dyt biuro ra-
c h u n k o w e , 

Edyta Sokołowska - twoja pew-
ność w rozliczeniach z Urzędem 
Skarbowym i ZUS. Zapraszamy: 
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 Brze-
ziak ul. Wojska Polskiego 26A, Łom-
ża. Tel. 862 115 343, 696 884 735. 
Usługi w zakresie naprawy: TV, DVD 
VCR, KAMERY, LAPTOPY, MONITORY 
KOMPUTEROWE I INNE oraz montaż 
anten TV i SAT. www.brzesiakrtv.pl 

Multi Serwis. Ser-
wis komputero-
wy i RTV, sprze-
daż sprzętu komputerowego. Tel.86 
216 93 79, kom. 606 468 121, Łomża, 
ul. Wesoła 18B 

SALE WESELNE, USŁUGI WIDEOFILMOWANIE, 
ZESPOŁY MUZYCZNE 

Fotografia ślubna, portretowa i oko-
licznościowa. rafallesicki.com 
Tel. 600 455 252. 

Zespół Muzyczny Amor. Zagramy na 
weselu, studniówce, balu okoliczno-
ściowym i inne imprezy. Tel. 508 637 
509. www.zespol-amor.dzs.pl 
Wesela, imprezy okolicznościowe, 
muzyka romska. Gra, śpiewa i tańczy 
,,Dżudli”. Gwarancja dobrej zabawy. 
Tel. 698 621 178. 

MOTORYZACJA 

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

Elektromechanika samochodowa. 
Kompleksowy serwis klimatyzacji, 
nabijanie, odgrzybianie, sprawdze-
nie szczelności. Stara Łomża p/sz., ul. 
Akacjowa 5. Tel. 518 362 426.

ZDROWIE/ URODA 

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

MATRYMONIALNE

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

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 – Stary Rynek 13.  
Zapraszam
poniedziałek – piątek od 9.00 – 17.00. 
Sobota od 10.00 – 14.00.

Wasz Zegarmistrz od 1981 roku

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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Z udziałem 7 zespołów zakończył się 
w niedzielę (6 marca) w Łomży XXV 
Międzynarodowy Turniej Koszykówki 
Chłopców "Łomżyńska Zima" o puchar 
prezydenta miasta. Patronat nad im-
prezą tradycyjnie sprawuje Towarzy-
stwo Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej, 
a honorowym patronem jubileuszo-
wej edycji był wicemarszałek woje-
wództwa Marek Olbryś, który wziął 
udział w honorowaniu najlepszych 
drużyn i zawodników.     

- Oglądamy tu wspaniałych 
młodych sportowców z całej 
Polski. Moim zdaniem gry ze-
społowe są nieocenioną szko-
łą charakteru, współpracy, ko-
leżeńskości, fair play, myślenia, 
bo przecież gra głównie głowa. 
Wierzę, że to wszystko przyda 
się tym chłopcom w dorosłym 
życiu. Co bardzo ważne: nikt 
nie wyjechał stąd bez nagrody 
- powiedział wicemarszałek Ma-
rek Olbryś. 

Organizatorem turnieju jest 
łomżyński radny i trener koszy-
kówki Andrzej Wojtkowski. 

- Turniej bardzo udany. Po okre-
sie pandemii wróciliśmy na ziemię 
i tradycyjnie rozpoczynamy pełną 

parą sezon. Wszyscy są zadowoleni, 
że wrócili na boiska gościnnej Łom-
ży - mówił Andrzej Wojtkowski.

W Hali Olimpijczyków Pol-
skich przy SP 9 rywalizowało 
przez trzy dni siedem zespołów 
złożonych z chłopców z roczni-
ka 2009 i młodszych (najmłodsi 
byli z 2011). Najmłodszy na par-

kiecie był jednak pięcioletni Ma-
ciej Gutowski, który wzbudził 
owacje swoim pokazem slalomu 
z kozłowaniem.   

- Koszykówka odciąga mnie 
od wszystkich niepotrzebnych 
rzeczy - podkreślił Adam Kra-
jewski z zespołu UKS Dziewiątka 
Łomża.

