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Podnieś rękę, Boże Dziecię!
Błogosław Ojczyznę miłą
W dobrych radach, w dobrym bycie
Wspieraj jej siłę Swą siłą.

„Bóg się rodzi, moc truchleje”
Franciszek Karpiński
(Prawykonanie w Kościele Farnym
w Białymstoku w 1792 r.)

Chrystus przychodzi na świat, aby zamieszkać
między nami i przynieść ze sobą radość, pokój

nadzieję i miłość.
Życzę, aby Państwo doświadczyli Jego Obecności
w swoim życiu nie tylko podczas Świąt Bożego

Narodzenia, ale i w całym Nowym Roku

Wojewoda Podlaski
Bohdan Paszkowski 

 

Zdrowych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia, 

ciepłych chwil przy wigilijnym stole oraz wszelkiej pomyślności 

       i wielu Łask Bożych w Roku Pańskim 2019 

 gorąco życzy

Lech Antoni Kołakowski

Poseł na Sejm RP

Wszystkiego najlepszego z okazji 

Świąt Bożego Narodzenia 

oraz szczęśliwego, 

Nowego 2019 Roku 

życzy 

Anna Maria ANDERS 

Senator RP

POWIAT ŁOMŻYŃSKI   POWIAT KOLNEŃSKI   POWIAT ZAMBROWSKI   POWIAT WYSOKOMAZOWIECKI

Bardzo trudno jest słowom w tych czasach, 
w których żyjemy. Kto chce zmienia im 
znaczenia, bywają używane jako broń.  

My życzymy naszym Czytelnikom 
i Przyjaciołom, aby zawsze spotykali słowa 

życzliwe i przyjazne, żeby były to  
słowa jasne i dobre. 

Życzymy wszystkim w Łomży, Kolnie, 
Zambrowie, Białymstoku, województwie 

podlaskim i mazowieckim, w Polsce wspaniałych, 
ciepłych i zdrowych świąt Bożego Narodzenia. 

Życzymy Państwu, 365 dni wypełnionych pracą 
dającą zadowolenie i niezmąconych  

żadnymi troskami.

Artur Filipkowski wraz ze współpracownikami 
z Grupy Medialnej Narew        

Umiłowani Bracia i Siostry,
W tę świętą Noc odwieczne Słowo Boga stało się ciałem 
i zamieszkało wśród nas. ( J 1, 14). Ta wielka tajemnica miłości 
Boga do człowieka, napełniła radością serca wszystkich, którzy 
w nowonarodzonym Dziecięciu rozpoznali oczekiwanego 
Mesjasza i Pana. Także i dziś, ta nieskończona miłość Boga do 
człowieka, fascynuje i napełnia pokojem serca wszystkich, którzy 
w Jezusie Chrystusie pokładają swoją nadzieję.
Przeżywając misterium Bożego Narodzenia, życzę Wam 
– umiłowani Diecezjanie – radości i pokoju. Niech Boża 
łaska przenika codzienność, umacnia nadzieję i uzdalnia do 
rozpoznawania obecności Wcielonego Słowa w każdym dniu 
Nowego Roku.
Wraz z Księżmi Biskupami przyzywam Bożego 
błogosławieństwa, opieki Najświętszej Maryi Panny i świętego 
Józefa, dla każdej rodziny i każdego z Was. 

+Janusz Stepnowski
WASZ BISKUP

 Boże Narodzenie 2018
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Zdrowych, rodzinnych, 
wypełnionych 

miłością Świąt Bożego Narodzenia,
a w Nowym Roku

spełnienia marzeń,optymizmu, 
wiary i powodzenia

życzą właściciele i  pracownicy

Święta Bożego Narodzenia to okres reeksji, 
spokoju, wspomnień, odpoczynku 
i spotkań w gronie najbliższych.  

Niech będzie to czas radosny i szczęśliwy.
Niech Boże Dziecię błogosławi Naszej Ojczyźnie

 i ma nas w opiece, każdego dnia Nowego 2019 Roku!
Z najserdeczniejszymi pozdrowieniami 

i życzeniami wszelkiej pomyślności.

Jacek Bogucki
Poseł na Sejm RP

Boże Narodzenie przypomina, że w świecie jest więcej 
dobra niż zła. W każdym z nas istnieje tęsknota za uczuciami, 
na które nie starcza czasu w codziennym życiu. Przychodzący 
Jezus przypomina nam, że cierpliwość wobec innych to miłość.

Z okazji zbliżających się świąt życzymy, aby przychodzące 
na świat Boże Dziecię było dla nas źródłem mocy i zaufania. 
W roku jubileuszu setnej  rocznicy odzyskania niepodległości 
naszej Ojczyzny przypomniano nam, że "przyszłość leży 
w przeszłości" dlatego w 2019 roku życzymy wzajemnej 
miłości i nadziei, pokoju i pomyślności

Artur Wierzbowski, wójt Gminy Piątnica,

Krzysztof Weber przewodniczący Rady Gminy oraz Radni

„Aby Święta Bożego Narodzenia
były Bliskością i Spokojem,

a Nowy Rok – Dobrym Czasem.”
Konstanty Ildefons Gałczyński”

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia życzymy
serdecznej atmosfery w trakcie świątecznych spotkań

i niech radość z Bożego Narodzenia  
pozostanie w naszych sercach jak najdłużej.

Żegnając rok jubileuszu 100 - lecia odzyskania niepodległości
 przez Polskę w Nowy 2019 Rok wejdźmy z optymizmem

i wiarą że przed nami wiele dobrych dni
w pokoju, zdrowiu i pomyślności

Józef Bogdan Wiśniewski,
Wójt Gminy Kolno

z Pracownikami

Anastazy Jan Kalinowski
Przewodniczący 

Rady Gminy Kolno 
z Radnymi

Umowy powinny być dotrzymywane, 
mówili już starożytni Rzymianie. I są. 
Karol Pilecki z Koalicji Obywatelskiej 
kieruje nadal pracami Sejmiku, ale peł-
nię władzy wykonawczej przejęło Pra-
wo i Sprawiedliwość. Po przerywanych 
obradach, seriach spotkań i negocjacji 
samorząd dokonał wyboru całego za-
rządu województwa. Wicemarszałkiem 
został w nim Marek Olbryś z Łomży.

To zresztą było zapowiadane już 
od pewnego czasu. Marek Olbryś to 
nie tylko reprezentant Łomży we 
władzach województwa, ale także 
radny z rekordową liczbą głosów po-
parcia w wyborach - ponad 15 tysięcy 
- spośród wszystkich samorządow-
ców. Jest od 2006 roku w Sejmiku, 
był już wicemarszałkiem, a w Łomży 
od lat jest dyrektorem Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Gospodarki Ko-
munalnej j Mieszkaniowej.

Zarząd z PiS, prezydium z kompromisu
Razem z nim i marszałkiem 

Arturem Kosickim zarząd woje-
wództwa tworzą: drugi wicemar-
szałek Stanisław Derehajło, doradca 
wicepremiera Jarosława Gowina, 
były wójt Bociek; Wiesława Burnos, 
urzędniczka starostwa w Sokółce 
oraz Marek Malinowski, kierujący 
dotąd biurem Agencji Restruktu-
ryzacji i Modernizacji Rolnictwa 
w Bielsku Podlaskim. 

Regionalni działacze PiS zatem 
nie dali sobie narzucić proponowane-

go przez centralę sformo-
wania zarządu z udziałem 
dwóch osób spoza grona 
radnych, ale za to repre-
zentujących koalicjantów 
partii z Porozumienia 
Jarosława Gowina i Soli-
darnej Polski Zbigniewa 
Ziobry. Wicepremier ma 
jednak w zarządzie wo-
jewództwa podlaskiego 
swojego bliskiego współ-
pracownika, a minister 
sprawiedliwości nie. Jeszcze kilka dni 
temu mówiło się, że  może być to  
Aleksandra Szczudło, ale ostatecznie 
PiS postawiło na Marka Malinow-
skiego.

- Chciałbym podziękować 
wszystkim radnym z klubu Prawa 
i Sprawiedliwości -  Zjednoczo-
nej Prawicy, że wybrali te osoby do 
zarządu, ale też chciałbym podzię-
kować radnym opozycji za kredyt 
zaufania. Postaramy się sprostać 
państwa  wymaganiom, chociaż ła-
two nie będzie. Jeszcze raz dziękuję 
i deklaruję pełną współpracę ponad 
wszelkimi podziałami dla dobra 
województwa podlaskiego - powie-
dział po zakończeniu głosowania  
marszałek Artur Kosicki. 

Po tym potwierdzeniu, że umowa 
jest umową,  mniej emocji dostar-
czyły wybory wiceprzewodniczących 
Sejmiku. Partie uzgodniły, że będą to 
dwaj reprezentanci PiS i jeden z PSL 

(KO ma już przewodniczącego). Ma-
rek Komorowski z Zambrowa i Łu-
kasz Siekierko z Wysokiego Mazo-
wieckiego oraz Cezary Cieślukowski 
z Suwałk otrzymali od 23 do 26 gło-
sów poparcia.                   

Zabieramy się do realizacji na-
szego programu. Przyszliśmy po to, 
by województwo podlaskie wyszło 
z ostatnich miejsc rankingowych 
– cytuje portal Wrota Podlasia sło-
wa marszałka Artura Kosickiego 
z wypowiedzi dla mediów, który 
też  przyznał, że realizacja Regio-
nalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podlaskiego będzie 
podlegała bezpośrednio jemu.

Wiadomo kto i co
Zarząd województwa nie odkła-

dał na „po świętach” zabierania się 
do pracy. Już w ubiegłym tygodniu 
nowe władze regionu złożyły uroczy-
ste ślubowanie i zaraz potem rozpo-

częły w pełni roboczą część 
kadencji.   

Jak przekazła Urszula 
Arter, rzecznik Urzędu Mar-
szałkowskiego, Artur Kosic-
ki, marszałek województwa 
podlaskiego przyjął od wi-
cemarszałków i członków 
zarządu ślubowanie:

 „Ślubuję uroczyście, że 
na zajmowanym stanowisku 
będę służyć państwu polskie-
mu i wspólnocie samorządo-

wej, przestrzegać porządku prawnego 
i wykonywać sumiennie powierzone 
mi zadania. Tak mi dopomóż Bóg.” 

Po podpisaniu dokumentów 
z tekstem ślubowania zarząd roz-
począł swoje pierwsze posiedzenie, 
podczas którego najważniejszym 
punktem był podział nadzoru nad 
jednostkami podległymi wojewódz-
twu. Uchwała została przyjęta jedno-
myślnie. 

Marszałek Artur Kosicki 
podpisał również pierwsze roz-
porządzenie, w którym każdemu 
z przedstawicieli zarządu przyznał 
tzw. kompetencje czyli nadzór nad 
poszczególnymi departamentami 
i jednostkami UMWP:

marszałek Artur Kosicki – bę-
dzie nadzorował m.in.: fundusze 
unijne, promocję i współpracę z za-
granicą oraz departament kultury 
i dziedzictwa narodowego;

wicemarszałek Stanisław De-

rehajło – m.in.: rolnictwo i obsza-
ry rybackie, departament rozwoju 
obszarów wiejskich, społeczeństwo 
informacyjne i departament Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego;

wicemarszałek Marek Olbryś 
– m.in. ochronę środowiska, depar-
tament infrastruktury i transportu;

członek zarządu Wiesława 
Burnos – m.in.: geodezję i gospo-
darkę nieruchomościami, zamó-
wienia publiczne, inwestycje, biuro 
certyfikacji RPO; 

członek zarządu Marek Mali-
nowski – edukację, sport, turystykę 
oraz zdrowie.

Marszałek województwa Ar-
tur Kosicki zaznaczył podczas po-
siedzenia zarządu, iż nie wyklucza 
drobnych korekt w ciągu najbliż-
szych tygodni.  

Jak się dowiedzieliśmy, odrębnie 
uregulowana zostanie kwestia nad-
zoru właścicielskiego nad spółkami 
samorządu.

- W praktyce tę właściwą, czyli 
roboczą część naszej pracy realizo-
waliśmy już od kilku dni poznając 
pracowników Urzędu Marszałkow-
skiego i jego organizację. Teraz cze-
ka nas już wiele spraw, które trzeba 
uregulować przed końcem  roku - 
mówi wicemarszałek Marek Olbryś.

Podczas łomżyńskiej Wigilii na 
Starym Rynku zadeklarował wyraź-
nie, że będzie dbał o interesy Łomży 
i Ziemi Łomżyńskiej.   

Jest zarząd województwa z wicemarszałkiem Markiem Olbrysiem z Łomży 



3czas świąt

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
pragnęzłożyćnajszczerszeżyczenia:
Zdrowia, szczęścia i wszelkiej
pomyś lnośc i .Niech  to  będzie
czas refleksji i zadumy dotyczący
minionego roku, a magia tych
św i a t  z j e d n o c z y  n a s  p r z y
wspólnym stole. W nadchodzącym
Nowym Roku życzę spełnienia
marzeń i nadziei na lepsze jutro

AndrzejDudaburmistrzKolna

Niech Wigilijny Wieczór 
i święta Bożego Narodzenia, będą 
w Państwa domach czasem radości 
i miłości, bliskości z innymi, 
czasem miłych chwili 
serdecznych spotkań. 
Życzę, żeby nadchodzący Nowy 2019 Rok 
był rokiem spełnionych marzeń, 
by nie opuściło nas zdrowie, 
pogoda ducha i wszelka pomyślność.

Burmistrz Miasta Zambrów
Kazimierz Dąbrowski

 

Aby nie zabrakło nam wiary, która 
może góry przenosić, nadziei, która ni-
gdy nie gaśnie i miłości, która pochodzi 
od Chrystusa. Życzę Wam też, drodzy 
mieszkańcy Łomży i drogie władze 
grodu nad Narwią, aby ten czas był bo-
gaty w rodzinne spotkania - powiedział 

biskup Janusz Stepnowski do łomżynia-
ków i gości miasta, którzy zgromadzili 
się na Starym Rynku, aby wziąć udział 
w Łomżyńskiej Wieczerzy Wigilijnej, 
która jest już od dawna jednym z waż-
niejszych wydarzeń dla lokalnej wspól-
noty.

Do potrzeby bycia razem i prze-
łamania sporów i różnic  nawoły-
wał w swoich życzeniach drugi ze 
współgospodarzy tradycyjnego, ale 
za każdym razem niezwykłego spo-
tkania, prezydent Mariusz Chrza-
nowski.  

 - Dziękuję za Wasz ą obecność  
To szczególny rok dla mieszkańców 
Łomży. Świętowaliśmy 100-lecie 
niepodległości naszego kraju, a tak-
że 600-lecie nadania praw miejskich 
naszemu miastu . Ten Wielki Jubi-
leusz pokazał, że jako mieszkańcy 
Łomży, mimo czasami dzielących 
nas sporów i poglądów, jesteśmy 
w stanie razem w jednym celu dzia-
łać. Niedługo usiądziemy wspólnie 
do wigilijnego stołu, spotkamy się 
z naszymi najbliższymi. Niech to 
także będzie dobry czas do tego aby 
się jednoczyć, mimo sporów. Proszę 
też przyjąć najserdeczniejsze życze-
nia na nowy 2019 rok. Niech przy-
niesie wiele wszystkim wiele suk-
cesów rodzinnych i zawodowych, 
niech przyczyni się do budowania 

naszej łomżyńskiej rodziny - mówił 
prezydent.

Ciepłe słowa życzeń przekaza-
li także zgromadzonym posłowie 
Bernadeta Krynicka i Lech Antoni 
Kołakowski, wicemarszałek woje-
wództwa Marek Olbryś (zapewnił, 
że będzie dbał o interesy Łom-
ży i Ziemi Łomżyńskiej), starosta 
Lech Marek Szabłowski, proboszcz 
parafii katedralnej ksiądz Marian 
Mieczkowski (życzył Błogosławio-
nych Świąt i wykorzystania czasu 
spotkania z Bogiem i drugim czło-
wiekiem), przewodniczący Rady 
Miejskiej Jan Olszewski.     

Ordynariusz łomżyński pobło-
gosławił opłatki i ów chleb pokoju 
przełamali ze sobą wszyscy. 

Zanim jednak łomżyńska Wi-
gilia osiągnęła swój kulminacyjny 
punkt, na Starym Rynku pojawiło 
się Betlejemskie Światło Poko-
ju wniesione przez harcerzy pod 
wodzą Krzysztofa Jakubowskie-
go, Doroty Domańskiej i ojca Jana 

Bońkowskiego ze zgromadzenia 
Kapucynów. Jak objaśniła druh-
na Agnieszka Prusaczyk, tradycja 
przekazywania sobie przez skautów 
lampionu z płomieniem zapalonym 
od wiecznego ognia w Grocie Naro-
dzenia Pańskiego w Betlejem, poja-
wiła się w 1991 roku. Polscy harce-
rze otrzymują światło od słowackich 
i przekazują je dalej na Wschód 
i Północ.

- Tegoroczna akcja ma hasło: 
"Światło, które łączy" i jest dla 
nas szczególnie  ważna ze wzglę-
du na 100-lecie niepodległej Pol-
ski i 100-lecie ZHP- powiedziała. 
A łomżyńscy harcerze dołożyli do 
uroczystości jeszcze jedną ważną 
intencję: apel o wsparcie duchowe 
komendanta łomżyńskiego hufca 
ZHP Wiesława Domańskiego, któ-
ry dochodzi do siebie po wypadku 
samochodowym (odczytali jego list 
z życzeniami). 

- Niech ideą Betlejemskiego 
Światła Pokoju łączy nas w roku 
2019 w pokoju i szczęśliwości - 
przekazali harcerze, a potem w to-
warzystwie najważniejszych oficjeli 
rozpalili wielkie ognisko.

Wigilię na Starym Rynku wy-
pełniała od początku do finału 
również muzyka w wykonaniu grup 
Tabor, Uratowani, Maryna, Roberta 
Kossakowskiego, Chóru Mikołajów 
z MDK - DŚT przygotowanych 
przez Magdę Sinoff  (a później 
także jej samej z zespołem), chóru 
Amici Anny Kurowskiej  i Studia 
Piosenki PopArt Bernarda Kar-
wowskiego.

Zziębniętym przywracały ener-
gię pyszne pierogi, kapusta z grzy-
bami i barszcz.                  

Gościem łomżyńskiej Wigi-
lii miejskiej stała się także zima. 
Zaczął padać śniegi. I gdy z każdą 
chwilą go przybywało na Starym 
Rynku, przybywało też Wigilii.   

Opłatek, zima, światło na Starym Rynku
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Przed kamerą 
Osoby, które chcą ocenić swoje predyspozycje do 
wykonywania zawodu prezentera telewizyjnego 
mogły sprawdzić swoje możliwości przed okiem 
prawdziwej kamery. Wszystko za sprawą projektu 
„Szkolenia oraz edukacja społeczności lokalnej” 
finansowanego przez Fundusz Inicjatyw Obywa-
telskich. 

Zorganizowany w ramach projektu pro-
gram szkoleń „szkolenia w zakresie mass me-
diów  - „Przed kamerą” dotyczył m.in. prak-
tycznego treningu zapowiedzi prezenterskich 
oraz „sztuki rozmowy”, zasad redagowania 
zapowiedzi i tekstów informacyjnych,  two-
rzenia scenariuszy rozmowy czy zasad po-
sługiwania się głosem i sztuki mówienia oraz 

zachowań przed kamerą. 
Szkolenia dotyczące social mediów po-

zwoliły na zweryfikowanie dotychczasowych 
wyobrażeń, doświadczeń i umiejętności oraz 
dostarczyły wskazówek do dalszej pracy. 

Uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego 
im. Tadeusza Kościuszki w Łomży biorący 
udział w projekcie poznali zasady zachowania 
i pracy przed kamerą, nauczyli się przygoto-
wywania i prowadzenia wywiadów, a także 
pisania i wygłaszania zapowiedzi. 

Dzięki temu młodzież miała szansę na 
„zaprzyjaźnienie” się z kamerą i zgłębienie taj-
ników pracy z nią, zyskując nowe możliwości 
i predyspozycje. Podczas rzeczywistego nagra-
nia objawiło się kilkoro adeptów sztuki dzien-
nikarskiej, którzy w przyszłości mają ogromne 
szanse na prace w tym zawodzie.  

społeczeństwo

MIESZKANIA

OD 50 m

DO 97 m
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12 LAT DOŚWIADCZENIA

BIURO SPRZEDAŻY
UL. POR. ŁAGODY 4C LOK. III

www.developmentlomza.pl
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Słoneczny Park- Zawadzka 

Wielka 
Orkiestra stroi 

instrumenty 
Kochani! Jest mi nie-
zmiernie miło zaprosić 
Was do wspólnego gra-
nia podczas 27. Finału 
WOŚP w Łomży. Jeste-
śmy w trakcie przygo-
towań i wierzymy, że 
jak co roku będzie to 
niezapomniany finał! - 
pisze Monika Orłowska-
-Laskowska.

