
O praworządności w Polsce 
i w Europie, drogach, mostach 
i kolejach, rozwoju Ziemi Łom-
żyńskiej z posłem do Parlamentu 
Europejskiego Karolem Kar-
skim i posłem do polskiego Sej-
mu Lechem Antonim Kołakow-
ski, rozmawia Marlena Siok.      

Marlena Siok: - Panie Profesorze, 
okres kiedy reprezentuje pan Polskę 
Europarlamencie, to także czas kiedy 
w Polsce zmieniła się fundamental-
nie sytuacja polityczna. Jak na szcze-
blu europejskim komentowane są 
rządy Prawa i Sprawiedliwości?

Karol Karski - Polska jest po 
pierwsze postrzegana jako pań-
stwo dynamicznie rozwijające 
się gospodarczo. To jest pierwsze 
wrażenie, które każdy ma, kiedy 
słyszy o Polsce. Jestem jednym 
z 751 posłów do Parlamentu Eu-
ropejskiego, ale też jednym z dwu-

dziestu członków Prezydium Par-
lamentu Europejskiego. Wszyscy 
koledzy najpierw ze zdziwieniem  
patrzyli na to jak dynamicznie ro-
śnie PKB i maleje bezrobocie. Po-
tem zobaczyli, że Polska jest pań-
stwem, z którym trzeba się liczyć,  

ponieważ jest liderem gospodar-
czym regionu. Jest podmiotem, 
z którym należy poważnie rozma-
wiać i kształtować Unię Europej-
ską. Czasem stykamy się z kwe-
stiami dotyczącymi rzekomych 
problemów z praworządnością, 

ale one są w zasadzie zamknięte. 
Dwa tygodnie temu komisja swo-
bód obywatelskich przegłosowała, 
że nie będzie sporządzany raport 
na temat Polski. To efekt pobytu 
w Polsce misji, która spotykała 
się z przedstawicielami różnych 
organizacji i instytucji. Posłowie 
wrócili i stwierdzili, że Polska jest 
krajem praworządnym, nie ma 
tutaj większych problemów, więk-
szych niż w innych państwach. 
Komisja przegłosowała,  że ta 
procedura nie będzie kontynu-
owana i nie będzie sporządzany 
raport. 

Wreszcie Parlament Europej-
ski jest miejscem, gdzie decyduje 

się o prawie obowiązującym we 
wszystkich państwach człon-
kowskich, w tym także w Pol-
sce.  To jest 70 % legislacji. W tej 
chwili pracujemy nad budżetem 
na okres 7 lat, nad ramami fi-
nansowymi. Tutaj bardzo ważne 
są kwestie dotyczące utrzymania 
funduszu spójności, szczególnie 
dla województw Polski Wschod-
niej, zwłaszcza województwa 
podlaskiego. Mamy dobrą in-
formację, iż projekt budżetu jest 
bardzo dobry dla Polski, środki 
zostają utrzymane, inwestycje 
będą realizowane. 
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Dokończenie na str. 4

Pierwsze dziecko: upragnione, najlepsze  
- mówi Sylwia, która uczęszcza do Akademii  

Rodzica w Łomżyńskim Centrum Medycznym. 
- Uczę się na zajęciach w Akademii rzeczy, 

których jeszcze nie wiem, poznaję nowinki, 
różne produkty, które pokazują się na rynku. 

Dyskutujemy, co warto mieć, a co omijać 
szerokim łukiem. Tu w Akademii lekarze 

i położne pokazują jak postępować,  
jak reagować na różne zagrożenia.  

Uczę się jak być matką.

Dziekan 
Kiedyś kobiety w tym błogosławionym 

okresie mogły polegać tylko na innych ko-
bietach z najbliższego kręgu rodziny czy 
przyjaciół lub na głęboko zakodowanym 
instynkcie macierzyńskim. Bardzo jednak 
chwalą, że teraz źródeł wiedzy i fachowej 
porady mają więcej.           

- Dlaczego Akademia? Jedne kole-
żanki mówią, że warto inne, że nie ma 

takiej potrzeby, ja postanowiłam spraw-
dzić sama. I nie pomyliłam się, bo dla 
nas, kobiet w ciąży, udział w zajęciach to 
sama rozrywka, przyjemność. Co noszę 
pod sercem? Jeszcze nie wiem, bo ma-
leństwo za każdym razem się odwracało, 
ale wiem, że jestem przygotowana do tej 
ważnej chwili kiedy zostanę mamą – do-
daje Sylwia.

Akademia Rodzica w ŁCM to „dziec-
ko” położnej Katarzyny Jankowskiej i sze-
fa, czyli Waldemara Pędzińskiego, który 
uczynił ją dziekanem.   

- To już 3,5 roku. Mnie było wtedy 
10 kilogramów więcej, szefa - 10 kilogra-
mów mniej – wspomina Katarzyna Jan-
kowska. – Nikt wtedy nie przypuszczał, 
że Akademia odniesie taki sukces, po raz 
pierwszy zapytałam szefa, czy nie otwo-
rzylibyśmy szkoły rodzenia w ŁCM. 
Szef zmarszczył czoło i powiedział: rób 
co chcesz, ale oby zgodnie z prawem. 
Dziękuję, że mi wtedy zaufał. Do dzisiaj 
wyedukowaliśmy 191 par, a 193 maleń-
stwom pomogliśmy przyjść na świat – 
dodaje z dumą.