Końcowa tabela XXV edycji 
"Łomżyńskiej Zimy"
1. SC Marijampol (Litwa)
2. Twarde Pierniki Toruń
3. AK Młode Żubry Białystok 
4. Warsaw Basketball Warszawa
5. UKS Dziewiątka Łomża
6. UKS Jedynka Marki
7. Iskra Konstantynów

Ponad 250 osób wzięło w niedzielę 
(6 marca) udział w biegowym święcie 
w Giełczynie koło Łomży. Jedną częścią 
imprezy organizowanej przez samo-
rząd gminy Łomża był bieg "Tropem 
wilczym" na 1963 metry (w tym roku 
zginął ostatni z Żołnierzy Wyklętych 
Józef Franczak "Lalek"), drugą - inau-
guracja tegorocznej edycji biegowego 
cyklu "Aktywna Piątka Gminy Łomża", 
który dofinansowuje Województwo 
Podlaskie. Nagrody najlepszym wrę-
czali wspólnie wicemarszałek Marek 
Olbryś i wójt Piotr Kłys.

- Upamiętniamy niezłom-
nych żołnierzy, którzy sprzeci-
wiali się komunistycznym po-
rządkom w naszym kraju po II 

wojnie światowej. W naszym re-
gionie jest wiele takich wspania-
łych postaci. "Aktywna Piątka" 
to z kolei dobry projekt, który 
skupiał w ubiegłym roku w każ-
dej z imprez po 200 uczestników 
z całej Polski. Biegają wyczynow-
cy i zupełni amatorzy, całe ro-
dziny... To doskonała recepta na 
sprawne i zdrowe życie. Zarząd 
i samorząd województwa chętnie 
bierze udział we wspieraniu tego 
rodzaju aktywności.  Wielkie gra-
tulacje dla za inicjatywę wójta 
Piotra Kłysa - powiedział wice-
marszałek Marek Olbryś.

Ponad 200 osób wzięło udział 
w biegu "Tropem Wilczym", oko-

ło 170 spróbowało sił w głów-
nym wydarzeniu dnia, czyli bie-
gu na 10 kilometrów, w którym 
nagrodami były... słoiki miodu 
i sękacze. Jak poinformował Ma-
riusz Niziński, znany propagator 
biegania, przyjechali do Giełczy-
na przedstawiciele całej północ-
no - wschodniej części Polski, m. 
in. z Olsztyna, Warszawy, Białe-
gostoku, Suwałk, Hajnówki, Biel-
ska Podlaskiego.   

- Jesteśmy zadowoleni, bo to 
się pięknie rozwija - mówił Ma-
riusz Niziński.

"Królową" biegania w Giełczy-
nie została Paulina Duda z Kol-
na. Do domu wróciła obarczona 

nagrodami za wygraną w biegu 
"Tropem Wilczym", biegu głów-
nym ogółem i w swojej kategorii 
wiekowej. 

- Bieganie to moja pasja i do-
datek do codziennego życia. In-
tensywnie biegam od pięciu lat, 
a w tym roku przygotowuję się 
do półmaratonu warszawskiego - 
powiedziała Paulina Duda. 

Wśród mężczyzn najlepszy 
na 1963 metry był Andrzej God-
lewski, a na 10 000 metrów - Pa-
weł Grygo z Łomży. Najstarszy 
uczestnik miał ponad 75 lat i ko-
nieczne okazało się stworzenie 
dla niego 12 kategorii wiekowej.              

Wójt Piotr Kłys zaprosił na 
kolejne wydarzenie drugiej edy-
cji cyklu Aktywna Piątka Gminy 
Łomża - 8 maja w Jednaczewie. 

Koszykarska Zima w Łomży  

Bieganie „Tropem wilczym”  
i dla zdrowia w gminie Łomża

Zwycięzcy Biegu Wilczym Tropem

Zwycięska Drużyna SC Marijampol (Litwa) z organizatorami
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Finał wojewódzki w koszykówce 
dziewcząt Igrzysk Młodzieży Szkolnej 
pod patronatem Prezydenta Miasta 
Łomża został rozstrzygnięty. Młode 
koszykarki walczyły o awans do finału 
Młodzieżowych Mistrzostw Polski. Go-
spodarzami spotkania był Uczniowski 
Klub Sportowy Czwórka z Łomży. 

Spotkanie było bardzo wy-
równane, obie drużyny pokazały 
koszykówkę na bardzo wysokim 
poziomie. Łomżyńska druży-
na przez pierwsze dwie kwarty 
prowadziła znakomitą grę, która 
doprowadziła do przewagi dzie-
więcioma punktami, podczas 
pierwszej połowy meczu. Nato-
miast dziewczęta z SP 47 lepiej 
rozegrały początek drugiej poło-
wy i tym samym doprowadziły 
do remisu. Na 16 sekund przed 
końcem meczu, UKS 4 prowa-
dziła jednym punktem. Niestety 
po błędzie jednej z zawodniczek, 
drużyna przeciwna wyprowadzi-
ła kontratak, po którym prowa-
dziła już jednym punktem. Na 
6 sekund przed końcem spotka-
nia, Maja Sierzputowska kapitan 
UKS 4 Łomża próbując oddać 
rzut z dystansu została sfaulowa-
na, na skutek czego sędzia orzekł 
dwa rzuty osobiste. Pierwszy 
z tych rzutów okazał się być nie-

celny, natomiast drugi celny rzut 
doprowadził do dogrywki.