Od kilku lat 
z powodzeniem kie-
ruje łomżyńskim 
sztabem Wielkiej Or-
kiestry Świątecznej 
Pomocy i tym razem 
także zaprasza do 
współpracy.

- Firmy, instytucje, osoby prywat-
ne, które zechcą weprzeć nasze dzia-
łania finansowo, poprzez przekazanie 
przedmiotów na licytacje, pomocą 
w sprawach organizacyjnych. Zaprasza-
my Artystów na naszą wośpową scenę, 

a Wolontariuszy
do wspólnej zbiórki - dodaje Moni-

ka Orłowska-Laskowska.
27. finał Wielkiej Orkiestry Świą-

tecznej Pomocy zaplanowany jest na 13 
stycznia. Tym razem pod hasłem: PO-

MAGANIE JEST DZIE-
CINNIE PROSTE.  Gra-
my dla dzieci małych i bez 
focha - na zakup sprzętu dla 
specjalistycznych szpitali 
dziecięcych

Celem będzie zakup 
nowoczesnego sprzętu me-
dycznego dla specjalistycz-
nych szpitali dziecięcych. 
Są to placówki z oddziała-
mi II oraz III stopnia re-
ferencyjności, czyli takie, 
które mogą dokonać spe-
cjalistycznej diagnozy oraz 
udzielić pomocy medycznej 
najciężej chorym dzieciom. 
W Polsce funkcjonuje dziś 
blisko 50 takich szpitali. 

Jest wśród nich Szpital Wojewódzki 
w Łomży. 

Wszyscy, którzy chcą wesprzeć or-
ganizację łomżyńskiego finału WOŚP 
niezbędne informacje, kontakty oraz 
formularz rejestracyjny dla Wolonta-
riuszy znajdą na stronie: www.emclat.

Święta Noc
W grudniową świętą noc, 
gwiazdami niebo świeci.
W grudniową świętą noc, 
przychodzi na świat Boże Dziecię.

W grudniową świętą noc,
niech w naszych sercach Słowo Ciałem się stanie.
W grudniową świętą noc,
niech nastąpi nasze szczere pojednanie.

W grudniową świętą noc, 
podajmy sobie zagniewane ręce.
I od grudniowej świętej nocy,
nie bądźmy już zagniewani więcej.

W grudniową świętą noc,
porozmawiajmy szczerze. 
Bo w grudniową świętą noc,
rozmawia nawet nieme zwierzę.

W grudniową świętą noc,
niech Łaska Boża wszystkich oświeci.
By od grudniowej świętej nocy, 
nie było samotnych żon, mężów i dzieci.

W grudniową świętą noc,
na choince świeczka płonie.
I w tym świątecznym dniu,
splećmy ze sobą już pojednane dłonie.

I w tę grudniową świętą noc,
podzielmy się opłatkiem.
I dążmy do pojednania,
choćby sił ostatkiem.

Podzielmy się opłatkiem i szczerym uśmiechem, 
a braterska miłość aż do nieba,
miech niesie się echem.

W grudniową świętą noc, 
wyciągnij rękę z opłatkiem, 
do schorowanego Rodzica, 
i czulej spojrzyj w Jego gasnące lica.

A wówczas, w grudniową świętą noc,
gdy mały Jezusek się zjawi, 
cały i już pojednany,
świat pobłogosławi.

W grudniową świętą noc,     
przed Jezuskiem padnijmy na kolana.
A w oku niech się pojawi,
cicha łza pojednania.

W grudniową świętą noc, po kolacji,
niech wesoło i radośnie wspólna kolęda brzmi.
I wszyscy głośno i kolędowo zawołajmy:
JEZUSKU DZIĘKUJEMY CI.

Wtedy grudniowa święta noc, która wschodzi o zmro-
ku,
da nam szczęście i pomyślność 
W nadchodzącym NOWYM ROKU.

AUTORKĄ WIERSZA JEST HALINA GERWAT Z ŁOMŻY, 
CZYTELNICZKA TYGODNIKA NAREW            
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Białystok
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
ul. Poleska 89, parter
tel. 85 66 54 599/383/302/228; fax 85 66 54 474
infolinia: 8013 0 8013; e-mail: gpi@wrotapodlasia.pl
godziny otwarcia: pon.: 8.00-18.00, wt. - pt.:7.30-15.30

Łomża
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
ul. Marii Skłodowskiej - Curie 1
tel. 86 473 53 20; tel./fax 86 216 33 26
e-mail: lpi@podlasie.org.pl
godziny otwarcia: pon.: 8.00-18.00, wt.-pt.: 7.30-15.30

Suwałki
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
ul. Osiedle II 6a
tel. 87 563 02 11 tel./fax 87563 02 76
e-mail: lpi@ares.suwalki.pl
godziny otwarcia: pon.: 8.00-18.00, wt.- pt.: 7.30-15.30

podlaskim

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich jest koordynowany przez Ministerstwo Rozwoju.
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Wesołych Świąt 
i Szczęśliwego 

Nowego 2019 roku



7po kurpsiosku

Marlena Siok: - Nasze stroje są nieprzy-
padkowe, stanowią właściwie element 
folkloru, definiujący mieszkańców Kur-
pi...

Anna Ogniewska: - Zdecydo-
wanie. Dlatego na tę okazję ubra-
łam się specjalnie. Mój strój to 
jest odświętny ubiór mężatki, czyli 
kaftan przyozdobiony na tę okazję 
kołnierzykiem, z gwiazdkami jako 
symbolem światecznym i burszty-
nami, będącymi symbolem bogac-
twa. I jeszcze fartuch ze wstawkami 
z koronki.

Mirosław Grzyb: - Jako Kurpie 
chlubimy się że mamy swoje stwo-
je. Jeśli chodzi o ubiór męski to są 
to portki, marynarka, pod jaką jest 
koszula i wstążka, czyli faforek. 
Tak się zawsze gadało, że jak się 
dorobisz, to stać cię będzie na buty 
skórzane. Dawniej kurpsie chodzi-
li w kurpsiach, takich plecionych 
z łyka letkich bucikach.

M.S: - A co jeśli chodzi o strój, w który ja 
jestem ubrana?

A.O: - To jest strój panny. Ta-
kiej, która jest na wydaniu. Jest tu 
i czółko, i gorset przyozdobiony, 
a także piękna koszula wyszywana. 
Strój kurpiowski nie ma za wiele 
zdobień w koszuli, jest skromna: 
haft wkoło kołonierza i wkoło man-
kietów, z kolorem czerwonym, jako 
przewodnim. Bardziej strojna jest 
głowa, na której znajduje się czółko 
bogate w cekiny i wstążeczki oraz 
kwiatuszki. Spódnica i fartuch nie 
różnią się od stroju mężatki. Ten 
strój wyróżnia się od tych z innych 
części kraju. Widząc go od razu 
można poznać z jakiego regionu je-
steśmy.

M.S: - No właśnie mieszkańców Kurpi, 
czyli północno-wschodniego Mazow-
sza. Zgadza się?  

M.G: - Tak można dzisiaj po-
wiedzieć, aczkolwiek jest to mylące, 
Można mówić, że Kurpie to lud za-
mieszkujący część między Mazow-
szem a Podlasiem. W dawniejszych 
czasach się mówiło: Witamy miesz-
kańców Mazowsza, Kurpi i Podla-
sia.

M.S: - Kurpie, a właściwie Kurpsie – to 
początkowo przezwisko, które nadała 
mieszkańcom tego regionu okoliczna 
ludność. Jaka dokładnie jest geneza? 

M.G: - Tak, dawniej Kurpie 
sami siebie nazywali „puszczakami”. 
Natomiast „Kurpie” było to przezwi-
sko nadane nam przez mieszakńców 
sąsiednich regionów.  Nazywani 
tak byliśmy przez szlachtę, która 
mieszkała wokół Kurpiów. I oni, jak 
chcieli komuś coś złego powiedzieć, 
dokuczyć, to go przezywali. Głów-
nie ze wzgędu na to, że chodziliśmy 
najczęściej boso albo w tych butach 
z łyka, które były doskonałe do cho-
dzenia po mokrym lesie, piasku czy 
bagnie. Były wspaniałe: leciutkie, 
szybko schły i nie nasiąkały wodą. 

I dlatego dostaliśmy taki przydo-
mek.   Jednak z czasem to przezwi-
sko, Kuprpie tak się przyjęło, że już 
nie nazywamy się „puszczakami”, 
tylko Kurpiami. I  już nas to wcale 
nie razi. 

A.O: - Czuliśmy się biedni i bosi 
w tych łapciach, gdy nie stać nas 
było na buty. Szlachcica było stać na 
dobre życie. Wmawiali nam przy-
kre rzeczy. M.in. to, że jest wyższy 
swą godnością. Kurp był honorowy 
i dumny, że jest puszczakiem, a nie 
kurpiem. I tak się ciągle sprzeczali. 

M.S: - Co takiego jest w tym folklorze 
kurpiowskim, że jest on tak szczególny?  

M.G: - Zacznę od takiego 
stwierdzenia, że folklor na Kurpiach 
jest wiecznie żywy. To nie jest od-
twarzane, reaktywowane. Zachowa-
ła się ta autentyczna, żywa kultura 
i zwyczaj, jeżeli chodzi o śpiew, ta-
niec, muzykę i ludowe stroje. Czli 
wszystko to, co charakteryzuje Kur-
piów. Druga istotną rzecz jest to, 
że każdy mieszkaniec tego regionu 
jest naturalnie zrośnięty z puszczą. 
Te kurpiowskie śpiewy są wolne, 
troszkę tęskne, ale zarazem skoczne. 
Mówiono, że tak się kiedyś śpiewa-
ło, żeby echo nie odpowiadało. 

A.O: - Są ośrodki kultury, które 
kultywują to dziedzictwo. Tworzą się 
zespoły, są imprezy folklorystyczne. 
Można przytoczyć kilka przykła-
dów, np. sąsiednia gmina Lelis ma 
piękne imprezy kurpiowskie: granie 
czy darcie pierza. Zbójna z kolei ma 
przegląd gawędziarzy i zespołów lu-
dowych,  Myszyniec natomiast mio-
dobranie kurpiowskie, Łyse palmę 
kurpiowską, a Kadzidło kurpiowskie 
wesele. To wszystko żyje. 

M.S: - A co jeśli chodzi o kurpiowską 
gwarę? Czy ktoś jeszcze potrafi się nią 
posługiwać?

M.S: - Starsi ludzie posługu-
ją się gwarą nadal. Wiadomo, że 
mowa kurpiowska zaczęła zanikać 
na skutek różnych czynników cy-
wilizacyjnych. Wszyscy chodzili do 
szkoły, uczyli się pięknie mówić po 
polsku, wyjaźdżali do miast. Już 100 
lat temu Adam Chętnik biadolił, 
mowa i tradycje kurpiowskie zani-
kają. Całkowicie nie zanikły.  Teraz 
jetseśmy na etapie ratowania i  re-
aktywowania kurpiowskiej mowy. 
W niekórych szkołach uczą się już 
nawet po kurpiowsku. Związek 
Kurpiów szkoli nauczycieli,  żeby 
oni mogli dalej uczyć dzieci.  

M.S: - Teoria to jedno, ale co z praktyką? 
Czy ta gwara jest na co dzień słyszana?

M.G: - Słyszana. Szczególnie 
starsi ludzie, kiedy są sami albo spo-
tykają się ze swoimi sąsiadami, to 
nawet się nie zastanawiają i natural-
nie mówią po kurpiowsku. 

A.O: - Mogę przytoczyć taki 
żywy przykład. Kiedy wychodziłam 
na nasze spotkanie ubrana w strój 
kurpiowski, zeszłam na dół i teść 
z teściową widząc to automatycznie 
zaczęli mówić gwarą, gdzie na co 
dzień raczej się nią nie posługujemy. 
To się po prostu samo wyzwala. 

M.S: - Spotykamy się w wyjątkowym 
czasie, bo w okresie Bożonarodzenio-
wym. Jak on wyglądał u mieszkańców 
Kurpi?  

M.G: - Podobnie jak w całej 
Polsce, a zarazem troszkę inaczej. 
Boże Narodzenie skupiało się głów-

nie na wierze. Kurpie jako prawdzi-
wi chrześcijanie licznie uczestniczy-
li w Pasterce, modlili się przy żłóbku 
prosząc o Boże Błogosławieństwo 
nowonarodzoną dziecinę. Później 
oczywiście było Trzech Króli. I tak 
świętowano. Ten czas Bożonarodze-
niowy skupiał się głównie właśnie 
wokół tych wydarzeń. 

A.O: - Już dwa tygodnie przed 
świętani było wielkie sprzątanie 
w domach. Bielono ściany na przyj-
ście Jezusa, myto, prano i prasowa-
no. Pmiętam jak moja mama szyła 
dla wszystkich nowe ubrania. Ro-
biła na drutach sweterki, skarpetki, 
szaliki i czapki. Były to prezenty 
pod choinkę. Kiedyś nie było ta-
kich prezentów, jak teraz. A mama 
chciała nas ustroić do kościoła tak, 
żebyśmy mieli coś nowego i świeże-
go. Wigilia nie była taka wystawna. 
Robiono to, na co było stać. Była 
bardzo postna. Gotowało się kar-
tofle na sypko, kapustę z grzybami 
okraszoną olejem lnianym, a czasem 
zabielano śmietaną. Były śledzie, 
woda cebulowa przyprawiona oc-
tem i pieprzem ziołowym, która da-
wała specyficzny smaczek. Były klu-
ski z makiem. A do popicia kompot 
z suszonych jabłek. 

M.S: - A dom wyróżniał się jakoś w tym 
czasie?

A.O: - Był robione świeże de-
koracje. Mam tu na myśli pająki czy 
kierce. Ubierało się choinkę w ręcz-
nie robione ozdoby. Nie było wtedy 
prądu, więc specjalnie z drucików 
wykręcało się uchwyty i w to wkła-
dało świeczki, które zapalano. 

M.G: - Choinkę zawsze sta-
wiano w oknie. Kiedy ludzie szli 
na Pasterkę, tak jak my z rodzicami 
chodziliśmy do Baranowa, bo prawie 
wszyscy chodzili piechotą, no chyba 
, że ktoś miał dalej, to jechał wozem 
albo saniami, to oglądali wszystkie 
domy. Jak choinki nie było w oknie, 
to znaczyło, że nikogo nie ma, albo 
w tym domu mieszkają ludzie nie-
wierzący. Dlatego choinkę zawsze 
stawiało się w oknie. To taka cieka-
wostka. Pamiętam jeszcze, jak byłem 
małym chłopcem, to zawsze dzieli-
liśmy się opłatkiem z całą rodziną, 
a później dzieci się wysyłalo, żeby 
podzieliły się opłatkiem również ze 
zwierzętami. Było to dla nas bardzo 
ważne, żeby dać opłatek krowom, 
koniom i owcom. W dodatku opła-
tek wrzucało się do studni, żeby była 
dobra woda. Jeżeli chodzi o prezenty, 
to było nie co inaczej niż teraz. Nie 
otrzymywało się ich na Boże Naro-
dzenie, a na Wielkanoc. Były tzw. 
wykupy. Dawali je chrześni swoim 
chrześniakom. Po takie wykupy cho-
dziło się przeważnie drugiego dnia 
świąt. 

M.S: - Mówi się, że Kurpie to dzielny 
i niezwykle gościnny lud, ale jedno-
cześnie charakteryzuje ich upór i zacię-
tość... Czy to prawda? 

A.O: - Gościnni na pewno. 
Święta, które trwały dwa dni prze-
znaczone były na modlitwę i przyj-
mowanie gości. Ciekawą rzeczą jest 
to, ze na kurpiach był także trzeci 
dzień świąt. Śmieliśmy się, że to dla 
leniwych, bo każdy po tych świętach 
musiał odpocząć. To były tzw. rewi-
zyty. Jak było się u jednej, czy drugiej 
rodziny, to później trzeba było za-
prosić ich do siebie. Także kursowało 
się grupami i gościło. Takich gościn 
było dużo. Trwały aż do Nowego 
Roku. Nie wolno było w tych dniach 
prząść czy tkać, wykonywać żadnych 
prac przynależnych kobietom. Trze-
ba było odpoczywać, Jadło się to, co 
się zrobiło przed świętami i wszyst-
kiego musiało wystarczyć. Placka 
i ciastek też. Aż do Trzech Króli. 
Wtedy piekło się fafernuchy. Takie 
ciasteczka z marchewki, zagniatane 
z mąką żytnią, z dodatkiem miodu, 
i pieprzu, żeby były ostre i twarde. 
Kurp był samowystarczalny. 

M.G: - Mówi się że Kurpie są 
uparci. To prawda, ale przede wszyst-
kim pracowici i waleczni. Gdbyby 
tak nie było, to król Polski nie brał 
by Kurpiów do obrony Puszczy Kur-
piowskiej. Oni byli ale i są wierni Pol-
sce i Rzeczpospolitej. Gdyby nie byli 
patriotami, gdyby nie byli zawzięci 
i uparci, to by już dawno nas nie było 
bo, by nas z tej puszczy wygonili. Na-
wet Szwedom się nie daliśmy... 

M.S: - A czy w dzisiejszym świecie jest 
miejsca na tę tradycję?  

M.G: - Jeśli chodzi o kulty-
wowanie tradycji, to jest to coś, co 
mamy w sercu. To w zasadzie nie jest 
kultywowanie, tylko przenoszenie 
tych wartości, które mieli nasi dziad-
kowie i ojcowie na kolejne pokolenia. 
Mamy to w sobie i dzieciom prze-
kazujemy w sposób naturalny. Jest 
to wielka wartość jaką posiadamy 
i mamy obowiazek to przekazywać. 
Czasy z jednej strony są sprzyjające, 
bo każdemu wolno robić to, co chce, 
nie ma zakazów, jak dawniej, z dru-
giej strony natomiast mamy czasy 
globalizmu, co wiele utrudnia. Mówi 
się, że polski język powolutku zanika 
na rzecz angielskiego, a co tu dopie-
ro mówić o gwarze, jak kurpiowska. 
Dlatego pod tym względem jest 
troszkę trudniej. Dużo młodziezy 
wyjeżdża stąd. Trzeba podejmować 
działania, żeby oni o tych Kurpiach 
nie zapominali, żeby tutaj wracali, 
żeby gdzieś tam w świecie gromadzi-
li się i żeby czuli się Kurpiami. 

M.S: - A skoro świąteczny czas, to może 
złożymy naszym czytelnikom życzenia? 

M.G: - Z okazji nadchodzących 
Świąt Bożego Narodzenia, zycem 
Wom scęścia zdrowia, wszystskiego 
najlepsego i coby nowy rok był lep-
szy od latosiego.

A.O: - A ja dodam, ze zyce Wom 
pokoju. Przebacta sobie wyządzo-
ne krzywdy, sobie nawzajem. Duzo 
uśmiechu, a będzie na pewno lepiej!  

Przebacta sobźe krzywdy, sobźe nawzajem
O tym dlaczego wigilijny opłatek wrzucano do studni, a strojną choinkę stawiało się w oknie. A także o wielu innych kurpiowskich tradycjach, puszczy która jest ich domem  oraz waleczności serca, 

dzięki której przetrwali z Mirosławem Grzybem, prezesem Związku Kurpiów oraz Anną Ogniewską, członkinią związku rozmawia Marlena Siok.  



2 stycznia 2019 roku minie 80. rocznica 
śmierci Romana Dmowskiego, a więc 
postaci bez której nie można zrozu-
mieć polskiej historii w XX wieku oraz 
procesu odzyskania przez nasz kraj 
niepodległości. Dla Ziemi Łomżyńskiej 
jest to postać szczególna. Lider endecji 
nasz region bardzo sobie ulubił. Niejed-
nokrotnie odwiedzał swoich przyjaciół 
z Drozdowa, czyli ziemiańską rodzinę 
Lutosławskich i w tej nadnarwiańskiej 
miejscowości, w dworku, który obecnie 
jest siedzibą Muzeum Przyrody, spędził 
ostatnie miesiące swojego życia.

Komitet Narodowy Polski

Gdy przypominamy osobę 
i działalność Dmowskiego na 
plan pierwszy wysuwa się jego 
największe dokonanie – dzia-
łalność dyplomatyczna w cza-
sie I wojny światowej i udział 
w konferencji pokojowej 
w Paryżu. Dzięki tej pracy na 
zawsze pozostanie jedną z naj-
ważniejszych postaci naszych 
dziejów. 

