
TYGODNIK    NR 495    4 grudnia 2018    ROK XII    www.narew.info    redakcja@narew.info

POWIAT ŁOMŻYŃSKI   POWIAT KOLNEŃSKI   POWIAT ZAMBROWSKI   POWIAT WYSOKOMAZOWIECKI

Konkurs Gry na Instrumentach Pa-
sterskich im. Kazimierza Uszyńskie-
go w Muzeum Rolnictwa im. księdza 
Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu odbył 
się już po raz 38.  Udział wzięli wyko-
nawcy z wielu regionów Polski i kilku 
krajów. Polityka, niestety, dała znać 
o sobie nawet tu. Tradycyjnie obecnych 
Ukraińców zatrzymał stan wojenny 
w ich kraju. Dojechali Białorusini i Li-
twini.   

Tradycja odbudowana
- Cieszy nas udział wielu gości, 

a najbardzej, że co roku przybywa 
uczestników  z Podlasia. Do Cie-
chanowca warto przyjechać o każdej 
porze roku. Do Muzeum zaprasza-
my w czasie świąt i ferii zimowych. 
Warto zobaczyć nasze dekoracje 
bożonarodzeniowe w parku - mówi 
Dorota Łapiak, dyrektor Muzem 
Rolnictwa. 

Jak przypomina Anna Uszyń-
ska, z ciechanowieckiej placówki, 
historia Konkursu sięga 1975 roku, 

kiedy to ówczesny dyrektor Kazi-
mierz Uszyński, podjął inicjatywę 
reaktywacji tradycji gry na ligawce. 

O jednym z najstarszych instru-
mentów w Polsce - ligawce pierw-
sze wzmianki pojawiły się w 1778 
r. Pisali o niej w swoich pracach 
m. in. Oskar Kolberg, Zygmunt 
Gloger. Zwyczaj ten trwał na wsi 
południowego Podlasia i północ-
no -wschodniego Mazowsza do II 
wojny światowej. W czasie okupacji 
Niemcy zakazali posiadania i grania 
na ligawkach, obawiając się przeka-
zywania w ten sposób umownych 
sygnałów przez podziemie. 

Po wojnie obyczaj grania na 
ligawkach zanikł prawie całkowi-
cie. Początkowo Konkurs o zasięgu 
regionalnym został w 1980 roku 
przekształcony w ogólnopolskie 
wydarzenie oraz rozszerzony o kon-
kurencje innych trąb pasterskich. 
Z biegiem lat, zasięg wydarzenia 
rozszerzony został na kolejne instru-
menty pasterskie. Organizowany od 

trzydziestu pięciu lat na rozpoczęcie 
Adwentu Konkurs  ma na celu kul-
tywowanie zwyczaju i umiejętności 
grania na instrumentach pasterskich.

- Jestem tu trzeci raz, zawsze 
przyjeżdżam z tatą, mamą lub 
babcią. Żeby dobrze grać  melodie 
adwentowe trzeba dużo ćwiczyć – 
mówi Jakub Kamiński, uczeń szkoły 
podstawowej w Nurze.

Czas oczekiwania i geografia
Konkurs nie przypadkiem jest 

organizowany, gdy w roku liturgicz-
nym rozpoczyna się Adwent.  

- Adwent wprawdzie dotyczy 
przeszłości w dziejach chrześcijań-
stwa, ale słowo oznacza to, co ma 
przyjść. Wyruszając w przyszłość 
dbajmy o to, abyśmy  nie brali ze 
sobą  byle czego. To co dobrego  
otrzymamy w Adwencie  sprawi, że  
będziemy  silni duchowo i poradzi-
my sobie ze wszystkimi kłopotami 
– objaśnia ksiądz biskup senior die-
cezji drohiczyńskiej Antoni Dydycz.

W konkursie uczestniczą instru-
mentaliści grający na mazowiecko 
- podlaskich ligawkach, góralskich 
trombitach, kaszubskich bazunach 
oraz na innych instrumentach pa-

sterskich.  Do Muzeum w Ciecha-
nowcu przyjeżdżali już instrumenta-
liści z Finlandii, Meksyku, Australii, 
Hiszpanii, Bułgarii, Irlandii, Szkocji, 
Niemiec, Litwy, Słowacji, Ukra-
iny, Białorusi, Węgier. Uczestnicy 
reprezentują różne regiony Polski 
- Podlasie, Mazowsze, Kurpie, Lu-
belszczyznę, Podhale, Beskid Śląski, 
Kaszuby, Wielkopolskę, Małopol-
skę. Każdego roku pojawiają się re-
prezentanci kolejnych regionów.

-Na ligawce należy grać melodie 
adwentowe, które zgodnie z tradycją 
zwiastowały narodziny Jezusa. Wydo-
bywanie dźwięków na ligawce nie jest 
łatwe, trzeba tylko operować ustami. 
Nie ma żadnej dźwigni, żeby uzyskiwać 
dźwięki niższe czy wyższe. Jestem klar-
necistką więc łatwiej mi grać na ligawce 
- tłumaczy Izabela Kaczmarska ze wsi 
Dobre koło Mińska Mazowieckiego.

1 grudnia 1993 roku do hospicjum 
w Łomży przyjęta została pierwsza 
pacjentka. Chora na białaczkę, łomży-
nianka - wspomina Teresa Steckiewicz. 
Ostatnie 25 lat życia tej wspaniałej 
pielęgniarki i działaczki NSZZ "Soli-
darność" (w stanie wojennym była 
internowana) to dzieło "miłości, miło-
sierdzia i cierpliwości", jak określił łom-
żyński biskup Janusz Stepnowski.

Zaangażowała się w ideę opie-
ki hospicyjnej na początku lat 90. 
ubiegłego wieku. 

- Z tymi, co przeszkadzali, da-
wałam sobie radę. Z prowadzeniem 
inwestycji też, ale te formalności, 
procedury...  - uśmiecha się.  

Po 25 latach jest w Łomży 
niezwykłe hospicjum. Chorym 
z nowotworami oraz przewlekłymi 
schorzeniami, np. stwardnieniem 
rozsianym czy chorobą Parkinso-
na oferuje profesjonalną opiekę na 
najwyższym poziomie oraz miłość, 
miłosierdzie i cierpliwość. 

Podziękowania i gratulacje 

1 grudnia 2018 roku był wiel-
kim dniem jubileuszu placówki. 
Teresa Steckiewicz schowała się za 
wzruszeniem i cierpliwie przyjmo-
wała gratulacje i życzenia zachowu-

jąc milczenie. Nie wytrzymała jed-
nak tak całkowicie i wykorzystując 
obecność parlamentarzystów oraz 
przedstawicieli ważnych instytucji 
"uśmiechnęła się" o pomoc w... po-

zyskaniu sąsiadującej działki, około 
1200 metrów.

- Aby chorzy mieli wokół więcej 
zieleni - wytłumaczyła.

Spotkanie z okazji 25-lecia 

łomżyńskiego hospicjum było także 
okazją do przekazania podziękowań 
grupie osób, które pracą w placów-
ce, życzliwością, pomocą, wsparciem 
zasłużyły się szczególnie. Miło nam 
poinformować, że jest w tym gronie 
Artur Filipkowski, szef Grupy Me-
dialnej Narew. Pozostali uhonoro-
wani to m. in. dziennikarka Gabriela 
Szczęsna, starosta Lech Szabłowski, 
przedsiębiorca Jan Kurpiewski, An-
toni Chojnowski reprezentujący 
firmę Prefbet Śniadowo, Halina So-
kołowska.                    

- Ludzie długo nie wiedzieli, 
co to jest hospicjum. Myśleli, że to 
taka "umieralnia". A tu się nie umie-
ra tylko przechodzi się  tam, gdzie 
każdy ma swoją wieczność - uważa 
Teresa Steckiewicz.

Powiedzieli o Teresie Steckiewicz  
i jej dziele 

Jubileuszowa uroczystość rozpo-
częła się mszą w kościele O.O. Ka-
pucynów. Homilię, której fragmenty 
prezentujemy, wygłosił biskup łom-
żyński Janusz Stepnowski:

- Widziała potrzeby tego mia-
sta, potrzeby ludzi którzy są nie-
uleczalnie chorzy, których ziemska 
pielgrzymka dobiega końca, bo 

lekarz doszli już d ściany , której 
przekroczyć nie można. Powsta-
ło miejsce walki z cierpieniem 
Ale także miejsce przygotowania 
się na ostateczność życia. Godne 
miejsce, w którym człowiek jest 
otoczony miłością, miłosierdziem 
i cierpliwością. Dzisiejsza Ewan-
gelia ukazuje nowy powrót do raju, 
nową rzeczywistość, nie tę prze-
siąknięta cierpieniem, ale rzeczy-
wistość, w której cierpiący Bara-
nek ostatecznie jest zwycięzcą Ten 
obraz raju przyszłego: czysta żywa 
woda, drzewa z owocami i liśćmi, 
które leczą. Ci wszyscy, którzy za-
angażowali się ponad 25 lat temu 
w powstanie tego ośrodka byli tym 
żywym potokiem, nad którym wy-
rosło to drzewo - czyli nasze ho-
spicjum, Wydaje swoje owoce, ale 
też lecznicze liście w postaci miło-
ści, miłosierdzi i cierpliwości. 

Ten raj tu na ziemi my sami po 
części możemy stworzyć, te sytu-
acje cierpienia możemy załagodzić. 
W przygotowaniu do śmierci, do 
ostateczności, my też możemy być 
tej chorej osobie pomocni. Możemy 
stać się tym potokiem czy tym drze-
wem, które daje życie.  

25 lat Łomżyńskiego Hospicjum

Zagrali na początek Adwentu  
aż echo poniosło...

Dokończenie na str. 6

Dokończenie na str. 3

Wojewoda Bohdan Paszkowski wręcza honorową odznakę Za Zasługi dla Ochrony 
Zdrowia Teresie Steckiewicz, kobiecie, która w Łomży stworzyła miejsce miłości, 
miłosierdzia i cierpliwości
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Są duże szanse, że się uda – mówi je-
den z radnych Sejmiku. To, co ma się 
udać, to przełamanie klinczu, w jakim 
znalazł się samorząd województwa 
w ubiegłym tygodniu, choć ceną może 
stać się pozostawienie przez PiS prze-
wodniczącego Sejmiku z opozycji.

Zerwanie

Przypomnijmy, że będąca w tej 
kadencji w mniejszości koalicja PO 
i PSL, doprowadziła do zerwania 
obrad Sejmiku. Przewodniczący 
Karol Pilecki (KO) w pewnym mo-
mencie wstał, zapakował do teczki 
papiery, a do kieszeni marynarki 
telefon i po prostu wyszedł. Chwi-
lę wcześniej, nie zważając na uwagi 
Marka Komorowskiego i okrzyki in-
nych radnych Prawa i Sprawiedliwo-
ści przerwał sesję i ogłosił, że chce za 
kilka dni porozmawiać z przedstawi-
cielami wszystkich ugrupowań, choć 
na sali była ponad połowa radnych 
(łącznie z nim – 17 z 30).

Manewr z pogranicza tego, co 
mieści się w regułach demokracji 
i tego, co zbliża się do niechlubnej 

tradycji liberum veto, spowodował, 
że podczas trzeciej sesji samorządu 
województwa nie udało się zde-
cydować o niczym poza prostymi 
kwestiami proceduralnym. Region 
ma przewodniczącego Sejmiku 
i marszałka, ale nie ma całego za-
rządu województwa i wiceprzewod-
niczących. 

Karol Pilecki przerywając ob-
rady zadeklarował wolę spotkania 
po kilku dniach z reprezentantami 
wszystkich obecnych w Sejmiku 
ugrupowań. Miało do rozmów dojść 
w poniedziałek, 3 grudnia, ale zosta-
ły przełożone.

Oświadczenia

Radni Prawa i Sprawiedliwości, 
zanim jeszcze rozmowy się zaczęły, 
opublikowali stanowisko podpisane 
przez Artura Kosickiego, marszał-
ka województwa, a zarazem prze-
wodniczącego klubu PiS. Czytamy 
w dokumencie: „Klub radnych Pra-
wa i Sprawiedliwości dąży do jak 
najszybszego zakończenia sporu 
powodującego paraliż pracy samo-

rządu województwa podlaskiego. 
Chcemy zgody, która pozwoli roz-
począć normalną działalność władz 
nowej kadencji. Jesteśmy gotowi 
na dialog z opozycją, aby osiągnąć 
kompromis dobry dla przyszłości 
naszego regionu”.

Gotowość do dialogu nie ozna-
cza jednak aprobaty dla wydarzeń 
z poprzedniej sesji. Przerwanie ob-
rad niewłaściwe, arbitralna decyzja 
przewodniczącego, interes partyjny 
– tego rodzaju sformułowania po-
jawiają się w stanowisku. „Zrywanie 
Sejmików przypomina najgorsze 
tradycje znane z kart historii – sym-
bolizuje bezład i sobiepaństwo, któ-
re prowadzą do anarchii. Nie tak 
rozumiemy służbę mieszkańcom 
Podlasia. Chcemy dialogu, opartego  
na szacunku dla demokracji” - do-
dają radni PiS.    

I wzywają do jak najszybszego 
wznowienia obrad, dokończenia 
wyborów prezydium Sejmiku i za-
rządu województwa oraz sformo-
wania komisji i rozpoczęcia meryto-
rycznej pracy.

„Szanowni Państwo – Radni 
PO i PSL. Podlaskie nie jest nasze 
ani Wasze. Jest współne – wszyst-
kich mieszkańców bez względu na 
poglądy. Nie upolityczniajcie pro-
blemów, które stoją przed naszym 
regionem, na czele ze skuteczną re-

alizacją programów unijnych. Macie 
prawo nas rozliczać, ale nie macie 
prawa blokować przekazania wła-
dzy. 

Jesteśmy gotowi do dialogu.
Wyrazem naszej dobrej woli jest 
możliwość wycofania wniosku o od-
wołanie przewodniczącego Karola 
Pileckiego. Oczekujemy jednak od 
niego współpracy i godnego spra-
wowania funkcji jako reprezentanta 
całegop Sejmiku” - macha na ko-
niec gałązką oliwną Artur Kosicki 
w imieniu klubu radnych Prawa 
i Sprawiedliwości.     

Niemal natychmiast jednak 
pojawiło się wspólne oświadczenie 
klubów KO i PSL podpisane przez 
Karola Pileckiego i Stefana Krajew-
skiego. 

„W pierwszym wystąpieniu 
Marszałek-Elekt Pan Artur Kosicki 
wyraźnie deklarował współpracę ze 
wszystkimi radnymi, ze wszystki-
mi klubami Sejmiku Województwa 
Podlaskiego. Tymczasem, razem 
z klubem Prawa i Sprawiedliwo-
ści praktycznie natychmiast złożył 
wniosek o odwołanie wspólnego 
Przewodniczącego Sejmiku, bez 
podania powodów, łamiąc własne 
zobowiązania i deklaracje” - piszą 
koalicjanci. 

Też używają mocnych sformu-
łowań: teatr jednego aktora, kłam-

stwa i wprowadzanie opini publicz-
nej w błąd (w związku z funduszami 
unijnymi). Wnioskują o spotkanie 
szefów klubów z marszałkiem- 
elektem i ustalenie zasad „współ-
tworzenia” Sejmiku.

Karol Pilecki i Stefan Krajew-
ski kończą jednak swoje oświad-
czenie dosyć ostro: „Zapraszanie 
do rozmów przy jednoczesnym, 
bezpodstawnym oskarżaniu jest in-
teresującą, ale nieakceptowalną for-
mą prowadzenia dialogu. Niemniej, 
mamy wciąż dobrą wolę i wyrażamy 
chęć wypracowania porozumienia 
i prowadzenia satysfakcjonującej 
wszystkie strony współpracy w Sej-
miku Województwa Podlaskiego”.     

Zarząd, wersja lokalna?

Źródłem paraliżu stały się we-
wnętrzne problemy PiS. Większość 
16 do 14 powinna pozwolić na 
spokojne obsadzenie kluczowych 
stanowisk. Wśród radnych powstał 
jednak sprzeciw wobec forsowanych 
przez centralę rozwiązań kadro-
wych, a zwłaszcza przeciwko wpro-
wadzeniu do zarządu województwa 
dwóch osób spoza grona radnych 
- Marcina Sekścińskiego i Jakuba 
Fica. Dlatego z poparciem niektó-
rych radnych PiS wybory na prze-
wodniczącego wygrał Karol Pilecki 
z KO, a nie Marek Komorowski 
z PiS, dlatego nie doszło do szyb-
kiego sformowania zarządu. 

Nieoficjalne informacje z więk-
szościowego ugrupowania wskazy-
wały na spore zmiany personalne. 
Władze województwa mają utwo-
rzyć wybrany już marszałek Artur 
Kosicki i proponowany wcześniej 
Marek Olbryś z Łomży. Poza nimi 
do zarządu mieliby trafić: zamiast 
Romualda Łanczkowskiego, Mar-
cina Sekścińskiego i Jabuka Fica - 
Stanisław Derehajło (Porozumienie 
Jarosława Gowina) oraz Wiesława 
Burnos i Aleksandra Szczudło (So-
lidarna Polska). Mowa jest jeszcze 
o Bogusławie Dębskim na prze-
wodniczącego Sejmiku.           

Zarząd województwa musi zo-
stać wybrany do 3 miesięcy po wy-
borach, czyli zostały jeszcze niespeł-
na 2 miesiące. 
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W Sejmiku się gotuje  
i może coś z tego będzie 
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Możemy przekształcać każdą 
naszą rzeczywistość w tę rzeczy-
wistość rajską, wypełnioną  huma-
nizmem w stosunku do drugiego 
człowieka. W dzisiejszej Ewangelii 
Chrystus wzywa nas, aby nasze życie 
było czuwaniem , aby to nasze życie 
było zawsze przygotowane na jego 
przyjście. W hospicjum codziennie  
odbywa się to przygotowanie na 
spotkanie z Chrystusem, z naszym 
Panem i Stworzycielem. Naszym 
zadaniem jest to, że by wspierać 
piękne dzieła miłosierdzia. 

Ostatnio słyszymy że są pla-
ny aby powiększyć to hospicjum 
w aby więcej osób przyjąć, aby wię-
cej mieszkańców naszego grodu 
tych, którzy cierpią miało  szansę 
przygotować się na ostateczność. 
Bogu dziękujemy za to, że ta Ziemia 
wydała ludzi, którzy zainteresowali 
się ideą budowy hospicjum. Dzię-
kujemy za wszystkich ludzi dobrej 
woli , którzy przyczynili się, że ta in-
stytucja jest na naszej ziemi, bo jest 
to instytucja miłości, miłosierdzia, 
cierpliwości. Co roku jestem na Wi-
gilii w łomżyńskim hospicjum. Wi-
dzę rodziny, pielęgniarki i lekarzy, 
spieszących z profesjonalną pomocą,  
aby ulżyć aby być podparciem w dro-
dze do wieczności  Niech Bóg wyna-
grodzi waszą ofiarną służbę na rzecz 
drugiego człowieka. Niech Pan Bóg 
błogosławi naszemu hospicjum, aby 
było otwarte na każde ludzkie cier-
pienie, aby ci, którzy pragną się tam 
dostać, znaleźli tam swój czas, swo-

je miejsce, ostateczność, przestrzeń 
i twarze miłosiernych.   

Prowadząca uroczystość Izabela 
Metelska, przewodnicząca Okrę-
gowej Izby Pielęgniarek i Położnych 
w Łomży: - Jak trudna to była  ta 
droga 25 lat Pani Teresy zespołu 
pokazuje przykład. Gdy ustalałyśmy 
szczegóły uroczystości, zapytałam 
kto opowie o historii. Pani prezes 
powiedziała żebym to ja zrobiła, bo 
ona może się rozpłakać. Zrobiły na 
mnie ogromne wrażenie takie sło-
wa: silnej, pełnej determinacji, nie 
cofającej się przed przeszkodami 
kobiety. Zabrzmiały jak tysiąc słów. 
Zwracam się do wszystkich państwa 
o wspieranie działalności hospicjum. 

Poseł Bernadeta Krynicka: - 
Pracowałyśmy przed laty w tym 
samy zakładzie pracy, czyli szpita-
lu. Nic się Pani nie zmieniła. My-
ślę, że ta działalność,  aktywność 

w czynieniu dobra powoduje, że 
Pani zatrzymała czas. Warto poma-
gać innym, bo to nas umacnia, daje 
siły. Jestem pielęgniarką z 24-letnim 
stażem,  ale pracowałam na oddziale 
dziecięcym. Obserwowałam jak nasi 
pacjenci szybko wracają do zdrowia. 
W  hospicjum jest inaczej. Muszą 
być tu bardzo silne osoby: charakte-
rem, osobowością, wiarą, bo przecież 
towarzyszą codziennie człowiekowi 
w przechodzeniu do wieczności 

Wojewoda Bohdan Paszkow-
ski: Cieszę się, że mogłem prze-
kazać Pani odznakę honorową Za 
Zasługi dla Ochrony Zdrowia , jaką 
przyznał minister zdrowia. Gdy 
Polska się zmieniała, powstawały 
takie inicjatywy hospicyjne. Czę-
sto rodziły się w środowisku ludzi 
związanych z Solidarnością. Pani się 
z tego środowiska wywodzi. Hospi-
cja to był też symbol zmian, o które 
trzeba było zabiegać, walczyć. Do-
brze, że jesteśmy w wolnej Polsce, 
że możemy w różnych formach po-
dejmować działania, aby drugiemu 
człowiekowi przyjść z pomocą i tę 
naszą wspólnotę wzmacniać.

Chciałbym  serdecznie podzię-
kować za ten trud wysiłek, prze-
łamywanie wielu barier, instytu-
cjonalnych, a może czasami nawet 
nieufności  społecznej. Państwo ma-
cie w nazwie "Towarzystwo Przy-
jaciół Chorych ". Myślę, że trzeba 
byłoby to rozszerzyć -  i "Rodzin 
Chorych". Mam nadzieję, że bę-
dziecie mogli jeszcze wiele dobrych 
rzeczy dokonać. Jeśli się wkłada ser-
ce i oddanie to przychodzą efekty. 

Poseł Lech Antoni Kołakow-
ski: - Pamiętam te boje, jakie pani 
Teresa Steckiewicz w pierwszej 
kadencji samorządu musiała to-
czyć, aby to hospicjum powstało. 
Jej wielka staranność, niezłomność 
pozwoliła je zbudować. Powstała in-
stytucja, która na trwale wpisała się 
w krajobraz Łomży i Ziemi Łom-
żyńskiej. 