Będziemy współpracować dla Łomży

 Akademia Rodzica, czyli jak być mamą i tatą

Dokończenie na str. 2
Zofia Dziubińska, emerytowana pielęgniarka ŁCM, która z przyjemnością uczestniczyła w otwarciu 
nowej siedziby Akademii Rodzica
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Organizacja Akademii oparta 
została na solidnych podstawach 
naukowych, choc trochę też na 
marzeniach. Katarzyna Jankow-
ska odwiedziła wiele szkół rodze-
nia w Polsce. 

- Doskonale jednak wie-
działam jak ma wyglądać nasza. 
Dzisiaj wraz  doktor Bożeną 
Florczyk, która cały czas mnie 
wspierała, bo doskonale wie co 
to znaczy edukacja przyszłych 

rodziców, spełniamy owe marze-
nia. To dotyczy nie tylko ogól-
nej idei placówki, ale też bardzo 
praktycznych rozwiązań. Marzy-
łam, by przyszłe mamy siedziały 
podczas wykładów na specjali-
stycznych workach sako, nie na 
krzesłach czy dywanie. Marzy-
łam, by były tu firanki, świeczki, 
kwiatki, sprzęt multimedialny, 
bo część wykładów to filmy in-
struktażowe takich technik jak 
karmienie piersią czy przyjęcie 
pozycji wertykalnej do porodu. 
Marzyłam, by była tu domowa, 
intymna atmosfera. Od początku 
zależało mi, by zajęcia  prowa-
dziły doświadczone położne, ale 
również neonatolog, konsultant 
laktacyjny, fizjoterapeuta, die-
tetyk, psycholog, ratownik me-
dyczny i doradca noszenia dzieci 
w chustach. Wszystko przez te 

3,5 roku udało nam się zrealizo-
wać – podkreśla pani dziekan AR 
ŁCM.

Robi przy tym głęboki ukłon 
wdzięczności pod adresem 
wszystkich, którzy wspomagali 
Akademię 

Proszę mi wierzyć, że w trak-
cie dostosowywania lokalu, nie ki-
wnęłam nawet palcem, a wszyst-
ko dzięki wspaniałemu działowi 
administracyjno – gospodarcze-

mu na czele z kierowniczką Elą 
Gąską, która podsuwała mi go-
towe pomysły i rozwiązania. To 
spełnienie naszych wspólnych 
marzeń, dziękuję szefie za wolną 
rękę przy zakupach i planowaniu 
– mówi Katarzyna Jankowska.

Szef
Wywołany do „akademic-

kiej tablicy” szef, Waldemar Pę-
dziński, od dawna znany jest 
w Łomży z perfekcyjnego wy-
korzystywania potencjału współ-
pracowników.   

- Współczesny menedżeryzm 
- muszę o tym wspomnieć - to 
poczucie kierunku, zmian, poczu-
cie tego co będzie w przyszłości. 
To poczucie towarzyszy mi przez 
całe moje czterdziestoletnie ży-
cie zawodowe, a w szczególności 
przez ostatnie 30 lat na stanowi-
sku menedżera, które traktuję nie 
jako pracę zawodową ale pasję. 
A jak się podchodzi do czegoś 
z pasją to lepiej wychodzi.  Stąd 
świadomość, że człowiek nie zre-
alizuje niczego sam. To musi być 
zespół ludzi, natomiast by zespół 
funkcjonował musi być organi-
zacja, a w niej pojawia się szef, 
kierownik, osoby odpowiedzialne 
za poszczególne elementy projek-
tu oraz co niezwykle ważne  cała 
grupa życzliwych ludzi. Kasia 
Jankowska nie wyczytuje nazwisk, 
bo my się tu w Łomży wszyscy 
dobrze znamy, mówiąc to patrzę 
na panią Krystynę Bigdę, właści-
cielkę lokalu w którym urządzi-
liśmy Ośrodek Edukacji Zdro-
wotnej, w którym swoją siedzibę 
ma przede wszystkim Akademia 

Rodzica. Poznaliśmy się kiedyś 
w kościele, wymienialiśmy życz-
liwości, potem na innych zawo-
dowych płaszczyznach. Dlatego 
pani Krystyna, gdy zwolnił się 
lokal, przyszła najpierw do mnie, 
do ŁCM i powiedziała, że zanim 
go wynajmie komuś innemu, to 
może my będziemy zainteresowa-
ni. To nie są zbiegi okoliczności 
czy opatrzność, my się znamy, lu-
bimy się i ufamy sobie – tłumaczy.

Jak dodaje, Kasia Jankowska 
pokazała, że zasługuje na to, by 
Akademia Rodzica miała swoje 
własne miejsce, by rozwijała się 
prężnie dalej. Jest idea, są od-
powiedni ludzie, jest Akademia 
Rodzica, która od dzisiaj jest tak 
blisko centrali, naszego Łomżyń-
skiego Centrum Medycznego – 
dodaje Waldemar Pędziński.  