W roku 1917 Dmowski 
stanął na czele Komitetu Na-
rodowego Polskiego (KNP), 
który w niedługim czasie został 
uznany za oficjalne przedstawi-
cielstwo narodu polskiego. Był 
wytrawnym dyplomatą, który 
imponował zachodnim polity-
kom erudycją, wiedzą i znajo-
mością języków obcych (biegle 
władał pięcioma: francuskim, 
niemieckim, angielskim, ro-
syjskim i portugalskim). Do 
historii przeszło jego słynne 
trwające prawie pięć godzin 
przemówienie podczas kon-
ferencji paryskiej w styczniu 
1918 roku, które sam tłuma-
czył z francuskiego na angiel-
ski, gdy zorientował się że tłumacz 
zmienia jego niektóre słowa.

Działalność Dmowskiego to 
także organizacja Armii Polskiej 
we Francji, zwanej błękitną armią 
gen. Hallera. Dzięki jego zabiegom 
i wpływom Ignacego Jana Paderew-
skiego (delegata KNP do Stanów 
Zjednoczonych) władze USA zgo-
dziły się na to, co jest ewenementem 
historycznym – na pobór rekruta na 
własnym terytorium do armii innej 
niż amerykańska. 

Właśnie Dmowski 28 czerw-
ca 1919 roku wraz z Paderewskim 
podpisał traktat wersalski przywra-
cający Polskę na mapę Europy. Było 
to definitywne przypieczętowanie 
polskiej niepodległości, choć nasz 
kraj czekały jeszcze trudne przej-
ścia i śmiertelne zagrożenie w roku 
1920. 

W kontekście odzyskania nie-
podległości trzeba wspomnieć 
jeszcze o tym, że obóz Dmowskie-

go przyczynił się do rozwinięcia 
świadomości patriotycznej warstw 
niższych – mas chłopskich i ro-
botniczych - co nie było wyłącznie 
zasługą ruchu ludowego i lewicy 
niepodległościowej, ale także Na-
rodowej Demokracji. Dość wspo-
mnieć wielki zjazd chłopski z roku 
1905, którym chlubiła się endecja, 
oświatę ludową i cieszące się wielką 
popularnością przeznaczone dla wsi 
pismo „Polak”.

Myśli nowoczesnego Polaka

Dmowski to w końcu myśli-
ciel polityczny i autor sztandaro-
wej książki, w której zaprezentował 

nowe ujęcie polskiego patriotyzmu, 
czyli „Myśli nowoczesnego Polaka”. 
To w niej padają często przytacza-
ne słowa – najpopularniejszy cytat 
z Dmowskiego: „Jestem Polakiem 
– więc mam obowiązki polskie: są 
one tym większe i tym silnej się do 
nich poczuwam, im wyższy przed-
stawiam typ człowieka”. Mają one 
głęboki sens bowiem definiują pa-
triotyzm nie jako uczucie czy też 
postawę zależną od emocji, ale jako 
zadanie etyczne, ściśle powiązane 
z poziomem naszej moralności.

Porównywano prace Dmow-
skiego i tworzone przez niego pismo 
„Przegląd Wszechpolski” do dzieł 
Konarskiego, Kołłątaja czy Staszica 
i zarazem kojarzono je z ideą na-
rodowego rachunku sumienia oraz 
programem „naprawy Rzeczpospo-
litej”. Punktem wyjścia jego działal-
ności politycznej, niejako pierwszym 
krokiem ku niepodległości, który 
wraz ze współpracownikami   Janem 

Ludwikiem Popławskim i Zygmun-
tem Balickim nakreślił już pod ko-
niec XIX wieku, gdy zakładano Ligę 
Narodową, była przemiana Polaków 
w naród nowoczesny o wysokim po-
ziomie cnót obywatelskich, w któ-
rym posłuch mają realizm, strategia 
oraz mądra myśl polityczna.

Wśród Lutosławskich 

Jego postulaty rozmieli do-
skonale przedstawiciele rodziny 
Lutosławskich, którzy zasilili sze-
regi endecji. Wszystko zaczęło się 
w Krakowie przełomu wieków. 
Wówczas do salonu profesorstwa 
Sofii i Wincentego Lutosławskich, 

modnej wówczas formy życia 
towarzyskiego i kulturalnego, 
zawitał krótko po powrocie 
z podróży do Brazylii, Roman 
Dmowski. Szybko stał się stał 
jednym z częstszych gości domu 
na Groblach. Profesor Luto-
sławski prowadzący wówczas 
wykłady na Uniwersytecie Ja-
giellońskim pod jego wpływem 
wstąpił do Ligi Narodowej po-
ciągając za sobą braci: Kazimie-
rza (późniejszego kapłana kato-
lickiego, organizatora skautingu, 
w wolnej Polsce, posła na Sejm), 
Józefa (publicystę związanego 
m.in. z „Myślą Polską”) oraz 
Mariana (inżyniera, organizato-
ra instytucji oświatowych, który 
wspólnie z Henrykiem Sienkie-
wiczem należał do założycieli 
Polskiej Macierzy Szkolnej).

Lutosławskich i Dmow-
skiego łączyła wielka przyjaźń 
i wspólna idea. Ich kontakty to 
wspólne obiady, kolacje, spę-
dzanie świąt, układanie przez 
Dmowskiego zabawnych wier-
szyków dla trzech córek Sofii 

i Wincentego, długie wieczorne 
rozmowy, anegdoty i żarty. Dmow-
ski odwiedzał Drozdowo, a Luto-
sławscy (już w wolnej Polsce) byli 
gośćmi jego pałacyku w Chludo-
wie pod Poznaniem. Lider endecji 
miał także wpływ wychowawczy na 
dzieci swoich przyjaciół (dla trójki 
z nich był ojcem chrzestnym) co po 
latach wspominała Izabella z Luto-
sławskich Wolikowska: „Kochał nas 
jak dzieci, a później z kolei kochał 
nasze dzieci, które wychowywał jak 
własne, wyrabiając w nich prostotę, 
hart, rzetelność, a przede wszystkim 
odpowiedzialność, pierwszą cechę 
kształtującą wolę”. 

Stał się wręcz przybranym 
członkiem rodziny. Sam, zupeł-
nie świadomie, nigdy się nie ożenił 
nie widząc możliwości pogodzenia 
pracy politycznej w rzeczywistości 
niewoli zaborczej z rolami męża 
i ojca. Właśnie dzięki zachowanym 
wspomnieniom i listom członków 

rodu z Drozdowa możemy poznać 
Dmowskiego nie tylko jako poli-
tyka ale i zwykłego człowieka. Do-
wiadujemy się na przykład tego, że 
pasjami czytał kryminały i rzym-
ską oraz grecką klasykę czy tego, 
że lubił dowcipy, często okraszone 
ironią (gdy swojemu przyjacielowi 
Mieczysławowi Niklewiczowi gra-
tulował małżeństwa z Marią Luto-
sławską nie omieszkał zażartować: 
„Tylko niech Pan nie zsafanduleje, 
co w Polsce jest najczęstszym ożen-
ku skutkiem”).

Ostatni okres życia, od czerw-
ca 1938 roku spędził w Drozdo-
wie pod opieką wspomnianej Ma-
rii Niklewiczowej, córki profesora 
Wincentego Lutosławskiego, która 
poznała „Pana Romana”, jak zawsze 
się do Dmowskiego zwracano, gdy 
była małą dziewczynką. Dmowski 
zajmował w dworze obszerny po-

kój z wyjściem na oszkloną weran-
dę z widokiem na park z którego 
dzięki przesiece między drzewami 
roztaczał się piękny widok na dolinę 
Narwi. 

W nocy, 2 stycznia 1939 r. do-
biegło końca jego ziemskie ży-
cie. W chłodny zimowy dzień 4 
stycznia, z drozdowskiego dworu 
kondukt pogrzebowy wyruszył do 
katedry w Łomży, gdzie odbyło się 
nabożeństwo żałobne pod przewod-
nictwem biskupa Stanisława Kostki 
Łukomskiego. Katedrę wypełniły 
tłumy mieszkańców miasta. Łomża 
tego dnia zamarła  żałobie. Trumnę 
Dmowskiego w jego ostatniej dro-
dze od Drozdowa, aż na Cmentarz 
Bródnowski w Warszawie, okrywał 
sztandar Stronnictwa Narodowego 
Powiatu Łomżyńskiego.

TOMASZ SZYMAŃSKI 
(MUZEUM PRZYRODY W DROZDOWIE)
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Opowieść o świętej rodzinie

Narodziny 
w stajni

Maria i Józef wyruszają w pełną niebezpieczeństw podróż do 
Betlejem, by zgodnie z zarządzeniem króla Heroda, uczestniczyć 
w spisie ludności. Przed nimi ponad 150 kilometrów do przebycia, 
a Maria jest już w dziewiątym miesiącu ciąży. To będzie dla nich 
niezwykłe przeżycie, bowiem wkrótce ma się narodzić Jezus, zba-
wiciel świata.

Docierają do Betlejem, kiedy Maria zaczyna już rodzić. Nie 
znajdują żadnego pokoju ani miejsca w gospodzie. W końcu pa-
sterze pozwalają im schronić się w stajni urządzonej w jaskini. Tam 
właśnie przychodzi na świat Jezus. W chwili jego narodzin na nie-
bie pojawia się nowa, niesłychanie jasna gwiazda. Widzą ją wszyscy, 
także pasterze na polach, którzy podążają za gwiazdą do Betlejem 
i składają hołd narodzonemu dziecku. Mędrcy także przybywają do 
stajni, składając dary złota, kadzidła i mirry. Melchior jest oszoło-
miony tym, że nowy król urodził się w stajni, a nie w pałacu. Powta-
rza w zdumieniu: „najpotężniejszy z królów urodził się w najbar-
dziej skromnym miejscu".

Narodzenie
TVN Wigilia 17.05

Czy warto myśleć o zemście…

Józef  
i Maryja 

To dramat biblijny oparty na losach Eliasza, pobożnego rabina, 
który po śmierci przyjaciela opiekuje się jego rodziną. Podczas rze-
zi niewiniątek giną dzieci, nad którymi obiecał sprawować opiekę 
i od tej chwili pomszczenie ich śmierci staje się jego życiową mi-
sją. Przebywanie z Maryją, Józefem i młodym Jezusem, sprawia, że 
Eliasz zaczyna zastanawiać się nad motywami zemsty. Dostrzega 
też w Jezusie kogoś więcej niż tylko syna przyjaciół.

Czy Jezus może być Synem Bożym? Czy może być wypełnie-
niem przepowiedni sprzed dwóch tysięcy lat? 

To historia o nadziei oraz o miłosierdziu jako przeciwieństwie 
zemsty. Ukazuje piękno codziennego życia i wzajemną bliskość 
członków Świętej Rodziny. 

Pewnie nie wiesz…
Józefa gra Kevin Sorbo, który ogromną popularność zawdzięcza 

roli tytułowej w serialu telewizyjnym „Herkules", którą również od-
twarzał w pięciu filmach telewizyjnych i w produkcji „Xena: wojow-
nicza księżniczka.

Józef i Maryja
TVP1 pierwszy dzień świąt 10.30

BOŻE NARODZENIE I NOWY ROK  
21.12.2018 – 1.01.2019

W Betlejem na sianku Zbawiciel się rodzi, 
niech Wam jak najlepiej w życiu się powodzi, 

zaś w Nowym Roku o każdej godzinie, 
niechaj nic co dobre Was w życiu nie minie.

8 www.narew.infopatriotyzm

Przedsiębiorczość po polsku
Szkoła to nie tylko kartkówki, klasówki, ale również nauka biznesu. Dwudziestu 
dziewięciu młodych przedsiębiorców ze Szkoły Podstawowej Nr 7 im. Adama Mic-
kiewicza w Łomży pod kierunkiem Anety Biedrzyckiej i Danuty Kalskiej poznawało 
meandry polskiej przedsiębiorczości.

Od października do grudnia 2018 roku „Siódemka” realizowała projekt 
dofinansowany w ramach konkursu grantowego Narodowego Banku Pol-
skiego My Polacy – niepodlegli, przedsiębiorczy. 

Podczas spotkań uczniowie zapoznali się z historią powstania II Rzecz-
pospolitej Polskiej i kształtowania się jej granic, a także z najważniejszymi 
problemami gospodarczymi odrodzonego  państwa. Poznali sylwetki wy-
bitnych przedsiębiorców żyjących w tym okresie oraz  wykonywali prace 
multimedialne na temat ich osiągnięć. Najczęściej wybieraną postacią był 
Hipolit Cegielski. Młodzież uczestniczyła w spotkaniu z bankowcem, Anną 
Cichońską.

„Siódemkowicze” mieli też okazję pobawić się w modelarzy i stworzyć 
miniaturowe modele z osiągnięć polskiej techniki, np. transatlantyku Batory, 
samolotu Iskra.

Jednym z punktów programu była wycieczka do stolicy.
- Wyjazd dostarczył młodzieży wielu niezapomnianych wrażeń i po-

zostanie na długo w ich pamięci.Zwiedzaliśmy Centrum Pieniądza Na-
rodowego Banku Polskiego. Byliśmy w Sejmie Rzeczpospolitej Polskiej – 
przekazują nauczycielki. Na uczniach duże wrażenia zrobiła "demokracja 
w praktyce", czyli oglądane na żywo obrady Sejmu.

- Poznaliśmy historię sejmowego budynku. Mogliśmy zająć miejsca 
w sali sejmowej, dotrzeć do miejsc znanych z relacji telewizyjnych – opo-
wiadają uczestnicy wycieczki.

Opiekunki młodzieży także cieszą się z realizacji projektu. 
- Wizyta w Centrum Pieniądza Narodowego Banku Polskiego pozwo-

liła uczniom zapoznać się z historią powstawania pieniądza – mówi Aneta 
Biedrzycka.- Ponad 10-kilogramowy ciężar sztabki złota we własnych rę-
kach na pewno utkwił nam wszystkim w pamięci – dodaje Danuta Kalska.  

Czy w przyszłości wśród uczestników  projektu  znajdzie się znany 
przedsiębiorca? Czy Hipolit Cegielski i inni twórcy polskiej gospodarki zy-
skali  swoich następców? 

Roman Dmowski – droga 
do Niepodległej, droga  
do Ziemi Łomżyńskiej
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Tradycyjne kolędy i pastorałki od wieków śpiewane 
w polskich domach i kościołach, wykonają: Maryla Ro-
dowicz, Katarzyna Cerekwicka, Marika, Piotr Cugowski, 
Sebastian Karpiel-Bułecka, Andrzej Piaseczny, Mietek 
Szcześniak, Mateusz Ziółko i Sound 'n' Grace.

W Wigilię nie wolno się sprzeczać, kłócić ani płakać, 
bo niezgoda i smutek będą często gościły w naszym domu 
przez cały następny rok. 

Rano trzeba umyć się w zimnej wodzie. Trzeba włożyć 
do niej kilka monet i dotykać ich jak najczęściej nabiera-
jąc wody i obmywając twarz. Pieniądze należy włożyć do 
kieszeni i nie wyciągać ich aż do bożonarodzeniowego 
poranka. 

Warto natrzeć zęby czosnkiem, dzięki czemu nie będą 
nas bolały przez cały rok. Potem zjeść kromkę chleba ma-
czanego w miodzie z odrobiną wódki, co zapewnić ma 
nam dostatek jedzenia i picia. 

Jeśli w Wigilię zachorujemy lub skaleczymy się, cze-
kają nas problemy zdrowotne. Ale jeśli tylko raz kichnie-
my, będziemy cieszyć się dobrym zdrowiem. 

Przez cały dzień obowiązuje też zakaz szycia i wszel-
kich prac krawieckich, by kolejny rok nie minął nam na 
naprawianiu wszystkiego. 

Liczba potraw wigilijnych musi być nieparzysta, co 
zapewni urodzaj w nadchodzącym roku. 

Należy spróbować każdego dania, a w trakcie kolacji 
od stołu nie należy odchodzić, bo przyniesie to pecha. 

Podczas wieczerzy zwracano uwagę, aby ani na chwil-
kę nie odkładać łyżki, by głód nie doskwierał w ciągu nad-
chodzącego roku.

Przy wigilijnym stole warto zjeść jabłko (bo zapo-
biegnie bólowi gardła) i orzecha (środek przeciw bólom 
zębów). 

W Wigilię nie wolno niczego pożyczać, bo grozi to 
utratą majątku. 

Łuskę wigilijnego karpia trzeba nosić przez cały rok 
w portfelu, a bogactwo mamy zapewnione. 

W czasie Wigilii warto mieć przy sobie choć kilka 
złotych. Dzięki temu przez cały rok nie będziemy narze-
kać na brak pieniędzy.

Miód jedzony z opłatkiem zapewn powodzenie.

Tradycyjne życzenia brzmiały tak:
„Na wieczną pamiątkę Jezusa Chrystusa, 
który się narodził w betlejemskiej stajence, 
życzę Wam wszystkiego, 
szczęścia, zdrowia dobrego, powodzenia, 
po śmierci dusznego zbawienia"

Wśród nocnej  
ciszy – kolędy  
z Archikatedry 

Oliwskiej
Widowisko muzyczne, na które składają się najpiękniejsze kolędy, pasto-

rałki i piosenki świąteczne w wykonaniu znakomitych wykonawców w zu-
pełnie nowych aranżacjach. Wystąpią: Maciej Miecznikowski, Alicja Wę-
gorzewska, Rafał Brzozowski, Natalia Szroeder, Golec uOrkiestra, Pectus, 
Halina Mlynkova, Eleni, Margaret i Sławomir Uniatowski. 

Archikatedra gdańska – kościół pw. Trójcy Świętej, NMP i św. Bernarda 
w Gdańsku.

1178 roku Sambor I, książę Pomorza, sprowadza Zakon Cystersów do 
Oliwy. Nadaje ziemie. Mnisi budują pierwszy drewniany kościółek, a w 1224 
roku murowany kościół romański. 

W 1755 roku Jan Wulf na polecenie Opata Jacka Rybińskiego buduje 
wielkie organy. Praca trwa 25 lat. Organy posiadają 110 głosów i należą do 
najpiękniejszych w Europie. 

TVP1 poniedziałek-Wigilia 17.30, 18.35, 
wtorek-pierwszy dzień świat 8.35, 9.40, środa-drugi dzień świąt 12.35

Jaka Wigilia, taki cały rok  
– koncert kolęd i pastorałek  

z Czerwińska nad Wisłą

TVP1 poniedziałek-Wigilia 20.30, 
wtorek-pierwszy dzień świąt 17.30



Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi!

Tradycyjne kolędy i pastorałki od wieków śpiewane 
w polskich domach i kościołach, wykonają: Maryla Ro-
dowicz, Katarzyna Cerekwicka, Marika, Piotr Cugowski, 
Sebastian Karpiel-Bułecka, Andrzej Piaseczny, Mietek 
Szcześniak, Mateusz Ziółko i Sound 'n' Grace.

W Wigilię nie wolno się sprzeczać, kłócić ani płakać, 
bo niezgoda i smutek będą często gościły w naszym domu 
przez cały następny rok. 

Rano trzeba umyć się w zimnej wodzie. Trzeba włożyć 
do niej kilka monet i dotykać ich jak najczęściej nabiera-
jąc wody i obmywając twarz. Pieniądze należy włożyć do 
kieszeni i nie wyciągać ich aż do bożonarodzeniowego 
poranka. 

Warto natrzeć zęby czosnkiem, dzięki czemu nie będą 
nas bolały przez cały rok. Potem zjeść kromkę chleba ma-
czanego w miodzie z odrobiną wódki, co zapewnić ma 
nam dostatek jedzenia i picia. 

Jeśli w Wigilię zachorujemy lub skaleczymy się, cze-
kają nas problemy zdrowotne. Ale jeśli tylko raz kichnie-
my, będziemy cieszyć się dobrym zdrowiem. 

Przez cały dzień obowiązuje też zakaz szycia i wszel-
kich prac krawieckich, by kolejny rok nie minął nam na 
naprawianiu wszystkiego. 

Liczba potraw wigilijnych musi być nieparzysta, co 
zapewni urodzaj w nadchodzącym roku. 

Należy spróbować każdego dania, a w trakcie kolacji 
od stołu nie należy odchodzić, bo przyniesie to pecha. 

Podczas wieczerzy zwracano uwagę, aby ani na chwil-
kę nie odkładać łyżki, by głód nie doskwierał w ciągu nad-
chodzącego roku.

Przy wigilijnym stole warto zjeść jabłko (bo zapo-
biegnie bólowi gardła) i orzecha (środek przeciw bólom 
zębów). 

W Wigilię nie wolno niczego pożyczać, bo grozi to 
utratą majątku. 

Łuskę wigilijnego karpia trzeba nosić przez cały rok 
w portfelu, a bogactwo mamy zapewnione. 

W czasie Wigilii warto mieć przy sobie choć kilka 
złotych. Dzięki temu przez cały rok nie będziemy narze-
kać na brak pieniędzy.