Jacek Piorunek, radny Sejmi-
ku: - Nasze hospicjum jest specy-
ficzne. Kiedy byłem w zarządzie 
województwa, przeznaczaliśmy 
poważne fundusze na hospicjum 
np. w Suwałkach. I zawsze była ta 
myśl: czy nie powinniśmy wspie-
rać takich, którzy nie mają "do-
brych wujków" w postaci samo-
rządów czy instytucji państwa.  Tu, 
w Łomży, trzeba było wszystko 
zbudować samemu, to była czysta 
partyzantka. Proszenie przedsię-
biorców, zbiórki pod kościołami, 
1 procent... I to towarzyszenie 
Pani Teresy Steckiewicz bez tych 
"wujków" spełnia swoją misję na 
poziomie najwyższym. Samorząd 
województwa wreszcie otworzył 
się na hospicjum i na rozbudo-
wę będą środki z RPOW, żeby to 
miejsce nad Narwią żyło i funk-
cjonowało.

Andrzej Galicki, zastępca pre-
zydenta Łomży: - Ludzie, którzy 
trafiają do hospicjum potrzebują 
w mniejszym stopniu pocieszania, 
a bardziej fachowej pomocy. Tutaj 
taką znajdują. Odchodzenie w ta-
kim miejscu jest wielkim błogosła-
wieństwem.  Zapewniam, że bę-
dziemy wspierać hospicjum. Kiedyś 
zapytałem  jak Pani Teresa to robi. 
Odpowiedziała, że ma przecież na-
dal 18 lat. Andrzej Garlicki odczytał 
także list z życzeniami, gratulacjami 
i deklaracją współpracy z hospicjum 
od prezydenta Mariusza Chrza-
nowskiego. - Aby sława były nie 
tylko słowami... - dodał zastępca 
prezydenta i zaprosił do mikrofonu 
przewodniczącego Rady Miejskiej 
Jana Olszewskiego: - Proszę przyjąć 
podziękowania za 25 lat wspaniałej 
i tak potrzebnej prac, podziękowa-
nia za miłosierdzie. Na najbliższej 
sesji rozpatrzymy projekt uchwały 

o przeznaczeniu 25 tysięcy złotych 
na rzecz hospicjum. 

Marek Olbryś, radny Sejmi-
ku, dyrektor Miejskiego Przedsię-
biorstwa Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej w Łomży: - Jestem 
dumny że razem z Panią Teresą 
wywodzimy się razem z kręgu So-
lidarności. Bo od tego sie zaczyna 
- od solidarności wobec drugiego 
człowieka. Mam świadomość, że 
samorządy powinny robić znacznie 
więcej dla wsparcia tego rodzaju ini-
cjatyw.                     

Ksiądz Marek Kujawski, pallo-
tyn: -  Witam serdecznie, a szcze-
gólnie siostrę naszą Teresę. Przy-
jeżdżam ze wspólnoty hospicyjnej 
w Radomiu, która jako jedyna na 
Mazowszu posługuje 24 godziny na 
dobę w domach chorych na zasadach 
wolontariatu. Wśród wolontariuszy 
są utalentowane dziewczęta, które 
dla naszej siostry Teresy przygoto-
wały dwie prac, które ją symbolizują: 
Jezus i Anioł. Ona jest aniołem Zie-
mi Łomżyńskiej, który zrodził się 
aby pociągnąć do wspólnoty wielu 
innych aniołów, żeby tę anielskość 
propagować. Dla mnie Pani Tere-
ska jest proboszczem Łomży, może 
tylko "nieopublikowanym". Głośno 
to  mówię, bo znam ją od początku. 
Tereska zachowuje to, co jest istotą 
- przesłanie służby w każdej chwili 
każdej doby. Iluż to ludzi odprowa-
dziła -  modliła się na kolanach ca-
łymi nocami. Ja teraz proszę  o mo-
dlitwę za tego świętego człowieka, 
anioła, żeby mogła dalej to robić.    

25 lat Łomżyńskiego Hospicjum
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Zalany wodą budynek, w któ-
rym nie było nic,  tylko żaby. Upór 
i determinacja. I w kilka miesięcy 
później w pierwszym łomżyńskim 
hospicjum pojawia się pierwsza 
pacjentka. Kobieta umierająca na 
białaczkę. Od tamtej pory kres 
ziemskiej wędrówki, a właściwie 
zapewnienie godnego przejścia 
chorego na „drugą stronę”, to dla 
Teresy Steckiewicz sens istnienia. 
O tym skąd czerpała siłę, by walczyć 
z przeciwnościami, systemem, jak 
wchodziła na budowę hospicjum, by 
nosić pustaki, a także o szczęściu do 
ludzi z Teresą Steckiewicz, założy-
cielką hospicjum i niezmiennie pre-
zesem Łomżyńskiego Towarzystwa 
Przyjaciół Chorych "Hospicjum" 
pw. Ducha Świętego w Łomży, roz-
mawia Marlena Siok. 

Marlena Siok: - 25 lat łomżyńskiego ho-
spicjum, 25 lat w służbie wiary, nadziei 
i miłości. Czy dziś, wciąż pamięta Pani 
dzień, w którym hospicjum rozpoczęło 
swoją działalność? 

Teresa Steckiewicz: - Doskona-
le pamiętam ten dzień. Był to czas 
kiedy hospicja w Polsce zaczęły po-
wstawać. Kiedy pracowałam jako 
pielęgniarka na izbie przyjęć, przy-
wożono pacjentów z chorobą nowo-
tworową. Lekarze bardzo często nie 
chcieli ich przyjmować. Twierdzili 
- rozpoznanie jest ustalone i opie-
ka należy do rodziny. Bliscy wtedy 
wpadali w lament, płakali że nie 
ma kto zrobić zastrzyku,  że pacjent 
cierpi, że sobie po prostu nie dadzą 
sobie rady. I kiedy tak obserwowa-
łam wiadomości z Polski i czytałam 
prasę, w której donoszono o kolej-
nych hospicjach,  zrodziła mi się  
myśl, że dobrze by było stworzyć 
również takie miejsce w Łomży. 
To była taka „iskra” inspiracji. Spo-
tkałam się z koleżanką, która była 
przewodniczącą izb pielegniarskich 
i opowiedziałam jej o moim pomy-
śle: o tym że chcę stworzyć miejsce, 
gdzie chorzy na nowotwór ludzie, 
których szpital nie chce przyjąć, 
znajdą odpowiednią opiekę. Wów-
czas w Gdańsku odbywało się mię-
dzynarodowe forum, hospicyjne. 
Postanowiłam pojechać. Byli tam 
przedstawiciele ówczesnej Czecho-
słowacji i Polski. Pojechałyśmy do 
Gdańska po to, żeby się dowiedzieć, 
jak to wszystko działa. Nie wie-
działam nawet od czego zacząć, ale 
doszły mnie słuchy, że w tym czasie 
i w Białymstoku powstawało ho-
spicjum. Dowiedziałam się, że, aby 
móc powołać do życia hospicjum, 
trzeba mieć osobowość prawną, czy-
li założyć stowarzyszenie i zareje-
strować w sądzie. I tak też zrobiłam. 
W 1992 roku powołałam Łomżyń-
skie Towarzystwo Przyjaciół Cho-
rych „Hospicjum” pod wezwaniem 
Ducha Świętego w Łomży. Było to 
rok przed powstaniem stacjonarne-
go hospicjum. Ogłosiłam również 
wtedy,  że powstaje ruch hospicyjny 
i na pierwsze spotkanie przyszło 60 
osób, na czele z wojewodami. 

Kiedy już wszelkie formalności 
zostały dokonane, trzeba było zna-
leźć odpowiednie pomieszczenie. 

Stwierdziłyśmy, że musimy utwo-
rzyć zarówno stacjonarne, jak i do-
mowe hospicjum. Swoją potrzebę 
zgłosiłam ówczesnym władzom 
Łomży. Poprosiłam o przekazanie 
budynku. Prezydent Henryk Żele-
chowski wyraził zgodę. Starałyśmy 
się o obiekt po poliklinice. Jednak 
zastrzeżenie wniosła policja i za-
trzymała nieruchomość. Gdy oka-
zało się, że nie dostaniemy tego 
budynku, znowu zaczęłam szukać 
pomieszczeń. Prezydent powiedział, 
że jest taki łącznik przy ośrodku 
terapii uzależnień alkoholowych 
i że może mnie to zainteresuje. Po-
stanowiłam sprawdzić. Kiedy tam 
zajrzałem, zobaczyłam wodę i małe, 
skaczące żabki, takie „kumki”. Po-
myślałam jednak: jak to przebudu-
ję, to będzie całkiem dobre miejsce. 
I tak się stało. 

Powstała placówka na 6 łóżek, 
dokładnie 2 sale, w każdej po 3. Ko-
rytarz służył nam jako świetlica, ka-
plica i sala dziennego pobytu. Była 
jedna łazienka dla personelu i dla 
chorych. Mieliśmy również salę dla 
pielęgniarek, a w podpiwniczeniu 
znajdowała się apteka i pokój biu-
rowy z księgowością oraz kuchnia. 
I tak powstało hospicjum.

Funkcjonowaliśmy tak do roku 
2000. Pewnego dnia, kiedy podej-
rzałam, że stoi obok taki barak mu-
rowany z powybijanymi oknami po-
myślałam, że to też po przebudowie 
mogłoby się nadawać na hospicjum. 
Ponownie wystąpiłam do prezyden-
ta, tym razem Jana Turkowskiego, 
o przekazanie tego budynku. Do-
stałam go. Jednak kiedy zaczęła się 
kadencja nowego prezydenta, Jerze-
go Brzezińskiego, zaczęły się scho-
dy. Oddalała się zgoda na budowę 
hospicjum. Zwróciłam się do firmy 
„Prefbet” w Śniadowie. I to właśnie 
od nich dostaliśmy pustaki i cement 
na budowę. Wykonawcy działali 
społecznie. Miejskie Przedsiębior-
stwo Wodociągów i Kanalizacji 
podłączyło nam za darmo wodę. 
Wszystko, co przyczyniło się do 
budowy hospicjum, które obecnie 
istnieje, było czynem społecznym. 
Mimo tego, iż rozbudowaliśmy na-
szą placówkę, te potrzeby stale rosną 
i ponownie borykamy się z pro-
blemem zbyt małej liczby miejsc. 
W tym kompleksie, który obecnie 
użytkujemy nie ma sali terapii zaję-
ciowej, sali do rehalibitacji z praw-
dziwego zdarzenia, czy magazynu 
na sprzęt. Dlatego rozpoczęliśmy 

kolejną rozbudowę. W miejscu, któ-
re właśnie powstaje będą 3 sale cho-
rych oraz poddasze użytkowe. Tak 
wyglądały początki łomżyńskiego 
hospicjum, które łatwe nie były. 

M.S: - A pamięta Pani, kiedy do hospi-
cjum trafił pierwszy pacjent? 

T.S: - To była pacjentka z białacz-
ką. Trafiła do nas pierwszego grud-
nia 1993 roku. Dlatego akurat tego 
dnia świętujemy rocznicę naszego 
powstania. W ciągu kolejnego roku 
trafiło do nas 30. pacjentów. Kiedy 
powstawało hospicjum w społeczeń-
stwie funkcjonowało przekonanie, 
że jest to nic innego, jak umieral-
nia. Jest to kompletną bzdurą. Gdy 
pacjent lepiej się u nas poczujem 
może wrócić do domu. Najlepiej by 
było, gdyby pacjent był w domu i od-
chodził wśród rodziny, najbliższych. 
Jednak ludzie teraz są bardzo wy-
godni. Wolą oddać bliskiego, pozbyć 
się problemu niż opiekować się nim 
osobiście. Mamy jednak także cho-
rych, których rodziny nie chcą oddać 
do hospicjum i dlatego jeździmy do 
nich na wizyty domowe. W tej chwili 
mamy 11 takich chorych, a mogliby-
śmy mieć więcej. W tej chwili część 
wizyt domowych realizuje hospicjum 
z Białegostoku. 

M.S: - Placówka istnieje, ale te stoczone 
wojny, walki które trwały nawet kilka 
lat... Skąd się brała i nadal się bierze 
siła, by zmagać się z systemem, niezro-
zumieniem?

T.S: - Ta siła pochodzi z góry. 
Sama czasami zastanawiam się 
skąd ją biorę, jeszcze w tym wieku 
i głowię się, jak to się dzieję, że jesz-
cze nie wygasła we mnie energia. 
Mój mózg normalnie funkcjonuje, 
a fizyczna sprawność sprawiła, że 
rozpoczynam kolajną budowę. To 
prawdziwy cud.  

M.S: - Jak się domyślam decyzja o roz-
poczęciu budowy wymagała ogromnej 
odwagi, przecież nie znała się Pani na 
budowlance, na prawie... 

T.S: - To prawda, a mimo to po-
stanowiłam zaryzykować. Zdarzały 
się sytuacje, że na budowie nosiłam 
pustaki czy impregnowałam drew-
no na stropy. Można powiedzieć,  że 
ze strzykawki przeszłam na kielnię. 
Teraz bardzo dobrze orientuję się 
w budowlance. Natomiast jeśli cho-
dzi o prawo, to rzeczywiście również 
nie miałam o tym pojęcia, ale jak już 
się zacznie, to człowiek się wgłębia, 

poszukuje, a co za tym idzie staje 
się  bardziej sprawny. Kiedy tworzy-
łam hospicjum, wydawało mi się, że 
to pacjent z emerytury będzie płacił 
za leczenie i opiekę. Jednak po pew-
nym czasie doszłam do wniosku, że 
nie można obciążać chorych takimi 
kosztami i trzeba szukać środków 
gdzieś indziej. Lekarz wojewódzki 
i wojewoda wsparli nas finansowo, 
znaleźli środki na pomoc w utrzy-
maniu hospicjum. Później powstały 
Kasy Chorych,  więc leczenie pa-
cjentów było już kontraktowane. 
Kiedy napisałam kosztorys rocznego 
utrzymania placówki i dostałam wię-
cej niż się spodziewałam, bardzo się 
zdziwiłam. Podziękowałam i chętnie 
wzięłam. Gorsze problemy są jednak 
z Narodowym Funduszem Zdrowia. 
Miał być zlikwidowany,  z czego się 
cieszyłam, a tu się okazuje że, ciągle 
trzeba się wykłócać, nawet o najdrob-
niejszy szczegół. W tamtym roku 
trzy razy jeździłam podpisać kon-
trakty na wizyty domowe, bo nie 
godziłam się na zmniejszenie z 14 
na 9 chorych. W mieście, w którym 
jest 60 tysięcy mieszkańców, mogę 
na kontrakcie udzielić pomocy tylko 
9 osobom. W tej chwili zajmujemy 
się wyjazdowo 15 cierpiącymi. Na-
rodowy Fundusz Zdrowia jest mi 
winien 100 tysięcy złotych za kar-
mienie chorych, bo od początku roku 
nie płaci. I o  wszystkio trzeba się 
z nimi targować. Ciągła walka o naj-
drobniejszą rzecz. Jak z władzami 
na miejscu nie ma walki, to jest ona 
szczebel wyżej. Żeby utrzymać ho-
spicjum trzeba mieć 1,5 miliona zło-
tych rocznie. Nie da się uzyskać takiej 
sumy z kontraktów. Dobrze że jest 
ten 1 procent i darowizny od osób 
fizycznych. Znajduje się wielu ludzi 
dobrej woli. Nawet firmy czy też 
szkoły zbierają zakrętki, za co bardzo 
serdecznie dziękujemy. W tym roku 
niektórzy rolnicy z Nowogrodu, gdy 
zebrali ziemniaki, buraki, marchew-
kę, podzielili się z nami. Utrzymanie 
wtedy staje się lżejsze. Ciągle trzeba 
mieć na uwadze, że pacjent z choro-
bą nowotworową nie płaci za opiekę. 
Rodzina pobiera emeryturę czy rentę, 
czasami ktoś wrzuci do skarbony 50 
czy 100 zł, ale to tyle. Nie czują się 
w obowiązku, żeby coś wrzucić. Na-
tomiast w zakładach opiekuńczych 
pacjent przekazuje 70 - 80 procent 
emerytury za swój pobyt. Łóżko cho-
rego to koszt około 8 tysięcy złotych. 
Jak ktoś ma 500 czy 600 zł emery-
tury, to ile trzeba do tych 8 tysięcy 

dopłacić? A gdzie jeszcze ludzie? 
Obecnie zatrudniamy około 30 osób. 
Są to ludzie z powołania, bo bez cha-
ryzmy do chorego, nic by z tego nie 
było. Staramy się, by pacjenci mieli 
u nas wszystko, czego potrzebują. 
I widzimy, że ludzie to doceniają. 
Nawet z Polski dzwonią, żeby dostać 
się do naszego hospicjum, właśnie ze 
względu na dobrą opiekę. 

M.S: - Patrząc przez pryzmat tego 25–
letniego doświadczenia, co Pani zda-
niem decyduje o tym, że chory czuje się 
w hospicjum bezpiecznie, że nie lęka 
się tego momentu przejścia na drugą 
stronę? 

T.S: - Obecność. To, że ktoś 
przy nim jest, że nie czuje się sa-
motny. Pacjentowi nie wolno narzu-
cać swojej woli. Trzeba go słuchać. 
Opowie o swoich potrzebach albo 
nie, ale będzie czuł, że ktoś przy 
nim jest. Nasze hasło hospicyjne 
to:” Bądź przy mnie, pomóż mi, nie 
opuszczaj mnie”. I właśnie w tym 
jest cała istota rzeczy: bądź przy 
mnie, nie opuszczaj mnie, żebym 
nie był samotny,  żebym czuł twoją 
obecność w chwili odejścia. 

M.S: - A patrząc na hospicjum dzisiaj, co 
Pani sobie myśli, co czuje? 

T.S: - Myślę, że wykonałam 
dużą robotę dla Łomży. Jako jedy-
na pielęgniarka w naszym mieście 
zostawię po sobie pomnik, który bę-
dzie służył innym. 

M.S: - Gdyby mogła Pani cofnąć się 
w czasie, ale jednocześnie zachować 
ten bagaż doświadczeń, zdecydowała-
by się Pani jeszcze raz nieść te hospicyj-
ne brzemię?  

T.S: - Oczywiście. Zrobiłabym 
to jeszcze raz, ale lepiej. Z większym 
luksusem dla pacjentów. Mając to 
doświadczenie, inaczej bym to zro-
biła. Wychodzę z założenia, że za-
wsze trzeba się starać. Jak już coś się 
zacznie, to trzeba robić to do końca, 
bez żadnych ustępstw. Należę do 
takich osób, że jak mnie wyrzucają 
drzwiami, to wracam i kończę to co 
zaczęłam. Muszę przyznać, że nie 
wiem skąd bierze się ta odporność 
i upartość. Sama czasem zastana-
wiam się: po co mi to wszystko, czy 
nie lepiej usiąść i spokojnie dożywać 
swoich dni. Tak się jednak nie da, 
widocznie mam to we krwi, że póki 
można, to trzeba coś robić.

M.S: - Kiedy opowiada Pani o tych 
wspomnieniach... One wciąż powodu-
ją, że oczy robią się „szklane”.

T.S: - Nie da się tego ukryć. Jak 
przesłuchiwała mnie służba bez-
pieczeństwa, to nawet oczko mi nie 
drgnęło, a jak mówię o hospicjum to 
łza się kręci w oku i nic na to nie 
poradzę.  

M.S: - A z czego to wynika?
T.S: - Z wrażliwości. Z tego, że 

udało mi się wyjść z tych wszystkich 
kłopotów, że są już za mną. Mam 
nadzieję, że już się nie powtórzą. 
Poradziłam sobie.  A tak szczerze 
mówiąc, to dalej się kłopotów imam 
i biorę je na siebie... 

Ze strzykawki przeszłam na kielnię
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Szczególnie uroczysty charakter miały 
obchody Dnia Sybiraka w Szkole Pod-
stawowej w Olszynach w gminie Piąt-
nica. Społeczność placówki ma podjąć 
decyzję, czy ofiary wywózek na „nie-
ludzką ziemię”, bohaterowie, z których 
nieliczni wrócili do Polski najdłuższą 
drogą, będą patronować edukacji mło-
dego pokolenia. Rozstrzygnie o tym 
głosowanie. 

- Trzeba pamiętać o tych wła-
śnie wydarzeniach, zwłaszcza kie-
dy przypada stulecie niepodległo-
ści. Skłaniamy się ku Sybirakom, 
ale oczywiście decyzja jest sprawą 
otwartą. Najważniejszy jest głos 
mieszkańców, rodziców, nauczycieli, 

uczniów - podkreśla Sylwia Pień-
kowska, dyrektor SP w Olszynach.

„Pamiętamy i będziemy pamię-
tać” - deklaruje społeczność szkoły 
w Olszynach. Pod takim hasłem 
przygotowała spotkanie z udziałem 
świadków historii.

- Współpracujemy już od wielu 
lat ze szkołą. Przekazujemy nasze 
wspomnienia i literaturę związaną 
z pobytem na Syberii oraz działal-
nością Związku Sybiraków. Mło-
dzież uczestniczy w naszych uro-
czystościach. Myślę, że to dla niej 
znakomita,  żywa lekcja prawdziwej 
historii – uważa Danuta Pieńkow-
ska-Wolfart, prezes Związku Sy-
biraków w Łomży.

Jak szacują historycy, z kilku ty-
sięcy łomżyńskich zesłańców na Sy-
berię i do Kazachstanu, nie wróciła 
w ojczyste strony co trzecia osoba.            

Aktywnym uczestnikiem wy-
darzeń społecznych w Olszynach, 
a zwłaszcza w szkole, jest ksiądz 
Marek Natkowski, proboszcz miej-
scowej parafii.

-Ci świadkowie historii, nie-
zbędni w dziele patriotycznego wy-
chowania, są dzisiaj z nami. Chce-
my im oddać hołd, a zarazem prosić 
o to, by nasza szkoła była pod pa-
tronatem Sybiraków. Chcemy mieć 
sztandar, herb. To musi być ich, bo 
są konieczni w naszej rzeczywistości 
– deklaruje kapłan.

„Tam, właśnie teraz rozkwitły 
kwiaty...” - śpiewali młodzi wyko-
nawcy artystycznej odsłony spotka-
nia w Dniu Sybiraka w szkole w Ol-
szynach. Przypomnieli też wiersze 
i sybiracki hymn „A myśmy szli 
i szli...”. W niejednym oku widzów 
zakręciła się łza wzruszenia.   