Złoto w finałach wojewódz-
kich w Łomży trafiło do koszyka-
rek UKS Basket 47. Za zdobyte 
miejsca każda drużyna otrzyma-
ła pamiątkowy dyplom, puchar 
oraz zdjęcie grupowe. Każda za-
wodniczka otrzymała, dyplom, 
medal, oraz zestaw nagród „Za-
smakuj w Łomży” ufundowany 
przez miasto Łomża.

Puchar i tytuł najlepszej za-
wodniczki turnieju otrzymała 
Zofia Ruszkiewicz ze Szkoły Pod-
stawowej nr 47 w Białymstoku.

W Finale Wojewódzkim w ko-
szykówce dziewcząt w   Igrzyska 

Młodzieży Szkolnej wzięły udział 
następujące drużyny:
1. SP 4 w Łomży
2. SP 47 Białystok
3. ZSP 2 Białystok
4. SP 9 Łomża
NAGRODY INDYWIDUALNE 
Do pierwszej piątki turnieju wy-
brano:
(szkoła i zawodniczka)
1.  Jana Babiczuk SP 47 Białystok 
z pierwszego zespołu           
2. Malwina Halicka SP 47 Biały-
stok z pierwszego zespołu       
3. Oliwia Dąbrowska SP 4 Łom-
ża z drugiego zespołu
4. Kornelia Oświęcińska ZSP 2 
Białystok z 3

5. Maja Zysk SP 9 Łomża z 4
WYRÓŻNIENIE TRENERÓW OTRZYMAŁA:
1. Julia Klemienia SP 47 Biały-
stok 
2. Pola Balewska SP4 Łomża
3. Julia Gościewska ZSP2 B-stok
4. Emilia Lemańska SP 9 Łomża
TYTUŁ NAJLEPSZEJ ZAWODNICZKI 
W DRUŻYNIE OTRZYMAŁA
1. Dominika Nowik SP 47 Biały-
stok
2. Zosia Cichocka SP 4 Łomża
3. Emilia Gralewska ZSP 2 B-stok
4. Natalia Jezusek SP 9 Łomża

Nagrodę Prezydenta Mia-
sta Łomża Mariusza Chrzanow-
skiego dla najlepszego obrońcy 
otrzymała Maja Sierzputowska 

z SP 4 Łomża. Nagrodę Wicepre-
zydenta Miasta Łomża Andrze-
ja Stypułkowskiego dla najlepiej 
rzucającego w finale Wojewódz-
kim Igrzysk Dzieci otrzyma-
ła natomiast Agnieszka Kukliń-
ska z SP 47 Białystok. Nagrodę 
Radnego Miasta Łomża Artura 
Nadolnego dla najlepiej rozgry-
wającej w Finale Wojewódzkim 
Igrzysk Dzieci otrzymała zaś Ni-
kola Kozłowska SP 4 Łomża.
NAJLEPSZĄ ZAWODNICZKĄ TURNIEJU 
MVP ZOSTAŁA:

Zofia Ruszkiewicz SP 47 Bia-
łystok

Ostateczna klasyfikacja przedstawia 
się następująco:
IV miejsce zajęła drużyna SP 9 
Łomża
III miejsce zajęła drużyna ZSP 2 
Białystok
II miejsce SP4 Łomża

Zwycięzcą   Finału Wo-
jewódzkiego w koszykówce 
dziewcząt Igrzyska Młodzieży 
Szkolnej     pod patronatem Pre-
zydenta Miasta Łomża została SP 
47 w Białymstoku.

Organizatorami turnieju 
był Szkolny Związek Sportowy, 
Szkoła Podstawowa nr 4  w Łom-
ży oraz Zespół Szkół Technicz-
nych i Ogólnokształcących nr 4 
w Łomży.

1 marca  odbył się Finał Wojewódzki 
w koszykówce dziewcząt w Igrzyskach 
Dzieci pod patronatem Prezydenta Miasta 
Łomża Mariusza Chrzanowskiego. 