Miód jedzony z opłatkiem zapewn powodzenie.

Tradycyjne życzenia brzmiały tak:
„Na wieczną pamiątkę Jezusa Chrystusa, 
który się narodził w betlejemskiej stajence, 
życzę Wam wszystkiego, 
szczęścia, zdrowia dobrego, powodzenia, 
po śmierci dusznego zbawienia"

Wśród nocnej  
ciszy – kolędy  
z Archikatedry 

Oliwskiej
Widowisko muzyczne, na które składają się najpiękniejsze kolędy, pasto-

rałki i piosenki świąteczne w wykonaniu znakomitych wykonawców w zu-
pełnie nowych aranżacjach. Wystąpią: Maciej Miecznikowski, Alicja Wę-
gorzewska, Rafał Brzozowski, Natalia Szroeder, Golec uOrkiestra, Pectus, 
Halina Mlynkova, Eleni, Margaret i Sławomir Uniatowski. 

Archikatedra gdańska – kościół pw. Trójcy Świętej, NMP i św. Bernarda 
w Gdańsku.

1178 roku Sambor I, książę Pomorza, sprowadza Zakon Cystersów do 
Oliwy. Nadaje ziemie. Mnisi budują pierwszy drewniany kościółek, a w 1224 
roku murowany kościół romański. 

W 1755 roku Jan Wulf na polecenie Opata Jacka Rybińskiego buduje 
wielkie organy. Praca trwa 25 lat. Organy posiadają 110 głosów i należą do 
najpiękniejszych w Europie. 

TVP1 poniedziałek-Wigilia 17.30, 18.35, 
wtorek-pierwszy dzień świat 8.35, 9.40, środa-drugi dzień świąt 12.35

Jaka Wigilia, taki cały rok  
– koncert kolęd i pastorałek  

z Czerwińska nad Wisłą

TVP1 poniedziałek-Wigilia 20.30, 
wtorek-pierwszy dzień świąt 17.30

Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi!

Koncert kolęd  
w Pelplinie

W Bazylice Katedralnej Wniebowzięcia Najświętszej Maryi 
Panny w Pelplinie zostaną zaprezentowane popularne kolędy w wy-
konaniu znanych artystów. Wystąpią m.in. Natalia Nykiel i Kata-
rzyna Cerekwicka.

TVP2 poniedziałek-Wigilia 15.15

Na kolędowanie 
zapraszają również:

ATM Rozrywka poniedziałek-Wigilia 19.00, 20.00, wtorek-
-pierwszy dzień świąt 18.00, 19.00

Program wprowadza w klimat rodziny przygotowującej się do Wi-
gilii Bożego Narodzenia, przy wspólnym kolędowaniu( także z widow-
nią) i pełnym napięcia oczekiwaniu na św. Mikołaja. Sceny rodzajowe 
autorstwa Filipa Jaślara z grupy MoCarta pełne są niebanalnego hu-
moru.

TVP Kultura poniedziałek-Wigilia 19.15
Uroczysty koncert kolęd z Bazyliki Najświętszego Serca Jezuso-

wego w Warszawie, zarejestrowany 18 grudnia 2006 roku Najpopular-
niejsze kolędy wykonane zostaną przez wybitnych polskich śpiewaków: 
Iwonę Hossę - sopran, Małgorzatę Walewską - mezzosopran, Jacka 
Laszczkowskiego i Pawła Skałubę - tenorów, Roberta Gierlacha - basa. 
Solistom towarzyszy Chór Kameralny Teatru Wielkiego - Opery Na-
rodowej. 

TVP Kultura poniedziałek-Wigilia 22.30 
Kolędy na szlaku Kolberga. Tradycyjne, regionalne kolędy wykona-

ne przez artystów ludowych z udziałem artystów popkultury. Zaśpie-
wają: Kayah, Misia Furtok, Czesław Mozil, Renata Przemyk, Monika 
Borzym i Zakopower. 

TV Metro wtorek-pierwszy dzień świąt 6.00, środa-drugi 
dzień świąt 6.00

Gra kolęda! Wielkie muzyczne gwiazdy spotkają się w krakowskim 
kościele św. Piotra i Pawła, aby wspólnie kolędować. Usłyszymy takich 
wykonawców, jak: Mela Koteluk, Dawid Podsiadło, Lilly Hates Roses, 
Monika Borzym, Włodek Kinior Kiniorski, Wojciech Konikiewicz, 
Trebunie-Tutki i Przyjaciele oraz Małe Trebunie-Tutki.

Nowa TV poniedziałek-Wigilia 12.40, 16.20
Kolędy w wykonaniu lidera zespołu Weekend. W inscenizowa-

nych scenach kuligu Radkowi Liszewskiemu towarzyszą dzieci. Pro-
gram został zrealizowany w przepięknym miejscu na Suwalszczyźnie, 
w klasztorze Kamedułów w Wigrach. 

Kolędowanie z Polsatem
Wigilia 13.45: „Kolędowanie z Fundacją Polsat". Nastrój świątecznego kolędowania za-

pewnią swoimi występami: Kasia Cerekwicka, zespół Golec uOrkiestra oraz dzieci z Fundacji 
Braci Golec. Program poprowadzi Maciej Dowbor.

Wigilia 14.45: Wielkie kolędowanie w Uniwersyteckiej Kolegiacie św. Anny w Krakowie. 
W monumentalnym, późnobarokowym wnętrzu tego słynnego kościoła zabrzmią najpiękniej-
sze polskie kolędy w wykonaniu znakomitych artystów. Grzegorz Markowski, Sylwia Grzesz-
czak, Ewa Farna, Pectus, Anna Wyszkoni, Staszek Karpiel-Bułecka, Paulina Sykut Jeżyna, Jacek 
Wójcicki oraz chór Sound'n'Grace zaprezentują niepowtarzalne interpretacje pięknych pieśni 
bożonarodzeniowych.

Wigilia 15.45: Jasnogórskie kolędowanie z zespołu klasztornego Zakonu Pauli-
nów w Częstochowie. W wykonaniu grupy Golec uOrkiestra, której będzie towarzy-
szyć Chór Fundacji Golców, usłyszymy najpiękniejsze, najbardziej popularne kolędy. 
Program prowadzi Krzysztof Ibisz.

Wigilia 16.45 i 17.45: kolędowanie w barokowym sanktuarium maryjnym - 
bazylice Nawiedzenia NMP w Świętej Lipce. Ta świątynia ma szczególny klimat, 
doskonale wpisujący się w nastrój i symbolikę tej najważniejszej nocy w roku. Solo, 
w duetach czy tercetach, czy też ze swoimi bliskimi wystąpią: Michał Bajor, Alicja 
Majewska i Włodzimierz Korcz, Barbara Kurdej-Szatan i Rafał Szatan, Ewa Farna 
i Anna Wyszkoni. W koncercie usłyszymy też ulubieńców publiczności: Filipa Lato, 
Mateusza Ziółko, grupę folkową Tulia oraz zespoły Enej i Pectus. 



zostać Miss

Najpiękniejsze na Ziemi Łomżyńskiej 
Pełne wdzięku, naturalnej urody i marzeń  o zdobyciu tytułu najpiękniejszej dziewczyny Ziemi Łomżyńskiej. To uczestniczki IV edycji wybotów Miss Ziemi Łomżyńskiej i Miss Nastolatek Ziemi Łomżyńskiej. Kilka tygodni temu organizatorka regionalnej odsłony wyborów, 

których finałem może być korona Miss Polski, Anna Kurządkowska-Kosińska rozesłała wici, że rozpoczyna się kolejna edycja konkursu. Za nimi już próby choreograficzne, a także pierwszy kontakt z obiektywem aparatu i kamery. W ostatnim wydaniu Tygodnika Narew 
publikowaliśmy wizytówki dorosłych kandydatek, w tym wydaniu prezentujemy pierwszą cześć nastolenich dziewczyn ubiegających się o tytuł najpiękniejszej.  

1. Nikola Rokuszewska 
14 lat , Łomża 
Jestem uczennicą szkoły podstawowej nr 
5 Imienia Stanisława Staszica w Łomży . 
Moją pasją jest sport, interesuje się też modą 
i makijażem . W wolnych chwilach spoty-
kam się z przyjaciółmi i spełniam swoje ma-
rzenia krok po kroku. Za największy życio-
wy autorytet uważam mamę ponieważ jest 
moim największym wsparciem. Najlepiej 
opisują mnie słowa ~” Nigdy nie rezygnuj 
z osiągnięcia celu tylko dlatego, że osiągnie-
cie go wymaga czasu. Czas i tak upłynie.” 
Jeśli zostanę Miss Nastolatek Ziemi Łom-
żyńskiej 2019 to spełnię swoje największe 
marzenie, ale też byłabym w stanie pokazać 
reszcie przepięknych dziewcząt ze same dla 
siebie są kimś największej wartości.  

2. Julia Zagórska
15 lat, Łomża
Jestem uczennicą Szkoły podstawowej Nr I . 
Moją pasją jest sport a w szczególności bie-

ganie. W wolnych chwilach słucham muzyki 
i spędzam czas z przyjaciółmi. W przyszło-
ści chciałabym zostać architektem. Za naj-
większy życiowy autorytet uważam moich 
rodziców, ponieważ zawsze mogę na nich 
liczyć nawet w tych najtrudniejszych chwi-
lach. Najlepiej opisują mnie słowa „Inwe-
stujcie w duszę ludzką. Kto wie, może tra-
ficie na prawdziwy diament” . Jeśli zostanę 
Miss Nastolatek Ziemi Łomżyńskiej 2019 
to będzie to moim pierwszym krokiem do 
spełnienia marzeń.

3. Ewelina Ferenc
16 lat, Modzele Wypychy 
Jestem uczennicą III liceum ogólnokształ-
cące im. Żołnierzy Obwodu  Łomżyńskie-
go AK w Łomży. Moją pasją jest aktywne 
spędzanie czasu poprzez trenowanie na si-
łowni, bieganie i jazda rowerem co wiąże się 
z moimi zainteresowaniami zdrowym try-
bem życia. W przyszłości chciałabym rozwi-
jać swoje zainteresowania. Zostać trenerem 
personalnym oraz dietetyczką i pomagać lu-
dziom dbać o swoje zdrowie, samopoczucie 
oraz wygląd. Za największy życiowy autory-
tet uważam moją starszą siostrę Magdalenę, 
ponieważ mimo młodego wieku świetnie 
potrafi połączyć naukę na studiach z pracą 

oraz codziennymi obowiązkami, przy czym 
zawsze znajdzie czas dla rodziny. Jest ciepłą, 
pomocną osobą i nigdy się nie poddaje, po-
dejmuje odpowiedzialne decyzje i wiem, że 
zawsze mogę na nią liczyć. Najlepiej opisują 
mnie słowa piosenki zespołu Dżem ,,Do 
kołyski”: ,,Żyj z całych sił i uśmiechaj się do 
ludzi, bo nie jesteś sam...” uważam, że w ży-
ciu istotne są dobre relacje z ludźmi. Powin-
niśmy sobie stawiać cele i je wypełniać. Nie 
zawsze od razu, czasem może trwać to dłu-
go, jednak nie powinniśmy przy tym zapo-
minać, że mamy wokół ludzi, którzy w razie 
problemu na pewno nam pomogą. W życiu 

ważne jest to aby być po prostu sobą i iść 
przez nie z uśmiechem na twarzy oraz pew-
nością, że podejmujemy dobre decyzje.  Jeśli 
zostanę Miss Ziemi Łomżyńskiej nastola-
tek 2019 umocnię swoje zdanie, że warto 
podejmować wyzwania w życiu. Na pewno 
będę szczęśliwa i dumna z siebie, że zrobi-
łam wszystko w kierunku aby uzyskać w tak 
młodym wieku, tak ważny tytuł Miss

4. Wiktoria Łempicka
14 lat, Łomża
Jestem uczennicą Szkoły Podstawowej 
nr.10 im. Jana Pawła II. Moją pasją jest 
nauka języka Niemieckiego, podążanie za 

modą i śpiewanie. W wolnych chwilach 
spędzam czas z rodziną ,spotykam się 
z przyjaciółmi i czytam książki. W przy-
szłości chciałabym być nauczycielem lub 
kosmetologiem. Za największy życiowy 
autorytet uważam moją mamę, ponieważ 
zawsze jest uśmiechnięta. Cechuję ją cier-
pliwość i odważnie brnie do przodu. Moja 
mama to przykład dla wielu ludzi, płynie 
w niej bardzo dużo dobra i pomocy dla 
innych. Najlepiej opisują mnie słowa mi-
ła,dobra,lojalna,opiekuńcza i przyjazna. 
Jeśli zostałabym Miss Nastolatek 2019 na 
pewno zmieni to moje życie, chciałabym 
uczestniczyć w różnych akcjach chary-
tatywnych i godnie reprezentować nasze 
miasto.

5. Martyna Jarnicka
16 lat, Zambrów
Jestem uczennicą Liceum Ogólnokształ-
cącego nr 1 im. Stanisława Konarskiego 
w Zambrowie. Jestem osobą kreatywną, 
nielubiącą nudy dlatego mam wiele róż-
nych pasji. Od zawsze w moim życiu dużą 
rolę odgrywał sport. Przez kilka lat treno-
wałam karate, następnie grałam w piłkę 
nożną, czy siatkówkę. Jedną z moich pasji 

jest również muzyka. Ukończyłam szko-
łę muzyczną l stopnia na skrzypcach. Od 
najmłodszych lat śpiewam w scholi oraz 
w chórze szkolnym co sprawia mi wielką 
przyjemność. Interesuję się również tań-
cem nowoczesnym uczęszczając na różne 
dodatkowe zajęcia. W wolnych chwilach 
staram się spędzać czas z rodziną i przy-
jaciółmi. Nie zapominam również o roz-
wijaniu swoich pasji. Często lubię sięgnąć 
po skrzypce lub śpiewać. Nie zapominam 
również o aktywnym spędzaniu czasu 
chodząc na aerobik czy spacery. W wol-
nych chwilach również rozwijam swoją 
pasję do rysowania. Nie zapominam też 
o pomaganiu innym, ponieważ jestem 
członkiem wolontariatu w mojej szko-
le. W przyszłości chciałabym skończyć 
studia architektoniczne i rozwijać swoje 
pasje oraz zainteresowania. Za najwięk-
szy życiowy autorytet uważam swoje-
go dziadka. Po mimo, że nie ma go już 
z nami był osobą ciepłą, która pomaga-
ła wszystkim, ale również był mądrym, 
rozważnym człowiekiem, który wierzył 
w siebie i w swoje możliwości. Najlepiej 
opisują mnie słowa ambitna, pragną-
ca osiągać swoje cele, ponieważ jestem 
osobą, która wierzy w swoje możliwości 
i postawione sobie cele. Jeśli zostanę Miss 
Nastolatek Ziemi Łomżyńskiej 2019 
będę godnie reprezentować nasz region, 
starać się zachęcać ludzi do brania udzia-
łu w akcjach charytatywnych.

6. Weronika Sikorska
16 lat, Miecze
Jestem uczennicą 1 Liceum Ogólnokształ-
cącego im. Mikołaja Kopernika w Grajewie 
na profilu matematyczno-geograficznym. 



zostać Miss

Najpiękniejsze na Ziemi Łomżyńskiej 
Pełne wdzięku, naturalnej urody i marzeń  o zdobyciu tytułu najpiękniejszej dziewczyny Ziemi Łomżyńskiej. To uczestniczki IV edycji wybotów Miss Ziemi Łomżyńskiej i Miss Nastolatek Ziemi Łomżyńskiej. Kilka tygodni temu organizatorka regionalnej odsłony wyborów, 

których finałem może być korona Miss Polski, Anna Kurządkowska-Kosińska rozesłała wici, że rozpoczyna się kolejna edycja konkursu. Za nimi już próby choreograficzne, a także pierwszy kontakt z obiektywem aparatu i kamery. W ostatnim wydaniu Tygodnika Narew 
publikowaliśmy wizytówki dorosłych kandydatek, w tym wydaniu prezentujemy pierwszą cześć nastolenich dziewczyn ubiegających się o tytuł najpiękniejszej.  

Moją pasją od najmłodszych lat jest taniec. 
W wieku 5 lat mama zapisała mnie na zaję-
cia taneczne do zespołu ludowego, gdzie do 
tej pory kontynuuje swoją pasję. Kolejnym 
interesującym według mnie zajęciem jest 
uczęszczanie na zajęcia koła teatralnego, 
gdzie pomogło mi to zdobyć pewność sie-
bie, której mi zawsze brakowało. W wol-
nych chwilach czytam książki, gdzie mogę 
odłączyć się od rzeczywistości i odczuwać 
to samo co bohater literacki. W przyszłości 
chciałabym zostać ekonomistką i spełniać 
się w tym zawodzie lecz na drugi plan scho-
dzi kariera modelki gdzie nie ukrywam, że 
też mnie pasjonuje.  Za największy życiowy 
autorytet uważam swoją, kochaną mamę 
dzięki której prawdopodobnie nie osiągnę-
łabym niczego. Od najmłodszych lat uczyła 
mnie jak ważne są marzenia i, że warto dą-

żyć do ich spełnienia. Pokazała jakie warto-
ści są ważne w życiu i czym się kierować, za 
co jestem jej ogromnie wdzięczna.  Najle-
piej  Opisują mnie poniższe słowa: „Nie jest 
ważne, kto kim się urodził, ale czym się stał.”  
Chcę się spełniać w swoich marzeniach i nie 
poddawać się.  Jeśli będę mieć zaszczyt zo-
stania Miss Nastolatek Ziemi Łomżyńskiej 
2019 to na początku pogratulowałabym po-
zostałym uczestnikom gdyż same przejście 
castingu to już ogromny sukces. Taki tytuł 
zobowiązuje nie tylko do dostrzegania pięk-
na zewnętrznego, ale także wewnętrznego. 
Pokazałabym, że mimo małych predyspozy-
cji czy przeciwności losu, ale ciężkiej pracy 
i ambicji można osiągnąć wiele, nawet nie 
zdając z tego sprawy.

7. Paula Roszkowska
14 lat, Łomża
Jestem uczennicą klasy ósmej Szkoły 
Podstawowej w Łomży. Moją pasją jest 
sport i muzyka. Lubię podróżować. Tre-
nowałam siatkówkę, gram na akordeonie. 
W wolnych chwilach lubię malować, słu-
chać muzyki oraz spotykać się z przyja-

ciółmi. W przyszłości  chciałabym przede 
wszystkim być zdrowa i realizować swoje 
pasje i marzenia.  Za największy życiowy 
autorytet uważam moich rodziców,  po-
nieważ są uczciwi, pracowici. Troszczą 
się o mnie i mogę na nich zawsze liczyć. 
Najlepiej opisują mnie słowa... „Za dwa-
dzieścia lat będziesz żałował tego, czego 
nie zrobiłeś, niż tego, co zrobiłeś. Więc 
odwiąż liny, opuść bezpieczną przystań. 
Złap w żagle pomyślne wiatry. Podróżuj, 
śnij, odkrywaj”. Jeśli zostanę Miss Nasto-
latek Ziemi Łomżyńskiej 2019 to będzie 
to dla mnie ogromne wyróżnienie i będę 
bardzo szczęśliwa.

8. Nikola Łempicka
15 lat,  Łomża 
Jestem uczennicą Publicznego Gimnazjum 
nr.2 im. Jana Pawła II w Łomży  Moją pa-
sją jest rysowanie i projektowanie . W wol-
nych chwilach spotykam się z przyjaciółmi 
i uczęszczam na Zajęcia z Grupy Ratow-
niczej Nadzieja w Łomży . W przyszłości 
chciałabym być lekarzem lub ratownikiem 
medycznym . Za największy życiowy au-
torytet uważam swoją MAMĘ, ponieważ 
nauczyła mnie dobrych cech. Wychowała, 
że warto pomagać drugiemu człowiekowi, 
bo może potrzebować naszej pomocy i nie 
być obojętnym. Nauczyła mnie szczerej 
miłości, powtarzając „Pomagając drugie-

mu człowiekowi, pomagasz całemu światu. 
Pomagasz sobie “ Pomimo gorszych chwil, 
mówi, że warto się uśmiechać i przesyłać 
innym dobrą energię. .Najlepiej opisują 
mnie słowa „Tylko pamiętaj by zawsze być 
sobą i nie bać się mówić tego, co myślisz, 
albo tego, by głośno marzyć” Jeśli zostanę 
Miss Nastolatek Ziemi Łomżyńskiej 2019 
to chciałabym wesprzeć akcje charytatywne. 
Na pewno, będzie to możliwość do większej 
pomocy ludziom i zwierzętom. Starałabym 
się godnie reprezentować miasto, ale przede 
wszystkim pozostałabym sobą i dalej bym 
przesyłała pomoc, dobrą energię ze szcze-
rym uśmiechem.