Ziemia Łomżyńska

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej Zakład Budżetowy

ogłasza
przetarg nieograniczony w formie konkursu ofert 

na najem lokalu użytkowego przy ulicy Dwornej 35.
 Miejsce i termin odbycia przetargu: 

 20.12.2018 r., godz. 10:00, siedziba MPGKiM ZB w Łomży, 
ul. Akademicka 22.

Informacje podstawowe:
 1. Powierzchnia lokalu-     76,62 m² / parter, na potrzeby najemcy, 

lokal do adaptacji we własnym zakresie / lub powierzchnia :             
 2. Cena wywoławcza-      13 zł/m² + VAT, podlega co kwartał 

waloryzacji o wskaźnik w     zrostu cen towarów 
i usług konsumpcyjnych + opłaty za świadczenia: z     użycie wody, 

odprowadzenie ścieków, centralne o      grzewanie,wywóz śmieci

Oferenci mogą zapoznać się z regulaminem przetargu 
 zapoznać się w sekretariacie MPGKiM ZB w Łomży, 

ul. Akademicka 22 w godz.7ºº- 15ºº .

Zaśpiewaj na Sylwestra 
Honorarium w wysokości 
2 tysięcy złotych, a przede 
wszystkim możliwość po-
kazania się przed  wielo-
tysięczną widownią w Noc 
Sylwestrową to główne lau-
ry w Konkursie Muzycznym 
ogłoszonym przez prezyden-
ta Łomży Mariusza Chrza-
nowskiego.   

Jak przekazuje Urząd 
Miejski, konkurs adreso-
wany jest do osób pełno-
letnich z Łomży oraz powiatów łomżyńskiego, grajewskiego, kolneńskiego, 
wysokomazowieckiego i zambrowskiego. Jego celem jest promocja lokal-
nych i regionalnych wykonawców, odkrywanie nowych talentów.

Szczegółowy regulamin dostępny jest na oficjalnej stronie interne-
towej Urzędu Miejskiego w Łomży pod adresem www.lomza.pl/index.
php?wiad=8528.

Najwyżej oceniony artysta czy zespół pojawi się na scenie na pożegnanie 
Starego i powitanie Nowego Roku w towarzystwie tak znanych muzycz-
nych firm jak Future Folk i Czadoman 

Do 10 grudnia do godz. 15:00 osoby zainteresowane udziałem w kon-
kursie powinny dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Łomży, w formacie 
MP3 lub WAVE, dwa utwory muzyczne wraz z wokalem o tematyce na-
wiązującej do charakteru wydarzenia. Swoje zgłoszenia można przesłać 
mailowo na adres:  m.kraszewska@um.lomza.pl, listownie na adres: Urząd 
Miejski w Łomży, Wydział Komunikacji Medialnej i Promocji, Stary Rynek 
14, 18-400 Łomża, bądź złożyć je osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Łomży, pokój 122. 

Do połowy miesiąca jury powołane przez organizatora dokona wstępnej 
weryfikacji i zakwalifikuje uczestników do przesłuchań, które odbędą się 
w dniach 18 - 21 grudnia w Miejskim Domu Kultury – Domu Środowisk 
Twórczych w Łomży. 

Zwycięzca konkursu będzie zobowiązany do 45-minutowego występu 
w dniu 31 grudnia 2018 r. podczas Łomżyńskiej Nocy Sylwestrowej o go-
dzinie wskazanej przez organizatora. 

Dzień Sybiraka w szkole w Olszynach 

Wójt Piątnicy Artur Wierzbowski: 
- Oświata jest trudnym tematem dla samorządów, ale nie niemożli-
wym do realizacji. Jako nowy wójt, będę robił wszystko żeby wszyst-
kie siedem szkół w gminie Piątnica było jak najlepiej wyposażonych. 
Żeby nie ucierpieli na oświatowych trudnościach ani uczniowie, ani 
nauczyciele, ani rodzice. Chcę by szkoły rozwijały się, zamierzam je 
doposażać  w niezbędny sprzęt dydaktyczny. Myślę, że powoli mi się 
to uda.         
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Górale z Pienin i Beskidów to 
stali bywalcy konkursu w Ciecha-
nowcu.

- Przyjechałem ze Szczawnicy 
nad Dunajcem. W naszych stro-
nach trombity można usłyszeć 
w czasie redyku czyli spędzania 
owiec z gór – mówi Bartosz Ga-
wryś. - Uwielbiam grać na trom-
bicie - dodaje Daria Waruś ze 
Szczawnicy.

Wyniki
Trzydzieści siedem lat istnienia 

Konkursu uratowało od zapomnie-
nia muzykę pasterską oraz instru-
menty. Reaktywowało tradycję gry 
na trąbach i instrumentach paster-
skich. W ciągu kilkudziesięciu lat 
trwania tego wydarzenia powstały 
nowe ośrodki propagujące i uczące 
gry na ligawkach oraz innych trady-
cyjnych instrumentach. Wydarzenie 

odbywa się dzięki dofinansowaniu 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego. 

W jury Konkursu zasiadają 
etnografowie, etnomuzykolodzy 
i muzykolodzy m.in. z Polskiej Aka-
demii Nauk, Uniwersytetu War-
szawskiego, muzeów. 

Najlepsi w poszczególnych kon-
kurencjach i kategoriach wieko-
wych:

Ligawki - Jakub Kamiński, Nur 
(do 10 lat), Rafał Radziszewski, 
Bogusze Stare (do 16 lat), Teodor 
Niemyjski, Ciechanowiec (do 64 
lat) i Roman Brochocki, Sokołów 
Podlaski (powyżej 65 lat);

Bazuny - Andrzej Galiń-
ski, Borkowo (dzieci) i Grzegorz 
Choszcz, Brodnica Górna (dorośli);

Trombity - Bartłomiej Golec, 
Łodygowice (dzieci) i Tadeusz Ruc-
ki, Koniaków (dorośli);

Rogi pasterskie - Bartłomiej 
Golec, Łodygowice (dzieci) i Ja-
rosław Jaroszewski, Nowe Miasto 

Lubawskie (dorośli);
Inne instrumenty pasterskie 

- duet Virginija Rekus i Sara 
Pik, Puńsk (do 10 lat), Michał 
Zawada, Kamesznica (do 16 lat) 
i Romuald Jędraszak, Kostrzyn 
(dorośli).

Konkursowej rywalizacji towa-
rzyszyły  też koncerty zaproszonych 
zespołów. Pierwszego dnia były to: 
Pleskota z Chmielna, Koniaków 
z Koniakowa, Dudziarze z Mińska 
(Białoruś) i Pieniny z Krościenka 
nad Dunajcem, a drugiego - Liar-
man.                   

Ziemia Łomżyńska

Świąteczne zakupy - Tylko w Polskim sklepie!

Zagrali na początek Adwentu aż echo poniosło...

Biskup senior Diecezji Drohiczyńskiej Antoni Dydycz
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Najlepszy Nauczyciel, Najlepszy Sporto-
wiec... Wiadomo, że jesteśmy w szkole 
i bierzemy udział w jakimś plebiscycie 
czy konkursie. Ale kiedy pojawiają się 
kategorie Psiapsie Roku czy Impre-
zowicz Roku to już wiadomo, że jeste-
śmy w I LO w Łomży. Tu nie wypada się 
nie wyróżniać i nie wypada kiepsko się 
bawić.             

Tydzień Kultury Uczniowskiej 
to na "Bernatowicza" tradycja paru 
dziesiątków lat. Zamykające go "Ta-
deuszki" to hołd dla patrona I Li-
ceum Ogólnokształcącego im. Tade-
usza Kościuszki w Łomży (chociaż 
w tym roku byłoby zręczniej, gdyby 
miał na imię Andrzej, bo wypadły 
w "Andrzejki" ) i mają 12-letnią hi-
storię. Dla Wiktora Walewskiego są 
ważną cezurą rozpoczynającą kolej-
ną część roku szkolnego.

- Ślubowanie mamy wprawdzie 
wcześniej, ale  wydaje mi się, że to 

TKU i "Tadeuszki" tak naprawdę 
otwierają ten szkolny sezon kultu-
ralny - mówi drugoklasista. Był tym 
razem nominowany dwukrotnie do 
nagród, w tym wśród najlepszych  
uczniów, ale nagrodę otrzymał 
wspólnie z Agnieszką Witek jako 
Para Roku. Gdy koleżanki i koledzy 
zaczęli skandować: "gorzko, gorz-
ko..",  przyklęknął i szarmancko 
ucałował dłoń partnerki.

Dyrektor I LO Jerzy Łuba jest 
dumny ze swoich uczniów.

- Bardzo im dziękuję za przy-
gotowanie wszystkich wydarzeń - 
a mieliśmy  i część sportową, i po-
etycką, i koncert, i charytatywną, 
i na zakończenie "Tadeuszki" - oraz 
za udział w nich. Okazali wielkie 
talenty organizacyjne i wielkie ser-
ca przy zbiórce pieniędzy. Myślę, że 
będziemy mogli w znaczący sposób 
pomóc  podopiecznym "Szlachetnej 

paczki"  i osobom, które potrzebu-
ją wsparcia ze względu na chorobę, 
w tym malutkiej Samirze - mówi. 

Finałowa odsłona Tygodnia 
Kultury była przede wszystkim po-
kazem jak wiele talentów i osobo-
wości mieści w sobie budynek przy 
ul. Bernatowicza. Klasa profesor Jo-
lanty Radgowskiej zabrała kolegów 
w podróż dookoła świata. 

W filmikach, które przygotowa-
li uczniowie, pojawiały się Syberia 
z pieskiem Pimpusiem w roli ber-
nardyna z beczułką na szyi, Chiny, 
Japonia, Paryż, Wielka Brytania 
z fonetyką i akcentem spod granicy 
z Białorusią. Dowodem uznania dla 
twórców były salwy śmiechu i braw. 
A na scenie pojawiali się kolejno 
laureaci "Tadeuszków" w poszcze-
gólnych kategoriach, czyli zdobywcy 
największej liczby głosów koleżanek 
i kolegów.

Uhonorowani zostali m. in. 
Sportowiec Roku - Maciej Ba-
nach (No, za dużej konkurencji 
nie miałem...); Przystojniak Roku 
- Szymon Ponichtera (Przepra-
szam, za mój wygląd w tej chwili 
- powiedział nie zdejmując krót-
kiego futerka z misia); Piękność 
Roku - Aleksandra Popławska (ale 
nie popularna aktorka, tylko urocza 
uczennica); Rodzina Roku - Pan 
Wiesio i Syn (nagrodę otrzymają 
przy innej okazji); Psiapie Roku - 
Adam Rogowski i Bartosz Bejenka 
(Czy chcecie zabrać głos? Nie...); 
Najlepsza Ekipa - Pierożki z Tru-
skawkami, czyli Adam Rogowski, 
Bartosz Bejenka. Maciej Banach 
i Michał Korwek (pewnie rozda-
wali pierożki elektoratowi, dlatego 
pierwsza trójka powygrywała także 
inne kategorie); Wszechwiedząca  
Roku - Justyna Bogumił  (zdaje 
się, że z pomocą Madzi); Impre-
zowicz(ka) Roku - Natalia Soczyń-
ska (nie musiała wchodzić na scenę, 
bo już na niej była jako współpro-
wadząca imprezę); Najpopularniej-
szy - Michał Rusiniak (chyba nie 

dlatego, że "ma gadane", bo się nie 
rozgadał); Para Roku - Agnieszka 
Witek i Wiktor Walewski (dama 
i dżentelmen); Driver Roku - Da-
riusz Chojnowski (Cieszę się, że 
moja bezpieczna jazda została do-
ceniona). 

Zaskoczenie wyróżnieniem naj-
piękniej okazała jednak Nauczyciel-
ka Roku - Katarzyna Lipska (WOS 
i historia).                    

- Żadnych szóstek dla zdoby-
cia elektoratu nie było. Naprawdę 
się nie spodziewałam, bo nie uczę 
tak wielu klas.  Może jednak jest 
to związane z tym, że jestem opie-
kunem samorządu i ten kontakt 
z uczniami mam w trochę innym 
wymiarze. To zaszczyt i obciążenie, 
bo teraz muszę  się jeszcze bardziej 
starać - skomentowała.

Stroje, muzyka, scenografia, 
filmy, aktorstwo, wrażliwość, zna-
komite wyniki . To wszystko już 
mają lub potrafią osiągnąć ucznio-
wie z Bernatowicza. Bardzo by nam 
się w Łomży podobało, aby już za 
chwilę zaczęli z tym bagażem praw-
dziwe podbijanie świata.    

Z Tadeuszkiem dookoła świata

Sejmik 
uczniów

„Nie ma demokracji bez udziału obywa-
teli. Tam, gdzie obywatele nie intere-
sują się życiem publicznym, demokra-
cja jest bardzo krucha” Słowami Jana 
Nowaka Jeziorańskiego 27 listopada 
2018 r. rozpoczął się w Szkole Podsta-
wowej Nr 1 w Łomży XII Sejmik Samo-
rządów Uczniowskich.

Relację z wydarzenia przekaza-
ła nam Joanna Marek, nauczycielka 
Szkoły Podstawowej nr 1 w Łomży. 
Sejmik po raz kolejny został objęty 
Honorowym Patronatem Podla-
skiego Kuratora Oświaty oraz Ho-
norowym Patronatem Prezydenta 
Miasta Łomży. Tegoroczne obrady 
uświetnili swoją obecnością zna-
komici goście, m. in.: Bernadeta 
Krynicka – poseł na Sejm Rzeczy-
pospolitej Polskiej,  Izabela Sidor 
– wizytator Delegatury w Łomży 
Kuratorium Oświaty  w Białymsto-
ku,  Hanka Gałązka – radna i prezes 
łomżyńskiego oddziału  Stowarzy-
szenia „Wspólnota Polska”, Maria 
Magdalena Ferenc – wicedyrektor 
CEN w Łomży, Magdalena Wdzię-
końska – przewodnicząca Rady Ro-

dziców – SP 1, Sebastian Jaworow-
ski – wiceprzewodniczący Krajowej 
Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia 
„Wspólnota Polska”.

Spotkania przedstawicieli Sa-
morządów Uczniowskich służą 
wymianie doświadczeń, integra-
cji i promocji szkół w środowisku 
lokalnym. W tym roku szkolnym 
młodzież uczestniczyła w warszta-
tach na temat „Free to speak, save to 
learn. Kształtowanie bezpiecznego, 
demokratycznego środowiska szkol-
nego. Nowa kampania edukacyjna 
Rady Europy”. Zajęcia poprowa-
dziła konsultant Centrum Eduka-
cji Nauczycieli w Łomży  Marzena 
Rafalska 

Jak podkreśla Joanna Marek, 
każdej szkole funkcjonuje Samorząd 
Uczniowski, którego działania wią-
żą się  z kształtowaniem umiejętno-
ści współpracy w grupie czy plano-
waniem życia społeczności szkolnej. 
Niewątpliwie rolą samorządu jest 
także tworzenie warunków partner-
stwa, demokratycznych form współ-
życia i współodpowiedzialności za 
funkcjonowanie szkoły.

Praca w Samorządzie Uczniow-
skim to ważne doświadczenie na 
polu nauki demokratyzacji, pomy-
słowości i kształtowania osobowości 

uczniów. Podstawą działania Samo-
rządu Uczniowskiego jest prawo 
uczniów do aktywności w szkole i 
w środowisku lokalnym. Prawo to 
mają wszyscy uczniowie szkoły i 
wszyscy oni tworzą samorząd.

W dwunastej edycji uczestni-
czyli przedstawiciele łomżyńskich 
szkół podstawowych: 1, 2, 5, 7, 9, 
10 oraz katolickiej. Po raz drugi do 
udziału w Sejmiku Samorządów 
Uczniowskich zaproszono młodzież 

z polskich szkół na Litwie: Gim-
nazjum im. ks. Józefa Obrebskie-
go w Mejszagole, Gimnazjum im. 
św. Stanisław Kostki w Podbrze-
ziu, Gimnazjum im. Ferdynanda 
Ruszczyca w Rudominie, Gimna-
zjum im. Konstantego Parczewskie-
go w Niemenczynie, Gimnazjum w 
Mickunach, Gimnazjum im. J. Śnia-
deckiego w Solecznikach, Gimna-
zjum w Jaszunach,  Gimnazjum im. 
Elizy Orzeszkowej w Białej Wace,  
Gimnazjum w Ejszyszkach.

Udział młodzieży z polskich 
szkół na Litwie możliwy był dzięki 
finansowemu wsparciu Minister-
stwa Edukacji Narodowej, ODN 
Stowarzyszenia „Wspólnota Pol-
ska”, Łomżyńskiego Oddziału Sto-
warzyszenia „Wspólnota Polska” 
oraz Rady Rodziców przy Szkole 
Podstawowej Nr 1 w Łomży.

Dziękujemy wszystkim, którzy 
zaangażowali się w organizację XII 
Sejmiku Samorządów Uczniow-
skich. Przede wszystkim dzięku-
jemy przedstawicielom Samorzą-
dów Uczniowskich polskich szkół 
na Litwie, szkół łomżyńskich i ich 
opiekunom za zapał, kreatywność i 
cenne uwagi na temat samorządno-
ści w szkole - podsumowuje Joanna 
Marek. 
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Elżbieta Romanowska. Idzie przez życie  
jak burza, nie przejmując się niczym.

Jestem 
prawdziwą 
szczęściarą

Choć zdaje sobie sprawę, że ze względu na kobiece kształty wielu ról  
nie dostanie – nie robi z tego tragedii. Bo wiele propozycji otrzymała  

właśnie ze względu na wygląd – pisze film.interia.pl.

Najpierw szturmem zdobyła serca widzów rolą Joli w serialu „Ranczo”, a potem udowodniła, 
że niezwykle kobiece kształty mogą być atutem na parkiecie „Tańca z gwiazdami”. Jej wdzięk, 
pogoda ducha i talent sprawiły, że w każdym odcinku odnosiła zwycięstwo. I rzuciła na kolana nie 
tylko publiczność, ale i surowe jury. 

Dołączyła do „Barw szczęścia”, pokazała swoje możliwości aktorskie w serialu „W rytmie 
serca”. 

– Jestem prawdziwą szczęściarą. Dostaję ciekawe role w serialach i sztukach teatralnych, ale 
również prowadzę np. Festiwal Przebojów Weselnych i mogę również zaśpiewać.

– Mam wielkie szczęście do ludzi. Ze względu na pracę mam mnóstwo znajomych. Ale oprócz 
nich mam też przyjaciół od serca. To nie są wyłącznie osoby z tzw. branży. To garstka osób – parę 
w Warszawie i parę we Wrocławiu. Zawsze żałuję, że nie mogę ich wszystkich zebrać w jedno 
miejsce, ale radzimy sobie, odwiedzamy się, dzwonimy, piszemy maile. W każdej sytuacji możemy 
na siebie liczyć – opowiada kobiecie.interia.pl. Lepszych przyjaciół nie mogłam sobie wymarzyć. 

– Lubię w sobie to, że pozytywnie patrzę na życie. Wiadomo, nie jestem robotem i miewam 
też gorsze dni. Ale staram się mimo wszystko widzieć pozytywy w otaczającym świecie. Wtedy 
łatwiej wstaje się z łóżka. Można się do siebie uśmiechnąć i pomyśleć, że dziś będzie dobry dzień.

Dołuje mnie nieuczciwość, obłuda, moment, kiedy ludzie przestają się nawzajem szanować. 
Nie lubię ludzi, którzy jedno mówią, a drugie robią. To mi podcina skrzydła. Boli mnie niespra-
wiedliwość i osądy wygłaszane przez osoby, które mnie nie znają. 

W mediach wciąż pojawia się temat mojej wagi. Był moment, kiedy mnie to irytowało. Mia-
łam wrażenie, że ludzie nie widzą tego, co robię, tylko skupiają się na tym, jak wyglądam. Wciąż 
w wywiadach pytano mnie, czy stosowałam jakąś dietę, czy się odchudzam. Tak jakbym była eks-
pertem w dziedzinie diet i żywienia. Wiem, że nie jestem przysłowiową drobną blondyneczką 
i nigdy nią nie będę. Ale przecież robię swoje. 

Staram się nie czytać niemiłych komentarzy, bo uważam, że jeszcze się taki nie urodził, co by 
wszystkim dogodził. Wiem, że jedni sądzą, że jestem fajną aktorką, a drudzy, że jestem brzydka, 
gruba i niezdolna. Każdy występ w telewizji może sprawić, że za chwilę zaczną o nas pisać i wy-
chwytywać nasze potknięcia. Na szczęście czasem wychwytują też sukcesy.

– Mój ideał mężczyzny? Nie ma znaczenia, czy blondyn, czy brunet, wysoki, czy niski. Musi 
mieć poczucie humoru i dystans do siebie. Powinien być odpowiedzialny, ale też trochę zwario-
wany.

Chciałabym stworzyć związek, w którym dominuje zaufanie – cytuje kobieta.interia.pl. 
W którym mamy wspólną przestrzeń, ale też każdy ma swoją własną. 

Pomponik przypomina, że kiedyś aktorka przeżyła romantyczną miłość. Zakochał się w niej 
pewien Francuz, który był w Polsce przejazdem. To dla niej porzucił swój kraj, nauczył się polskie-
go i otworzył biznes w Warszawie. Marzył o założeniu rodziny. Jednak dla niej praca zawsze była 
najważniejsza... Rozstali się i od tamtej pory relacje aktorki z mężczyznami są na dystans. 

– Jestem sama, ale nie samotna. Wiem, czego bym dla miłości nie poświęciła – pracy. Ktoś, kto 
by tego ode mnie żądał, nie zagrzałby w moim sercu zbyt długo miejsca -  mówi Pomponikowi. 
Nie jestem też typem kury domowej. Nie dałabym się zamknąć w domu. 

W tym roku, swoje 35. urodziny aktorka spędziła w Nicei. Miałam przecudowny dzień – 
cytuje film.interia.pl, chociaż lało od samego rana, ale potem już wyszło słoneczko. Od starych 
Nicejczyków usłyszałam, że jeżeli w dniu urodzin leje jak z cebra, to znaczy, że będziesz miała 

przepiękne, słoneczne życie, więc nie mogłam sobie życzyć lepszej wróżby.
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Przeciw przemocy 
Na konferencję naukowo – wdrożeniową „Pomoc rodzinie 
– Dobre praktyki w Ochronie przed przemocą zapraszają 
Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości 
w Łomży, prezydent Łomży oraz miejskie instytucje zajmujące 
się sferą zjawisk społecznych – Ośrodek Interwencji Kryzyso-
wej, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Placówka Opiekuń-
czo – Wychowawcza.       