Akademia Rodzica to dla nie-
go pewien „znak czasów”, jeden 
z kierunków, który nazywa się 
edukacją zdrowotną, bo w XXI 
wieku medycyny naprawczej na 
dłuższą metę nie da się utrzy-
mać. Ważna jest edukacja, profi-
laktyka, dlatego w ŁCM  rusza 
kolejny projekt: profilaktyka raka 
szyjki macicy, profilaktyka raka 
gruczołu piersiowego. 

- To właśnie dlatego pacjentki 
nam zaufały i są z nami – mówi 
szef i dziękuje jeszcze innemu 
„szefowi”, czyli synkowi Katarzy-
ny Jankowskiej. - Maciuś dlatego 
bardzo Ci dziękuję, że masz taką 
wspaniałą mamę i pozwoliłeś jej, 
by poświęciła tyle czasu na two-
rzenie Akademii Rodzica.

Duszpasterz i lekarz
- Tam, gdzie początek życia, 

tam sama radość. Gratuluję, że tu 
w ŁCM realizuje się to, o czym 
mówił i pisał papież Franciszek: 
by być zawsze obecnym na każ-
dym etapie  życia człowieka. Wy 
tu nie tylko uczycie rodziców 
oddychać, kontrolować skurcze, 
nie tylko obalacie stereotypy 
o porodzie, ale uczycie, by rodzice 
uczestniczyli w macierzyństwie 
razem, bo to zacieśnia więzy 
między małżonkami i uświada-
miacie ojca, że jest współod-
powiedzialny za wychowanie 
swojego dziecka. Za taką troskę 
dziękuję. Kasia współpracuje 
z duszpasterstwem rodzin, za co 
również dziękuję. Szczególnie za 
to, że ma czas i wrażliwość, by 
opiekować się rodzicami, którzy 
pod sercem noszą dzieci z wadą 
letalną. Stworzyliśmy swego ro-
dzaju hospicjum prenatalne, to 
opieka i troska o rodziców, któ-
rzy wiedzą, że spotka ich smierć, 
a może niepełnosprawność wła-
snego dziecka. Kasiu między in-
nymi dzięki Tobie czują, że nie 
są sami, bo wiedzą, że obok jest 

fachowy personel medyczny, czyli 
położna, lekarz, psycholog i dusz-
pasterz. Mamy takie „wspólne” 
dziecko, Kubuś ma dzisiaj 10 lat. 
Kiedy jego mama dowiedziała 
się, że urodzi dziecko z zespo-
łem Downa, miała różne myśli, 
ale wspólnie pomogliśmy jej… 
Dlatego mam prezent, Anioła, 
niech czuwa i strzeże rodziców 
przed narodzinami. Patronem 
matek oczekujących na dzieci jest 
Ignacy Lojola…- uczestnicy spo-
tkania z trudem powstrzymywali 
łzy, gdy mówił ks. Jacek Kotow-
ski, duszpasterz rodzin Diecezji 
Łomżyńskiej.

Szkoła rodzenia to bardzo 
ważny element życia rodzinnego 
– uważa dr Bożena Florczyk. 

- Przygotowuje do nowych 
obowiązków, które pojawiają się 

od momentu kiedy małżonko-
wie dowiedzą się, że będą mieli 
dziecko. Okres ciąży, opieka nad 
noworodkiem - jak pielęgno-
wać, karmić piersią nosić, radzić 
sobie z  kolkami. Każdy etap ma 
swoje wymagania. To wyzwanie 
dla rodziców, a zwłaszcza dla 
ojców, bo to nowa rola do speł-
nienia dla mężczyzny. Powinien 
umieć zająć się żoną,   która 
po porodzie jest zmieniona fi-
zycznie i emocjonalnie. Tego 
uczymy w Akademii Rodzica 
-  mówi lekarz.

Grupa Medialna Narew ży-
czy studentom i wykładowcom 
Akademii Rodzica wyłącznie 
zdanych egzaminów. A na szczę-
ście ofiarowujemy im królika, bo 
jak wiadomo, to króliki wiedzą 
najlepiej jak powiększyć rodzinę.
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 Akademia Rodzica, czyli jak być mamą i tatą My. Kobiety

My. Kobiety. Jakie jesteśmy? W co wierzymy? Przeciw czemu walczymy? Czego 
pożądamy? Do czego dążymy? 

Gdyby wierzyć, że rację ma hiszpański reżyser Pedro Almodóvar, 
okazałoby się, że kobieta (niejedna) stojąca (nieraz) na skraju załama-
nia nerwowego (i nie tylko), to szaleńczy wulkan czerwonych uczuć, 
dla której „mechanika jest o wiele prostsza od męskiej psychiki”. I o ile 
„motocykl może poznać do końca, o tyle mężczyznę - nigdy.” Męż-
czyznę mogącego być dla niej pasją albo znienawidzoną żądzą. 

Sięgając natomiast do literatury i idąc za przykładem narodowego 
wieszcza – Mickiewicza - kobieta jawi się jako piękna i anielska istota 
obdarzona subtelnymi wdziękami. Kreślona w eposie niczym bogini 
przechadzająca się ścieżkami niebiańskiego ogrodu jest uosobieniem 
naturalności i dobra. Nie oznacza to jednak, że taka jest zawsze… Ko-
bieta potrafi być tu też demoniczna i tajemnicza, pozostająca przed 
swoim kochankiem na zawsze nieodgadnioną.  A wystawiona na pró-
bę jest w stanie ściągnąć na niego piekielną karę. 