9. Julia Dominika Motycka
15 lat, Rakowo 

Obecnie uczę się w Publicznym Gimna-
zjum im. Stanisława Antoniego Szczuki 
w Szczuczynie.  Moją pasją jest podróżowa-
nie i opieka nad dziećmi, która wynika z zaj-
mowania się dziećmi sąsiadów oraz moich 
starszych sióstr.W przyszłości chciałabym 
otworzyć własny żłobek oraz stworzyć, taką 
jak moja, kochającą się rodzinę.  W wolnych 
chwilach spotykam się z najbliższymi mi 
osobami. Za największy życiowy autorytet 
uważam moich rodziców, ponieważ to oni 
mnie wychowali. Dzięki nim poznałam 
czym jest ciężka praca na gospodarstwie 
oraz jak ważna jest pomoc nawet ta naj-
drobniejsza. Najlepiej opisują mnie słowa 
piosenki Edyty Geppert „uparcie i skrycie, 
och życie, kocham Cię nad życie”. Jeśli to ja  
zostanę Miss Nastolatek Ziemi Łomżyń-
skiej 2019 to będę dumnie reprezentowała 
nasz region oraz udowodnię, że warto speł-
niać swoje marzenia.

10. Julia Sienkiewicz
16 lat, Łomża

Jestem uczennicą VI Liceum Ogólnokształ-
cącego w Łomży. Moją pasją jest taniec 
i śpiew. W wolnych chwilach spotykam się 
z bliskimi osobami, często śpiewam sama 
dla siebie. W przyszłości chciałabym zo-
stać psychologiem. Za największy autorytet 
uważam moją mamę ponieważ jest bardzo 
mądrą osobą, która zawsze była przy mnie 
w trudnych chwilach. Najlepiej opisu-
ją mnie słowa „carpe diem” czyli „chwytaj 
dzień” . Jeśli zostanę Miss Nastolatek Ziemi 
Łomżyńskiej to będzie dla mnie ogromny 
zaszczyt, zaskoczenie i duma że akurat ja 
zasłużyłam na ten tytuł.



a to ciekawe

Nic nie jest oczywiste

Morderstwo 
niewiernej żony

To mógłby być kolejny banalny dramat 
sądowy, a jest wyrafinowany thriller. Anthony 
Hopkins kontra Ryan Gosling – ten pojedy-
nek jest naprawdę pasjonujący. 

Punkt wyjścia jest bardzo prosty: znany 
inżynier odkrywa zdradę żony i postanawia 
się zemścić. Z zimną krwią do niej strzela 
i wzywa policję. 

Interweniujący oficer jest kochankiem 
ofiary, która wkrótce umiera. Zabójca przy-
znaje się do winy i ma zamiar bronić się sam. 
Oskarża go „młody wilczek" – przebojowy 
prokurator, który zazwyczaj wygrywa sprawy. 
Teraz też jest pewien zwycięstwa, a nagrodą 
ma być lukratywna posada w prywatnej fir-
mie prawniczej. Jednak szybko okazuje się, 
że sprawa nie jest taka prosta, a oskarżony 
o wiele sprytniejszy niż można było się spo-
dziewać...

Słaby punkt
TVN7 wtorek-pierwszy dzień świąt 00.25

Stara miłość nie rdzewieje…

Służący idealny
Darlington Hall, wspaniała 

rezydencja lordów, w latach trzy-
dziestych była miejscem, gdzie 
krzyżowały się drogi najwybit-
niejszych polityków epoki. Napa-
wało to dumą Stevensa (Anthony 
Hopkins) – kamerdynera, szefa 
służby lorda Darlingtona.

Stevens jest służącym ideal-
nym, gotowym dla swego pana 
wyrzec się wszystkiego – miłości, 
więzów rodzinnych, życia osobi-
stego. Ale czy Darlington ( James 
Fox) był godny takiego poświęce-
nia? Może teraz – po 20 latach – 
Stevens odszuka bliską mu pannę 
Kenton (Emma Thompson) i na 
nowo odnajdzie sens swego ży-
cia...

Film był nominowany do ośmiu Oscarów, ale nie dostał ani jed-
nego.

Pewnie nie wiesz…
Anthony Hopkins, zwrócił się do wieloletniego kamerdynera 

w Pałacu Buckingham o udzielenie niezbędnych wskazówek. Cyryl 
Dickman, służył przez pięćdziesiąt lat królowej. 

Okruchy dnia
TVP Kultura, środa-drugi dzień świąt 17.25,  

sobota 29 grudnia 00.45

Optymizm, humor, wzruszenie

Milioner-kaleka  
i złodziejaszek- 

-opiekun
Film, który zawojował kina na całym świecie.  
W samej Francji obejrzało go 25 mln widzów.

Wychowany na paryskich przedmieściach imigrant z Senegalu – drobny złodziejaszek Driss – 
wychodzi z więzienia. Aby uzyskać prawo do zasiłku, musi odwiedzić kilku pracodawców. Trafia do 
sparaliżowanego Philippe'a. Swoją bezpośredniością wzbudza zainteresowanie milionera. Zgorzk-
niały mężczyzna proponuje mu zatrudnienie na okres próbny. Wkrótce okazuje się, że nienawykły do 
pracy Driss nadspodziewanie dobrze radzi sobie w roli pielęgniarza. Z czasem między niewykształ-
conym chłopakiem i bogaczem arystokratycznego pochodzenia rodzi się przyjaźń.

To piękny i wzruszający film, który wzbudza mnóstwo emocji i skłania do refleksji. Obfituje 
w zabawne sytuacje i błyskotliwe dialogi. Widz śledzi na ekranie historię niezwykłej przyjaźni mię-
dzy kaleką i młodym chłopakiem, który się nim opiekuje. 

Omar Sy, odtwórca roli Drissa, dostał Cezara za swą kreację – dawno nie było w kinie takiego 
wulkanu pozytywnej energii.

Nietykalni
TVP2 poniedziałek-Wigilia 20.10, środa-drugi dzień świąt 16.10
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Reguła 

milczenia
TVP1 wtorek-pierwszy dzień świąt 22.55

Thriller. Oskarżony w młodości o morderstwo Jim Grant 
od 30 lat ukrywa się przed wymiarem sprawiedliwości. 
Pracuje jako prawnik. Gdy pewnego dnia dziennikarz 

odkrywa jego prawdziwą tożsamość, Jim musi uciekać.  
By oczyścić się z zarzutów, odwiedza znajomych 

z dawnych czasów.

To właśnie 
miłość

TVN wtorek-pierwszy dzień świąt 22.15
Komedia romantyczna. Dziesięć historii miłosnych 

rozgrywających się w Londynie w okresie poprzedzającym 
święta Bożego Narodzenia. Bohaterów łączą związki 
rodzinne i towarzyskie, a każdy wątek ukazuje inny 
odcień miłości. Richard Curtis (scenariusz, reżyseria) 

bardzo sprytnie przeplótł i połączył ze sobą liczne wątki, 
które potrafią nas i rozbawić i wzruszyć.

Wydział 
pościgowy

TVN7 niedziela 23 grudnia 20.00,  
środa-drugi dzień świąt 22.15

Thriller. Dwaj dyplomaci zostali zastrzeleni w gmachu 
ONZ w Nowym Jorku. Z miejsca zbrodni przestępca zabrał 
teczkę ze ściśle tajnymi dokumentami. Podejrzenie pada 

na Marka Robertsa. Odciski jego palców na znalezionej 
w Chicago broni są identyczne z tymi, które zdjęto 

na miejscu zabójstwa dyplomatów. Aresztowanemu 
Robertsowi udaje się uciec eskortującym go policjantom.

Malowany 
welon

Nowa TV niedziela 30 grudnia 20.00, 
 wtorek 1 stycznia 15.00

Kitty pochodzi z arystokratycznej londyńskiej rodziny, 
która coraz dobitniej uświadamia jej konieczność 

zamążpójścia. Gdy na horyzoncie pojawia się 
zainteresowany kobietą Walter, Kitty, mimo braku uczuć 

do naukowca, decyduje się na małżeństwo. Zaraz po 
ślubie młodzi wyjeżdżają do Szanghaju, gdzie Walter 
prowadzi badania. Znużona Kitty wdaje się w romans 

z brytyjskim konsulem.

Po zachodzie 
słońca

TVN7 poniedziałek-Wigilia 20.00,  
czwartek 27 grudnia 22.50

Utalentowany złodziej Max Burdett przechodzi na 
zasłużoną emeryturę. Zamierza się osiedlić wraz 

z partnerką Lolą Cirillo na rajskich Karaibach i wieść 
spokojne życie. Oboje nie muszą martwić się o przyszłość, 
gdyż właśnie udało im się skraść jeden z trzech słynnych 

brylantów Napoleona.

Flynn, uroczy awanturnik ścigany przez roz-
bójników, znajduje schronienie w opuszczonej 
wieży. Spotyka tam piękną i pełną temperamentu 
Roszpunkę, dziewczynę, której złote włosy mają 
magiczną moc. 

Żyjąca na odludziu księżniczka marzy, by po-
znać świat i przeżyć coś ekscytującego. Czarujący 
łotrzyk Flynn staje się jej przepustką do wolności. 
Tak rozpoczyna się niezwykła przygoda, w której 
bohaterom będą towarzyszyć wierni przyjaciele 
Roszpunki – koń Maksimus i kameleon Pascal.

Pewnie nie wiesz…
Film kosztował aż 260 milionów dolarów 

(produkcja trwała 6 lat) i jest najdroższą anima-
cją w historii studia Disneya. Zarobił w kinach na 
całym świecie prawie 600 milionów dolarów!

W jednej ze scen jest obecnych ponad 3000 osób, 
to najliczniejsza scena w filmach Disneya.

Obliczono, że włosy Roszpunki ważyłyby  
4,2 kg.

Zaplątani
TVN niedziela 23 grudnia 14.45,  

środa-drugi dzień świąt 17.00

Na dobranoc

Niezwykłe 
historie

Skeeter Bronson pracuje jako chłopiec na 
posyłki w hotelu, który niegdyś należał do jego 
rodziny. Obiecana mu przez obecnego właściciela, 
posada dyrektora przypadła ostatecznie jego ry-
walowi. 

Sfrustrowany mężczyzna nie może pogodzić 
się z porażką. Odskocznią od codziennych pro-
blemów stają się dla niego wieczorne spotkania 
z siostrzeńcami, którymi opiekuje się podczas 
nieobecności siostry. 

Opowiada dzieciom na dobra-
noc niezwykłe historie: z Dzikiego 
Zachodu, ze starożytności, ze śre-
dniowiecza albo z kosmosu, obsa-
dzając w najdziwniejszych rolach 
ludzi ze swojego otoczenia. Swój 
udział w wieczornych zabawach 
w fantazjowanie ma także ulubiona 
świnka morska dzieci, Bugsy. 

Pewnego dnia Skeeter odkry-
wa, że historie, które opowiada 
swoim siostrzeńcom na dobranoc 
stają się prawdą. Sprawy przy-
bierają nieoczekiwany obrót, gdy 
dzieci zaczynają ingerować w jego 
opowieści.

Pewnie nie wiesz…
Buldog, który występuje w filmie to zwierzak 

Adama Sandlera o imieniu Meatball (Klopsik).
Najtrudniejsza na planie filmu była praca ze 

świnkami morskimi. Aż trzy tygodnie były po-
trzebne, by przekonać zwierzaki do biegania na 
życzenie i wykonywania pożądanych ewolucji, na 
przykład skoków do łóżka i uderzania w dzwonek. 
Nagrodą dla zwierzaków była duża ilość mar-
chewki. Tylko wyraz oczu świnki wygenerowano 
komputerowo.

Opowieści na dobranoc
Polsat sobota 22 grudnia 20.10,  

niedziela 23 grudnia 12.55

Najdroższy film animowany

Czarujący rozbójnik  
i złotowłosa księżniczka
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milczenia
TVP1 wtorek-pierwszy dzień świąt 22.55

Thriller. Oskarżony w młodości o morderstwo Jim Grant 
od 30 lat ukrywa się przed wymiarem sprawiedliwości. 
Pracuje jako prawnik. Gdy pewnego dnia dziennikarz 

odkrywa jego prawdziwą tożsamość, Jim musi uciekać.  
By oczyścić się z zarzutów, odwiedza znajomych 

z dawnych czasów.

To właśnie 
miłość

TVN wtorek-pierwszy dzień świąt 22.15
Komedia romantyczna. Dziesięć historii miłosnych 

rozgrywających się w Londynie w okresie poprzedzającym 
święta Bożego Narodzenia. Bohaterów łączą związki 
rodzinne i towarzyskie, a każdy wątek ukazuje inny 
odcień miłości. Richard Curtis (scenariusz, reżyseria) 

bardzo sprytnie przeplótł i połączył ze sobą liczne wątki, 
które potrafią nas i rozbawić i wzruszyć.

Wydział 
pościgowy

TVN7 niedziela 23 grudnia 20.00,  
środa-drugi dzień świąt 22.15

Thriller. Dwaj dyplomaci zostali zastrzeleni w gmachu 
ONZ w Nowym Jorku. Z miejsca zbrodni przestępca zabrał 
teczkę ze ściśle tajnymi dokumentami. Podejrzenie pada 

na Marka Robertsa. Odciski jego palców na znalezionej 
w Chicago broni są identyczne z tymi, które zdjęto 

na miejscu zabójstwa dyplomatów. Aresztowanemu 
Robertsowi udaje się uciec eskortującym go policjantom.

Malowany 
welon

Nowa TV niedziela 30 grudnia 20.00, 
 wtorek 1 stycznia 15.00

Kitty pochodzi z arystokratycznej londyńskiej rodziny, 
która coraz dobitniej uświadamia jej konieczność 

zamążpójścia. Gdy na horyzoncie pojawia się 
zainteresowany kobietą Walter, Kitty, mimo braku uczuć 

do naukowca, decyduje się na małżeństwo. Zaraz po 
ślubie młodzi wyjeżdżają do Szanghaju, gdzie Walter 
prowadzi badania. Znużona Kitty wdaje się w romans 

z brytyjskim konsulem.

Po zachodzie 
słońca

TVN7 poniedziałek-Wigilia 20.00,  
czwartek 27 grudnia 22.50

Utalentowany złodziej Max Burdett przechodzi na 
zasłużoną emeryturę. Zamierza się osiedlić wraz 

z partnerką Lolą Cirillo na rajskich Karaibach i wieść 
spokojne życie. Oboje nie muszą martwić się o przyszłość, 
gdyż właśnie udało im się skraść jeden z trzech słynnych 

brylantów Napoleona.

Flynn, uroczy awanturnik ścigany przez roz-
bójników, znajduje schronienie w opuszczonej 
wieży. Spotyka tam piękną i pełną temperamentu 
Roszpunkę, dziewczynę, której złote włosy mają 
magiczną moc. 

Żyjąca na odludziu księżniczka marzy, by po-
znać świat i przeżyć coś ekscytującego. Czarujący 
łotrzyk Flynn staje się jej przepustką do wolności. 
Tak rozpoczyna się niezwykła przygoda, w której 
bohaterom będą towarzyszyć wierni przyjaciele 
Roszpunki – koń Maksimus i kameleon Pascal.

Pewnie nie wiesz…
Film kosztował aż 260 milionów dolarów 

(produkcja trwała 6 lat) i jest najdroższą anima-
cją w historii studia Disneya. Zarobił w kinach na 
całym świecie prawie 600 milionów dolarów!

W jednej ze scen jest obecnych ponad 3000 osób, 
to najliczniejsza scena w filmach Disneya.

Obliczono, że włosy Roszpunki ważyłyby  
4,2 kg.

Zaplątani
TVN niedziela 23 grudnia 14.45,  

środa-drugi dzień świąt 17.00

Na dobranoc

Niezwykłe 
historie

Skeeter Bronson pracuje jako chłopiec na 
posyłki w hotelu, który niegdyś należał do jego 
rodziny. Obiecana mu przez obecnego właściciela, 
posada dyrektora przypadła ostatecznie jego ry-
walowi. 

Sfrustrowany mężczyzna nie może pogodzić 
się z porażką. Odskocznią od codziennych pro-
blemów stają się dla niego wieczorne spotkania 
z siostrzeńcami, którymi opiekuje się podczas 
nieobecności siostry. 

Opowiada dzieciom na dobra-
noc niezwykłe historie: z Dzikiego 
Zachodu, ze starożytności, ze śre-
dniowiecza albo z kosmosu, obsa-
dzając w najdziwniejszych rolach 
ludzi ze swojego otoczenia. Swój 
udział w wieczornych zabawach 
w fantazjowanie ma także ulubiona 
świnka morska dzieci, Bugsy. 

Pewnego dnia Skeeter odkry-
wa, że historie, które opowiada 
swoim siostrzeńcom na dobranoc 
stają się prawdą. Sprawy przy-
bierają nieoczekiwany obrót, gdy 
dzieci zaczynają ingerować w jego 
opowieści.

Pewnie nie wiesz…
Buldog, który występuje w filmie to zwierzak 

Adama Sandlera o imieniu Meatball (Klopsik).
Najtrudniejsza na planie filmu była praca ze 

świnkami morskimi. Aż trzy tygodnie były po-
trzebne, by przekonać zwierzaki do biegania na 
życzenie i wykonywania pożądanych ewolucji, na 
przykład skoków do łóżka i uderzania w dzwonek. 
Nagrodą dla zwierzaków była duża ilość mar-
chewki. Tylko wyraz oczu świnki wygenerowano 
komputerowo.

Opowieści na dobranoc
Polsat sobota 22 grudnia 20.10,  

niedziela 23 grudnia 12.55

Najdroższy film animowany

Czarujący rozbójnik  
i złotowłosa księżniczka

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, oku-
pacji sowieckiej, a potem niemieckiej. 
Autorem jest Zenon Krajewski. W tym 
wydaniu Tygodnika Narew publikuje-
my wyjątkowy - świąteczny fragment 
powieści o świętach 1939 roku w Setnie 
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Święta Bożego Narodzenia roku 
tysiąc dziewięćset trzydziestego 
dziewiątego u Łynów w Setnie za-
powiadały się podobnie jak w latach 
minionych. Mąki na wypieki nie 
brakowało. O mięso też gospodarz 
zadbał, tydzień wcześniej zabijając 
sporego, chociaż niezbyt wypasione-
go wieprzka. Sam zrobił wędzonki, 
w tym swój ulubiony boczek. Jego 
żona z kolei z pomocą Marysi, naj-
starszej z dzieci, poczyniła w domu 
świąteczne porządki i przygotowała 
wypieki. Z uwagi na to, że była przy 
nadziei, Ludwik nie zdecydował się 
pojechać na pasterkę, która zawsze 
trwała znacznie dłużej niż zwy-
kła msza, w dodatku trzeba ją było 
przestać na mrozie, bo ludzie z dalej 
położonych od Miastkowa wsi nie 
byli w stanie zająć miejsc wewnątrz 
kościoła, w którym z kolei było 
duszno i gorąco. Ci, którzy jednak 
tam się znaleźli, ryzykowali naba-
wieniem się choroby, gdyż w drodze 
powrotnej na ostrym mrozie można 
było z  kolei przemarznąć do kości. 

W ciągu pierwszego świątecz-
nego dnia mróz był znośny, więc 
rodzina Łynów wybrała się na świą-
teczną sumę. Do domu powrócono 
nieco po drugiej po południu i od 
razu Genowefa wzięła się za przy-
gotowywanie uroczystego, świątecz-
nego obiadu, w którego skład miały 
wejść zarówno ciepłe potrawy, jak 
i zimne mięsiwa z chlebem i sałat-
kami oraz oczywiście ciasta, które 
lubili wszyscy w tej rodzinie. Gdy 
Michał wrócił ze stajni po oporzą-
dzeniu koni i reszty dobytku, dzieci 
już czekały, aby zasiąść do stołu.

- Myliście ręce, bo jak nie to nie 
pozwalam niczego tknąć – ostrzegł 
dzieciarnię stanowczym głosem, ale 
równocześnie porozumiewawczo 
mrugnął do żony.

- Jakżeby inaczej, wujku – Ma-
rysia zapewniła gorliwie za siebie 
i całe rodzeństwo Łynów, które po-
twierdziło jej słowa.

- A opłatka jeszcze możemy ? – 
mały Lutek miał ochotę na powtó-
rzenie wigilijnego obyczaju dziele-
nia się opłatkiem.

- Został nam jeden opłatek, któ-
ry zostawiliśmy dla gości – poinfor-
mowała go mama.

- A to szkoda – chłopiec był wy-
raźnie zawiedziony.

- Opłatek już był wczoraj wie-
czorem – odezwał się Michał Łyn – 
a teraz jest czas na zjedzenie dobre-
go obiadu, bo bardzo zgłodnieliśmy. 
Jemy?