Wydarzenie jest elementem programu Programu 
Osłonowego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Spo-
łecznej: ,,Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorial-
nego w Tworzeniu Systemu Przęciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie, edycja 2018”.

Jak informują organizatorzy, celem konferencji jest 
promowanie rozwoju działań profilaktycznych mają-
cych na celu podnoszenie świadomości społecznej na 
temat zjawiska przemocy w rodzinie i zintensyfikowanie 
działań systemowych w obszarze ochrony rodzin przed 
przemocą. Adresatami zaproszenia są przede wszystkim 
szefowie i pracownicy jednostek pomocy społecznej, ku-
ratorzy sądowi,  przedstawiciele policji, placówek oświaty, 
ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych i innych 
działających na rzecz rodziny, studenci, mieszkańcy 
Łomży.      

Uzupełnieniem konferencji są warsztaty psycholo-
giczno - prawne skierowane do profosjonalistów środo-
wiska lokalnego pracujących na rzecz przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie, które odbędą się 4 grudnia 2018 
r. w PWSiP.

Sama konferencja rozpocznie się 5 grudnia o godz. 
9:00 głównej auli Państwowej  Wyższej Szkoły Informa-
tyki i Przedsiębiorczości w Łomży. Otworzy ją dr hab. 
Krystyna Leszczewska, prof. PWSIP w Łomży, Dziekan 
Wydziału Nauk

Społecznych i Humanistycznych. W programie są 
wystąpienia m.in. dr Tadeusza Kowalewskiego z PWSIiP, 
Moniki i Grzegorza Zawrotnych  Duszpasterstwo Ro-
dzin Diecezji Łomżyńskiej, Katarzyny Nity, dyrektor 
Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Łomży, Beaty Ja-
gielak-Dardzińskiej, naczelnik Wydziału Spraw Spo-
łecznych i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Łomży, Anny 
Fabin, zastępcy dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Łomży, Renaty Szymańskiej, dyrektor Wo-
jewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień 
w Łomży, kpt. Marty Perkowskiej z Zakładu Karnego 
w Czerwonym Borze, Izabelli Grochowskiej z Powiato-
we Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży, kpt. Magdaleny 
Chrostowskiej i ppor. Adama Buczkowskiego z  Zakładu 
Karnego w Czerwonym Borze, asp. Marleny  Połowia-
niuk z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Po-
licji w Białymstoku.

O stuleciu niepodległej Polski w 2018 roku 
wiedzą wszyscy. Państwowa Wyższa Szkoła 
Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży 
postanowiła w sposób szczególny zwrócić 
uwagę na jeszcze jedną, niezwykle ważną 
rocznicę. „Sto lat temu, 28 listopada 1918 
roku, Tymczasowy Naczelnik Państwa Józef 
Piłsudski wydał dekret o ordynacji wyborczej 
do Sejmu Ustawodawczego, który dawał Po-
lkom czynne i bierne prawa wyborcze” - czy-
tamy na stronie PWSIiP.

Do artykułu dołączony jest także film 
poświęcony stuleciu czynnego udziału 
kobiet w sprawowaniu parlamentarnych 
rządów w Polsce:  

„Było ich osiem kobiet pośród czte-
rystu czterdziestu dwóch mężczyzn. Były 
mądre, odważne, wykształcone i chciały 
zmienić Polskę, a być może i świat. Sto 
lat temu, gdy otrzymały prawa wyborcze 
oraz weszły do Sejmu Ustawodawczego, 
krajowa prasa okrzyknęła je „posełka-
mi”, „posełkiniami”, „posłami kobiecymi” 

i „poślicami”. Wśród nich była urodzona 
w Łomży Maria Moczydłowska z domu 
Grzymkowska – pierwsza kobieta, której 
śmiały głos popłynął z sejmowej mówni-
cy.

W 2018 roku obchodzimy stulecie 
odzyskania przez Polskę niepodległości 
oraz stulecie uzyskania przez Polki praw 
wyborczych. O tym, że Polska jest ko-
bietą, przypominają w interesującej pre-
zentacji multimedialnej studentki prawa 
Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki 
i Przedsiębiorczości w Łomży: Alek-
sandra Siemieniuk i Klaudia Kuligow-
ska. Studentki przeprowadziły rozmowy 
radiowe z dziennikarką dr Marią Ba-
uchrowicz-Tocką, dyrektorką Muzeum 
Przyrody w Drozdowie Anną Archacką 
i archeolożką z Muzeum Północno-Ma-
zowieckiego Jolantą Deptułą. Współcze-
sne kobiety opowiedziały o inspirujących 
kobietach z przeszłości, związanych 
z Łomżą, dziedzictwem kulturowym 
miasta oraz regionu: posłance Marii Mo-

czydłowskiej, pisarce, poetce i reportaży-
stce Sofii Casanova Lustosławskiej oraz 
etnografce, regionalistce kurpiowskiej 
i sandomierskiej Jadwidze Chętnikowej.

Uzyskanie praw wyborczych przez 
Polki nie oznaczało powszechnego rów-
nouprawnienia i masowego dostępu ko-
biet do wysokich gremiów władzy: kie-
dy Irena Kosmowska została pierwszą 
w kraju kobietą wiceministrem (w rzą-
dzie Ignacego Daszyńskiego) był to pre-
cedens, który nie wyważał drzwi do mę-
skich gabinetów. Pomiędzy rokiem 1918 
a 1939 udział Polek we władzy ustawo-
dawczej i wykonawczej był minimalny. 
Podobnie było na świecie, także w in-
nych obszarach: jeszcze w 1929 roku an-
gielska pisarka Virginia Wolf w powieści 
„Własny pokój” wspominała czasy, gdy 
kobieta mogła wejść do biblioteki uni-
wersyteckiej tylko w obecności mężczy-
zny profesora lub z listem polecającym 
od niego. Wspaniały erudyta Umberto 
Eco w eseju „Filozofia lędźwi” wychwa-
lał hart ducha wspaniałych pań: Róży 
Luksemburg oraz Marii Skłodowskiej-
-Curie, które pomimo sztywnego gor-
setu mody, norm obyczajowych i spo-
łecznych, wybiły się na intelektualną 
niepodległość. Jeszcze niedawno ścieżka 
kobiecej kariery, politycznej, czy nauko-
wej, wymagała olbrzymiej determinacji. 
– Wanda Grabińska, pierwsza Polka, 
która dostąpiła godności sędziowskiej, 
w 1927 roku złożyła podanie, w któ-
rym ubiegała się o nominację, wskazując 
w nim na swoje konstytucyjne prawa. Na 
jego pozytywne rozpatrzenie czekała aż 
osiemnaście miesięcy – przypominają 
studentki prawa Klaudia Kuligowska 
i Aleksandra Siemieniuk, dodając, że 
współcześnie zawody prawnicze stają się 
domeną kobiet, a na ich roku jest liczeb-
na przewaga pań nad panami”.

PWSIiP. Stulecie praw 
wyborczych kobiet 
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Elżbieta Romanowska. Idzie przez życie  
jak burza, nie przejmując się niczym.

Jestem 
prawdziwą 
szczęściarą

Choć zdaje sobie sprawę, że ze względu na kobiece kształty wielu ról  
nie dostanie – nie robi z tego tragedii. Bo wiele propozycji otrzymała  

właśnie ze względu na wygląd – pisze film.interia.pl.

Najpierw szturmem zdobyła serca widzów rolą Joli w serialu „Ranczo”, a potem udowodniła, 
że niezwykle kobiece kształty mogą być atutem na parkiecie „Tańca z gwiazdami”. Jej wdzięk, 
pogoda ducha i talent sprawiły, że w każdym odcinku odnosiła zwycięstwo. I rzuciła na kolana nie 
tylko publiczność, ale i surowe jury. 

Dołączyła do „Barw szczęścia”, pokazała swoje możliwości aktorskie w serialu „W rytmie 
serca”. 

– Jestem prawdziwą szczęściarą. Dostaję ciekawe role w serialach i sztukach teatralnych, ale 
również prowadzę np. Festiwal Przebojów Weselnych i mogę również zaśpiewać.

– Mam wielkie szczęście do ludzi. Ze względu na pracę mam mnóstwo znajomych. Ale oprócz 
nich mam też przyjaciół od serca. To nie są wyłącznie osoby z tzw. branży. To garstka osób – parę 
w Warszawie i parę we Wrocławiu. Zawsze żałuję, że nie mogę ich wszystkich zebrać w jedno 
miejsce, ale radzimy sobie, odwiedzamy się, dzwonimy, piszemy maile. W każdej sytuacji możemy 
na siebie liczyć – opowiada kobiecie.interia.pl. Lepszych przyjaciół nie mogłam sobie wymarzyć. 

– Lubię w sobie to, że pozytywnie patrzę na życie. Wiadomo, nie jestem robotem i miewam 
też gorsze dni. Ale staram się mimo wszystko widzieć pozytywy w otaczającym świecie. Wtedy 
łatwiej wstaje się z łóżka. Można się do siebie uśmiechnąć i pomyśleć, że dziś będzie dobry dzień.

Dołuje mnie nieuczciwość, obłuda, moment, kiedy ludzie przestają się nawzajem szanować. 
Nie lubię ludzi, którzy jedno mówią, a drugie robią. To mi podcina skrzydła. Boli mnie niespra-
wiedliwość i osądy wygłaszane przez osoby, które mnie nie znają. 

W mediach wciąż pojawia się temat mojej wagi. Był moment, kiedy mnie to irytowało. Mia-
łam wrażenie, że ludzie nie widzą tego, co robię, tylko skupiają się na tym, jak wyglądam. Wciąż 
w wywiadach pytano mnie, czy stosowałam jakąś dietę, czy się odchudzam. Tak jakbym była eks-
pertem w dziedzinie diet i żywienia. Wiem, że nie jestem przysłowiową drobną blondyneczką 
i nigdy nią nie będę. Ale przecież robię swoje. 

Staram się nie czytać niemiłych komentarzy, bo uważam, że jeszcze się taki nie urodził, co by 
wszystkim dogodził. Wiem, że jedni sądzą, że jestem fajną aktorką, a drudzy, że jestem brzydka, 
gruba i niezdolna. Każdy występ w telewizji może sprawić, że za chwilę zaczną o nas pisać i wy-
chwytywać nasze potknięcia. Na szczęście czasem wychwytują też sukcesy.

– Mój ideał mężczyzny? Nie ma znaczenia, czy blondyn, czy brunet, wysoki, czy niski. Musi 
mieć poczucie humoru i dystans do siebie. Powinien być odpowiedzialny, ale też trochę zwario-
wany.

Chciałabym stworzyć związek, w którym dominuje zaufanie – cytuje kobieta.interia.pl. 
W którym mamy wspólną przestrzeń, ale też każdy ma swoją własną. 

Pomponik przypomina, że kiedyś aktorka przeżyła romantyczną miłość. Zakochał się w niej 
pewien Francuz, który był w Polsce przejazdem. To dla niej porzucił swój kraj, nauczył się polskie-
go i otworzył biznes w Warszawie. Marzył o założeniu rodziny. Jednak dla niej praca zawsze była 
najważniejsza... Rozstali się i od tamtej pory relacje aktorki z mężczyznami są na dystans. 

– Jestem sama, ale nie samotna. Wiem, czego bym dla miłości nie poświęciła – pracy. Ktoś, kto 
by tego ode mnie żądał, nie zagrzałby w moim sercu zbyt długo miejsca -  mówi Pomponikowi. 
Nie jestem też typem kury domowej. Nie dałabym się zamknąć w domu. 

W tym roku, swoje 35. urodziny aktorka spędziła w Nicei. Miałam przecudowny dzień – 
cytuje film.interia.pl, chociaż lało od samego rana, ale potem już wyszło słoneczko. Od starych 
Nicejczyków usłyszałam, że jeżeli w dniu urodzin leje jak z cebra, to znaczy, że będziesz miała 

przepiękne, słoneczne życie, więc nie mogłam sobie życzyć lepszej wróżby.
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dla siebie
Wydarzyło się 

w Teksasie
TVP1 piątek 22.35

Melodramat. Lata 60. XX wieku, miasteczko w stanie 
Teksas. Bob (Casey Affleck) bierze na siebie winę za 

postrzelenie policjanta – sprawcą przestępstwa była 
jego ukochana, ciężarna Ruth (Rooney Mara). Mężczyzna 

zostaje skazany na pobyt więzieniu. Mija kilka lat. Bob 
ucieka z zakładu karnego. Postanawia odnaleźć Ruth 

i córkę, której nigdy nie poznał.

Byzantium 
Stopklatka piątek 22.40

Horror. Dwie tajemnicze kobiety zatrzymują się 
w nadmorskiej miejscowości, budząc ciekawość 

mieszkańców. Wkrótce w okolicy zaczynają masowo 
ginąć ludzie. Okazuje się, że ma to związek z przybyłymi. 

Wysmakowany wizualnie dreszczowiec na podstawie 
sztuki Moiry Buffini, która jest również autorką 

scenariusza. 

Blond ambicja
TV4 sobota 15.00

Komedia romantyczna. Katie mieszka w małym 
miasteczku w Oklahomie. Gdy jej narzeczony wyjeżdża 

do Nowego Jorku, dziewczyna postanawia złożyć mu 
niezapowiedzianą wizytę. Odkrywa, że ukochany ma 
romans. Zrozpaczona, próbuje odnaleźć się w wielkim 

mieście. Poznaje dwoje pracowników potężnej korporacji.

Następny 
Stopklatka TV sobota 14.20, niedziela 22.45

Sensacyjny. Chris Johnson (Nicolas Cage), prestidigitator 
z Las Vegas, potrafi przewidzieć, co się wydarzy w jego 

życiu w ciągu dwóch najbliższych minut. Dar ten jest jego 
przekleństwem. Jako dziecko Chris został poddany wielu 

bolesnym eksperymentom, dlatego zmienił tożsamość 
i ukrywa się.

Przepowiednia 
TV4 niedziela 20.00

Thriller. John Klein (Richard Gere) po pogrzebie żony 
odkrywa jej szkicownik, a w nim serię rysunków 

gigantycznej ćmy. W niewytłumaczalny sposób mężczyzna 
trafia do oddalonego o setki mil miasteczka. Wielu jego 

mieszkańców ma wizje przypominające rysunki jego żony. 
Szeryf i badacz zjawisk paranormalnych starają się mu 

pomóc w rozwiązaniu zagadki.

Wybory najpiękniejszej kobiety świata od-
będą się już po raz 10. Rywalizację podejmie 
prawie 80 reprezentantek z niemal wszystkich 
zakątków globu, które przez dwa tygodnie 
przygotowywały się do konkursu w Hotelu Go-
łębiewski w Karpaczu. Najpiękniejsze kobiety 
świata zostaną ocenione przez jury, w którym 
zasiądą wszystkie zdobywczynie tego tytułu 
w historii konkursu.

Na scenie Hali Lodowej w Krynicy-Zdroju fina-
listki pokażą się w strojach narodowych, sukienkach 
koktajlowych, kostiumach kąpielowych oraz m.in. 
w sukniach wieczorowych zaprojektowanych przez 

Ewę Minge. Polskę będzie reprezentowała Magda-
lena Bieńkowska - Miss Polski 2015. Zdobywczyni 
tytułu Miss Supranational otrzyma nagrody o war-
tości 100 tysięcy dolarów. Galę uświetnią Michał 
Szpak i zespół Blue Café. 

Ubiegłoroczną edycję Miss Supranational trans-
mitowało 143 krajów na całym świecie. W tym roku 
będzie podobnie.

Miss Supranational 2018
Polsat piątek 20.00

Gombrowicz na ekranie

Niepokojące 
znaki

Witold nie dostał się na studia prawnicze, a jego 
przyjaciel Fuchs rzucił pracę w paryskiej firmie mo-
dowej. Obaj postanawiają spędzić kilka dni z dala od 
cywilizacji. 

Zatrzymują się w rodzinnym pensjonacie na 
prowincji. Od początku towarzyszą im niepokojące 
wróżby – wróbel i kawałek drewna powieszone na 
gałęzi w lesie, znaki na suficie i w ogrodzie. Nic do-
brego nie wróży również fakt, że Witold zakochuje 
się w pięknej córce gospodarzy, Lenie, która niedaw-
no wyszła za szanowanego architekta. Wkrótce bo-
haterowie znajdują powieszonego kota.

Witold, zaczyna podejrzewać, że wokół niego 
rozgrywają się dziwne tajemnicze mistyfikacje, po-
dejrzewa, że ktoś daje mu znaki, których on sam nie 
potrafi odczytać. 

Adaptacja powieści Witolda Gombrowicza. 
Kosmos

TVP Kultura piątek 20.25

Najpiękniejsze kobiety, najpiękniejsze stroje

80 kandydatek  
do tytułu miss
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Melodramat. Lata 60. XX wieku, miasteczko w stanie 
Teksas. Bob (Casey Affleck) bierze na siebie winę za 

postrzelenie policjanta – sprawcą przestępstwa była 
jego ukochana, ciężarna Ruth (Rooney Mara). Mężczyzna 

zostaje skazany na pobyt więzieniu. Mija kilka lat. Bob 
ucieka z zakładu karnego. Postanawia odnaleźć Ruth 

i córkę, której nigdy nie poznał.

Byzantium 
Stopklatka piątek 22.40

Horror. Dwie tajemnicze kobiety zatrzymują się 
w nadmorskiej miejscowości, budząc ciekawość 

mieszkańców. Wkrótce w okolicy zaczynają masowo 
ginąć ludzie. Okazuje się, że ma to związek z przybyłymi. 

Wysmakowany wizualnie dreszczowiec na podstawie 
sztuki Moiry Buffini, która jest również autorką 

scenariusza. 

Blond ambicja
TV4 sobota 15.00

Komedia romantyczna. Katie mieszka w małym 
miasteczku w Oklahomie. Gdy jej narzeczony wyjeżdża 

do Nowego Jorku, dziewczyna postanawia złożyć mu 
niezapowiedzianą wizytę. Odkrywa, że ukochany ma 
romans. Zrozpaczona, próbuje odnaleźć się w wielkim 

mieście. Poznaje dwoje pracowników potężnej korporacji.

Następny 
Stopklatka TV sobota 14.20, niedziela 22.45

Sensacyjny. Chris Johnson (Nicolas Cage), prestidigitator 
z Las Vegas, potrafi przewidzieć, co się wydarzy w jego 

życiu w ciągu dwóch najbliższych minut. Dar ten jest jego 
przekleństwem. Jako dziecko Chris został poddany wielu 

bolesnym eksperymentom, dlatego zmienił tożsamość 
i ukrywa się.

Przepowiednia 
TV4 niedziela 20.00

Thriller. John Klein (Richard Gere) po pogrzebie żony 
odkrywa jej szkicownik, a w nim serię rysunków 

gigantycznej ćmy. W niewytłumaczalny sposób mężczyzna 
trafia do oddalonego o setki mil miasteczka. Wielu jego 

mieszkańców ma wizje przypominające rysunki jego żony. 
Szeryf i badacz zjawisk paranormalnych starają się mu 

pomóc w rozwiązaniu zagadki.

Wybory najpiękniejszej kobiety świata od-
będą się już po raz 10. Rywalizację podejmie 
prawie 80 reprezentantek z niemal wszystkich 
zakątków globu, które przez dwa tygodnie 
przygotowywały się do konkursu w Hotelu Go-
łębiewski w Karpaczu. Najpiękniejsze kobiety 
świata zostaną ocenione przez jury, w którym 
zasiądą wszystkie zdobywczynie tego tytułu 
w historii konkursu.

Na scenie Hali Lodowej w Krynicy-Zdroju fina-
listki pokażą się w strojach narodowych, sukienkach 
koktajlowych, kostiumach kąpielowych oraz m.in. 
w sukniach wieczorowych zaprojektowanych przez 

Ewę Minge. Polskę będzie reprezentowała Magda-
lena Bieńkowska - Miss Polski 2015. Zdobywczyni 
tytułu Miss Supranational otrzyma nagrody o war-
tości 100 tysięcy dolarów. Galę uświetnią Michał 
Szpak i zespół Blue Café. 

Ubiegłoroczną edycję Miss Supranational trans-
mitowało 143 krajów na całym świecie. W tym roku 
będzie podobnie.

Miss Supranational 2018
Polsat piątek 20.00

Gombrowicz na ekranie

Niepokojące 
znaki

Witold nie dostał się na studia prawnicze, a jego 
przyjaciel Fuchs rzucił pracę w paryskiej firmie mo-
dowej. Obaj postanawiają spędzić kilka dni z dala od 
cywilizacji. 

Zatrzymują się w rodzinnym pensjonacie na 
prowincji. Od początku towarzyszą im niepokojące 
wróżby – wróbel i kawałek drewna powieszone na 
gałęzi w lesie, znaki na suficie i w ogrodzie. Nic do-
brego nie wróży również fakt, że Witold zakochuje 
się w pięknej córce gospodarzy, Lenie, która niedaw-
no wyszła za szanowanego architekta. Wkrótce bo-
haterowie znajdują powieszonego kota.

Witold, zaczyna podejrzewać, że wokół niego 
rozgrywają się dziwne tajemnicze mistyfikacje, po-
dejrzewa, że ktoś daje mu znaki, których on sam nie 
potrafi odczytać. 

Adaptacja powieści Witolda Gombrowicza. 
Kosmos

TVP Kultura piątek 20.25

Najpiękniejsze kobiety, najpiękniejsze stroje

80 kandydatek  
do tytułu miss

będzie się działo

Współczesna wojna w komputerze

Zabijać  
na odległość

Tom Egan jest doświadczonym pilotem, 
który spędził wiele lat na wojnie. Teraz pracuje 
w bazie wojskowej na pustyni w Nevadzie i zaj-
muje się sterowaniem dronów, które latają nad 
Afganistanem. 

Kiedy jego ekipa zaczyna dostawać rozkazy 
bezpośrednio z CIA, liczba nalotów dramatycznie 

wzrasta. Egan zaczyna wątpić w sensowność służ-
by. Robi się coraz bardziej nerwowy, a jego mał-
żeństwo znalazło się na krawędzi rozpadu.