Z kolei, jeśliby przyjrzeć się amerykańskiemu medialnemu oce-
anowi, wyłania się z niego postać silnej i niezależnej kobiety, zdolnej 
stworzyć biznesowe imperium od zera. Oprah Winfrey, jedna z naj-
bardziej wpływowych  kobiet świata, swoją karierę zaczęła od porażki, 
a dziś jest głosem milionów kobiet.  

My. Kobiety. Jakie jesteśmy? Na to pytanie nie ma jednoznacznej 
odpowiedzi. Ale we wszystko, w co wierzymy, we wszystkim przeciw 
czemu walczymy, czego pożądamy, bądź do czego dążymy „ Musimy 
mieć wytrwałość i ponad wszystko wiarę w siebie. Musimy być pewne, 
że mamy do czegoś talent.” (Maria Curie- Skłodowska, w „Seksmisji” 
uznano, że była niemniej kobietą niż Kopernik)  
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W Wyższej Szkole Agrobiznesu w Łom-
ży trwają ostatnie przygotowania 
do uruchomienia dwóch nowych kie-
runków: „Ekonomia” oraz „Logistyka 
i inżynieria transportu”. To unikato-
we w skali Łomży specjalności, które 
są odpowiedzią na zapotrzebowanie 
rynku.

To rynek stwarza zapotrze-
bowanie na specjalistów w danej 
dziedzinie - podkreśla dr inż. 
Ireneusz Żuchowski, prorektor 
ds. rozwoju i promocji Wyższej 
Szkoły Agrobiznesu w Łomży. 
- Ostatnie badania pokazują, że 
w województwie podlaskim bra-
kuje analityków, doradców finan-
sowych czy też logistyków.

Podczas trzyletnich studiów 
studenci ekonomii będą mogli 

szkolić się w dwóch specjalno-
ściach: „rachunkowość i finanse 
w jednostkach gospodarczych” 
oraz „rzeczoznawstwo majątko-
we i obrót nieruchomościami”. 

Będziemy starali się prze-
prowadzać jak najwięcej zajęć 
w formie praktycznej - tłumaczy 
dr inż. Żuchowski. - Tylko one 
odpowiednio przygotują naszych 
studentów do pracy. Będą prowa-
dzone w firmach z regionu, gdyż 
nasi studenci to przede wszyst-
kim mieszkańcy naszego woje-
wództwa - dodaje.

Praktyka będzie także atutem 
zajęć na kierunku logistyka i in-
żynieria transportu. Zajęcia będą 
organizowane w we współpracu-
jących z Wyższą Szkołą Agrobiz-
nesu firmach i instytucjach

- Będą to zajęcia dualne, 
czyli w dużej części prowadzo-
ne poza salami uczelnianymi 

- tłumaczy dr hab. inż. An-
drzej Borusiewicz, prorektor 
ds. dydaktyki Wyższej Szkoły 
Agrobiznesu w Łomży. - Trud-
no pokazać pewne zagadnienia 
na symulatorach - lepiej w rze-
czywistości. I od drugiego roku 

należy już wdrażać studentów 
do pracy. Bowiem chcemy tak 
ich przygotować, by po ukoń-
czeniu studiów mogli „z auto-
matu” podejmować zawodowe 
wyzwania. 

W trakcie 3,5-letnich stu-
diów słuchacze kierunku logi-
styki i inżynierii transportu będą 
mogli wyjechać na zagraniczne 
praktyki, by poznać także zasa-
dy pracy w państwach Unii Eu-
ropejskiej. A warto podkreślić, 
że Wyższa Szkoła Agrobiznesu 
współpracuje z firmami m.in. 
z Francji, Niemiec, Portugalii 
i Grecji. Jest to o tyle ważne, że 
dzisiaj większość firm nie ogra-
nicza się jedynie do transportu 
lokalnego, ale szuka kontrahen-
tów w całej Europie. I poznanie 
zasad obowiązujących w Unii 
pozwoli być jeszcze lepiej przy-
gotowanym do pracy.

- Dzisiaj rolnictwo, prze-
twórstwo rolno-spożywcze, po-
trzebuje dobrze rozwiniętej sie-
ci transportowej i logistycznej 
- podkreśla dr hab. inż. Andrzej 
Borusiewicz, prorektor ds. dy-
daktyki Wyższej Szkoły Agro-
biznesu w Łomży. - Wystarczy 
rozważyć samo tylko zagadnienie 
odbioru mleka od rolników. Bez 
tego jest bardzo trudno dobrze 
zorganizować produkcję. I dla-
tego potrzebni są fachowcy z za-
kresu logistyki. 

Tym samym „Ekonomia” oraz 
„Logistyka i inżynieria transpor-
tu” dołączają do już działających 
w Wyższej Szkole Agrobizne-
su kierunków: Rolnictwa, Pie-
lęgniarstwa, Towaroznawstwa, 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 
Budownictwa i Pedagogiki.

- Te dwa kierunki przyczy-
nią się do rozwoju naszej uczelni 
oraz samej Łomży - wyjaśnia dr 
inż. Ireneusz Żuchowski, Pro-
rektor ds. rozwoju i promocji 
Wyższej Szkoły Agrobiznesu 
w Łomży. - Nie chcemy bowiem 
powielać specjalności już istnie-
jących na pozostałych uczelniach 
działających na terenie miasta. 
Szukamy czegoś nowego, czegoś, 
co rozwinie także miasto - dodaje 
prorektor.