- Taak – odezwał się zgodny 
chór głosów.

Wszystko już stało na stole. Za-
częli od pożywnego bigosu, następ-
nie spróbowali pieczonego kurczaka 
z sałatką warzywną. W dalszej ko-
lejności pojedli ciasta i nic więcej 
nie mogli już w siebie wepchnąć, 
zarówno dzieci, jak i dorośli. Popili 
wszystko kompotem owocowym. 
Potem dzieci szybko odeszły od 
stołu i usiadły przy choince, szcze-
gólnie pięknej w tym roku, wysokiej 
ponad dwa metry, prostej i rozłoży-
stej. Dorośli zostali przy stole.

- Pozbieram po dzieciach – Ge-
nowefa Łynowa lubiła wszędzie 
porządek, a przede wszystkim na 
stole, przy którym przesiadywano 
najczęściej.

- Zostaw. Dziś może być bała-
gan nawet do wieczora. Posprzątasz 
i pozmywasz przed kolacją. Pozwól 
się jeszcze nasycić widokiem darów 
pańskich. Kto wie, co będzie za rok? 
Może nie być już tak obficie w świę-
ta – westchnął.

- Ty to zawsze się przejmujesz. 
Pomyśl, że nie musi wcale być tak 
źle.

- Jak może być dobrze, kobieto, 
jak polityka Sowietów jest anty-
chłopska i antypolska. Naznaczyli 
nam kontyngenty na zboże, mle-
ko, mięso. To wszystko będą nam 
rekwirować, to znaczy z a b i e r 
a ć – wysylabizował – i nie dadzą 
w zamian ani złotówki. Co ja ga-
dam? Złotówek już przecież nie 
będzie. Ani rubla. Popatrz, najpierw 
szubrawcy zrównali wartość naszej 
złotówki i ich bezwartościowego ru-
bla. Złotówka od czasów Grabskie-
go miała pokrycie w złocie, a rubel 
… - zamilkł i machnął z rezygnacją 
ręką.

- Michaś, mówię ci, ty się tak 
bardzo nie przejmuj. Co nam po-
trzeba do życia? Mamy dzieci. Na-
stępne w drodze. Trzeba wykarmić 
te gęby, sprawić buty i odzież. Może 
bolszewicy nie zabiorą nam wszyst-
kiego. Przecież nie spowodują tu 
głodu. Na pilne potrzeby sprzedasz 
zboża. Lasu mamy, Bogu dzięki, 
niemało.

- Raptem kilka morgów. I ty 
myślisz, że wytnę las i dzieciom nic 
nie zostawię? Chyba nie o to chodzi 
w naszym życiu?

- Jak ty nie będziesz robić wy-
cinki to inni ci wytną twoje drzewo. 
W lesie nie upilnujesz. Coś ci po-
wiem. Trzymajmy się razem, cho-
wajmy w sobie przy tych wszystkich 
troskach miłość, nadzieję i wiarę 

w Boga, a on nas nie opuści. Nie 
z takich opresji Polacy już wycho-
dzili.

- Powiem ci, kobieto, że nie wia-
domo czy z takich kłopotów można 
się jeszcze wykaraskać. Polski nie 
ma. Jak za zaborów. W dwudzie-
stym roku pogoniliśmy bolszewika, 
ale teraz dwóm bandytom, którzy 
się zmówili, rady nie daliśmy. Czy 
deszcz by to był, czy ulewa i tak je-
steśmy przemoczeni do nitki.

- Jeszcze raz ci mówię. Nie bądź 
małej wiary. Przecież chodzisz do 
Kościoła nie dla ludzi, tylko dla 
Niego. On nas zachowa przy życiu.

Michał Łyn spojrzał na swoją 
żonę. Pomyślał, że poślubił mądrą 
kobietę. Jest jeszcze taka młoda. 
W końcu dzieli ich różnica piętna-
stu lat. Widocznie jednak mądrości 
nie nabywa się z wiekiem. Albo się 
ją ma, albo nie. Jej Pan Bóg mą-
drości, i to tej życiowej, najbardziej 
przydatnej, nie poskąpił. I ta wiara. 
Dobrze, bogobojnie, wychowa nasze 
dzieci. Nie zachwiał jej wiary fakt, że 
już dwukrotnie Bóg dawał jej dziec-
ko i krótko po urodzeniu zabierał. 

A ile się wycierpiała. Nosiła dziec-
ko tak długo, a potem nie mogła 
cieszyć się jego życiem, patrzeć jak 
się rozwija, jak rośnie. Żyje w niej 
niezachwiana nadzieja, że musi być 
dobrze, bo my jesteśmy dobrzy, bo 
żyjemy jak Bóg przykazał, uczciwie 
i znojnie pracując, chwaląc Pana 
i odczyniając uroki. Spojrzał jeszcze 
raz w niebieskie oczy swojej delikat-
nej, ale mężnej żony. Wydała mu się 
w tej chwili najpiękniejszą z kobiet. 
"Jakie to szczęście, że ją mam" – po-
myślał.

Drugiego dnia świąt Łynów 
odwiedzili ich najbliżsi kuzyni, Jan-
kowscy z Jankowa. Michał, od kiedy 
miał dzieci, nie wybierał się podczas 
zimy z żadnymi wizytami do kuzy-
nów. Dla Michała żona Stanisława 
Jankowskiego, Alina była najbliższą 
krewną, jedyną żyjącą siostrą. Z Jan-
kowa do Setna nie było daleko, rap-
tem kilkanaście kilometrów, więc 

kontakty między rodzinami były 
częste. Regularnie odwiedzano się 
nawzajem także podczas najważ-
niejszych świąt w roku. Jankowscy 
mieli jednego syna, Marcina, nasto-
latka, znacznie starszego nawet od 
przysposobionej Marysi, nie mó-
wiąc już o dwojgu rodzonych dzie-
ciach Michała.

Jankowscy przyjechali popo-
łudniem. Było po drugiej. Zeszło 
im, bo najpierw pojechali na mszę 
do swojego kościoła parafialnego 
w Nowogrodzie, a dopiero po niej 
skierowali się na Miastkowo i do 
Setna. Wybrali okrężną, ale pew-
niejszą, bo najczęściej uczęszcza-
ną, drogę, więc ich podróż trwała 
znacznie ponad godzinę. Jankowski 
miał piękne, dobrze odżywione ko-
nie, o które troskliwie dbał i dlatego 
ich nie popędzał. W rezultacie cała 
trójka podczas tej przedłużającej się 
podróży nieco zmarzła.

Michał, widząc zajeżdżające 
na podwórze sanie, natychmiast 
wybiegł na dwór, tak jak stał, nie 
przejmując się mrozem. Pośpiesznie 
przywitał gości.

- No nareszcie. Już martwiłem, 
że coś się wam stało po drodze.

- Nie, wszystko w porządku, 
tylko kawał drogi nadrabia się ja-
dąc dookoła – odpowiedział wesoło 
Stachu, obejmując szwagra i całując 
z dubeltówki.

- No to wyprzęgaj konie. Zaraz 
im damy obroku, bo i one, i wy pew-
nie głodne.

Michał, mówiąc to, wycałował 
także siostrę i siostrzeńca.

- To my, Michaś, biegniemy do 
chałupy, bo trochę przemarzliśmy 
– Alina wzięła syna i szybko skiero-
wała się do domu.

- Niech idą do ciepła, a my tu 
oporządzimy konie – powiedział 
Łyn do szwagra.

Po kwadransie obaj mężczyźni 
pojawili się w domu, otrzepując się 
i otupując już w sieni.

- Niech będzie pochwalony Je-
zus Chrystus – Stach przywitał się 

wesoło ze szwagierką i dziećmi, wy-
całowując ich wszystkich po kolei. – 
Coś mamy dla tych bąków, co nie, 
Ala? – dodał, patrząc na żonę.

- Najpierw siądźmy do stołu 
i posilmy się, bo musicie być głodni 
po tak długiej podróży – wtrąciła się 
Łynowa.

- Tak, potem będzie czas na 
wszystko – przyznała Jankowska.

- No to siadajmy. Jeśli jeszcze 
postawisz flaszkę siwuchy…

- … nawet dwie, trzy … - zapo-
wiedział Michał.

- No to nie ruszymy się od stołu 
nawet przez kilka godzin – stwier-
dził Jankowski.

- Ale najpierw opędźmy pierw-
szy głód, a potem będziemy sobie 
polewać. Ja do picia zasiadam naje-
dzony – przyznał Łyn.

Genowefa postawiła na stole 
misę parujących ziemniaków, dru-
gą taką mielonych kotletów, a tak-
że grzyby i ogórki. Zimne mięsiwa 
i chleb postawiła już wcześniej. 
Przysiadła przy mężu, zachęcając 
gości do jedzenia. Dzieci miały swój 
stolik w głębi pomieszczenia, przy 
choince.

- Jak droga, Stasiu? – zapytał po 
krótkim milczeniu gospodarz.

- Nieciekawie to wygląda. Sa-
niami da się przejechać. Droga 
przetarta, ale trudna. No i ten mróz. 

- Daje się we znaki, co?
- Mieliśmy długie, gorące lato, 

a teraz zima nam jeszcze daje do 
wiwatu.

- Dobrze, że ta wojna obeszła się 
z nami łagodnie.

- Ano, nasze wioski z dala od 
głównych szlaków.

- Ale przy rzece. To też niedo-
brze. Gdyby nagle Ruskie skoczyły 
do gardła Niemcom …

- …albo odwrotnie …
- …nasze wioski zostałyby wy-

siedlone i spalone.
- Boże broń! – jęknęła Alina. 
          Wszyscy w milczeniu 

skończyli główne danie.
- Podjedli, no to wypijmy – Mi-

chał nalał wódki wszystkim doro-
słym.

- Za te smutki napijmy się wód-
ki – Stach wzniósł kieliszek.

- Pomyślności. Dla nas i dla na-
szych rodzin. Nigdy nie będę pił za 
nic innego.

- Masz rację, Michaś. To, co było, 
jest i zawsze będzie dla nas ważne, 
to my i nasza rodzina. A reszta … po 
długiej przerwie.

- Bolszewicy dobrali się już do 
twoich zapasów?

- A jakże. Mieliśmy w Jankowie 
dwie wizyty. Aprowizacyjne, powie-
dzieli.

- I będą następne. Miasto po-
trzebuje chleba i coś do chleba też.

Dokończenie na str. 18
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- Jak zniszczyło się wolny rynek 
i handel, no to teraz trzeba zabierać 
chłopom. Nie ma wyjścia.

- Powiem ci, Stasiu, że oni tylko 
to potrafią robić. Zabierać. Wiem 
coś o nich.

- Wypijmy za nas pod ten bo-
czek. Dużego wieprzka trąciłeś? – 
Stach wolał zmienić temat.

- Takiego w sam raz. Ze sto kilo. 
Zimno teraz to i można bez proble-
mu przechować wszystko.

- Zuch jesteś, Michaś, że sobie 
radzisz na tej słabej ziemi.

- Staram się, aby dla siebie i dla 
tamtych starczyło, ale jak Ruscy za-
czną rabować bez opamiętania to 
i głód mogą wywołać.

- Chyba zabezpieczyłeś przed 
ich łapami część zboża?

- A  jakże, ale przecież nie mo-
głem schować zbyt wiele. Wolę nie 
udawać bohatera.

- Tak, tak. Pamiętaj, że jak co do 
czego, to dam ci na zasiew.

- Obaj wiemy, że moja ziemia 
nie umywa się do twojej. Nie posie-
ję na tych piaskach pszenicy. Tylko 
jeden kawałek się do tego nadaje, 
reszta to piaski.

- Właściwie to chyba bydło daje 
ci utrzymanie. Masz łąki jak marze-
nie. Susza nie dała ci się tak we zna-
ki, jak innym.

- Muszę mieć więcej bydła, bo 
ono daje nawóz. Bez niego nie miał-
bym ziemniaków, bo one z kolei są 
podstawą naszego codziennego wy-
żywienia.

- U nas wszystkich, chłopów, ale 

i całej reszty, kartofel to podstawa. 
Może jeszcze żyto. Pszenica to rary-
tas – westchnął Jankowski.

- Wypijmy, Stasiu. Na nasze 
smutki dobrze jest napić się wódki.

Wypili. Łyn ponownie bez-
zwłocznie napełnił kieliszki. Kobie-
ty, po wypiciu po jednym kieliszku 
odmówiły dalszego picia, a Marcin 
był za młody, żeby częstować go al-
koholem. Pili wiec tylko we dwóch. 
Michał znów nawiązał do polityki.

- Popatrz, Stasiu. Polska upadła 
i jakoś zabrakło bohaterów, żeby 
o niej przypominać.

- Co się dziwisz? Taka klęska 
jak w łeb obuchem. Może odebrać 
nadzieję.

- To prawda, bez nadziei żyje 
się ciężko. No to jeszcze po jednym 
– podniósł kieliszek zachęcając do 
wypicia.

Rozmowa stawała się coraz bar-
dziej nieskładna i bełkotliwa. Coraz 
trudniej było Michałowi nalewać 
wódki do kieliszków. Obaj szwagro-
wie nie mieli zbyt mocnej głowy do 
alkoholu.

- Chyba to już będzie ostatnia 
kolejka, Michaś. Za dużo rozlewasz 
przy nalewaniu. Aż szkoda. Jakbyś 
sam pędził, a nie kupował.

- Bo tak jest. 
- Toż wiem. A u nas to inaczej? 

Tyle krzaków dookoła, aż grzech nie 
wykorzystać. 

- Robię to rzadko, jak wiesz, 
bo to zdradliwa jucha. Można się 
w tym zatracić, a wtedy tragedia dla 
ciebie, a jeszcze bardziej rodziny.

- Dobrą masz tą śliwowicę. Nie 
na darmo trzymasz tych kilka drzew 
sadu. Do dna!

Wypili. Michał nie sięgnął jed-
nak po butelkę. Zajadł i pomyślał, że 
odwlecze następną turę.

- Jak myślisz, Stasiu, będzie 
jeszcze Polska? – znów zahaczył 
o politykę.

- Musowo. Ponoć na Zachodzie, 
we Francji działają polskie władze. 
Ale to melodia przyszłości.

- Tak i ja słyszałem. Premierem 
Sikorski. Nic nie wiem o tym czło-
wieku.

- Był już chyba premierem za 
wczesnego Piłsudskiego. Za sanacji 
o nim było cicho.

- Bo to nie był przyjaciel Piłsud-
skiego. No to znalazł się na bocznym 
torze. Psia krew z tymi naszymi roda-
kami. Wszędzie i zawsze potrafią się 
skłócić. Zejdzie się dwóch i już mają 
trzy różne poglądy na każdą sprawę. 
A tu trzeba się dogadać. Polska musi 
być ojczyzną dla wszystkich. Nie tyl-
ko dla tych, co właśnie są u władzy, 
a dla reszty macochą. Powiedz mi, jak 
walczyć o Polskę kiedy nie można się 
ze sobą porozumieć?

- Masz rację, Michaś. Powiem ci 
coś jeszcze. Już więcej nie piję. Chcę 
się zdrzemnąć.

- No i masz babo placek. Nie 
minęła godzina, a on ma dość. Choć, 
szwagier, położę cię, żebyś odpoczął 
– podniósł go z krzesła i chwiejnym 
krokiem poprowadził do pokoju.

- No i chłopy nam się popili – 
zauważyła Alina.

- Kiedy mają to zrobić jak nie 
w święta? I tak nieźle trafiliśmy. Nie 
piją na co dzień, tylko od święta. 
W wielu domach bywa odwrotnie. 
Pędzą bimber w tych lasach na po-
tęgę, a potem chłop się do roboty 
nie nadaje, bo tylko okazji do wy-
pitki szuka.

- Nie ma co, dobre chłopy nam 
się trafili.

- A ja ci powiem, że nie ma co 
ich chwalić w oczy, ale docenić trze-
ba.

- Może posprzątaj, kochana, ze 
stołu skoro tak szybko nasi aniołko-
wie od niego odeszli.

- Marysia, choć mi pomóż – za-
wołała Genia najstarszą z dzieci.

- A ja mam coś dla Marysi 
i młodszych dzieci. Ciotka przysła-
ła.

- Dobrze masz z tą ciotką. Pacz-
ki jeszcze dochodzą?

- To jeszcze z sierpnia. Trochę 
z ubrania będzie dla twoich dzieci. 
Dla Marysi sukienki.

- Pewnie zostawiłaś pakunek na 
saniach. Może Marysia przyniesie?

- Daj spokój! Marcin to zrobi. 
Marcin – zwróciła się do syna – 
przynieś torbę z rzeczami!

Marcin bez słowa wyszedł speł-
nić polecenie matki. Za chwilę wró-
cił z pakunkiem. Sprzątnięto już ze 
stołu, więc Jankowska rozłożyła tam 
podarunki dla dzieci. Marysia obej-
rzała z zainteresowaniem sukienki 
dla niej przywiezione.

- Przymierz, dziecko – zwróci-
ła się do niej ciotka Ala. Odzież nie 

była nowa, ale dobrze utrzymana, 
niezniszczona i uprana. 

- No widzisz, pasuje jak ulał – 
powiedziała ciotka, ale to nie była 
prawda. Sukienki były nieco za 
duże, mimo to podobały się dziew-
czynie, która niewiele miała wła-
snych rzeczy.

- Trochę poprawek trzeba zro-
bić, ale poradzimy sobie z tym pro-
blemem – uśmiechnęła się Łynowa. 
– Dziękuję ci, że pamiętasz o tej 
sierocie.

- Jakżeby inaczej, to nasza krew. 
Zawsze piszę, żeby ciocia czegoś 
poszukała dla Marysi.

- A zobacz te wdzianka dla swo-
ich pociech. Trudno wszystko dopa-
sować, ale jesteś niezgorsza krawco-
wa i dasz sobie radę.

- A gdzie teraz twoja ciotka 
przebywa?

- Już od kilku lat w Bridgeport. 
To w jakiejś Nowej Anglii, nad sa-
mym oceanem. Wyszła za mąż i ja-
koś sobie radzi. Dzieci nie ma. To 
może i dobrze, bo gdyby miała wła-
sne, mniej słałaby tutaj.

Szwagierka uśmiechnęła się ze 
zrozumieniem.

- Pewnie tak. Pójdę zobaczyć 
jak się pokładli ci nasi herosi. Jeden 
miał drugiego umościć, ale chyba 
obaj padli zmęczeni.

- Zajrzyj, jak chcesz, ale daj im 
spokój. Niech odpoczną przed wie-
czorną turą. I tak pojedziemy dopiero 
jutro. Sąsiad oporządzi dziś nasz do-
bytek.

- No to mamy czas się nagadać. 
O naszych przyziemnych sprawach. 
Dobrze, że jakoś sobie radzimy 
w tych ciężkich czasach. Jeszcze nie 
jest tak źle, chwalić Boga.

literatura

Powieść z nieznaną historią w tle 

Magia Bożego Narodzenia 
nigdy się nie kończy, 

a jego największym darem 
są rodzina i przyjaciele.

Najlepsze życzenia z okazji
Świąt Bożego Narodzenia

składają właściciele i pracownicy

Prowadząc komunikację w mediach 
społecznościowych dla siebie lub swo-
jej firmy można popełnić wiele błędów. 
Szczególnie, jeśli nie mamy dużego 
doświadczenia. Na szczęście większość 
z nich nie ma długotrwałych konse-
kwencji. O tak zwanych “kryzysach 
w social media” zapominamy zazwyczaj 
na drugi dzień.  Jednak jak robić to do-
brze? Warto o tym rozmawiać, dlatego 

podjęliśmy taki temat podczas spotkań 
z młodzieżą. Wszystko za sprawą pro-
jektu „Szkolenia oraz edukacja społecz-
ności lokalnej” finansowanego przez 
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Analizowaliśmy  m.in., co zro-
bić, aby Facebook, Instagram, Twit-
ter, wspierał zaplanowane przez nas 
działania, zastanawialiśmy się jak 
internauci poruszają się na porta-

lach. Dyskutowaliśmy także o czym 
warto pisać na stronach by inni nas 
czytali, jak nie powinna wyglądać 
nasza kreacja na portalach społecz-
nościowych lub  jakie wpisy są czy-
tane częściej. 

Szkolenie skierowano zarów-
no do osób, które wcześniej nie 
miały styczności z tematyką so-
cial media, a chciałyby rozpocząć 

działalność zawodową w tym kie-
runku, jak również do uczniów, 
którzy mają te portale w zasięgu 
ręki. 

Dzisiaj nie wyobrażamy sobie 
życia bez mediów społecznościo-
wych dlatego warto korzystać z nich 
tak, by przynosiło to korzyści za-
równo autorom treści jak i ich od-
biorcom.