Film pokazuje współczesny problem: jak to jest 
prowadzić wojnę z odległości kilku tysięcy kilome-
trów, siedząc w klimatyzowanym pomieszczeniu? 
Patrzysz jak rakieta zabija i rani ludzi, niszczy bu-
dynki, a ty, po pracy wychodzisz na piwko, na spo-
tkanie przy grillu… Tak przecież wygląda nowo-
czesna wojna. Komputery to plac boju, nie okopy 
i pola bitew.

Dobre zabijanie
Stopklatka TV sobota 22.10

Zamiana teczek

Konsekwencje 
stłuczki

Nowy Jork, Wielki Piątek. Na drogach panuje tłok, pośpiech, 
ludziom puszczają nerwy. Na autostradzie jeden z kierowców 
niespodziewanie zmienia pas, jadący za nim nie ma czasu na 

hamowanie. Dochodzi do kolizji.

W takich okolicznościach poznają się Gavin Banek (Ben Affleck), młody praw-
nik, karierowicz z renomowanej kancelarii i Doyle Gipson (Samuel L. Jackson), agent 
ubezpieczeniowy, zaleczony alkoholik, który właśnie przeżywa najtrudniejszy okres 
swojego życia. Gavin spieszy się do sądu na rozprawę, którą może wygrać i dzięki 
temu zrobić milowy krok w swojej karierze. Doyle jedzie na rozprawę rozwodową, 
na której sędzia ma zdecydować o przyznaniu opieki nad dzieckiem. Jeżeli Doyle nie 
stawi się na rozprawie, to jego żona nie tylko zyska prawo do opieki nad ich synem, ale 
wkrótce wywiezie go do innego stanu i Doyle nie będzie go widywał. 

W zamieszaniu na drodze mężczyźni przez przypadek zamieniają się teczkami. 
Konflikt pomiędzy mężczyznami narasta z każdą chwilą.

Pewnie nie wiesz…
Samuela L. Jackson wymyślił, aby grany przez niego bohater nosił purpurowy ka-

pelusz. Jackson ma słabość do tego koloru. 
W dzień po atakach 11 września, reżyser Roger Mitchell kazał cyfrowo usunąć wie-

że WTC z sekwencji otwierającej film, który czekał na premierę. 

Zmiana pasa
TVN7 piątek 22.10

Kiedy przestanie być uczciwy?

Walka  
z wiatrakami

Akcja rozgrywa się w Nowym Jorku, zimą 1981 roku, jednym 
z najbardziej niebezpiecznych okresów w historii miasta pod 

względem szerzącej się na wielką skalę przestępczości. 

Abel stara się prowadzić biznes, przestrzegając obowiązujących praw. Nie jest to 
łatwe zadanie. Kiedy kierowcy jego ciężarówek coraz częściej są napadani przez gan-
gi, postanawia wyposażyć ich w broń do samoobrony. Łupem przestępców systema-
tycznie pada przewożony ciężarówkami olej opałowy, co przynosi straty w tysiącach 
dolarów. Jeden z kierowców, Julian, doznaje ciężkich obrażeń podczas napadu. Żona 
Abla podburza męża, by odpowiedział przemocą na przemoc, ale on początkowo 
się wzbrania. Aby nie stracić płynności finansowej i nie zbankrutować, Abel próbuje 
różnych zabiegów, chcąc wzmocnić swoją pozycję.

Reżyser J.C. Chandor nakręcił poruszającą i trzymającą w napięciu mroczną 
opowieść o próbach zachowania moralnej postawy w coraz bardziej ekstremalnej sy-
tuacji: czy jest granica, za którą modelowo uczciwy człowiek załamie się, wyłamie ze 
swoich zasad? 

Pewnie nie wiesz…
Prawie wszystkie graffiti w filmie zostały dodane cyfrowo i są takie, jakie można 

było zobaczyć na murach w latach 70. i 80. XX wieku.

Rok przemocy 
TVP2 sobota 23.30
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Drugiego października tysiąc dziewięć-
set trzydziestego dziewiątego roku rozpo-
czął się  na ziemiach polskich zajętych przez 
Związek Sowiecki nowy rok szkolny. 

Do szkoły powszechnej w Drogoszewie 
na rozpoczęcie nowego roku przyszły dzieci 
siedmioletnie i starsze z kilku okolicznych 
wsi, w tym z oddalonego o kilka kilome-
trów Setna. Informacje o rozpoczęciu nauki 
otrzymali sołtysi z urzędu gminy dwa dni 
wcześniej.

Uroczyste rozpoczęcie było krótkie. 
Zaplanowano je nie za wcześnie, na godzi-
nę dziesiątą, aby większość dzieci  idących 
pieszo z dalszych miejscowości, dotarło 
do szkoły na czas. Najpierw odśpiewano 
„Rotę”. Nikt nie odważył się zaintono-
wać „Mazurka Dąbrowskiego”. Następ-
nie przemawiał kierownik szkoły, Michał 
Brzozowski, nauczyciel w średnim wieku, 
po czterdziestce. W swoim słowie wyraził 
wdzięczność nowym władzom, że tak szyb-
ko wydały zgodę na rozpoczęcie nauki pol-
skich dzieci, w sytuacji, gdy Polski przecież 
już nie ma. Teraz Związek Sowiecki przejął 
te ziemie w celu zmiany ustroju i stosunków 
społecznych, jakie panowały w sanacyjnej 
Polsce. Uznał, iż należy dziękować Bogu 
za to, że Niemcy, które napadły i pokonały 
Polskę we wrześniu zgodziły się przekazać 
region łomżyński Związkowi Sowieckie-
mu, bo w ten sposób możliwe było, chociaż 
z opóźnieniem, podjęcie nauki w szkole. 

Po zakończeniu krótkiego przemówie-
nia kierownika przekazano zebranym nie-
zbędne komunikaty organizacyjne, umoż-
liwiające spotkanie się dzieci w klasach 
z ich nauczycielami. Oprócz Brzozowskiego 
w drogoszewskiej szkole pracowały jeszcze 
trzy nauczycielki, w tym jego żona, Wanda 
oraz dwie młodsze nauczycielki, mające tyl-
ko kilkuletni staż pracy. 

Szkoła była drewniana, parterowa, ale 
dosyć duża, jak na wiejskie warunki. Mie-
ściła cztery klasy i pokój nauczycielski oraz 
kantorek woźnego. Właściwie izb z wolnym 
dostępem było trzy, ale w pewnym momen-
cie z obszernego korytarza utworzono jesz-
cze jedną, dodatkową izbę lekcyjną. Stała 
się ona przechodnią do dwóch klas, co było 
kłopotliwe tylko na początku każdej z lekcji, 
ale takie rozwiązanie umożliwiało z kolei 
rezygnację z prowadzenia zajęć w klasach 
łączonych. Czyniono to tylko wtedy, kiedy 
było to konieczne, to znaczy w sytuacji cho-
roby nauczyciela. Komfort pracy był jed-
nak lepszy, bo każda klasa miała swoją izbę 
lekcyjną. Rozładowano w ten sposób tłok 
w salach, gdyż dzieci z roczników późnych 
dwudziestych i wczesnych trzydziestych 
w rejonie szkolnym Drogoszewa było sporo.

Brzozowski był dobrym gospodarzem. 
Dbał o szkołę. Przy pomocy woźnego, 

a niejednokrotnie i sam szybko wykony-
wał niezbędne naprawy, bo dzieci, szcze-
gólnie chłopcy często coś psuli i niszczyli. 
Był też człowiekiem rozsądnym. Dążył do 
tego, aby dzieci jak najszybciej wróciły po 
wydłużonych wakacjach do szkoły, skoro 
zakończyły się działania wojenne, ale zda-
wał sobie sprawę, że szkołę w zmienionych 
warunkach okupacji czekają fundamentalne 
zmiany programowe. Nowe władze narzucą 
je najszybciej jak tylko będą mogły. Oczeki-
wał ich z niepokojem i nad wyraz uzasad-
nionymi obawami.

Po rozejściu się dzieci do domów, na-
uczyciele zostali jeszcze w szkole, aby 
przedyskutować sytuację. Usiedli w pokoju 
wszyscy czworo przy ich jedynym stoliku. 
Zagaił kierownik.

- Mam nadzieję, że zdajecie sobie panie 
sprawę, że przyjdzie nam poruszać się ni-
czym na polu minowym.

- Obawiam się, że nas wyrzucą. I to 
niedługo – powiedziała Brzozowska z wy-
razem rezygnacji w głosie.

- Na razie nic nam nie grozi – mąż  
natychmiast pośpieszył uspokoić nieco jej 
obawy. -Sowieci dopiero się tu instalują. Na 
nas może przyjdzie czas jak już się urządzą. 
Wtedy z pewnością zwrócą uwagę na nasze 
persony. Pamiętajcie, że wykonujemy misję 
na rzecz naszych dzieci. Mamy zadanie na-
uczyć ich pisać, czytać i rachować. Od tej 
chwili patriotycznym wychowaniem muszą 
zająć się rodzice. My nie możemy się podło-
żyć okupantowi, bo nie zrealizujemy nawet 
celów minimalnych. Jak już zauważyłyście, 
z sal zostały usunięte polskie godła i por-
trety Mościckiego, który ponoć już nie jest 
prezydentem, bo nasze najwyższe władze, 
uwięzione przez Rumunów,  podały się do 
dymisji. Woźnemu poleciłem pozostawić 
tylko krzyż.

- Długo się nie ostanie – szepnęła jedna 
z nauczycielek.

- Wiem. Jak przyjadą do szkoły i obej-
rzą sale, każą je usunąć. Państwo sowieckie 
jest ateistyczne, a nawet z religią wojuje, ale 
nie możemy ogołocić sal z wszelkich naj-
droższych nam symboli. Coś musiało zo-
stać. Coś dla nas wszystkich najcenniejsze-
go. Państwa polskiego już nie ma, więc jego 
symbole nie mogą znajdować się w szkole 
innego państwa. Niemniej religia to inna 
sprawa. Trwa i trwać będzie dopóty, dopóki 
będzie miała swoich wyznawców. Musieli-
by stąd wysiedlić wszystkich Polaków, a to 
dziesiątki tysięcy ludzi w tym regionie.

- To jakie są pana wytyczne, kierowni-
ku? – spytała druga nauczycielka.

- Od jutra realizujemy wyłącznie pro-
gram ściśle edukacyjny. Nie pozwólmy się 
wciągnąć komukolwiek w dyskusje na temat 
Polski, obecnej rzeczywistości czy patrioty-
zmu. Musimy przetrwać jak najdłużej bez 
narażania się władzom. Nie tylko mogą nas 
w każdej chwili zwolnić, ale także areszto-
wać. Będziemy zatem realizować program 
kształcenia jaki w tej chwili posiadamy, 
a potem jaki otrzymamy od władz, bo nie 
ulega wątpliwości, ze szybko opracują wła-
sny. 

- I wtedy nas wyrzucą – zauważyła 
Brzozowska.

- Nie tak łatwo będzie im zastąpić 
wszystkich nauczycieli, a tym bardziej wiej-
skich. Muszą być przygotowani do zawodu 
i znać język polski. Nawet w Łomży będą 
mieć z tym duży problem. Pracujcie ze sta-
le obecną świadomością, że naszym celem 
jest przetrwać tutaj jak najdłużej. Dla do-
bra tych wszystkich biednych dzieci. Nie 
możemy zostawić ich samym sobie. To jest 
praca na rzecz narodu i kraju. Zauważcie, że 
muszę mieć do was całkowite zaufanie mó-
wiąc tak otwarcie o naszej powinności wo-
bec Polski. I to zaufanie mam – podkreślił 
z naciskiem.

- Róbmy swoje i nie dajmy się sprowo-
kować, jeśli nie chcemy znaleźć się w śmier-
telnym niebezpieczeństwie – potwierdziła 
Brzozowska.

- Panie pracujące z najmłodszymi kla-
sami będą mieć łatwiej. Gorzej będzie mi 
i mojej żonie. Mogą i pewnie będą zadawać 
pytania, na które nie można odpowiedzieć 
nie narażając się równocześnie władzom, 
a będą tacy, którzy doniosą komu trzeba.

- Zatem mamy jasność. Nie wiem czy 
wytrzymamy psychicznie tą presję – przy-
znały nauczycielki.

- Nie mamy wyboru. Nie możemy zre-
zygnować teraz z pracy. Oni mogą nas wy-
rzucić w każdej chwili, ale nam nie wolno 
porzucić swojej misji, bo to jest przecież mi-
sja, którą musimy wypełniać aż do końca, ja-
kikolwiek by nie był. – Wstał i uroczystym, 
poważnym głosem wyrecytował: - Dziękuję 
paniom za dotychczasową pracę. Za wczo-
raj, dziś, a także za niepewne jutro.
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Kirejscy szybko uwinęli się z przygoto-
waniami do wesela zaplanowanego wcze-

śniej na pierwszą niedzielę października. 
Dla chłopów ożenek był także, a dla wielu 
z nich przede wszystkim, ważną transakcją 
handlową. Rajewscy zaplanowali, że te kilka 
morgów ziemi pod lasem, które córka Kirej-
skich miała otrzymać w wianie, przygotują 
do uprawy jeszcze przed większymi przy-
mrozkami tej jesieni. Nie było zatem powo-
du do przeciągania ze ślubem, tym bardziej, 
że sytuacja ogólna zdawała się sprzyjać tego 
typu przedsięwzięciu, bo Niemcy już się 
wycofali, a Sowieci dopiero się urządzali na 
nowych terenach.

Nowożeńcy stanęli na ślubnym kobier-
cu w kościele parafialnym na sumie w Pan-
kowie, a skromne, bo tylko na  kilkadziesiąt 
osób, wesele odbyło się w niedzielne popo-
łudnie w domu panny młodej  w Winiecie. 
Weselnikom przygrywał miejscowy akor-
deonista Józef Szabrak. Jedzenia i wódki, 
pędzonej od zawsze w niedalekiej olszynce, 
nie brakowało, więc wszyscy byli zadowole-
ni, a szczególnie rodzice państwa młodych. 
Późnym wieczorem nowożeńcy wraz z ro-
dzicami pana młodego poszli spacerkiem 
do swojego domu. Mieli niedaleko, jakieś 
półtora kilometra, chociaż położone już 
za strugą ich siedlisko należało do kolonii 
Pankowa.

Następnego dnia przed południem 
Wanda była już z powrotem u rodziców. Na 
widok matki krzątającej się po kuchni roz-
szlochała się.

- A co to szczęśliwa żona już z powro-
tem? – zdziwiła się Waleria.

- A żeby mama wiedziała – odparła 
Wanda, nie tłumiąc żalu.

- Przeżyła szok nocy poślubnej – sie-
dzący przy stole Julian mrugnął do dziadka.

- Niech tata się nie śmieje jak nic nie 
wie – Wanda zaniosła się płaczem.

- O toto, pierniku, nie kpij z własnego 
dziecka – wtrącił dziadek ubawiony zięcia 
konceptem.

- Dobrze, posłucham, co ma do powie-
dzenia, ale pewnie Lerka nie objaśniła córce 
jak ma się zachowywać w noc poślubną – 
Julian nadal nie ukrywał wesołości  z po-
wodu łez córki. – Nie rycz, tylko mów o co 
chodzi – ofuknął ją przy zaciekawionym 
milczeniu żony.

- Oni się dziś rano ze mnie naśmiewali 
– poskarżyła się młoda, szesnastoletnia żon-
ka, siadając przy stole.

- Dlaczego? – spytała Waleria, podcho-
dząc do córki ze  ścierką w ręku.

- Jego kuzyni nad ranem poleli nasze 

literatura

Powieść z nieznaną  
historią w tle 

„Meandry losu” to cykl powieściowy o trudnej polskiej historii w I połowie XX wieku na wschodnim 
Mazowszu (Łomża i okoliczne powiaty), w którym ukazane zostały pogmatwane losy Polaków  

i Żydów w obliczu wojny, okupacji sowieckiej, a potem niemieckiej. Autorem jest Zenon Krajewski.  
W tym wydaniu Tygodnika Narew publikujemy kolejny fragment powieści. 
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łóżko wodą.

- Takie tam żarty – machnął ręką Julian, 
patrząc kpiąco na córkę.

- Ładne mi żarty. Zimną wodą polewać 
zgrzane ciała – burknęła Waleria.

- Oni nas nie polewali. Odchylili pie-
rzynę i poleli prześcieradło z mojej strony, 
a potem naśmiewali się, że zsikałam się 
w nocy.

- A miałaś powody? – Julian nadal 
kpiąco patrzył na córkę.

- Ty stary cholero, przestań sobie z niej 
szydzić – ofuknęła męża Waleria. – A jak 
zachował się twój? – spytała córki.

- Też się śmiał, bydlak. Wszyscy się 
śmieli.

- No to mój zięć się nie popisał. Pozwo-
lił na kpiny z naszej dziewczynki – zdener-
wowała się Waleria.

- To wszystko żarty, kobieto. Fiu bzdziu 
to jeszcze jest ta twoja córka i tyle. Za wcze-
śnie ją wydałaś za mąż. Chciała się wyżalić 
mamie po szoku nocy poślubnej to ci  i przy-
szła – machnął ręką Julian z dezaprobatą.

- O toto, nie róbcie z igły widły – dodał 
dziadek, nieoczekiwanie wspierając zdanie 
zięcia. 

- Wy chłopy to chłopów usprawiedli-
wiacie. A zastanówcie się jak ona się czuła 
- spojrzała na nich z widoczną już złością 
w oczach Waleria. - Wasza córka i wnuczka, 
którą oddaliście do obcych ludzi. A oni za-
miast ją poszanować, bo dziedziczka, morgi 
ze sobą wzięła, chlebowe, zrobili z niej po-
śmiewisko. To zniewaga.

- Nie nakręcaj się, kobieto. Chcieli się 
pośmiać, poznać ją. No i dała się poznać 
jako obrażalska. Uderzyć w bek i w te pędy 
do mamusi – machnął ręką. - Idę do robo-
ty, bo szkoda czasu was słuchać. Wczoraj 
radość, dzisiaj smutek. Kto to wytrzyma? – 
kręcąc głową Julian wyszedł z domu.

W tejże chwili nadjechał konno Ludo-
mir. Uwiązał konia u płotu i podszedł do 
teścia, który stanął na schodach.

- Jest u was Wanda? – spytał z obawą.
- A gdzie ma być? Jak nie jest z tobą to 

musi być tutaj, a z tobą nie jest, bo widzę 
cię samego.

- Kuzyni zażartowali z niej, a ona zaraz 
w bek i do mamusi.

- Wiem. Wziąłeś sobie młodą dziew-
czynę, siksę jeszcze, to uważaj.

- Ale ja nic nie zrobiłem. 
- Wystarczy, że nie stanąłeś po jej stro-

nie.
- Miałem bić kuzynów, gości w moim 

domu, bo trzymają się ich żarty? Dla nich 
to tradycja pośmiać się z młodej dziewczyny 
– obruszył się chłopak, jednocześnie uspra-
wiedliwiając przed teściem.

- Jeśli chodzi o mnie to rozumiem cię, 
mój chłopcze. Moja córka jest kropla w kro-
plę jak jej matka. Na żartach się nie zna. 
Musisz teraz przeprosić. Jedną i drugą. No 
to wejdź do środka, jeśli chcesz, a właściwie 
musisz, bo inaczej tego nie zrobisz. Ja nie 
chcę patrzeć na tę tanią komedię.

Machnął ręką i poszedł do obejścia. 
Ludomir nie zwlekając wszedł do domu. 
Wanda w tej samej chwili szybko wybiegła 
z kuchni do pokoju, aby zza drzwi posłu-
chać rozmowy.

- Dzień dobry – bąknął zdejmując czapkę.
- Dobry, dobry, tylko dla kogo – usłyszał 

w odpowiedzi pomruki dziadka Stanisława.

- Przyszedłem po Wandę.
- A co, to twoja własność? – Waleria od 

razu nastawiła się w stosunku do niego kon-
frontacyjnie.

- To moja żona. Mama pamięta? Wczo-
raj wzięliśmy ślub. Miejsce żony jest przy 
mężu.

- Mąż powinien o żonę dbać, a nie wy-
dawać ją na pośmiewisko.

- Jakie pośmiewisko – zaprzeczył Ludo. 
– Niewinny żart.

- Rozczarowałeś mnie, drogi zięciu.
- Chcę z nią porozmawiać, nie z mamą.
- Ale ja nie chcę, żebyś z nią rozmawiał. 

Dzisiaj nic tu po tobie.
- To moja żona, matko – krzyknął Ludo, 

coraz bardziej zły. – Nie wyjdę stąd bez niej!
- Nie wydzieraj się w moim domu! Nie 

rób widowiska dla sąsiadów. Ona nie pój-
dzie z tobą pod groźbami. Pozwól jej ochło-
nąć. Zawiodła się na tobie i nie chce cię 
widzieć.

- Dobrze. Wrócę dziś, w dzień po ślubie, 
do domu sam, ale wam, matko, tego wstydu 
nie podaruję – wykrzyk-
nął i wybiegł z domu. 
Chwilę później wsiadł 
na konia i odjechał.
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Sowiecka admini-
stracja od końca wrze-
śnia instalowała się 
w Łomżyńskiem sukce-
sywnie i konsekwentnie. 
W miastach i na wsiach, 
w każdej z gmin. Już 
w pierwszej dniach oku-
pacji nowe władze ogło-
siły, że dwudziestego 
drugiego października 
odbędą się wybory do 
Zgromadzenia Ludo-
wego Zachodniej Białorusi. W pierwszej 
połowie października aktywiści bolszewiccy 
chodzili po domach i spisywali wszystkich, 
którzy ukończyli osiemnaście lat. 

Michał Łyn, jako znający realia sowiec-
kie lepiej niż większość Polaków, został 
w największej tajemnicy zaproszony na 
spotkanie do księdza proboszcza w Miast-
kowie. Włodarz jego parafii był człowie-
kiem nad wyraz rozsądnym. Jeszcze przed 
wojną utworzył nieformalną radę parafialną, 
z którą się kontaktował w sprawach najwyż-
szej wagi dla parafii, kiedy należało podjąć 
ważną decyzję. Lubił posłuchać zdania in-
nych zanim sam podjął decyzję. Miał zaufa-
nie do prostego chłopskiego rozumu. Nie 
uważał, że mądrość idzie w parze z ilością 
przeczytanych książek, ale raczej wraz z do-
świadczeniem życiowym, z którego wynika 
rozsądne postępowanie. Sprawą najwyższej 
wagi było podjęcie decyzji jak należy trak-
tować Sowietów, a szczególnie zarządzone 
przez nich wybory.