W finale udział wzięły następujące 
drużyny: SP 4 w Łomży, SP 19 Bia-
łystok, MZS Wysokie Mazowieckie, 
SP 3 Zambrów. Dziewczęta ze Szkoły 
Podstawowej Nr 4 im. Generała Wła-
dysława Andersa trenowane przez 
Marcina Piotrowskiego oraz Micha-
ła Piotrowskiego okazały się być nie-
pokonane i uzyskały awans do Finału 
Krajowego Mistrzostw Polski szkół 
podstawowych w Igrzyskach Dzieci 
w koszykówce dziewcząt!

KLASYFIKACJA KOŃCOWA
I miejsce SP 4 Łomża
II miejsce MZS Wysokie Mazowieckie
III miejsce SP 19 Białystok
IV miejsce SP 3 Zambrów
NAGRODY INDYWIDUALNE:
Do pierwszej piątki turnieju wybrano:
Michalinę Siedlanowską ( SP 4 Łomża)
Wiktorię Chojnowską ( SP 4 Łomża)
Michalinę Kalinowską ( SP 19 Białystok)
Michalinę Prużanin (MZS Wysokie Ma-
zowieckie)
Julię Kaczyńską ( SP 3 Zambrów)
Wyróżnienia trenerów:
Aleksandra Ruszczyk (SP 4 Łomża)
Ada Porczyńska ( SP 19 Białystok)

Zuzanna Kamińska (MZS Wysokie Mazo-
wieckie)
Oliwia Janczewska ( SP 3 Zambrów)
Najlepsze zawodniczki w drużynie:
Nikola Modzelewska (SP 4 Łomża)
Michalina Kalinowska
Wiktoria Czaja, Oliwia Chodkiewicz
Najlepszą zawodniczką turnieju, otrzymu-
jącą tym samym tytuł MVP została: Oli-
wia Cwalina
Zaproszeni goście wyróżnili następujące 
zawodniczki:

Nagrodę Prezydenta Miasta Łomża 
Mariusza Chrzanowskiego dla najlepsze-
go obrońcy otrzymała: Aleksandra Cwali-
na (SP 4 Łomża)

Nagrodę Wiceprezydenta Miasta Łom-
ża Andrzeja Stypułkowskiego dla najlepiej 
rzucającej w Finale Wojewódzkim Igrzysk 
Dzieci otrzymała: Paulina Herman (MZS 
Wysokie Mazowieckie)

Nagrodę Radnego Miasta Łomża Ar-
tura Nadolnego dla najlepiej rozgrywają-
cej w Finale Wojewódzkim Igrzysk Dzie-
ci otrzymała: Sandra Michałowska (SP 19 
Białystok)

Każda drużyna otrzymała pamiątkowy 
dyplom, puchar oraz zdjęcie grupowe.

Każda zawodniczka otrzymała dy-
plom, medal oraz zestaw nagród "Zasma-
kuj w Łomży" ufundowany przez miasto 
Łomża.

SKŁAD ZWYCIĘSKIEJ DRUŻYNY (SP 4 Łomża)
Oliwia Cwalina, Wiktoria Chojnow-
ska, Michalina Siedlanowska, Alek-
sandra Ruszczyk, Julia Faryna, Alek-
sandra Cwalina, Maja Białomyzy, 
Milena Kuliś, Wiktoria Kupis, San-
dra Smaługa, Nikola Modzelewska, 
Martyna Grodzka.

Organizatorzy turnieju (SP 4 
Łomża) serdecznie dziękują przyby-
łym gościom; 

Panu Kazimierzowi Gwiazdow-
skiemu- posłowi na Sejm, prezeso-
wi Polskiego Związku Koszykówki, 
Panu prezydentowi Miasta Łom-
ża Mariuszowi Chrzanowskiemu, 
Panu wiceprezydentowi Miasta 
Łomża Andrzejowi Stypułkowskie-
mu, Panu Markowi Sadowskiemu 

wiceprezesowi Podlaskiego SZS, Panu 
Markowi Brzozowskiemu prezesowi 
Łomżyńskiego Związku Sportowego, 
Panu radnemu Arturowi Nadolnemu, 
Panu naczelnikowi Wydziału Edukacji 
Pawłowi Piwowarskiemu oraz Panu dy-
rektorowi ZSTiO Nr 4 w Łomży Arturo-
wi Ciborowskiemu. 

Gratulujemy wszystkim zawodnicz-
kom świetnej gry, utrzymanej w duchu fair 
play oraz trenerom.

Niebiesko-żółte balony oraz wstążecz-
ki w tym samym kolorze widniejące na 
strojach koszykarek, a także flaga Ukrainy, 
były wyrazem solidarności z objętą wojną 
Ukrainą.

Koszykarki z „Czwórki” w Finale Krajowych Mistrzostw Polski

Złoto dla koszykarek UKS Basket 47, srebro dla UKS 4 z Łomży 
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