Jak stwierdził Don Draper, ce-
niony spec od reklamy z filmu „Mad 
Men”, poszukujemy nowych po-
mysłów, odkopując stare. Dlatego 
warto korzystać z doświadczenia 
i sprawdzonych form, bo często 
nasze intuicyjne działania w social 
mediach są poprawne, a potrzebne 
jest tylko postawienia przysłowio-
wej kropki nad i.

Poszukujemy nowych pomysłów czyli odkopujemy stare.  
Szkolenie z Facebooka i innych mediów społecznościowych 
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            "To właśnie tego wieczoru
             Od bardzo wielu wieków
             Pod dachem tkliwej kolędy
             Bóg rodzi się w człowieku" 

Niech ta magiczna moc wigilijnego 
wieczoru przyniesie Wam spokój i radość,
A każda chwila świąt Bożego Narodzenia
niech żyje własnym pięknem

swoim klientom życzy market budowlany

market budowlany
 dla domu ogrodu
 mieszkania                   Łomża, Al. Legionów 102

Kiedy w ubiegłym roku przebadano 
DNA  Janusza III, jednego z ostatnich 

książąt mazowieckich, okazało 
się,  że więcej wskazuje na jego 

germańskie niż słowiańskie 
pochodzenie. Marta Gosk z Muzeum 
Północno - Mazowieckiego w Łomży 
precyzuje: mógł to być genetyczny 
bagaż normański.  czyli np. wśród 
przodków "ojca" naszego miasta 

mógł być Wiking.  

A jako że odkrycie to narusza 
podstawę legendy o pochodzeniu 
dynastii, winę zrzucono na słabość 
którejś z niewiast. „Nie można wy-
kluczyć przerwania linii Piastów 
od czasów Mieszka I do okresu, 
w którym żyli książęta mazowiec-
cy"- stwierdził jeden z antropolo-
gów. Mówiąc bardziej zrozumiale 
– winna jest żona któregoś z wład-
ców, która uległa urokowi przy-
stojnego rycerza z zagranicy. 

Książę Janusz i jego twarz na-
brały kluczowego znaczenia, gdy 
konkretyzowały się plany wyda-
rzeń związanych z jubileuszem 
600-lecia praw miejskich Łomży. 

Gdy stało się wiadome, że wize-
runek księcia będzie niezbędnie 
potrzebny na pomniku, monecie, 
w widowisku rekonstrukcyjnym, 
może na jakichś plakatach, znacz-
kach...

Łomżyńskim odkrywcą tajem-
nic przeszłości została Marta Gosk 
z Muzeum Północno - Mazowiec-
kiego.       

- Dla historyka podstawą są 
źródła: pisane, średniowieczne, 
ikonografia, tradycyjne archiwa, 
przede wszystkim Archiwum 
Główne Akt Dawnych (AGAD) 
w Warszawie, mailowa korespon-
dencja z różnymi placówkami 

muzealnymi. Przede wszystkim 
na Mazowszu. Nie ukrywam, że 
przy poszukiwaniach związanych 
z osobą księcia Janusza odbyłam 
wiele, wiele wyjazdów... Pierw-
szy oczywiście do Zamku Książąt 
Mazowieckich w Ciechanowie. 
Tam znalazłam wspaniałych lu-
dzi ze stowarzyszenia Pozytywnie 
Historyczni - będą u nas czerwcu 
podczas Wielkiego Jubileuszu - 
ale gotowej recepty: jak wyglądał 
książę Janusz, oni też nie mieli... - 
opowiada Marta Gosk.

Po tylu wiekach nie sposób 
ustalić, która księżna była tak ko-

chliwa. Dlatego zastanawiając się 
jak mógł wyglądać książę, któ-
ry 15. czerwca 1418 roku nadał 
Łomży prawa miejskie, wcale nie 
musimy przyjąć, że był podobny 
do swoich (?) potomków. A ich 
wygląd jest znany dosyć dobrze. 
Czaszki obu praprawnuków 
(wnuków wnuka) księcia Janusza 
I wydobyto z krypty i kompute-
rowo odtworzono ich podobizny. 
Można zakładać, że z dużą do-
kładnością.     

Jak wobec tego naprawdę wy-
glądał książę Janusz nazywany 
Starszym, warszawskim albo ma-
zowieckim?

- Możemy z dużą dozą praw-
dopodobieństwa przyjąć, że męż-
czyźni z tego rodu byli  dobrze 
zbudowani, postawni, silni. Gię-
li podkowy w rękach, nie mieli 
problemu z naciąganiem łuku. 
O ewentualnych charakterystycz-
nych cechach twarzy nic bliżej nie 
wiadomo. Raczej nosili zarost, bo 
tak nakazywały ówczesne zwycza-
je - mówi Marta Gosk.

Sam książę odtworzenia swo-
jego konterfektu nie ułatwił po-
tomnym. Jedyny zaaprobowany 
przez niego własny wizerunek, 
który przetrwał do naszych cza-
sów, to pieczęć książęca, na której 
jest przedstawiony.

Na tej podstawie niewiele 
o urodzie księcia można wywnio-
skować. Nawet nie zważając na 
średniowieczną estetykę (chude, 
pająkowate kończyny i niepro-
porcjonalnie duża głowa), akurat 
w miejscu książęcego oblicza pie-
częć jest zniekształcona. Chyba, 
żebyśmy przyjęli, że to nie znie-
kształcone, a rzeczywiste oblicze 
Siemowitowego syna. Jest też żar-
tobliwa hipoteza, że artystą, któ-
ry wykonał tę pracę, był pewien 
przybysz ze Szwecji zauroczony 
księżną. Mógł celowo popsuć ob-
raz jej małżonka.

Wszystkie twarze księcia Janusza

Dokończenie na str. 20
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Zostawiamy więc pieczęć 
i szukamy księcia w innych źró-
dłach. Przyjmując, że im one bliż-
sze czasów naszego bohatera, tym 
bardziej wiarygodny niosą prze-
kaz.

Marta Gosk także kładzie na-
cisk na słowo "wiarygodny".

- Wiemy, który wizerunek jest 
najstarszy, wiarygodnego nie ma - 
mówi zdecydowanie.

Dwa przedstawienia księcia 
mazowieckiego, o które nam cho-
dzi, przetrwały niemal jako por-
trety. Oczywiście, mamy tu drugie 
kluczowe słowo: „niemal”. Oba 
powstały w XIV lub XV wieku, 
więc przy bardzo sprzyjających 
okolicznościach, autorzy tych wi-
zerunków mogli na własne oczy 
widzieć władcę, albo znać kogoś, 
kto widział. W mniej sprzyjają-
cych  - tworzyli jego portrety na 
wzór i podobieństwo innych moż-
nych tej epoki. 

Oba wizerunki to część bogatej 
iluminacji średniowiecznych rę-
kopisów. W obu też przypadkach 
to portrety zbiorowe. Przetrwa-
ła do naszych czasów informacja 
(a może odkryto ją w ozdobionych 
w ten sposób tekstach), że jedną 
z postaci w tych grupach jest wła-
śnie książę Janusz Starszy. 

Pierwszy z portretów pocho-
dzi z Kodeksu Świętosławów 
zawierającego spisane m.in. „Sta-
tuty książąt mazowieckich” po-
przedzone wspólnym przedsta-
wieniem sześciu władców, którzy 
te prawa tworzyli: Bolesława II, 
Trojdena I, Kazimierza I, Sie-
mowita III, Janusza I Starszego 
i Bolesława IV.  Książę Janusz ma  
miejsce między własnym ojcem  
- Siemowitem III i wnuczkiem 
- Bolesławem IV, chociaż wyglą-
da niemal jak rówieśnik każdego 
z nich.  Iluminator nadał każdej 
twarzy pewne indywidualne ce-
chy. Ale czy rzeczywiste?

- Kodeks Świętosławów prze-
chowywany w Krakowie w Biblio-
tece Czartoryskich zawiera ten 
najstarszy wizerunek. Jest książęca 
mitra, zarost, ale są też pewne nie-
ścisłości - Marta Gosk  ten doku-
ment poznała jako jeden z pierw-
szych. 

Podobne ustawienie tych sa-
mych postaci w drugim ocalałym 
rękopisie, nasuwa podejrzenie, iż 
jeden z tych rysunków był pod-
stawą do stworzenia drugiego. Na 
obu nasz książę występuje nie tylko 
w tym samym sąsiedztwie, w takiej 
samej mitrze (to ta czapka nazywa-
na też koroną książęcą) i w iden-
tycznie żółtej szacie. Podobny ma 
też zarost. Więc jeśli na ten drugi 
też się powołujemy, to tylko dlate-
go, że książę jest tu przedstawiony 
nieco wyraźniej. Chociaż też bez 
jakichś cech szczególnie go wyróż-
niających.

Na kolejny portret przyszło 
czekać Januszowi I kilkaset lat. Ale 
chyba by nie żałował, bo Wojciech 
Gerson to artysta z piękną kartą 
w historii polskiej sztuki, a w dodat-

ku znacznie mazowieckiego wład-
cę odmłodził. Scena utrwalona na 
XIX-wiecznej rycinie przedstawia 
księcia Janusza  nadającego prawo 
lokacyjne Nowej Warszawie w 1413 
r., czyli pięć lat przed Łomżą. I tak 
jednak książę zbliżał się w tym cza-
sie do siedemdziesiątki, a w ujęciu 
Wojciecha Gersona - wyprostowa-
na, dynamiczna postać, żywa gesty-
kulacja i brak jakiegokolwiek zaro-
stu - wydaje się być  nie księciem 
"Starszym", tylko zdecydowanie 
zbyt młodym.

- Bardzo mało prawdopodob-
ny wizerunek. To raczej typowe 
wyobrażenie "człowieka władzy" 
z XIX wieku - ocenia Marta Gosk. 

Jeżeli nawet mało wiarygodna, 
to rycina Wojciech Gersona, ma 
swoje znaczenie w poszukiwaniach 
twarzy księcia Janusza, bo mogła 
inspirować XX-wiecznych twórców. 
Nie tylko z kręgu sztuk plastycz-
nych.  

- Tu, w Muzeum Północno 
- Mazowieckim, zaczęliśmy od 
naszego własnego tropu związa-
nego z księciem Januszem. Mamy 
w zbiorach obraz Józefa Deptuly, 
wypożyczony z kolekcji prywatnej, 
przedstawiający scenę, gdy  książę 
mazowiecki Janusz I nadaje Łom-
ży prawa miejskie. Postacią główną 
i dominującą jest oczywiście ksią-
żę, który siedząc wręcza dokument 
klęczącemu przed nim mężczyźnie 
Z boku, zza kotary wychyla się 
księżna Danuta Anna, żona księcia 
Janusza. Zaczęła się między nami 
gorąca dyskusja - skąd w latach 70. 
XX wieku czerpał inspirację autor. 
Do myślenia dały mi te dwie po-
stacie. Gdzieś już widziałam takie 
ujęcie. Intuicja była słuszna: "Krzy-
żacy" Aleksandra Forda. W or-
szaku księżnej Danuty Anny była 
przecież jedna z głównych bohate-
rek powieści i filmu, Danusia. Czy-
li autor wzorował się na pewnym 
wyobrażeniu, które było już częścią 
narodowej ikonografii. "Krzyżacy" 
to przecież rekord frekwencyjny 
w historii polskiej kinematogra-
fii - obejrzało film i postacie mał-
żeńskiej pary książęcej 32 miliony 
widzów. Jak pojedziemy na zamek 
w Ciechanowie, to oni też się tym 
wizerunkiem posługują - opowiada 
Marta Gosk.

A zatem dla pokoleń Polaków 
książę Janusz ma rysy aktora Tade-
usza Białoszczyńskiego, a księżna 
Danuta Anna -  aktorki Lucyny 
Winnickiej. Mogło być gorzej - 
oboje to książęta polskiej kinema-
tografii. 

Na tym obrazie  książę także 
jest odmłodzony, ale w odróżnie-
niu od Gersonowego, ma nieco za-
rostu - wyobraźnia malarza  wypo-
sażyła go w czarny przystrzyżony 
wąsik. Wypisz, wymaluj - Tadeusz 
Białoszczyński z "Krzyżaków". 
Albo.... Bolesław IV z Kodeksu 
Świętosławów?  

No i najnowsi. Jeszcze bardziej 
odmłodzony jest inny „łomżyński” 
Janusz I – ten, który siedem lat temu 
zawisł w holu Gimnazjum Nr 8 jako 

patron szkoły. 
- Był stworzony dla gimnazjali-

stów według ich oczekiwań.” – wy-
jaśnia jego autorka Grażyna Poded-
worna. - Z bohaterem szkolnym 
dzieci jakoś muszą się utożsamiać, 
więc postanowiliśmy, że go upięk-
szymy i przybliżymy współczesnej 
młodzieży.

I tak powstał portret księcia ta-
kiego, jak go sobie wyobrażali gim-
nazjaliści (a właściwie gimnazjalist-
ki) – wysoki, nieco szpakowaty, ale 
ciągle młody brunet z niebieskimi 
oczami, o uśmiechu amanta filmo-
wego.

- To taki książę z bajki – pod-
sumowuje autorka, zastrzegając że 
kiedy go malowała, nie miała żad-
nego konkretnego modela.

Na przeciwnym krańcu, jeśli 
mowa o męskiej urodzie, można 
umieścić księcia z pierwszej współ-
czesnej wersji łomżyńskiego po-
mnika. To jednak – co podkreślał 
w dyskusji internetowej sam autor, 
Michał Jackowski – nie projekt, 
a zaledwie koncepcja bryły. Abstra-
hując jednak od rozpętanej wów-
czas dyskusji o niedbałym stroju 
i atrybutach niegodnych rangi takiej 
postaci, uznać można, że to akurat 
portret księcia Janusza najwierniej 
oddający jego prawdziwy wizeru-
nek. Oczywiście, o ile za prawdziwy 
uznamy ten z XV-wiecznej pieczęci, 
od której zaczął się ten przegląd po-
dobizn księcia. 

Kolejne projekt monumentu 
mazowieckiego władcy, który stanąć 
miałby w Łomży, to już koncepcja 
Macieja Jagodzińskiego. Kilka lat 
temu rzeźbiarz z Torunia zaprezen-
tował ówczesnym władzom miasta 
makietę pomnika księcia - rycerza 
na koniu. Poza tym że ten "frag-
ment" księcia, który nas tu interesu-
je, a który wyłania się spod przyłbi-
cy hełmu wygląda godnie, niewiele 
więcej można  o nim powiedzieć.

Podobnie zresztą jak i o losach 
samego projektu, który przyjęty zo-
stał przez ówczesne władze miasta 
z zainteresowaniem. I tyle.

W tym samym 2013 roku został 
jednak odsłonięty pomnik księcia 
Janusza I Starszego. Tyle, że nie 
w Łomży, a w Garwolinie. Miasto 
chyba nie mogło doczekać się wła-
snego 600-lecia i wzniosło swojemu 
dobroczyńcy monument dziesięć lat 
przed jubileuszem. 

Dwumetrowy książę w pełnej 
zbroi, z mieczem w prawej i rozpo-
startym dokumentem w wyciągnię-
tej lewej ręce, to dzieło Tomasza 
Górnickiego. Rzeźbiarz wyznał, że 
szybko zniechęcił się do poszuki-
wania wizerunków swojego boha-
tera. Uznał jednak, że nie powinien 
to być zupełnie wyimaginowany 
portret. Dlatego też posłużył się 
obliczem innego Janusza - swojego 
mistrza z warszawskiej ASP. W ten 
sposób książę na skwerze w Garwo-
linie zyskał oblicze profesora rzeźby 
Antoniego Janusza Pastwy.

Wróćmy jednak do Łomży i do 
projektu Macieja Jagodzińskiego. 
Ale już nie tego konnego sprzed 
kilku lat. Najnowszy pomysł, który 

powstał w studiu rzeźby Jagenme-
er to książę Janusz I siedzący na 
tronie. 

Gdzie ścigających się wielu, 
czasami wygrywa ten, który po 
prostu dostał zlecenie jako pierw-
szy. W ten sposób autorem wize-
runku księcia Janusza, do które-
go będą się musieli dostosować 
już wszyscy, został Piotr Gorol. 
Mistrz medalierski stworzył por-
tret umieszczony na okoliczno-
ściowych monetach o nominale 6 
i 60 jantarów, które będą trwałymi 
pamiątkami jubileuszu. Książę ma 
na nich zarost i mitrę, więc - nie-
zależnie od podobieństwa - jego 
wizerunek jest wierny. Przynaj-
mniej historycznie.  

Kłopot z twarzą "ojca" miejskiej 
Łomży to jeszcze nic w zestawieniu 
z problemem jak się właściwie na-
zywał.

- Spotyka się czasami zupełnie 
nieprawidłowy zapis: Książę Janusz 
I Mazowiecki. To nie było jednak 
imię i nazwisko jak u Tadeusza Ma-
zowieckiego, tylko był to mazowiec-
ki książę Janusz I. Później dodano 
mu przydomek Starszy, gdy już po-
jawił się książę Janusz młodszy od 
niego. 

- Profesor Janusz Grabowski, 
znakomity znawca  Piastów mazo-
wieckich, uważa, że książę powinien 
być nie "Starszy" a "Stary" - mówi 
Marta Gosk.

Pomysł się może jednak nie 
przyjąć, bo już  jest wśród polskich 
koronowanych głów "Stary" - Zyg-
munt Stary. Wiadomo, że cały ród 
Janusza posługiwał się herbem 
Piastów mazowieckich, czyli bia-
łym orłem na czerwonym tle. Nie 
wiadomo natomiast w jakich oko-
licznościach pojawiło się wśród 
mazowieckich książąt imię Janusz. 
Wiadomo, że nosił je też Janusz 
III, ostatni książę Mazowsza. Jedna 
z hipotez językoznawczych wskazu-
je, ze Janusz pojawił się jako współ-
czesny... Janek, czyli jako zdrob-
nienie imienia Jan.  Pewnie w grę 
mogłaby jeszcze wchodzić jakaś 
mazowiecka przeróbka łacińskiego 
Ioannes. Marta Gosk mówi, że w tej 
kwestii jest jeszcze spora przestrzeń 
do badań historycznych.

Na razie jednak potrzebna 
jest nam odpowiedź na pytanie: 
czy w roku Wielkiego Jubileuszu 
powinniśmy poznać rzeczywistą 
twarz księcia Janusza? A może 
wystarczy jeżeli  wspomnimy 
sobie Słowianina Tadeusza Bia-
łoszczyńskiego i jego szlachet-
ną twarz starszego mężczyzny 
z filmu "Ziemia obiecana", gdzie 
kreował postać ojca Karola Bo-
rowieckiego (Daniela z Olbrych-
skiego). A jeżeli wolelibyśmy 
patrona miasta Łomży jako Wi-
kinga, to może Max von Sydow, 
aktor filmów Bergmana, albo 
Viggo Mortensen, czyli Aragorn 
z "Władcy pierścieni". Czy chcie-
libyśmy księcia "konkretnego" 
czy "archetypicznego" mężczyznę 
o dojrzałej, mądrej i dobrej twa-
rzy?               

A może po prostu chodzi po to, 
aby w tym ostatecznym wizerun-
ku Janusza I każdy z mieszkańców 
Łomży mógł dostrzec siebie...

To kim ty właściwie jesteś i jak 
wyglądasz, Ojcze Miasta?     

ADAM DĄBROWSKI
MACIEJ GRYGUC

Tekst powstał w roku 600-lecia 
nadania przez mazowieckiego księcia 

Janusza I Starszego praw miej-
skich Łomży specjalnie na potrzeby 

cyklu bezpłatnych wydawnictw "My 
z Łomży" zleconych przez prezydenta 

Mariusza Chrzanowskiego, jako 
jedna z trwałych pamiątek Wielkiego 

Jubileuszu naszego miasta. Ukazał 
się w pierwszym z okolicznościowych 

zeszytów. Ten rok dobiega końca, dla-
tego chcemy jeszcze przybliżyć postać 

wielki jubileusz

Wszystkie twarze księcia Janusza

Kino Millenium – gorące emocje 
na każdy zimowy dzień

REPERTUAR KINA 21-27.XII.2018

KRÓLOWA ŚNIEGU. PO DRUGIEJ 
STRONIE LUSTRA 2D- 21-23.12, Duża 
sala, godz.: 13.00, 15.00; dodatkowo: 
22-23.12.2018, Duża sala, godz.:11.00; 
dodatkowo: 27.12.2018, Duża sala, 
godz.: 13.00, 

AQUAMEN 3D – 21-23,27.12, Duża 
sala, godz.: 17.00, 20.00; dodatkowo: 
25-26.12, Duża sala, godz.: 20.30

MARY POPPINS POWRACA – 21-
23,27.12, Mała sala, godz.: 10.30, 
13.00, 15.30, 18.00
dodatkowo: 25-26.12, Mała sala, 
godz.: 15.30, 18.00

KURSK – 21-23.12, Mała sala, godz.: 
20.30

PECH TO NIE GRZECH – 25-27.12, 
Duża sala, godz.: 16.00, Mała sala, 
godz.: 20.30

TERAZ ALBO NIGDY – 25-26.12, Duża 
sala, godz.: 18.00

W najbliższym czasie: 
*Teraz albo nigdy -  28 grudnia Pre-
miera
*Zabawa zabawa - 4 stycznia Premie-
ra
* Grinch - 4 stycznia
*Ralph Demolka w internecie - 11 
stycznia Premiera
*Underdog (PL) - 11 stycznia Premie-
ra
* Chłopiec z burzy - 18 stycznia Pre-
miera
*Diablo wyścig o wszystko - 18 stycz-
nia premiera
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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. 