Pewnego październikowego wieczoru, 
pod osłoną zmroku na miastkowską ple-
banię przybyły osoby zaproszone na nara-
dę u proboszcza. Nie było ich wielu, tylko 
kilku mężczyzn, bo ksiądz doskonale rozu-
miał podstawowe zasady konspiracji, że im 
mniejsze grono dopuszczone jest do tajem-
nicy, tym mniejsze niebezpieczeństwo jej 
wycieku. Do tych nielicznych przybyłych 

proboszcz, po ich przywitaniu i zaprowa-
dzeniu do pokoju na zapleczu, przemówił 
na stojąco bez ogródek.

- Cieszę się, że zaryzykowaliście obec-
ność na tym naszym dzisiejszym spotkaniu, 
bo mamy pilne sprawy do obgadania i zde-
cydowania. Straciliśmy coś najcenniejszego, 
naszą niepodległość. Żyliśmy już w czasach, 
gdy Polski nie było, swoje dorosłe życie prze-
żyliśmy w niepodległej Polsce, a dziś znowu 
musimy bez niej urządzać sobie życie. Jeste-
śmy Polakami i patriotami. Zawsze mieliśmy 
i zawsze będziemy mieć swoją ojczyznę. Ma 
ona stałe miejsce w naszych sercach. Musi-
my pamiętać jednak, że nasze postępowanie 
wobec okupanta może spowodować jego re-
presje, ale też może ono je oddalić, chociażby 
na jakiś czas. To wartość, której nie należy 
lekceważyć. Dziś kluczowym problemem 
jest nasz, Polaków i katolików, stosunek do 
sowieckich wyborów, które - tu nie ma złu-
dzeń - mają służyć potwierdzeniu praw do 
sowieckiego władania nad tymi czysto pol-
skimi ziemiami. Ja, jako wasz duszpasterz, 

pełnię obowiązki strażnika 
katolickiej wiary, a komu-
nizm, jak dobrze wiecie, bo 
przecież pamiętacie rok ty-
siąc dziewięćset dwudziesty, 
występuje przeciwko religii, 
dlatego nie mogę wspie-
rać przedsięwzięć władzy 
sowieckiej, ale potępiać je 
w czambuł słowami i czyna-
mi byłoby co najmniej nie-
rozsądne, jeśli nie powiem 
głupie, bo przecież zdaję 
sobie sprawę z tego, że je-
stem obserwowany i słucha-
ny przez miejscowych bol-
szewickich ciurów, którzy 
przekazują każde moje sło-
wo i gest ich czerezwyczajce. 
Zdecydujmy więc razem jak 

postąpić wobec tych ich wyborów. To może, 
ale oczywiście nie musi rzutować na nasze 
i moje relacje z władzą sowiecką w przy-
szłości … – przerywając swój długi wywód, 
usiadł i popatrzył z uwagą na zebranych.

- Czy mógłbym zabrać głos jako pierw-
szy? – spytał Łyn.

- Tak, proszę, mój drogi Michale – od-
parł proboszcz.

- Myślę, że mam większą wiedzę na 
temat Sowietów niż reszta zgromadzo-
nych, bo byłem w Rosji wiele lat, walczy-
łem w carskim wojsku w Wielkiej Wojnie, 
a potem w wojnie domowej. Przeciwko 
bolszewikom, rzecz jasna – podkreślił z na-
ciskiem. – Widziałem rzeczy straszne. Nie 
chcę tu opowiadać o swoich wojennych 
przeżyciach, ale opierając się na własnym 
doświadczeniu muszę stwierdzić, że niczego 
dobrego po nich spodziewać się nie należy.

- Z pewnością tak wszyscy uważamy – 
wtrącił niecierpliwie Włodzimierz Krasow-
ski, nauczyciel z Miastkowa.

- To co mam powiedzieć z ambony 
o tym głosowaniu? – spytał ksiądz pro-
boszcz. – Nie mogę otwarcie powiedzieć lu-
dziom, że nie wolno głosować, bo to popar-
cie dla obcej władzy. Mogą mnie aresztować 
i pojadę na białe niedźwiedzie. Bez żadnego 
pożytku dla polskiej sprawy tu, na miejscu, 
to będzie.

- W żadnym razie, proszę księdza – od-

powiedział Łyn. - Komunizm jest przeciw-
ko własności prywatnej i przeciwko religii. 
Trzeba spodziewać się ich akcji przeciwko 
wszystkiemu co polskie, ale nie należy So-
wietów prowokować do szybkich działań 
przeciwko nam. Nic dobrego nikomu nie 
przyjdzie z akcji bolszewików przeciwko 
naszemu księdzu proboszczowi. Zostaliby-
śmy tu bez naszego przewodnika. W tak 
trudnych czasach.

- Co zatem robić, aby postawa pro-
boszcza nie wyglądała w oczach ludzi na 
kapitulanctwo? – rzucił kluczowe pytanie 
Krasowski.

- Moim zdaniem – kontynuował Łyn 
– ludzie powinni chodzić na zebrania 
przedwyborcze, które organizują Sowieci 
i na wybory także niech idą. Demonstra-
cje sprzeciwu nic nie zmienią. Nie można 
jednak pokazywać, że ich popieramy, bo nie 
różnilibyśmy się od tych bezrolnych ciurów, 
którzy im się wysługują. 

- Rozumiem, że trzeba otwarcie opo-
wiedzieć się za pójściem ludzi na wybo-
ry. Wy z kolei wytłumaczycie ludziom 
w wioskach, że to najlepsze wyjście, bo 
prowokowanie władz nic nam dobrego nie 
da – zaczął uzgadniać wspólne stanowisko 
proboszcz.

- Ludzie nie są głupi. Rozumieją więcej, 
niż może się wydawać – zauważył Broni-
sław Cudnik, sołtys z Drogoszewa.

- Ja nie tylko powiem ludziom, żeby po-
szli na wybory, ale zapowiem, że sam pójdę 
i zagłosuję otwarcie, bez skreślania kandy-
datów, czyli tak, jak chcą władze – zdecydo-
wał proboszcz.

- Wybory zarządzone i przeprowadzo-
ne przez władze będą rozstrzygnięte tak, jak 
sobie te władze życzą, bo je sfałszują, aby 
były po ich myśli – zauważył z rezygnacją 
nauczyciel, popierając tym samym zdanie 
proboszcza.

- Dla nas i dla przeciwnika nie wyni-
ki wyborów są najważniejsze, bo one już 
są rozstrzygnięte, jeśli nie w Moskwie, to 
w Mińsku, albo w Białymstoku. Jako wasz 
proboszcz mam pewność, że władze będą 
uważnie obserwować naszą postawę wobec 
nich.

- Konfrontacja i opór nic dobrego nam 
nie da poza poważnymi kłopotami w przy-
szłości, więc musimy się wszyscy tu obecni 
zgodzić, że decyzja proboszcza jest najroz-
sądniejsza z możliwych – podsumował Kra-
sowski.

Nie wszyscy byli jednak zgodni, żeby 
pójść na tak duże ustępstwo na rzecz so-
wieckiego kłamstwa, jakim miały być te ich 
wybory. Nie widzieli sensu w przykładaniu 
do nich ręki. Argumentowali, że udział 
w wyborach to właśnie przykładanie ręki 
do pogrzebu Polski. Ksiądz i jego najbliżsi 
stronnicy byli jednak innego zdania. Powta-
rzali zdanie o niemożności powstrzymania 
bystrego nurtu rzeki, a skoro nie ma moż-
liwości jego powstrzymania to chociaż na 
chwilę, dla zaczerpnięcia oddechu, należy 
popłynąć z jej prądem.

Spotkanie przeciągnęło się do późna 
w nocy. Zebrani chłopi wychodzili z pleba-
ni pojedynczo, z pewnym odstępem czaso-
wym, tylnym wyjściem od ogrodu. Ciemna, 
bezksiężycowa noc sprzyjała uczestnikom 
tego konspiracyjnego spotkania w bezpiecz-
nym powrocie do swoich domów.



nasz nowy dom

Pani Teresa jest prawnym opiekunem 
Zuzanny, od kiedy dziewczynka skończy-
ła sześć lat. Gdy miała pięć lat, jej mama 
zachorowała. - Chodziłam z nią po leka-
rzach, aż okazało się, że ma guza w głowie. 
Córka zmarła po roku męki, bo to była 
męczarnia - mówi babcia. - Okropnie się 
czułam, bo ojciec Zuzi nie interesował się 
nią. Po prostu nie chciał się do niej przy-
znać - dodała.

- Zazdroszczę kolegom i koleżankom, 
że mają pełne rodziny, mają się do kogo 
zwracać: mamo, tato. Poznałam mojego 

tatę. Widziałam go raz w życiu i wiem, że 
to nie jest najlepszy człowiek. Nie chciała-
bym go widzieć drugi raz - twierdzi roz-
żalona Zuzia.

Kobiety mieszkają w części wieloro-
dzinnego domu w fatalnych warunkach. 
Obie dzielą jeden pokój. Babcia śpi na 
wersalce, a nastolatka na rozkładanym fo-
telu.

Lekcje odrabia w kuchni. Jest ciasno, 
nikt nie ma miejsca tylko dla siebie, nie 
ma  prywatności. Dom ogrzewa stary 
piec stojący w kuchni. - Jak się nieraz 

zacznie dymić, to trzeba drzwi i okna 
otwierać, bo się normalnie można udu-
sić. Czasami nie śpię kilka nocy, bo jak 
się tak dymi, to się boję o to dziecko - 
żali się pani Teresa.

Problemem jest także przeciekający 
dach oraz łazienka kompletnie nieprzy-
stosowana do niepełnosprawności pani 
Teresy. Część ścian nie jest nawet otyn-
kowana. Kobiety same nie są w stanie za-
jąć się remontem i nie mają funduszy, by 
móc to komuś zlecić. Ledwie wiążą koniec 
z końcem, a pani Teresa choruje na serce 
i ma problemy z nadciśnieniem. - Moje 
marzenia? Chciałabym zobaczyć Zuzę za 
dziesięć lat - twierdzi.

Podczas gdy ekipa programu „Nasz 
nowy dom” zajmuje się remontem, Kata-
rzyna Dowbor zapewnia rodzinie wypo-
czynek w hotelu. Zabiera też obie kobie-
ty  na targ kwiatowy. Tam kupują rośliny 
do ogrodu, które wybiera pani Teresa. Zu-
zia odwiedza także warszawską Operę Ka-
meralną. Poznała tam wybitną śpiewaczkę 
operową Alicję Węgorzewską. Miała oka-
zję z bliska obserwować ją w pracy. Odbyła 
z nią nawet pierwszą profesjonalną lekcję 
śpiewu.

Kulminacja nastąpiła jednak dopie-
ro po powrocie do odnowionego domu. 
W jaki sposób zareagowały lokatorki? Co 
powiedziały Katarzynie Dowbor? Jak bę-
dzie teraz wyglądało ich życie?

Nowy dom i to nowe życie możesz 
obejrzeć w IPLA.TV: 

„Nasz nowy dom” - sezon 11, odcinek 12: 
Złota Góra

Katarzyna Dowbor odmieniła los 
pani Teresy i jej wnuczki Zuzanny

Kobiety mieszkają same w połówce domu, który starsza z nich budowała własnoręcznie ze swoim nieżyjącym już mężem 55 lat temu.  
Stan budynku znacznie się przez ten czas pogorszył. Jak zmieniła to ekipa programu „Nasz nowy dom”?
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Ludzie się mylą

Jaka piękna 
katastrofa

Współczesny świat z jego wspaniałymi auto-
stradami, drapaczami chmur i podróżami lotni-
czymi zawdzięczamy rozwojowi inżynierii.

 Autorzy programu przedstawiają jednak 
nie sukcesy projektantów i konstruktorów, lecz 

straszliwe konsekwencje ich błędów. Poznamy 
przyczyny i przebieg największych katastrof in-
żynieryjnych na świecie. W każdym odcinku 
usłyszymy między innymi wypowiedzi ekspertów 
oraz wywiady ze świadkami dramatycznych wy-
darzeń.

W tym odcinku autorzy analizują przypadek 
zerwania się dachu sceny podczas koncertu orga-
nizowanego w ramach imprezy Indiana Fair Sta-
te w Indianapolis. W wyniku katastrofy zginęło 
siedem osób. 

Poznamy też przyczyny eksplozji w Nowym 
Jorku, która zniszczyła dwa budynki i za-
biła ośmiu ludzi w ich domach. 

Dowiemy się, jak doszło do tego, że 
w znajdującym się 11 km nad ziemią 
samolocie pasażerskim nagle zrobiła się 
wielka dziura.

Zobaczymy, jak japońscy inżyniero-
wie starają się opanować sytuację, kiedy 
dochodzi do wycieku radioaktywnego. 

Twórcy programu dociekają też, jak 
na jednym przejeździe kolejowym do-
szło do dwóch tragicznych wypadków 
w ciągu roku.

Porażki inżynierów
Focus TV piątek 21.55

Czy jest na to jakiś sposób?

Plastik pochłania 
Ziemię

Dokument prezentuje bardzo 
niepokojącą sytuację związaną 
z produkcją ogromnych ilości 
plastiku. W 1950 roku produko-
wano ok. 2 milionów ton tego 
tworzywa. Wartość ta stale rosła, 
obecnie szacuje się ją na ponad 8 
miliardów ton! 

Plastik to problem politycz-
ny, społeczny i przede wszystkim 
międzynarodowy. Ponad 80 proc. 
plastikowych śmieci z Europy trafiało do niedawna do Chin, ale ten 
kraj chce zablokować tą możliwość. Import śmieci był dochodowym 
interesem, ale okazało się, że segregacja, przetwarzanie i obróbka 
plastiku wpływają fatalnie na środowisko i zdrowie ludzi. Ekolo-
dzy biją na alarm. W morzach i oceanach pływają śmieciowe wyspy, 
a w niektórych akwenach jest więcej plastiku niż planktonu. Zwie-
rzęta połykają plastikowe elementy i giną. Sytuacja jest tragiczna.

Plastik jest wszędzie
TVP1 sobota 9.50

Zło istnieje i nagle atakuje

Istoty pełne 
radości

Trolle to wesołe, rozśpiewane i kolorowe stworki żyjące 
w barwnym lesie. Niewiele wiedzą o otaczającym je świecie. 
Pozytywnym nastawieniem wyróżnia się Poppy, której bez-
troska i radość udzielają się każdemu. Wkrótce okazuje się, 
że jej najlepsi przyjaciele zostali porwani.

Pewnie nie wiesz…
Oryginalna lalka trolli została stworzona przez Thomasa 

Dam z Gjøl w Danii w 1958 roku. Pierwsze z nich były wy-
pełnione wiórami drzewnymi. Wykonano wiele postaci w róż-
nych rozmiarach, np. zwierząt: osłów, słoni, żyraf, koni, lwów 
i małp. 

Film zarobił w kinach na świecie ponad 341 milionów do-
larów, kosztował 125 milionów.

Trolle
Polsat sobota 10.45

Najmądrzejszy pies świata

Niesamowity 
show

Pełen humoru serial został zrealizowany na 
podstawie kinowego hitu słynnej wytwórni Dream-
Works o psie-geniuszu, który wychowuje… chłopca 
o imieniu Sherman. 

Pan Peabody, najmądrzejszy pies świata i lau-
reat nagrody Nobla oraz jego najlepszy przyja-
ciel i zarazem podopieczny, chłopiec o imieniu 
Sherman są gospodarzami komediowego show, 

który… bez wątpienia zaskoczy widzów. W tym 
programie wszystko może się zdarzyć! Prowadzą-
cy zapewniają ekscytujące tematy rozmów, pory-
wającą muzykę i gości specjalnych. Oczywiście 
nie zabraknie też podróży w czasie na pokładzie 
maszyny skonstruowanej przez laureata nagrody 
Nobla i doradcę głów Państw – Pana Peabody we 
własnej osobie. 

Z tego serialu dowiecie się jak Marco Polo od-
krył spaghetti, dlaczego wszyscy wylądowali w wię-
zieniu przez Mozarta oraz czy banda geeków może 
pokonać ekipę Zeusa i jego tytanów.

Pan Peabody i Sherman Show 
TV 6 sobota 9.20, 9.45, 10.15, 10.45
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Choć to jodła pospolita, to wcale po-
spolita nie jest, tylko wysoka, smukła 
i strojna samą swoją zielenią. Drzewo 
jest już na Starym Rynku w Łomży 
i oznajmia, że nadszedł Adwent, czyli 
czas oczekiwania na Boże Narodzenie. 

Przyozdobienie historyczne-
go centrum  miasta - a tym razem 
nie tylko - wiecznie zielonymi 
choinkami to wieloletnia już tra-
dycja  Łomży. Udział w niej mają 
pracownicy Miejskiego Przedsię-
biorstwa Gospodarki Komunalnej 

i Mieszkaniowej, których zadaniem 
jest ściąć precyzyjnie kilkunasto-
metrowe  drzewo, przetranspor-
tować je na Stary Rynek, równo, 
a przede wszystkim bezpiecznie 
dla otoczenia, ustawić i umoco-
wać naciągającymi linami, a na ko-
niec udekorować. Kolejny element 
tej łomżyńskiej tradycji jest nieco 
zmienny - drzewo pochodzi z róż-
nych prywatnych posesji w mie-
ście i jest darem jej właścicieli dla 
wszystkich mieszkańców. Obda-

rowujący mają zresztą w tym także 
swoją korzyść, ponieważ często jo-
dła czy świerk robią się po prostu za 
duże na prywatnej nieruchomości i, 
tak czy inaczej, należałoby je usunąć.

Miejska choinka na Adwent 
2018, czyli na zakończenie roku 
100-lecia niepodległej Polski 
i 600-lecia praw miejskich Łomży 
oraz na początek 2019 roku, po-
chodzi z posesji przy ul. Przyjaźni. 
W przyszłym tygodniu zostanie 
udekorowana, obwieszona kolo-

rowymi lampkami. U stóp świą-
tecznego drzewka zostaną roz-
mieszczone kolorowe i błyszczące 
atrakcje.

Jak poinformował Urząd Miej-
ski, do misia Łomżatka, pociągu, 
wielkiej bombki, cukierkowego 
domku dołączy w tym roku Mikołaj 
na oldskulowym motocyklu (renife-
ry dostały urlop). Będzie też miał ze 
sobą kanapę, aby było gdzie zasiąść 
do zdjęć. 

"Zupełnie nowym elementem 
iluminacji będą duże srebrzyste 
anielskie skrzydła, które staną nie-
opodal Łomżatka na skrzyżowaniu 
ulic Długiej i Farnej" - informuje 
Ratusz. Choinki wprowadzą  świą-
teczny klimat także na placach - Nie-
podległości i Pocztowym oraz na 
rondzie Solidarności.    Ozdoby po-
jawią się na wielu ulicach. Wszystko 

będzie gotowe na Mikołajki 6 grud-
nia i będzie towarzyszyć łomżynia-
kom do końca stycznia.  

Magiczną oprawą centrum 
Łomży zajmą się specjaliści z ze 
znanej w tej dziedzinie firmy Mul-
tidekor, którzy iluminacje i dekora-
cje wykonali dla wielu miast w Pol-
sce i poza granicami, w tym np. dla 
Warszawy czy Krakowa. Powinni 
się postarać, bo Łomża będzie 
miała w tym roku sporą "misiową" 
konkurencję. Mieszkańcy i władze 
Suwałk, znani w kraju jako "bia-
łe niedźwiedzie", potraktowali to 
konsekwentnie i zafundowali sobie 
dwie wielkie figury białych niedź-
wiedzi. Jak wynika z wizualizacji 
opublikowanej w Kurierze Suwal-
skim, są bardziej "realistyczne" od 
Łomżatka, ale mają znacznie mniej 
wdzięku.      
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Ludzie się mylą

Jaka piękna 
katastrofa

Współczesny świat z jego wspaniałymi auto-
stradami, drapaczami chmur i podróżami lotni-
czymi zawdzięczamy rozwojowi inżynierii.

 Autorzy programu przedstawiają jednak 
nie sukcesy projektantów i konstruktorów, lecz 

straszliwe konsekwencje ich błędów. Poznamy 
przyczyny i przebieg największych katastrof in-
żynieryjnych na świecie. W każdym odcinku 
usłyszymy między innymi wypowiedzi ekspertów 
oraz wywiady ze świadkami dramatycznych wy-
darzeń.

W tym odcinku autorzy analizują przypadek 
zerwania się dachu sceny podczas koncertu orga-
nizowanego w ramach imprezy Indiana Fair Sta-
te w Indianapolis. W wyniku katastrofy zginęło 
siedem osób. 

Poznamy też przyczyny eksplozji w Nowym 
Jorku, która zniszczyła dwa budynki i za-
biła ośmiu ludzi w ich domach. 

Dowiemy się, jak doszło do tego, że 
w znajdującym się 11 km nad ziemią 
samolocie pasażerskim nagle zrobiła się 
wielka dziura.

Zobaczymy, jak japońscy inżyniero-
wie starają się opanować sytuację, kiedy 
dochodzi do wycieku radioaktywnego. 

Twórcy programu dociekają też, jak 
na jednym przejeździe kolejowym do-
szło do dwóch tragicznych wypadków 
w ciągu roku.

Porażki inżynierów
Focus TV piątek 21.55

Czy jest na to jakiś sposób?

Plastik pochłania 
Ziemię

Dokument prezentuje bardzo 
niepokojącą sytuację związaną 
z produkcją ogromnych ilości 
plastiku. W 1950 roku produko-
wano ok. 2 milionów ton tego 
tworzywa. Wartość ta stale rosła, 
obecnie szacuje się ją na ponad 8 
miliardów ton! 

Plastik to problem politycz-
ny, społeczny i przede wszystkim 
międzynarodowy. Ponad 80 proc. 
plastikowych śmieci z Europy trafiało do niedawna do Chin, ale ten 
kraj chce zablokować tą możliwość. Import śmieci był dochodowym 
interesem, ale okazało się, że segregacja, przetwarzanie i obróbka 
plastiku wpływają fatalnie na środowisko i zdrowie ludzi. Ekolo-
dzy biją na alarm. W morzach i oceanach pływają śmieciowe wyspy, 
a w niektórych akwenach jest więcej plastiku niż planktonu. Zwie-
rzęta połykają plastikowe elementy i giną. Sytuacja jest tragiczna.