W WSA ruszyła już rekru-
tacja na studia magisterskie na 
kierunku „Rolnictwo”. Szczegóły 
można znaleźć na stronie  www.
wsa.edu.pl lub w siedzibie uczel-
ni przy ul. Studenckiej 19, tel. 86 
216 94 97. Rekrutacja trwa do 31 
marca.

MATERIAŁ PRASOWY WSA W ŁOMŻY

WSA reaguje na potrzeby rynku i zaprasza  
na unikalne w Łomży kierunki studiów

Kiedy trzymamy go pod ręce tupta po całym pokoju. Potrafi tak trzy razy przejść 
dookoła. A jak się cieszy - Wiesław Stelmaszyński to twardy mężczyzna, bo ina-
czej nie dałby rady być dzień w dzień kierowcą, rehabilitantem, zaopatrzeniow-
cem i wykonywać jeszcze mnóstwo innych zawodów. Ale, kiedy mówi o swoim 
synu Pawełku, głos mu się trochę łamie. 

Poznaliśmy obu już kilka lat temu i przedstawiliśmy ich naszym 
Czytelnikom wraz z  Anną, mamą Pawełka,  jego siostrą i bratem. 
Mieszkają w Surałach w gminie Grabowo, ale pewnie więcej prze-
bywają w samochodzie. Bo z Pawełkiem trzeba dotrzeć do lekarzy 
w Kolnie, Łomży lub Białymstoku, na rehabilitację do Łomży, ale też 
zająć się dwójką pozostałych dzieci, które przecież się uczą.        

Pawełek Stelmaszyński powinien już dawno biegać po podwór-
ku z rówieśnikami i cieszyć się każdym dniem. Niestety, chłopiec ma 
mózgowe porażenie dziecięce pod postacią spastycznego niedowładu 
czterokończynowego, padaczkę, wyrzuty i prężenia kończyn dolnych 
i górnych, częste infekcje dróg oddechowych.

Cierpienie towarzyszy codziennie Pawełkowi i jego bliskim Zmaga-
ją się z nim odważnie i wytrwale. Bliscy chłopczyka próbują uśmierzyć 
jego ból okazując wiele miłości, ciepła i troski. Sytuacja materialna pię-
cioosobowej rodziny Stelmaszyńskich jest bardzo trudna od momentu 
narodzin Pawełka, którego leczenie i rehabilitacja są bardzo kosztowne.

- Rehabilitacja odbywa się codziennie, przyjeżdża pani, my jeździ-
my. Postępy są ogromne, szczególnie nóżki. Może i mógłby już sam 
przejść kawałek, ale się chyba boi – tłumaczy Wiesław Stelmaszyński.

Każda chwila to ogromne zagrożenia. Kilka dni temu Pawełkowi 
zatrzymało się serce. Był przeziębiony - łatwo ulega infekcjom – przez 
kilka dni nie udawało się niczym zbić czterdziestostopniowej gorączki. 
Serce ucierpiało. Szpitale – Kolno, Łomża, Białystok – udało się przy-
wrócić akcję serca.   

Rodzice Pawełka siegają po każdą możliwą szansę, żeby synek 
miał szansę stać się sprawniejszy. Wybierają się np. do Ameryki.

- Ale tej koło Olsztyna – uśmiecha się ojciec Pawełka, bo tam 
jest jakiś ośrodek rehabilitacyjny. Słyszeli też o kolejnym w To-
runiu, ze zwierzętami i jakimiś nowymi metodami. To wszystko 
jednak bardzo wiele kosztuje, a są po prostu biedni.

Grupa Medialna Narew od początku, gdy tylko poznaliśmy Pa-
wełka i jego rodzinę, stara się im pomóc. Przede wszystkim zbieramy 
plastikowe zakrętki, a pieniądze z ich sprzedaży – porządny transport 
udaje nam się zgromadzić dwa – trzy razy w roku - przekazujemy 
w całości państwu Stelmaszyńskim.

Ich historia poruszyła wielu ludzi. Prawie codziennie trafiają do 
nas małe torebki, większe woreczki, a czasami całe zestawy worków. 
Nie wszyscy darczyńcy chcą, aby o nich mówić. Za wszystkie dary 
serca najserdeczniej dziękujemy. Zapraszamy.                 