Usługi dekarskie - Perfekt dach: 
p o k r yc i a 
dachowe, 
wymiana 
konstruk-
cji dacho-
wych, kominy z klinkieru, podbitki, 
montaż okien dachowych i włazów, 
materiały. Łomża, Boguszyce 17, Łu-
kasz 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  Sobociń-
ski Sławomir: instalacje CO, instalacje 
wodno – kanalizacyjne, montaż urzą-
dzeń sanitarnych, kotłownie (olejowe, 
gazowe, węglowe), kolektory słonecz-
ne, pełen zakres 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.

Kupię mieszkanie w Łomży za go-
tówkę również do remontu w rozli-
czeniu mogę dać działkę budowla-
ną. Tel. 535 480 220.

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.

Sprzedam lodówkę, kuchnie gazo-
wą oraz ładne sanie. Lipniki. Tel. 721 
807 932.

Sprzedam gęsie pióra, niedrogo. 
Dzwonić wieczorem. Tel. 29 594 02 75.

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

Sprzedam piec olejowy 2H ZAGEL-
-HELD +baniak 1500 l i rury. Tel. 604 
351 692

MOTORYZACJA
Sprzedam Poloneza GLI, bordowy, 
1998 rok, mały przebieg. Tel. 508 
223 884.

AUTOZŁOMOWANIE, SKUP AUT DO 
DEMONTAŻU, ODBIÓR U KLIENTA. DO-
BRE CENY. 18 – 400 Grzymały 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 skrzy-
nią ładunkową, kontener lub samą 
ramę. tel..600 588 666.  oraz do 
rubryki Różne: Kupię silosy płasko-
denne o średnicy min. 4metry, za-
trudnię stolarzy z doświadczeniem 
do produkcji mebli 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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Było kilkanaście minut przed godziną 
ósmą rano gdy eksplozja wstrząsnęła 
ośmiokondygnacyjnym budynkiem 
przy ul. Moniuszki w Łomży. Wybuch 
nastąpił w mieszkaniu na piątym pię-
trze, w którym przebywało dwoje star-
szych (około 70 lat) małżonków i nasto-
letnia dziewczyna, ich kuzynka. Tylko 
ona nie ucierpiała. Mężczyzna doznał 
niezbyt groźnych poparzeń. Jego żona, 
na szczęście, także tylko powierzchow-
nych.

Materialne straty są znacznie 
większe. Nie tylko w mieszkaniu, ale 
także uszkodzone zostały samocho-
dy na parkingu pod blokiem.  

Ogromny huk – zgodnie mówią 
sąsiedzi. Niektórym wydawało się, 
że był to nisko przelatujący samolot.   

- Myślałam, że spadła mi 
ze ściany jakaś szafka – dodaje 
pani z pieskiem na rękach, jedna 
z najbliższych sąsiadek. Zamek przy 
drzwiach wytrzymał i ma je tylko 
lekko uszkodzone i wgnieciony zo-
stał wizjer. Inna z pań akurat odpro-
wadziła dzieci do szkoły i przeżyła 
szok po powrocie, gdy zobaczyła, że 
w bloku brakuje kawałka ściany.

-Była dokładnie 7.45 – opowia-
da mężczyzna ze sporą siwą brodą 
i siwą kitką spiętych włosów. Miesz-

ka w sąsiednim w sąsiednim budyn-
ku. Kilka chwil wcześniej jego żona 
w drodze do przychodni lekarskiej 
przechodziła chodnikiem, na któ-
ry spadły fragmenty gruzu i lawina 
szkła. Wybuch nastąpił w pomiesz-
czeniu z tej strony bloku, z której są 
wejścia do klatek schodowych. Po 
drugiej, „balkonowej” stronie, okna 
także rozsypały się na tysiące ka-
wałków. Siła eksplozji odrzuciła je 
aż pod sąsiedni budynek. Pracowi-
cie zmiata odłamki szkła z chodnika 
pracownik Łomżyńskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej.

Prezes ŁSM Wojciech Micha-
lak i jego zastępca Krzysztof Cie-
śliński są na miejscu. Są przekona-
ni, że lokatorzy będą mogli szybko 
wrócić do mieszkań.

I chyba się nie mylą. Marek 
Raszczyk, powiatowy inspektor 
nadzoru budowlanego, nie ma 
wątpliwości, że istotne elementy 
konstrukcyjne budynku nie zostały 
uszkodzone. 

- Na ścianach nośnych są tyl-
ko powierzchowne zadrapania 
– dodaje. Dramatyczny wygląd 

bloku wynika, z tego, że wypadły 
okna i rozdzielające  je ekrany 
o lekkiej konstrukcji, ale nie frag-
menty solidnych, nośnych ścian. 
Otwierające się na zewnątrz drzwi 
mieszkania także spełniły swoją 
rolę, bo nie stawiły dużego oporu 
fali uderzeniowej, tylko wypadły 
na klatkę. Mieszkanie oczywiście 
wymaga poważnego remontu, ale 
tylko to jedno. Pozostali lokatorzy 
po prostu mogli wrócić do swoich, 
gdy tylko zakończyły się prace eks-
pertów.

Działania ratownicze i ocena 

sytuacji to zadanie przede wszyst-
kim nadzoru budowlanego i straży 
pożarnej. Policjanci są też obecni, 
pomagali w ewakuacji około 30 
osób, ale w zasadzie ograniczają się 
do pilnowania, żeby nikt się zaplą-
tał w strefę, gdzie może być nie-
bezpiecznie. Surowe słowa i groźne 
spojrzenia kierują także w stronę 
wścibskich dziennikarzy. Policyjni 
eksperci będą także potrzebni przy 
analizach zdarzenia.

Ekipą strażaków na miejscu 
akcji dowodzi zastępca komendan-
ta miejskiego Państwowej Straży 
Pożarnej brygadier Grzegorz Wil-
czyński.   

- Czynności wyjaśniające jesz-
cze potrwają, ale z dużym prawdo-
podobieństwem można stwierdzić, 
że doszło do wybuchu gazu, który 
ulatniał się z kuchenki. Butla była 
szczelna i nie eksplodowała – tłu-
maczy. Jak doszło do tego, że gaz się 
ulatniał, nie chce spekulować.

Potwierdza też informacje 

o trzech osobach, w tym dwóch 
poszkodowanych niezbyt mocno, 
w mieszkaniu, w którym wybuchł gaz. 

Główna rola w pierwszych go-
dzinach po zdarzeniu należy do 
strażaków. Do mieszkania dostają 
się najpierw przez okna, korzysta-
jąc z podnośnika. Wstępna ocena: 
niebezpieczeństwa nie ma i można 
też po prostu – klatką schodową 
i drzwiami. Eskortują do środka in-
spektorów budowlanych. Po kilku-
nastu kolejnych minutach zaprasza-
ją jeszcze mieszkańców niektórych 
sąsiednich lokali, aby ocenić czy nic 
groźnego się w nich nie zdarzyło. 

Na chodnikach, za taśmą 
umieszczoną przez policjantów, sto-
ją ludzie i przypatrują się pracy stra-
żaków. Chociaż jest chłodno, tylko 
kilka osób korzysta ze schronienia 
w specjalnie podstawionym auto-
busie MPK. Emocji zbyt wielkich 
mnie widać. Szczęście w nieszczę-
ściu, że nie doszło do tragedii na 
większą skalę.                    

Łomża

Kamień węgielny  
w łomżyńskiej strefie

Wmurowanie kamienia węgielnego dokonane przy udziale m. in. nowego wice-
marszałka województwa Marka Olbrysia oraz prezydenta Łomży Mariusza Chrza-
nowskiego, rozpoczęło jedną z większych inwestycji w Podstrefie  Suwalskiej Spe-
cjalnej Strefy Ekonomicznej w Łomży. Za około rok z zakładu firmy Greenvit przy 
ulicy Akademickiej wyruszą do odbiorców najwyższej jakości ekstrakty roślinne. 
Zatrudnienie w fabryce znajdzie 50 osób.

Jak przekazuje Urząd Miejski, Greenvit Sp. z o. o. to firma rodzinna za-
łożona w 2010 r. w Zambrowie. Tworzą ją specjaliści z zakresu biotechnolo-
gii, produkcji oraz handlu ekstraktami roślinnymi i surowcami naturalnymi. 

- Specjalizujemy się w produkcji ekstraktów roślinnych z przeznacze-
niem dla przemysłu spożywczego, suplementów diety, a docelowo również 
farmacji. Produkujemy wyciągi z polskich ziół i roślin – opowiada o firmie 
Rafał Pietruszyński, prezes Greenvit Sp. z o. o. W rozwijaniu działalności 
pomaga mu jeszcze dwóch braci: Kamil i Piotr oraz siostra Ewa.

- Ta inwestycja ogromnie cieszy, bo przyczyni się do rozwoju naszego 
miasta. Powstaną nowe miejsca pracy, co jest bardzo ważne. Budujące jest 
również to, że inwestorami są młodzi lokalni przedsiębiorcy. Mam nadzie-
ję, że to będzie przykład dla innych, że tu w Łomży można się realizować 
i prowadzić biznes – mówił prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski, który 
ponad 2,5 roku temu zdecydował o obniżeniu o 40% cen działek w Pod-
strefie Łomża Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Okazało się to 
przysłowiowym strzałem w "dziesiątkę". Wszystkie tereny zostały sprzeda-
ne, a ich łączna powierzchnia to blisko 7,7 ha.

Prace mają zakończyć się w listopadzie przyszłego roku, zaś produkcja 
ma ruszyć na przełomie pierwszego i drugiego kwartału 2020 r. Koszt całej 
inwestycji wynosi około 18 mln zł, z czego 50 proc. tej sumy stanowią środki 
z RPO WP 2014-2020. 

- Jestem przekonany, że będziecie Państwo takim "krwiobiegiem" dzia-
łalności przedsiębiorczej w tym mieście – podsumował wicemarszałek wo-
jewództwa podlaskiego Marek Olbryś.

Gaz wybuchł na piątym piętrze 
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"Kiedyś zaplecze Ekstraklasy, dziś 
ostatni klub III ligi"

Listopad 2017. Na stadionie 
Widzewa Łódź ŁKS 1926 Łomża 
odnosi chyba największe, a już na 
pewno najgłośniejsze zwycięstwo 
od kilku lat. Drużyna z Łomży po-
konała podopiecznych Franciszka 
Smudy w stosunku 2:1. Wydawa-
ło się, że to może być przełomowy 
moment dla futbolu 
w tym mieście. Na 
koniec sezonu ŁKS 
uplasował się na pew-
nym, 10. miejscu w ta-
beli z dużą przewagą 
nad strefą spadkową. 
W jakże innej sytuacji 
znalazł się ten klub 
niemal dokładnie rok 
po pamiętnym meczu 
z Widzewem. Ostat-
nie miejsce, 11 punk-
tów straty do miejsca 
dającego utrzymanie, 
najgorsza drużyna spośród wszyst-
kich grup III ligi. W klubie wszyscy 
sprawiają wrażenie, że są już pogo-
dzeni z IV-ligowym losem.

Na pytania dotyczące obecnej 
sytuacji, a także przyszłości Łom-
żyńskiego Klubu Sportowego, zgo-
dził się odpowiedzieć prezes Łu-
kasz Uściłowski. Opowiedział także 
o problemach, z jakimi zmagają się 
inne kluby występujące w niższych 
ligach.

Najgorsza drużyna rundy jesiennej spo-
śród wszystkich grup III ligi. Czy przed 
sezonem coś wskazywało na to, że 
może wyglądać to aż tak źle?

Łukasz Uściłowski: Biorąc pod 
uwagę to, że drużyna mocno się nie 
zmieniła pod względem personal-
nym, a wręcz pierwsza jedenastka 
jest mocniejsza, wydawało się, że 
miejsce w okolicach środka tabeli 
będzie w naszym zasięgu. Niestety, 
rzeczywistość brutalnie to zweryfi-
kowała. Zostały popełnione błędy 
na wielu płaszczyznach. Myślę, że 
zarówno jeżeli chodzi o przygo-
towania, jak i o dobór personalny 
poszczególnych piłkarzy. Młodzi 

zawodnicy, którzy do nas doszli, nie 
dali tyle jakości ile wydawało nam 
się, że są w stanie dać. Stąd ta sy-
tuacja w jakiej jesteśmy, chociaż nie 
ukrywam, że nałożyło się tutaj także 
wiele innych czynników takich jak 
kontuzje, kartki itd. 

Czyli 9. miejsce w poprzednim sezonie 
było na wyrost?

Myślę, że opierali-
śmy się w tej rundzie na 
tym co było w tamtym 
sezonie i liczyliśmy, że 
samo to się jakoś uło-
ży. Każdy punkt trzeba 
wywalczyć i wybiegać, 
zwłaszcza w niższych 
ligach. Nikt się przed 
nikim nie będzie kładł. 
Jeżeli nie ma zaanga-
żowania, nie ma także 
przygotowania fizycz-
nego – bo to się rzu-
cało w oczy – to nie 

można mówić o utrzymaniu.

Czy to wina poprzedniego trenera, 
Krzysztofa Ogrodzińskiego, że nie ma 
przygotowania fizycznego?

Odpowiedzialność rozkłada się 
równomiernie i na piłkarzy, i na tre-
nerów, i na zarząd, bo zarząd, także 
w mojej osobie, akceptował i doko-
nywał transferów przed rundą. Tutaj 
też na pewno były popełnione błędy. 
Już nie wchodząc w szczegóły, kto.

Czyli może pan powiedzieć, że po 8 la-
tach spędzonych na tym poziomie roz-
grywkowym, ŁKS na pewno spadnie? 
Asystent Marcin Mroczkowski po meczu 
z Sokołem Ostróda właśnie w tym tonie 
się wypowiadał, że trzeba już przygo-
towywać zespół na IV ligę. To dopiero 
połowa sezonu.

Jest półmetek sezonu i 11 
punktów straty do miejsca bez-
piecznego. Trzeba powiedzieć so-
bie jasno, że na pewno nie powtó-
rzy się tak słaba runda w naszym 
wykonaniu, jeżeli zachowamy 
oczywiście skład. Pozostaje otwar-
te pytanie, czy w tym składzie 
personalnym jesteśmy w stanie się 

utrzymać. Trzeba byłoby wygrać 
prawdopodobnie 11/12 spotkań 
z 17. Wiara to jedno, można wie-
rzyć jako kibic, natomiast też trze-
ba patrzeć realnie na to co się na 
ten moment będzie kalkulowało 
najbardziej w naszym przypadku. 
Trzeba zadać sobie pytanie, czy 
nie lepiej ograć juniorów i dać so-
bie szansę w IV lidze żeby wrócić 
i unormować sytuację, zwłaszcza 
organizacyjną, finansową, która 
już się ciągnie od dłuższego czasu. 
Zbudować solidnie, można powie-
dzieć od zera, zespół na III ligę. 
(...)

2. miejsce w klasyfikacji Pro Junior 
System. Czy było warto tak odważnie 
postawić na młodych?

Myślę, że tak, zależy jak na to 
patrzymy. Jeżeli patrzymy na klub 
i piłkę nożną przez pryzmat jednego 
roku, to może się okazać, że spad-
niemy i będzie płacz. Natomiast 
zobaczmy co się dzieje w Polsce, 
ilu młodych zawodników gra nawet 
w III lidze. Przecież grają w niej fa-
ceci pod trzydziestkę, jakieś spady 
z Ekstraklasy, I i II ligi. Nie daje się 
szansy młodym zawodnikom. 

Na klubowym kanale YouTube’owym 
prezydent miasta w rozmowie z panem 
mówił o tym, że „w Łomży drzemie po-
tencjał”. Zgadza się pan z nim?

Zależy o jakim potencjale my-
ślimy. Na pewno jest potencjał ludz-
ki, ponieważ jest dopływ młodych 
zawodników w związku z tym, że 
u nas w regionie nie ma żadnego 
klubu. Jest dopływ m.in. z Kolna, 
nawet z Białegostoku. Jeszcze poza 
województwem, Ostrołęka odległa 
jest 30 km. Baza sportowa jest u nas 
na odpowiednim poziomie, stadion 
także. Wszystko rozbija się o kwe-
stie finansowe.

Ile mniej więcej wynosi roczny budżet 
klubu?

Około 700 tys. zł. To jest nasz 
roczny budżet, przy czym jest to 
obecnie jeden z najniższych budże-
tów w III lidze.  Nie jestem pewny, 

ale raczej pozostałe kluby mają bu-
dżety około 1 mln zł, albo powyżej.  

Jaki procent zawodników ŁKS-u to za-
wodowcy?

Obecnie nie mamy żadnego za-
wodnika na zawodowym kontrak-
cie. W poprzedniej rundzie wszyscy 
u nas byli zatrudnieni na zasadzie 
amatora.

Jak wyglądają warunki finansowe za-
wodników? Mam na myśli nie tylko 
ŁKS, ale ogólnie piłkarzy klubów na 
poziomie trzecioligowym.

Jeżeli mówimy o rozpiętości fi-
nansowej, zarobki są od 600 zł do 
3000 zł. Tych z wyższymi zarobka-
mi u nas jest mniej, niż palców jed-
nej ręki. Jeżeli chodzi o budżet dru-
żyny, to około 32 tys. zł miesięcznie 
kosztuje nas cały skład.

Jednym z elementów kampanii obec-
nego prezydenta było to, żeby pomóc 
klubowi. Czy współpraca z miastem 
lepiej się układa, niż za poprzedni-
ków?

Liczby mówią same za siebie. 
Tak naprawdę ostatni rok mijającej 
kadencji, w porównaniu do ostatnie-
go roku kadencji poprzednika, jeżeli 

chodzi o nas, to jest wzrost tak na-
prawdę o 200% nakładów na klub. 
Pan prezydent na pewno jest prze-
jęty losem ŁKS-u, zresztą jest to ki-
bic naszego klubu. Nie da się mówić 
o piłce nożnej na poziomie I, II, czy 
nawet III ligi bez wsparcia samo-
rządu miasta – nie ma klubu, który 
tak funkcjonuje. Obecny prezydent 
jest bezpiecznikiem, który gwaran-
tuje, że ten klub będzie się rozwijał 
mimo trudności, które mamy w tym 
sezonie. 

ŁKS 1926, stulecie się zbliża. Ciężko 
przewidywać, ale co się może w tym 
czasie wydarzyć?

8 lat to dużo czasu, kadencje 
zarządu są 2-letnie. Trudno powie-
dzieć, zwłaszcza na poziomie niż-
szych lig, gdzie rzeczywistość jest 
nieprzewidywalna. Zależy od tego, 
kto będzie np. za 8 lat prezyden-
tem i jakie będzie miał podejście 
do sportu. Od tego nie uciekniemy, 
choćbyśmy się na to obrażali. Na 
pewno na 100-lecie nie może to być 
poziom IV-ligowy, co do tego chyba 
jesteśmy zgodni. Co najmniej 2 lata 
wcześniej trzeba powołać komitet 
organizacyjny i zrobić to z godno-
ścią przede wszystkim, bo 100-lecie 
to piękna uroczystość. (...)

ROZMAWIAŁ RAFAŁ SZYMAŃSKI

(skróty - redakcja Tygodnika 
Narew, pełny zapis rozmowy na: 

weszlo.com/2018/12/15/kiedys-za-
plecze-ekstraklasy-dzis-ostatni-klub-

-iii-ligi/ )

ŁKS Łomża. Kiedyś zaplecze Ekstraklasy...
Obszerną rozmowę z Łukaszem Uściłowskim, prezesem Łomżyńskiego Klubu Sportowego przeprowadził dla portalu weszlo.com  Rafał Szymański. Ponieważ 

troskę wszystkich łomżyniaków budzi klub stanowiący jeden z ważnych symboli miasta, prezentujemy fragmenty tej rozmowy.   

Szczęśliwych i pogodnych 
Świąt Bożego Narodzenia, 
wszelkiej pomyślności, 
pełnienia marzeń 
a w Nowym Roku samych 
sukcesów życzą 
Jadwiga i Tadeusz Seran 
„Restauracja na Farnej” 
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