Plastik jest wszędzie
TVP1 sobota 9.50

Zło istnieje i nagle atakuje

Istoty pełne 
radości

Trolle to wesołe, rozśpiewane i kolorowe stworki żyjące 
w barwnym lesie. Niewiele wiedzą o otaczającym je świecie. 
Pozytywnym nastawieniem wyróżnia się Poppy, której bez-
troska i radość udzielają się każdemu. Wkrótce okazuje się, 
że jej najlepsi przyjaciele zostali porwani.

Pewnie nie wiesz…
Oryginalna lalka trolli została stworzona przez Thomasa 

Dam z Gjøl w Danii w 1958 roku. Pierwsze z nich były wy-
pełnione wiórami drzewnymi. Wykonano wiele postaci w róż-
nych rozmiarach, np. zwierząt: osłów, słoni, żyraf, koni, lwów 
i małp. 

Film zarobił w kinach na świecie ponad 341 milionów do-
larów, kosztował 125 milionów.

Trolle
Polsat sobota 10.45

Najmądrzejszy pies świata

Niesamowity 
show

Pełen humoru serial został zrealizowany na 
podstawie kinowego hitu słynnej wytwórni Dream-
Works o psie-geniuszu, który wychowuje… chłopca 
o imieniu Sherman. 

Pan Peabody, najmądrzejszy pies świata i lau-
reat nagrody Nobla oraz jego najlepszy przyja-
ciel i zarazem podopieczny, chłopiec o imieniu 
Sherman są gospodarzami komediowego show, 

który… bez wątpienia zaskoczy widzów. W tym 
programie wszystko może się zdarzyć! Prowadzą-
cy zapewniają ekscytujące tematy rozmów, pory-
wającą muzykę i gości specjalnych. Oczywiście 
nie zabraknie też podróży w czasie na pokładzie 
maszyny skonstruowanej przez laureata nagrody 
Nobla i doradcę głów Państw – Pana Peabody we 
własnej osobie. 

Z tego serialu dowiecie się jak Marco Polo od-
krył spaghetti, dlaczego wszyscy wylądowali w wię-
zieniu przez Mozarta oraz czy banda geeków może 
pokonać ekipę Zeusa i jego tytanów.

Pan Peabody i Sherman Show 
TV 6 sobota 9.20, 9.45, 10.15, 10.45

idą święta

Warsztaty 
dekoracji 
ciasteczek

Mikołajki to tradycyjna, polska na-
zwa święta ku czci świętego Mikołaja, 
biskupa Miry. 6 grudnia to również 
przedsmak świąt Bożego Narodzenia, 
dlatego warto spędzić go rodzinnie 
i kreatywnie.

Miejski Ośrodek Sportu i Re-
kreacji w Łomży zaprasza w czwar-
tek, 6 grudnia wszystkie dzieci, do 
Sali Zabaw MOSiR-ek w Parku 
Wodnym. Najmłodsi będą mogli 
wziąć udział w zabawie Mikołaj-
kowej. W godzinach 17.00-19.00 
odbędą się warsztaty dekorowania 
ciasteczek. Na dzieci czekać będzie 
duży talerz ciasteczek i pierniczków, 
które będą dekorować wspólnie 
z animatorem. Ciasteczka można 
później powiesić na choince, poda-
rować komuś bliskiemu lub po pro-
stu… zjeść! 

W Mikołajki organizator za-
pewnia wszystkie materiały. Wystar-
czy nabyć standardowy bilet wstępu 
do Sali Zabaw w Parku Wodnym. 
Każdy uczestnik zabawy otrzyma 
również słodką niespodziankę! 

W MOSiR-ku istnieje możli-

wość pozostawienia dziecka, które 
ukończyło 7 lat na czas zabawy pod 
opieką animatora bez dodatkowych 
opłat.

Więcej informacji: Park Wodny 
ul. Wyszyńskiego 15 tel. 86 218 06 
92

Konkurs na "Najładniejszą bombkę 
choinkową" ogłosił prezydent Łomży 
Mariusz Chrzanowski. do udziału za-
prasza dzieci z przedszkoli i szkół pod-
stawowych.

Głównym celem inicjatywy 
jest pielęgnowanie tradycji bożo-
narodzeniowych i ich połączenie 
z motywami łomżyńskimi. Efekty 
mogą posłużyć do promocji miasta. 
Niemniej ważnym celem przedsię-
wzięcia jest danie szansy na ujaw-
nienie się o talentów plastycznych 
najmłodszych  mieszkańców Łomży    

Wykonane prace można zgła-
szać do 7 grudnia. Szczegółowy 
regulamin konkursu można znaleźć 
na stronie miasta: lomza.pl. A oto 
jego najważniejsze punkty.

 Regulamin konkursu pt. „Naj-
ładniejsza bombka choinkowa”

Uczestnicy konkursu
Konkurs adresowany jest do 

przedszkolaków oraz uczniów szkół 
podstawowych. Autorzy prac rywa-
lizować będą w trzech kategoriach 
wiekowych:
•  Przedszkola
• Szkoła podstawowa (klasa I – III)
•  Szkoła podstawowa (klasa IV – 
VIII)

Zgłaszanie prac
1. Zgłoszenie prac do konkur-

su odbywa się poprzez opiekunów 
szkolnych lub przedszkolnych oso-
biście w Wydziale Komunikacji 
Medialnej i Promocji Urzędu Miej-
skiego w Łomży, Stary Rynek 14, 
pokój 122. 

2. Prace powinny być wykony-
wane indywidualnie.

3. Uczestnik może zgłosić do 
konkursu tylko jedną pracę.

4. Każda praca powinna zawierać 
następujące informacje o autorze:
• imię i nazwisko,
• nazwa i numer szkoły lub przed-
szkola,
•  telefon kontaktowy do opiekuna 
prawnego.

5. Do każdej pracy należy za-
łączyć podpisaną przez opiekuna 
prawnego zgodę na przetwarzanie 
danych osobowych i wykorzystanie 

wizerunku, stanowiącą Załącznik nr 
1 do niniejszego Regulaminu.

6. Zgłoszenia prac będą przyj-
mowane do 7 grudnia 2018 r. 

7. Zgłoszenie pracy do kon-
kursu jest równoznaczne z wyra-
żeniem zgody na umieszczeniem 
wykonanych bombek w holu 
Urzędu Miejskiego w Łomży na 
dedykowanej temu wydarzeniu 
wystawie. Autorzy wykonanych 
prac, które zostaną umieszczone 
w holu Urzędu Miejskiego, zrze-
kają się do nich praw i zezwalają 
na swobodne nimi dysponowanie 
przez Urząd Miejski w Łomży. 
Z chwilą zrzeczenia się poprzez 
fakt wywieszenia bombek w holu 
Ratusza, stają się one własnością 
Miasta.

V. Ocena prac i rozstrzygnięcie konkursu
1. Wszystkie prace zgłoszone do 

Konkursu podlegają ocenie Jury po-
wołanego przez Organizatora. 

2. Jury dokonuje oceny po za-
kończeniu okresu trwania Konkur-
su biorąc pod uwagę samodzielność 
wykonania prac, wartość artystycz-
ną,  jakość i oryginalność. 

3. Spośród nadesłanych prac, 
w każdej kategorii Jury wybierze 
trzy prace, które zajmą pierwsze, 
drugie i trzecie miejsce.

4. Decyzje Jury są ostateczne 
i wiążące dla wszystkich uczestni-
ków Konkursu.

5. Jury zastrzega sobie prawo do 
dowolnej ilości wyróżnień.

6. Decyzje Jury zostaną ogłoszo-
ne na stronie www.lomza.pl.

7. Uroczysta prezentacja wyróż-
nionych prac oraz nagrodzenie zwy-
cięzców Konkursu nastąpi w dniu 
16 grudnia 2018 roku w holu Urzę-
du Miejskiego przed rozpoczęciem 
Łomżyńskiej Wieczerzy Wigilijnej

VI. Nagrody
1. Zwycięzcy Konkursu oraz 

osoby wyróżnione otrzymają na-
grody rzeczowe ufundowane przez 
Urząd Miejski w Łomży.

2. Każdy uczestnik Konkursu 
otrzyma od Organizatora dyplom 
uczestnictwa.

Wymyśl bombki  
na łomżyńską choinkę 

Z Przyjaźni  
dla Łomży

W tym roku Stary Rynek będzie tak wyglądał na święta
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Blisko 150 osób, w pozorowanej 
sytuacji, pod Nowogrodem, miało 
za zadanie odnalezienia osoby po-
szukiwanej. Dodatkowym elemen-
tem zaskoczenia, który miał na celu 
sprawdzenie współdziałania wszyst-
kich służb biorących udział w ćwi-
czeniach, był pozorowany wypadek 
statku powietrznego. Ten element 
wiązał się z zaangażowaniem do 
akcji ratowniczej specjalistycznych 
jednostek i ciągłego koordynowa-
nia zarówno poszukiwań osoby za-
ginionej jak też akcji ratowniczej 
w związku z katastrofą. 

W działaniach zakończonych 
po północy uczestniczyli funkcjo-
nariusze Komendy Głównej Poli-
cji, Komendy Wojewódzkiej Policji 
w Białymstoku, Oddziału Prewencji 
Policji w Białymstoku, Komendy 
Miejskiej Policji w Łomży, Pań-
stwowej Straży Pożarnej, Ochot-
niczych Straży Pożarnych oraz 9 
oddziałów Grupy Ratowniczej Na-
dzieja i zespół leśników ze Straży 
Leśnej.

region

Nowa droga 
w Starych 

Sierzputach 
Zakończyła się przebudowa drogi od 
Starych Sierzput do drogi krajowej nr 
61. Od maja tego roku powstała nowa, 
asfaltowa jezdnia i obustronne chodni-
ki przez całą wieś. 

Jak podkreśla Monika Orłow-
ska-Laskowska z Urzędu Gminy,  
znaczne poszerzanie samochodowej 
trasy we wsi oraz jej oświetlenie na 
całym odcinku to duży wzrost kom-
fortu życia i bezpieczeństwa miesz-
kańców. Szczególną uwagę zwraca 
odcinek wzdłuż stawu, gdzie teraz 
ustawiono barierki ochronne i stał się 
on – jak to nazwał podczas otwarcia 
drogi wójt Piotr Kłys – nowym miej-
scem widokowym w gminie Łomża. 

- To pierwszy etap budowy 
drogi od Bożenicy poprzez Sta-
re Sierzputy, aż do drogi krajowej 
nr 61. Oddany do użytku odcinek 
o długości 1,1 km kosztował nas 
ponad 1,7 miliona złotych i został 
w całości sfinansowany ze środków 
własnych gminy. Mamy już przy-
gotowaną pełną dokumentację na 
pozostałą część między Bożenicą, 
a Sierzputami i w przyszłym roku 
będziemy dążyć do uzyskania po-
zwolenia na budowę. Ta 6-metrowa 
jezdnia przez wieś, nowe chodniki 
i oświetlenie aż do drogi krajowej 
to efekt wyjątkowo częstych kon-
sultacji z mieszkańcami wsi. Roboty 
budowlane wprawdzie zakończono, 
ale pozostały nam jeszcze do wy-
płaty odszkodowania za część nie-
ruchomości przejętych pod drogę. 
Czekamy na decyzję starosty i mam 
nadzieję, że jeszcze w tym roku 
sprawę całkowicie zakończymy – 

powiedział Piotr Kłys.
W imieniu licznie przybyłych 

na otwarcie drogi mieszkańców 
wsi, za jej wybudowanie podzięko-
wała radzie gminy i wójtowi sołtys 
wsi Dorota Modzelewska. Ksiądz 
Dariusz Wizner, proboszcz Para-
fii Św. Wojciecha BM w Szcze-
pankowie, poświęcił nowy szlak. 
Podczas uroczystości  głos zabrali 
również: przewodniczący Rady 
Gminy Łomża Sławomir Zachar-
czyk i jej wiceprzewodniczący 
Krzysztof Jankowski.

Władze gminy podkreślają bar-
dzo dobrą współpracę firmy BIK-
-PROJEKT  w Łomży z sołtys 
Dorota Modzelewską, co pozwo-
liło na remonty niektórych  grun-
towych   dróg gminnych w okolicy 
wsi urobkiem pochodzącym z robót 
rozbiórkowych na drodze. Dzięki 
temu ich stan techniczny znacznie 
się poprawił.

Manewry „Nadzieja 2018”
Po raz kolejny w okolicach Nowogrodu odbyły się ogólnopolskie manewry poszukiwawczo - ratownicze "Nadzieja 2018". Swoje umiejętności doskonalili między innymi policjanci, strażacy, ratownicy, 

leśnicy oraz ratownicy medyczni, pielęgniarki i ratownicy Grupy Ratowniczej Nadzieja ze wszystkich oddziałów terenowych. 
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 Z przemytem funkcjonariusze Krajowej Administracji 
Skarbowej w województwie podlaskim mają do czynienia 

aż za często, ale nie jest to jedyne zjawisko,  
które muszą zwalczać.   

Hazard
3 nielegalne automaty do gier hazardowych ujawnili 

podczas wspólnych działań funkcjonariusze podlaskiej 
KAS oraz sokólscy policjanci. Urządzenia działały w jed-
nym z lokali na terenie Sokółki. 

Funkcjonariusze Podlaskiego Urzędu Celno-Skarbo-
wego w Białymstoku oraz policjanci z Komendy Powia-
towej Policji w Sokółce wspomagani przez funkcjonariu-
szy Straży Granicznej skontrolowali jeden z sokólskich 
lokali, co do którego zachodziło podejrzenie, że są w nim 
urządzane nielegalne gry hazardowe. Podejrzenia mun-
durowych okazały się trafne.

Po wejściu do pomieszczenia wyposażonego m.in. 
w system monitoringu i kilkuetapową selekcję klientów 
funkcjonariusze zabezpieczyli 3 nielegalnie działające au-
tomaty do gier hazardowych. Podczas przeszukania loka-
lu mundurowi znaleźli również środki pieniężne służące 
prawdopodobnie do wypłaty wygranych oraz grafiki pra-
cy osób odpowiedzialnych za obsługę maszyn. Obecni na 
miejscu dwaj mężczyźni zostali przesłuchani.

Organizatorom nielegalnego procederu hazardowego 
grożą wysokie kary grzywny, a nawet kara pozbawienia 
wolności. Oprócz sankcji karnych osoby urządzające tego 
typu gry muszą liczyć się z karą pieniężną w wysokości 
100 tys. od każdego nielegalnego automatu. Dochodzenie 
w tej sprawie prowadzi Podlaski Urząd Celno-Skarbowy 
w Białymstoku.

Handlowała kontrabandą
Funkcjonariusze Podlaskiego Urzędu Celno –Skar-

bowego w Białymstoku oraz białostoccy policjanci pod-
czas wspólnych działań kontrolnych zabezpieczyli niele-
galne papierosy i alkohol. W związku z tą sprawą została 
zatrzymana 56–letnia mieszkanka miasta. 

Funkcjonariusze podlaskiej KAS i policjanci z Ko-
mendy Miejskiej w Białymstoku zatrzymali na jednym 
z białostockich targowisk 56-letnią kobietę, która w swo-
im samochodzie przechowywała papierosy z białoruskimi 
znakami akcyzy. Z wcześniejszych ustaleń mundurowych 

wynikało, że białostoczanka może zajmować się obrotem 
papierosami i alkoholem pochodzącymi z przemytu.

Podczas przeszukania mieszkania i pomieszczeń go-
spodarczych należących do kobiety funkcjonariusze zna-
leźli kolejne paczki białoruskich papierosów oraz alkohol 
zza wschodniej granicy – w sumie blisko 3 tysiące paczek 
i 60 litrów wódki.

Straty Skarbu Państwa z tytułu należnych podatków 
za wyroby tytoniowe oraz alkoholowe zostały oszacowa-
ne na ponad 68 tysięcy złotych. Funkcjonariusze wszczęli 
wobec kobiety sprawę karną skarbową. Teraz za swoje po-
stępowanie odpowie przed sądem. Białostoczance grozi 
wysoka grzywna i przepadek nielegalnego towaru.

Pod choinkę się nie nadają
Blisko 150 zestawów podrobionych klocków zatrzy-

mali funkcjonariusze podlaskiej KAS podczas kontroli 
w jednym ze sklepów w Białymstoku. Jego właściciel za 
oferowanie do sprzedaży podróbek odpowie teraz przed 
sądem.

Funkcjonariusze Podlaskiego Urzędu Celno-Skar-
bowego skontrolowali jeden z białostockich sklepów, 
w którego ofercie znajdowały się między innymi zabawki. 
Podczas kontroli mundurowi znaleźli blisko 150 pude-
łek klocków, których wygląd do złudzenia przypominał 
produkty znanej duńskiej marki. Funkcjonariusze za-
bezpieczyli zabawki i powiadomili przedstawiciela firmy 
– właściciela praw do chronionych znaków towarowych, 
który po przeprowadzonej ekspertyzie stwierdził, że są to 
podróbki.

W sprawie sporządzony zostanie wniosek o ściganie 
i ukaranie właściciela sklepu, który oferował do sprzedaży 
podrobione towary. Za ten czyn ustawa Prawo własno-
ści przemysłowej przewiduje karę do 2 lat pozbawienia 
wolności.

Działania KAS w zakresie kontroli rynku skierowane 
są głównie na zapewnienie bezpieczeństwa konsumen-
tom, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa 
dzieci. Kupując zabawki pamiętajmy o tym, że wyjątkowo 
niska cena, wątpliwa jakość wykonania produktu lub jego 
opakowania to sygnały ostrzegawcze, że możemy mieć 
do czynienia z podróbkami. Takie towary zwykle nie są 
prawidłowo oznakowane oraz, co niejednokrotnie po-
twierdzały badania laboratoryjne, mogą zawierać w swym 
składzie niedozwolone czy zagrażające zdrowiu substan-
cje chemiczne. 

Emerytury.  
Męskie nadal wyższe 

Przeciętna miesięczna emerytura brutto wyliczona po przywróceniu wieku 
emerytalnego dla kobiety w białostockim oddziale ZUS wynosi 1 630,46 zł. 
Prawie 700 zł więcej otrzymują mężczyźni. Średnia wysokość świadczenia 
dla panów sięga  2 308,61 zł. 

Jak informuje Katarzyna Krupicka, rzecznik ZUS w Białymsto-
ku, o ile średnią najwyższą emeryturę otrzymują kobiety w Warszawie 
i jest to kwota ponad 2 100 zł, to najniższe świadczenie paniom wy-
płacane jest w wysokości 1 487 zł w Radomiu. Mężczyźni w Rybniku 
w województwie śląskim mogą poszczycić się najwyższymi emerytu-
rami w przeciętnej kwocie ok 3 600 zł, ale województwo lubelskie, 
a konkretnie Biłgoraj to jedynie 2140 zł.

Ciekawostką jest to, że  na naszym terenie wypłacana jest emery-
tura wynosząca zaledwie 0,20 zł. Za emerytkę wpłynęła składka za 1,5 
miesiąca opłacona za wykonywanie umowy zlecenia. Kobieta nie miała 
ustalonego również kapitału początkowego, gdyż przed 1999 rokiem 
nie podlegała ubezpieczeniu. Najwyższą emeryturą może poszczycić 
się mężczyzna, który karierę zawodową zakończył po przepracowaniu 
prawie 57 lat. W wieku 66 lat i 6 miesięcy zdecydował się na złożenie 
wniosku, a wysokość jego świadczenia wyniosła prawie 15 tys. zł. Tak 
długi staż pracy wynika z tego, że jako emeryt przez wiele lat jeszcze 
pracował.

Aż trudno uwierzyć, ale pierwsze emerytury przyznane dla ko-
biet w październiku 2017 roku były niższe od tych aktualnie przy-
znawanych o średnio 145 zł. Niestety mężczyźni otrzymują o 173 zł 
mniejsze świadczenia niż w miesiącu wejścia w życie nowego wieku 
emerytalnego. 

Od 1 grudnia emeryci  
i renciści mogą  
więcej dorobić

Emeryci i renciści, mogą łączyć pobierane świadczenia z dodatkowym za-
trudnieniem. Warto jednak pamiętać do jakiej wysokości przychodu można 
dorobić, by nie stracić prawa do wypłacanej przez ZUS gratyfikacji. 

Jak informuje Katarzyna Krupicka z ZUS w Białymstoku, progi 
zarobkowe zmieniają się zawsze w ostatnim miesiącu kwartału. Od 1 
grudnia 2018 r. kwoty, które można uzyskać pracując ulegną niewiel-
kiemu podwyższeniu. Szczególnie ważne jest to dla osób, które nie 
ukończyły powszechnego wieku emerytalnego, bowiem jeśli zarabiają 
więcej niż ustalone limity ZUS - zgodnie z obowiązującymi przepisa-
mi - może im zmniejszyć albo zawiesić świadczenie. Jeśli zatem ko-
bieta nie ukończyła 60 lat, a mężczyzna 65 i otrzymują świadczenie, 
powinni monitorować zmieniające się co 3 miesiące kwoty progów 
zarobków.

Wysokość kwot wpływających na zmniejszenie lub zawieszenie 
świadczenia zmienia się cztery razy do roku: w marcu, w  czerwcu, 
wrześniu i już za chwilę w grudniu. Można bez żadnych konsekwencji 
dorabiać do świadczenia, jeśli nasz przychód nie jest wyższy niż 70 % 
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Kwota ta obecnie wynosi 
3 206,10 zł. Jeśli jednak przekroczymy ten próg, a nie osiągnęliśmy 
powszechnego wieku emerytalnego i nie posiadamy ustalonego prawa 
do emerytury - Zakład może nam zawiesić lub zmniejszyć świadcze-
nie. Nasza wypłata zostanie zmniejszone, jeśli osiągniemy przychód 
przekraczający 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, ale nie 
wyższy niż 130% tego wynagrodzenia. Jeśli nasze zarobki przekroczą 
130% przeciętnego wynagrodzenia, tj.5 954,30 zł - ZUS zawiesi nam 
wypłatę świadczenia.

Od 1 grudnia wzrośnie też kwota przychodu, jaką mogą uzyskać 
osoby pobierające rentę socjalną. Wyniesie ona 3 206,10 zł. W przy-
padku tego świadczenia nie są stosowane kwoty zmniejszenia. Prawo 
do renty socjalnej jest zawieszane, gdy kwota przychodu przekroczy 
70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwarta kalendarzo-
wy. 