Wspierajmy Pawełka.  
Chory chłopczyk  

potrzebuje naszej pomocy 

Artur Filipkowski, szef Grupy Medialnej Narew, przekazał Wiesławowi 
Stelmaszyńskiemu pieniądze uzyskane za plastikowe zakrętki, zgromadzone 
przez naszych wspaniałych Czytelników. Partnerem akcji pomocy Pawełkowi jest 
Grupa Vectra Media
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Gdy poprzedni rząd zapo-
wiadał, że wiele z nich będzie 
realizowanych do roku 2050, 
to nawet nie był „projekt pro-
jektu” tylko „projekt projek-
tu projektu projektu”, a w tej 
chwili to wszystko się już dzie-
je. Budowane są linie kolejowe, 
drogi krajowe i samorządowe.  
W skali Polski jest to 6 miliar-
dów złotych na ten rok dla całej 
Polskie, z czego dla wojewódz-
twa podlaskiego 330 milionów. 
To duża kwota i duża część 
ogólnego budżetu, proporcjo-
nalnie wyższa od tych, które 
otrzymują inne województwa 
i to też udało się nam uzyskać 
dla naszego. Wreszcie to jest 
także kwestia wspólnej poli-
tyki rolnej. Dyskutujemy nad 
wyrównaniem dopłat dla rol-
ników, to także kwestia waż-
na dla naszego województwa. 
PiS wraz z frakcją, do której 
należymy, przeforsowało 4 re-
zolucje wzywające do takiego 
kształtowania budżetu aby do-
płaty były wyrównane. Polska 
jest postrzegana jako państwo 
bardzo dymanicznie rozwija-
jące się, a jednocześnie mające 
coraz więcej merytorycznie do 
powiedzenia na arenie unijnej. 
Obserwuję to z perspekty-
wy komisji, do których należę, 
z perspektywy Prezydium Par-
lamentu Europejskiego. 
M.S. Chciałabym na chwilę z tego eu-
ropejskiego poziomu wrócić do na-
szego regionu i na Ziemię  Łomżyń-
ską. Kiedy kilka lat temu klarowała 
się sytuacja dotycząca Via Baltica 
i Rail Baltica, przedstawił pan poseł 
ideę, by zbudować na rzece Narew 
most o dwóch funkcjach: drogowej 
i kolejowej. Wtedy ten pomysł nie 
został zrealizowany ale teraz jest 
szansa, żeby do tego wrócić.

Lech Antoni Kołakowski:- 
Tak, rzeczywiście. Dziękuję za 
zauważenie problemu, o tych 
wszystkich bardzo ważnych 
kwestiach związanych z budo-
wą brakującej infrastruktury 
musimy rozmawiać, informo-
wać całe społeczeństwo. Sprawa 
budowy Via Baltica jest sprawą 
rozstrzygniętą, być może w tym 
roku będą wydawane pierwsze 
decyzje budowlane,  ale koniecz-
nością jest budowa brakującej 
infrastruktury kolejowej. Ja tę 
kwestię zauważyłem już kilka lat 
temu i złożyłem stosowne wnio-
ski, aby na rzece Narew rozwa-
żyć możliwość budowy mostu 
drogowo - kolejowego o dwóch 
funkcjach: na dole jechałyby 
szybkie pociągi, natomiast górą - 
pojazdy kołowe. Przedstawiłem 
tę wizję 4 lata temu i ówczesny 
rząd nie widział takiej potrzeby. 

Natomiast na dzień dzisiejszy 
sytuacja jest taka: jest planowana 
budowa szybkiej kolei, tzw. kolei 
mazurskiej, do nowego Central-
nego Portu Komunikacyjnego, 
który ma obsługiwać ponad 100 
mln pasażerów z Polski, Europy 
Środkowej, państw Międzymo-
rza, naszego regionu i państw 
Unii Europejskiej, nadbałtyc-
kich. Jest projekt budowy kolei 
mazurskiej, która łączyłaby CPK 
z Warszawą, a dalej prowadzi-
ła przez Tłuszcz, Ostrołękę, 
Łomżę, Kolno, Pisz, Orzysz do 
Giżycka. Jakie decyzje będą po-
dejmowanie odnośnie jednego 
mostu czy dwóch mostów, mo-
stu drogowego dla Via Baltica 
i mostu kolejowego dla Kolei 
Mazurskiej, będzą decydowały 
opracowania środowiskowe, jak 
również względy ekonomiczne. 
Chciałbym podziękować panu 
profesorowi za dotychczaso-
we wspieranie Łomży i pu-
blicznie zwracam się o dalsze 
w kwestiach lokalizacji kolei 
mazurskiej. To będzie wspaniałe 
rozwiązanie dla regionu łom-
żyńskiego: Stacja Łomża przy 
drodze w kierunku Nowogrodu 
czy Miastkowa, z której miesz-
kańcy mogliby w ciągu 60 min 
znaleźć się na Dworcu Central-
nym w Warszawie.

K.K. Z Panem posłem 
współpracujemy od dawna, dzię-
kuję za te dobre słowa. Pan Lech 
Antoni Kołakowski jest bardzo 
skromny, bo naprawdę bardzo 
wiele zrobił na rzecz tych inwe-
stycji. Z pewnością wiele miejsc 
w województwie podlaskim wy-
maga rozbudowy infrastruktury, 
z pewnością Łomża może na 
takie wsparcie liczyć. Będziemy 
dla niej współpracować.
M.S. Jak można na poziomie euro-
pejskim wesprzeć rozwój takich ini-
cjatyw? 

K.K. Z jednej strony są to 
rozwiązania ogólne, utrzymanie 
funduszu spójności, to swego 
rodzaju magia wielkich liczb. 
Były różne pomysły, niektórzy 
stawiali na wielkie technologie, 
inni wskazywali na inne wątki. 
Natomiast udało się utrzymać 
to,  co podstawowe. Rozwój  in-
frastrukturalny musi być równy 
w całej Europie. Trzeba też pa-
miętać o spójności całej Polski, 
bo są województwa lepiej wypo-
sażone w tym zakresie, a są te ze 
„ściany wschodniej”: warmińsko 
- mazurskie, podlaskie, pod-
karpackie,lubelskie takie, które 
powinny być w sposób preferen-
cyjny traktowane. Z jednej stro-
ny ogólne ramy kreowania środ-
ków, z drugiej strony mogą to 
być ogromne projekty, jak wła-

śnie ten kolejowy. Gros środków 
unijnych dysponuje się na po-
ziomie krajowym i tutaj również 
mam doświadczenie współpracy 
z ministrem infrastruktury An-
drzejem Adamczykiem, który 
zajmuje się tą problematyką, 
wielokrotnie prosiłem go o po-
moc, w konkretnych sprawach 
właśnie na terenie województwa 
podlaskiego i zawsze spotyka-
łem się z pomocą. Jeszcze dziś 
rano rozmawialiśmy i mam za-
pewnienie dalszej współpracy. 
M.S. Panie pośle, byłaby to chyba 
ogromna szansa dla Łomży?

L.A. K. Tak, budowa in-
frastruktury daje nam szansę 
dynamicznego rozwoju, po-
winniśmy zmierzać w kierun-
ku miasta 100-tysięcznego, bo 
Łomża pomiędzy Białymsto-
kiem a Warszawą jest najwięk-
szym ośrodkiem gospodarczym 
i kulturalnym. Te inwestycje 
infrastrukturalne przyczynią się 

do dalszego rozwoju. Jak Pan 
profesor zauważył, będzie ko-
nieczna kolejna wizyta w Mini-
sterstwie Infrastruktury, a może 
też na poziomie Parlamentu 
Europejskiego, Komisarza ds. 
Transportu ale już pan profesor 
Karol Karski wie, jakie działania 
trzeba będzie podjąć. 
M.S. No i połączenie z Centralnym 
Portem Komunikacyjnym...

L.A.K. To jest wielka szansa 
dla Łomży, dla całego regionu.

K.K. To jest wielka rzecz, bo 
z jednej strony jest port lotniczy, 
a z drugiej strony będzie węzeł 
kolejowy łączący wszystkie punk-
ty w Polsce i założenie jest takie, 
że nawet z najdalszych miejsc 
w Polsce, będzie można dojechać 
do CPK w ciągu 2 godzin. To jest 
to, co zrewolucjonizuje porusza-
nie się po Polsce. Mamy wiele 
dobrych dróg, będzie jeszcze 
więcej, a koleje rzeczywiście są 
zaniedbane. Dwa tygodnie temu 

byłem w Ełku. Tam spotykali 
się samorządowcy z podlaskiego 
i warmińsko – mazurskiego. Roz-
mawialiśmy o Rail Baltica, o tym 
jak ta inwestycja jest realizowana 
i każdy chciał dodać cos od sie-
bie, może jakiś wiadukt, może 
coś będzie przebudowane. To są 
ogromne projekty modernizacyj-
ne. I, tak jak mówiliśmy,  z jednej 
strony Rail Baltica, a z drugiej 
kolej mazurska z Warszawy przez 
Łomżę do Giżycka. To jest to, co 
jest modernizacją Polski, a tak-
że dobrym wykorzystywaniem 
środków unijnych. Poprzedni 
rząd mówił o roku 2050, a u nas 
to są w tej chwili wykonywane 
plany, pierwsze łopaty wbijane 
w tym roku w ziemię w wielu 
miejscach na wielu trasach, na 
terenach kolejowych i drogowych 
na terenie województwie podla-
skiego. 
M.S. I z taką nadzieję bardzo dzięku-
ję za spotkanie i rozmowę. 

polityka

Będziemy współpracować dla Łomży

W kościele Trójcy Przenajświętszej w Ciechanowcu odsło-
nięto tablicę poświęconą biskupowi Aleksandrowi  Mościc-
kiemu. Tablicę ufundowało Łomżyńsko - Drohickie  Brac-
two Kurkowe. 

- Aleksander Mościcki urodził się w Twor-
kowicach, w pobliżu Ciechanowca. Ukończył 
seminarium w Wilnie, w którym był później wy-
kładowcą. W 1952 roku został biskupem pomoc-
niczym Diecezji Łomżyńskiej. Pamięć o naszym 
biskupie  wśród mieszkańców jest ciągle żywa. 
Fundując tablicę chcemy przekazać tą pamięć 
kolejnym pokoleniom - powiedział Tomasz Mi-
liszkiewicz, starszy Łomżyńsko - Drohickiego 
Bractwa Kurkowego.

Pamiątkową tablicę poświęcił ksiądz biskup Ta-
deusz Pikus, ordynariusz Diecezji Drohiczyńskiej. 

Symboliczne dla ówczesnych czasów koleje życia 
i działalności  biskupa  Aleksandra Mościckiego 
podkreślił profesor Adam Dobroński. 

- Aleksander Mościcki urodził się w położo-
nych na Podlasiu  Tworkowicach. Był wykładowcą 
w Wilnie, został biskupem w położonej na Mazow-
szu Łomży. To wzór osoby łączącej różne regiony 
- powiedział historyk.