ZUS nie zmniejsza ani nie zawiesza świadczenia w razie osiągania 
przychodu w przypadku prawa do emerytury częściowej. Pełna wyso-
kość gwarantowana jest również w przypadku renty inwalidy wojen-
nego, z tytułu pobytu w obozie i w miejscach odosobnienia lub renty 
rodzinnej po tych inwalidach, jak również rent inwalidy wojskowego 
w związku ze służbą wojskową lub renty  rodzinnej po żołnierzu, któ-
rego śmierć ma związek ze służbą wojsko

Nielegalny hazard, 
nielegalny handel, 
nielegalne klocki
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Warsztat graficzny to świat wielu warstw. Wymaga i kłóci się, kiedy nie skupiamy 
się podczas pracy - zachwyca, kiedy go poznamy. Tak twierdzą młodzi twórcy z pra-
cowni graficznej MDK – DŚT w Łomży, którzy zostali nagrodzeni podczas I Ogólno-
polskiego Biennale Małej Formy Graficznej „Śladami Natury – MikROKOSMOS”.

Na konkurs do Pałacu Młodzieży w Katowicach wpłynęło 457 prac z 44 
placówek. Natomiast 420 prac spełniło wymagania regulaminowe i zosta-
ło przyjętych do oceny komisji konkursowej. Prace były oceniane zgodnie 
z regulaminem, pod względem ciekawej interpretacji tematu, techniki gra-
ficznej, kompozycji, estetyki, pomysłowości i, co najważniejsze, wrażliwości 
młodych twórców. 

Nagrody w kategorii grafiki warsztatowej zdobyli: Krystian Rokuszew-
ski (kategoria wiekowa 9-11 lat) i Ewelina Dejneka (kategoria wiekowa 12-
15 lat). Opiekunem prowadzącym zajęcia jest Katarzyna Swoińska.

Debiutująca pracownia - tradycyjny warsztat. Gratulujemy.

kultura

Kino Millenium 
– gorące 
wrażenia  
na każdy 

zimowy dzień 

REPERTUAR 07.12-13.12

• MIŚKÓW 2-ÓCH 2D – 07-

13.12, Duża sala, godz.: 16.00

08-09.12, Duża sala, godz.: 

11.20, Mała sala, godz.: 10.00

• ALFA – 07-13.12, Duża sala, 

godz.: 18.00

• NARODZINY GWIAZDY – 07-

13.12, Duża sala, godz.: 20.00

• ROBIN HOOD POCZĄTEK 2D 

– 07-13.12, Mała sala, godz.: 

16.15, 18.20

• FUGA – 07-13.12, Mała sala, 

godz.: 20.30

• BOHEMIAN RAPSODY – 08-

13.12, Duża sala, godz.: 13.20

• PLANETA SINGLI – 08-09.12, 

Mała sala, godz.: 14.00

• HOTEL 2D – 08-09.12, Mała 

sala, godz.: 12.00

W NAJBLIŻSZYM CZASIE: 

• Aquamen -  od 19 grudnia 

• Kursk -  od 14 grudnia 

• Marry Poppins powraca -  

od 19 grudnia 

• Pech to nie Grzech -  od 21 

grudnia 

• Teraz Albo Nigdy -  od 28 

grudnia 

• Zabawa, zabawa (PL)  - od 4 

stycznia 

Słowem Malowane 
Dominika Zuzga i Aleksandra Jakacka, uczestniczki zajęć w pracowni plastycznej 
MDK-DŚT w Łomży, zostały nagrodzone w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym 
„Słowem Malowane”. Dominika otrzymała nagrodę, zaś Aleksandra - wyróżnienie.

- Udział w konkursie był 
wspaniałą okazją do zapozna-
nia dzieci lub przypomnienia im 
znanych polskich utworów lite-
rackich. Tegoroczna edycja od-
była się pod hasłem "100 x 100" 
- czyli 100 utworów na 100-lecie 
niepodległości Polski. Zadaniem 
uczestników było wykonanie 
ilustracji do utworu literackiego 
– relacjonuje Anna Bureś, z pra-
cowni plastycznej MDK- DŚT.

Dominika zilustrowała znany 
wiersz Aleksandra Fredry "Małpa 
w kąpieli”, a Ola wybrała utwór 
Marii Konopnickiej "Szkolne 
przygody Pimpusia Sadełko". 
Prace laureatów będą zdobiły 
książkę, która powstanie z okazji 
100 lat niepodległości Polski.

Organizatorem konkursu była 
Pedagogiczna Biblioteka Publicz-
na Oranżeria Kultury w Lidzbar-
ku Warmińskim.

Filharmonia Kameralna im. 
Witolda Lutosławskiego w Łom-
ży zaprasza melomanów, tych 
najmłodszych i tych trochę star-
szych, na wyjątkowy Mikołajko-
wy wieczór. 

W czwartek 6 grudnia 
o godzinie 18:30 w Centrum 
Kultury przy Szkołach Kato-
lickich w Łomży odbędzie się 
koncert zatytułowany „Prze-
ciąganie struny”. Jako solist-
ki wystąpią Marta Książek 
(sopran), Joanna Śliwa (wio-
lonczela) oraz gość specjalny 
z dalekiej Laponii. Orkiestrę 
Łomżyńskich Filharmoników po-
prowadzi Mariusz Smolij.

Mariusz Smolij jest jednym 
z najwybitniejszych dyrygentów 
swojego pokolenia prowadzących 
orkiestry w Stanach Zjednoczonych 
i Europie. American Symphony 
Orchestra League, organizacja z sie-
dzibą w Nowym Jorku, zrzeszająca 
wszystkie orkiestry symfoniczne 
w Ameryce Północnej,  wyróżniła 
jego nazwisko na prestiżowej liście 
najwybitniejszych mistrzów batuty. 

Dyrygował ponad 120 orkiestrami 
w 26 krajach, na czterech kontynen-
tach występując na najbardziej pre-
stiżowych estradach koncertowych 
świata, m. in. nowojorskiej Carnegie 
Hall, nowojorskim Lincoln Center, 
Kimmel Center w Filadelfii, ABC 
Hall w Johannesburgu, Narodowym 
Centrum Kultury w Pekinie, Sali 
Concertgebauw w Amsterdamie, 
Tonehalle w Zurichu, Salle Gaveau 
w Paryżu oraz narodowych centrach 
kulturalnych Polski, Czech, Słowa-

cji, Bułgarii, Serbii, Cypru, Niemiec, 
Austrii, Węgier, Włoch, Meksyku, 
Kolumbii, Boliwii i Korei Płdn.

Marta Książek w 2016 roku uzy-
skała tytuł magistra sztuki wokalnej 
na Wydziale Wokalno-Aktorskim 
Akademii Muzycznej im. I. J. Pade-
rewskiego w Poznaniu. We wrześniu 
2018 roku, na Międzynarodowym 
Konkursie Wokalnym „Złote głosy 
Mazowsza” otrzymała specjalną na-
grodę za najlepsze wykonanie Arii 
Operowej Mozarta. Występuje z or-

kiestrami oraz na koncertach kame-
ralnych na terenie całego kraju m.in. 
Sacrum et Musica w Łomży.

W programie koncertu dzieła 
między innymi Antonio Vivaldie-
go, Wolfganga Amadeusza Mozarta 
oraz najpiękniejsze piosenki z bajek 
Disneya.

Koncert odbędzie się w czwar-
tek 6 grudnia 2018 o godzinie 18:30 
w Centrum Kultury przy Szkołach 
Katolickich w Łomży, ul. Sadowa 
12A.

Mikołajki u Filharmoników

Udany debiut Pracowni 
Graficznej MDK-DŚT
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USŁUGI REMONTOWO – BUDOWLANE
Układanie kostki brukowej z mate-
riału własnego i powierzonego. Pro-
jekt GRATIS. Doświadczenie, szybko 
i solidnie. Tel. 602 520 783. 

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

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

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

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

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

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

USŁUGI TRANSPORTOWE
Transport maszyn rolniczych, auto-
holowanie 24/h, przewóz rzeczy róż-
nych. Tel. 514 805 123. 

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

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

USŁUGI RTV AGD

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

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

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

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

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

505 997 115. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Sprzedam las 1 ha. Tel. 600 062 532. 

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

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

Sprzedam  9 ha łąki, okolice Łomży 
plus ciągnik 363 P z turem. Tel. 512 
807 562.

RÓŻNE

Sprzedam kostkę brukową używaną 
NASTOLIT,  7-letnią 300 m2, 15 zł/m. 
Tel. 600 289 289.

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

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

CHOINKI DO KOŚCIOŁÓW OD 3 DO 7 
METRÓW Z DOSTAWĄ DO 30 KM OD 
ŁOMŻY. KONTAKT 608 412 919

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

Elektromechanika samochodowa. 
Kompleksowy serwis klimatyzacji, 

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

Akacjowa 5. Tel. 518 362 426. 

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

Kupię Mercedesa „kaczke” ze skrzynią 
ładunkową, kontener lub samą ramę. 
tel..600 588 666.  oraz do rubryki Róż-
ne: Kupię silosy płaskodenne o śred-
nicy min. 4metry, zatrudnię stolarzy 
z doświadczeniem do produkcji me-
bli ogrodowych. Tel. 600 588 666.

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

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

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

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

GABINET TLENOTERAPII 
HIPERBARYCZNEJ. 

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

STOPA CUKRZYCOWA,
 SM, PROBLEMY DERMATOLOGICZNE

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

lomza.pl 
Tel. 660 345 055. 

tel. 503 010 038

RĘCZNA MYJNIA
ZBIGNIEW JAKACKI

 602 422 762

 Łomza, ul. Nowogrodzka 24

-CZYSZCZENIE I KONSERWACJA 
TAPICEREK SKÓRZANYCH

-ODŚWIEŻANIE I KOREKTA POWŁOK 
LAKIERNICZYCH

-CERAMICZNE I SZKLANE POWŁOKI
ZABEZPIECZAJĄCE

-TWARDE WOSKI OCHRONNE
-GLINKOWANIE I INSPEKCJA POWŁOK

LAKIERNICZYCH

BIURO REKLAMY :: ZADZWOŃ 86 216 74 44
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Rafał Boguski ma 34 lata. Gra 
w Wiśle Kraków, zakłada tam 
opaskę kapitańską, ale na murawę 
wybiega już rzadziej. Niedawno 
udzielił portalowi Onet wywiadu, 
w którym mówi o tym co było i na-
dziejach na to co będzie. Oto frag-
menty tej rozmowy:        

„Po sezonie kończy się panu kontrakt. 
Co dalej?

Nie ukrywam, że zawsze 
chciałem i wciąż chcę grać w Wi-
śle. To jest mój klub, jestem w nim 
dłużej niż byłem w ŁKS-ie Łom-
ża, którego jestem wychowan-
kiem.
Dotykają pana słowa kibiców, którzy 
nie są zadowoleni z pana gry?

Myślę, że najlepszą odpowiedzią 
na to są fakty. Do Wisły co jakiś czas 
trafia nowy trener, a ja mam miejsce 
na boisku u każdego.
Jak się negocjuje z Arkadiuszem Gło-
wackim, który dopiero co był pana ko-
legą z drużyny?

Na razie nie rozmawiamy 
o nowym kontrakcie. A jak będą 
wyglądać negocjacje? Graliśmy 
ze sobą bardzo długo, na zgrupo-
waniach mieszkaliśmy w jednym 
pokoju… Więc jeśli w ogóle doj-
dzie do rozmów, to żeby nie było 
żadnego konfliktu interesów, lepiej 
będzie to załatwić przez mojego 
menedżera.
Jeśli nie uda się zostać w Wiśle jako pił-
karz, to może w innej roli?

Czas, by pomyśleć o przyszłości 
już się zbliża i faktycznie po karie-
rze też chętnie pozostałbym w klu-
bie. Nie widzę się w garniturze jak 
Arek, ale jako jeden z trenerów już 
jak najbardziej. Pewne kursy mam już 
pokończone i w tym kierunku chciał-
bym iść. Piłka to moje życie, ale czas 
pokaże, co przyniesie przyszłość”.

Rafał Boguski ma w Łomży 
mnóstwo wiernych wielbicieli. Jeżeli 
rzeczywiście wybierze karierę tre-
nerską, będzie musial gdzieś zdoby-
wać szlify. Może ŁKS byłby niezłym 
miejscem. Ale oczywiście życzymy 
„Dzikiemu” przede wszystkim dłu-
gich i wspaniałych lat na boisku. 
I strzelanych szybko bramek.    

sport

Aleksandra Jarkowska potrafiła już zdobyć 
miejsce w krajowej czołówce młodych tenisi-
stek stołowych i je potwierdzić w kolejnych 
zawodach. Mamy nadzieję, że zdobyte do-
świadczenia pomogą reprezentantce Klubu 
Uczelnianego AZS PWSIP Metal - Technik Łomża 
we wspinaniu się na kolejne szczeble hierar-
chii.   

Jak relacjonuje Weronika Łuba 
z PWSIiP, w Ostródzie rozegrany został II 
turniej z cyklu GRAND PRIX POLSKI 
Juniorek i Juniorów w tenisie stołowym 
z udziałem Aleksandry Jarkowskiej. Aka-
demiczka w fazie grupowej wygrała dwa 
pojedynki: 3-0 z Katarzyną Trochimiuk 
(BOGORIA Grodzisk Mazowiecki) 
i 3-1 z Pauliną Predą (KS AZS AWFiS 
Gdańsk). Niestety, łomżynianka nie upora-
ła się z Karoliną Rakowską (KU AZS AJD 
Częstochowa) ulegając 1-3. Mimo jednej 
porażki Jarkowska uplasowała się na I miej-
scu w fazie grupowej.

W pierwszej rundzie turnieju głów-
nego zawodniczka z Łomży pokonała 4-1 

Magdę Płotkę (KTSK GOSRIT Luzino), 
zaś w II pewnie wygrała 4-0 z Dominiką 
Gilewską (GLKS Nadarzyn). Mimo am-
bitnej postawy, w III rundzie Aleksandra 
Jarkowska musiała uznać wyższość Julii 
Jackowskiej (UKS DOJLIDY Białystok) 
ulegając minimalnie 3-4 (w ostatnim se-
cie do 11). 

W kolejnych grach o miejsca 5 - 8, 

łomżynianka najpierw przegrała 1-3 
z Zuzanną Błażejewicz (LUKS Chełm-
no), a później uległa 0-3 Wiktorii Wróbel 
(MRKS Gdańsk). 

Ostatecznie Akademiczka z Łom-
ży uplasowała się na wysokim 8 miejscu 
w kraju. Przypominamy, że na I GRAND 
PRIX POLSKI Juniorów i Juniorek Alek-
sandra Jarkowska zajęła również 8 lokatę. 

Niepokonane 
 

Z a w o d n i c z k i 
UKS 4 Łomża 
nadal niepo-
konane na 
koszykarskim 
p a r k i e c i e ! 
Wygrały swój 
kolejny mecz 
ligowy z druży-
ną Orkan Zam-
brów 60:47. To 
już trzecie zwy-
cięstwo dziew-
cząt z „Czwórki” 
w tym sezonie. Daje łomżyniankom pierwsze miejsce 
w tabeli.

Jak relacjonuje Agnieszka Faryna, dziewczę-
ta zagrały bardzo dobrze pierwsze trzy kwarty, 
w których uzyskały ogromną przewagę punktową 
– 18:10, 25:11, 15:7. 

- Natomiast podczas czwartej kwarty (2:19) 
wkradło się trochę rozkojarzenia oraz chaosu lecz 
zwycięstwa już nie oddaliśmy - dodaje trener Mar-
cin Piotrowski.

Dzielnemu zespołowi, który ma wsparcie 
Urzędu Miejskiego oraz firm Styropian Plus, apte-
ka Gemini i PEPEES S.A, gratulujemy i życzymy 
dalszych sukcesów.

Rafał Boguski. Dobry moment, 
by pomyśleć o przyszłości... 

Najszybszą bramkę w historii piłkarskiej 
reprezentacji Polski Rafał Boguski zdobył 
w koszulce z numerem 9, który zwykle 
noszą najgroźniejsi napastnicy 

Fo
t. 

On
et

Aleksandro,  
czas na czwórkę

Rafał Boguski to najwybitniejszy polski piłkarz, który z Łomży wyruszył 
w świat po sławę, zaszczyty i oczywiście pieniądze. W annałach reprezentacji 

Polski pozostaje jako zdobywca najszybszej bramki – 1 kwietnia 2009 roku 
w meczu z San Marino z podania Roberta Lewandowskiego trafił w 23 

sekundzie gry. I to on grał wtedy z numerem 9 na koszulce.
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Piotr Łobodziński bardzo udanie zakoń-
czył tegoroczny sezon startów. Zwycię-
żył w finale cyklu Vertical World Circuit 
(9 dużych biegów na świecie m.in. 
Nowy Jork, Seul, Manila, Szanghaj, Pe-
kin), który odbył się w 100-piętrowym 
biurowcu w Hongkongu. Tym samym 
biegacz z Łomży przypieczętował zwy-
cięstwo w całym cyklu. Triumfuje w nim 
nieprzerwanie od 2014 roku. 

W poprzednim tygodniu za-
wodnik LŁKS "Prefbet Śniadowo" 
Łomża doznal przykrego niepowo-
dzenia w Szanghaju w finale Pucha-
ru Świata. Po 5 latach dominacji nie 
obronił tytułu. Zajął 3 miejsce. 

- Nie było łatwo się ponow-
nie zmotywować i udowodnić, że 
Shanghai Tower to był jedynie wy-
padek przy pracy i po prostu gorszy 
dzień. Dodatkowo Piotr Łobo-
dziński co roku narzekał na bieg 
w Hongkongu: że jest za późno 
w kalendarzu, że forma już nie tak 
wysoka, że klatka schodowa mu nie 
leży. Startował w finale VWC już 
pięciokrotnie. Zajmował  3 razy 3 
miejsca, raz był drugi i przed rokiem 
zszedł z trasy z powodów zdrowot-
nych - relacjonuje Andrzej Koryt-
kowski, prezes klubu. 

Tym razem lekkoatleta z Łomży 
pokazał jednak klasę i jako pierwszy 
z bezpieczną przewagą zameldował 
się na setnym piętrze biurowca ICC. 

Tradycyjnie przekazał po biegu 
swoje refleksje: "Jestem przeszczę-
śliwy. Odczarowałem ten budynek. 
Było to dla mnie bardzo ważne. Już 

myślałem, że nigdy tu nie wygram. 
Szczególnie, że rok temu zaliczy-
łem DNF, a tydzień temu dosta-
łem baty w Szanghaju na finale 
PŚ. Udało mi się jednak poukła-
dać wszystko w głowie, uwierzyć, 
że jestem dobrze przygotowany 
i mogę to zrobić. Nastawienie jest 
naprawdę istotne. Co do przebiegu 
samej rywalizacji to biegliśmy ra-
zem z Australijczykiem Markiem 

Bourne razem do 80. piętra, trochę 
się tasując. Ja prowadziłem do 40 
piętra, następnie on do 80,, gdzie 
go wyprzedziłem i zacząłem się 
oddalać. Poczuł, że dzisiaj ze mną 
nie wygra i odpuścił, tracąc do mnie 
sporo sekund na mecie. Ta wygrana 
jest dla mnie bardziej istotna niż 
Puchar Świata 2018, który w tym 
roku nie trafił w moje ręce. To był 
ostatni wyścig w sezonie, bardzo 
udanym sezonie. Teraz 2 tygodnie 
roztrenowania".

Przypomnijmy, że Piotr Łobo-
dziński obronił w tym roku mistrzo-
stwo świata w bieganiu po schodach 
w maju w Tajpej na Tajwanie. 

- Jesteśmy dumni - dodaje An-
drzej Korytkowski.

100 pięter i Hongkong  
dla Piotra Łobodzińskiego

Michał Karwowski i Wiktor Potkaj oka-
zali się najlepsi w turnieju szachowym 
rozgrywanym z okazji 100-lecia Odzy-
skania Niepodległości. Pomysłodaw-
cą i organizatorem zawodów, które 
odbyły się w Szkole Podstawowej nr 
10 w Łomży,  była Fundacja "Klub Spor-
towy Elbrus Łomża" z trenerem Vafą 
Mammadovem na czele. Turniej współ-
finansowany był z Funduszu Inicjatyw 
Obywatelskich.

Do rywalizacji zgłosiło się 24 
młodych zawodników, którzy po-
dzieleni zostali na dwie grupy pod 
względem posiadanych umiejęt-
ności i doświadczenia szachowego. 
W turnieju A, przeznaczonym dla 
tych starszych i bardziej ogranych 
szachistów triumfował 13-letni Mi-
chał Karwowski, który w 7 partiach 
zgromadził 6 punktów. Drugie miej-
sce przypadło w udziale dwa lata 

starszemu Pawłowi Szeligowskiemu 
(5,5 pkt.), a trzecie 10-letniemu Bar-
toszowi Chełstowskiemu (5 pkt.). 

Cała trójka reprezentuje na 
co dzień barwy Klub Sportowego 
Elbrus. Oprócz pucharów za trzy 
pierwsze miejsca organizatorzy 
przyznali także wyróżnienia: dla 
najlepszej dziewczynki - otrzymała 
je 10-letnia Dominika Ciszewska 
(4,0 pkt.) oraz dla najlepszego za-
wodnika z rocznika 2011 - wywal-
czył je Jerzy Chełstowski (3,5 pkt.).

W grupie B rywalizowało 
ośmioro nieco mniej doświadczo-
nych szachistów. Tutaj najlepszy 
okazał się 13-letni Wiktor Potkaj, 
który zdobył 6,5 z 7 możliwych 
punktów. Tylko pół punktu mniej 
zgromadził drugi zawodnik tego 
turnieju, zaledwie 4-letni Patryk 
Potkaj. Na najniższym stopniu po-
dium zawody ukończył natomiast 
8-letni Dawid Zysk, który wygrał 5 
partii.

Najlepszą dziewczynką okaza-
ła się natomiast Pola Obiedzińska, 
która z 4 punktami na koncie, upla-
sowała się na czwartym miejscu. 

- Zawody przebiegły w miłej 
i przyjaznej atmosferze. Zadbaliśmy 

o to, żeby nikt nie wyszedł z turnie-
ju z pustymi rękami. Każde dziecko 
otrzymało więc nagrodę rzeczową 
i dyplom, a najlepsi także pucha-
ry - mówi Vafa Mammadov. - Był 
to pierwszy zorganizowany przez 

naszą Fundację turniej. Liczymy, że 
wysoki poziom sportowy oraz do-
bra organizacja przyciągną na nasze 
kolejne jeszcze więcej młodych sza-
chistów i przyczynią się do rozwoju 
szachów w naszym mieście.

Elbrus świętował Niepodległość
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