Bracia Kurkowi pamiętali w tych dniach także 
o swoim patronie Kazimierzu Pułaskim. Jego imie-
niny uczcili salwą armatnią, przy tablicy poświęco-
nej bohaterowi Konfederacji Barskiej. Ufundowali 
ją dwa lata temu i umieścili na murze otaczającym 
kościół. 

Jubileusz 100-lecia odzyskania przez Polskę 
Niepodległości Bracia Kurkowi zwieńczyli konfe-
rencją naukową i Królewskim Balem Stulecia.

Tablicę poświęconą 
biskupowi Aleksandrowi 
Mościckiemu, ufundowaną 
przez Bractwo  Kurkowe 
poświęcił  ksiądz biskup 
Tadeusz Pikus.   

Tablica poświęcona biskupowi Aleksandrowi 
Mościckiemu w Ciechanowcu
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Niedzielna msza w łomżyńskiej Kate-
drze i przemarsz ulicami miasta były 
finalnymi akcentami uroczystości po-
święconych Pamięci Żołnierzy Wyklę-
tych, które w Łomży trwały od piątku 
1 marca.

Trochę z powodu pogody, 
a trochę za sprawą wcześniejszych 
uroczystości, marsz nie stał się ma-
sową kulminacją obchodów. Z Ka-
tedry pod pomniki „Pamięci więź-
niów politycznych zamęczonych 

i pomordowanych w latach 1939 
– 1956” na skrzyżowaniu Szosy 
Zambrowskiej i ulicy Zawadzkiej, 
a potem pod obeliski ku czci żoł-
nierzy AK i SZ przy al. Legionów, 
przeszło kilkadziesiąt osób. 

Znanego z poprzednich lat 
akcentowania przynależności 
do różnych organizacji prawi-
cowych nie było. Biało-czerwo-
ne flagi i wizerunki Żołnierzy 
Niezłomnych Ziemi Łomżyń-
skiej były jedynymi symbolami 

niesionymi przez uczestników 
Marszu.         

Przez miasto przeszłi m.in. 
poseł Lech Antoni Kołakowski, 
przewodniczący Rady Miejskiej 
Jan Olszewski z grupą radnych 
Prawa i Sprawiedliwości.   

historia prawdziwa

W naszej szkole odbyła się  uroczy-
stość związana Narodowym Dniem 
Pamięci Żołnierzy Wyklętych - świę-
tem państwowym uchwalonym  przez 
Sejm RP w 2011 r.

Uroczystość miała na celu 
upamiętnienie żołnierzy anty-
komunistycznego podziemia  
w Polsce,  których władze PR-
L-u skazały na zapomnienie. 
Rozpoczął ją sugestywny utwór 
„Biały Krzyż” autorstwa Krzysz-
tofa Klenczona, który artysta 
dedykował ojcu - Żołnierzowi 
Niezłomnemu. Potem zabrał 
głos Dyrektor Szkoły p. Artur 
Ciborowski, podkreślając, że 

obchody Narodowego Dnia Pa-
mięci Żołnierzy Wyklętych na  
trwałe już wpisały się w kalen-
darz uroczystości szkoły, stając 
się integralną częścią wychowa-
nia patriotycznego młodzieży. 
Następnie uczniowie Zuzanna 
Doliasz i ubrany w mundur żoł-
nierza  Jakub Tabędzki, krótko 
przybliżyli słuchaczom losy Nie-
złomnych. Wybrane sylwetki bo-
haterów zostały zaprezentowane 
w prezentacji multimedialnej.

Główną częścią spotkania był 
wykład dr hab. Krzysztofa Sycho-
wicza - Naczelnika Biura Badań 
Historycznych IPN-u w Białym-

stoku. Wykład ten dotyczył łom-
żyńskiego podziemia niepodle-
głościowego. Prelegent nawiązał 
także do ekshumacji na Łączce 
Cmentarza Powązkowskiego, 
gdzie znajdowały się bezimienne 
groby Żołnierzy Niezłomnych. 
Po wystąpieniu historyka z IP-
N-u uczestnicy mogli wysłuchać 
utworów  łomżyńskiej grupy PsG 
Klika („Ku pamięci”) oraz zespo-
łu Forteca („Kto dziś upomni się 
o pamięć”). Uzupełnieniem uro-
czystości była ekspozycja „ Nie-
złomni Wyklęci”.

Nasz uczeń Jakub Tabędz-
ki jest członkiem Stowarzysze-
nia Historycznego im. 71 pp 
z Zambrowa, które w Warszawie 
uczestniczyło w ogólnopolskich 
obchodach Narodowego Dnia 
Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Popularyzacja najnowszej 
historii Polski i regionu pozwa-
la przełamać nierzadkie jeszcze 
stereotypy dotyczące podziemia 
niepodległościowego, a zarazem 
uhonorować pamięć  Niezłom-
nych.

Inicjatorami i autorami rela-
cji z wydarzenia są nauczyciele 
historii w ZSTiO Elżbieta Wi-
śniewska, Wiesław Czupryń-
ski oraz  Jolanta Chojnowska                    
i Kamil Galanek.

IX Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy  
Wyklętych w ZSTiO nr 4 

Biało–czerwony marsz
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Od kwiatów, płomieni i słów rozpo-
częła się łomżyńska odsłona Narodo-
wego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklę-
tych”. Większe lub mniejsze delegacje 
odwiedziły cztery miejsca, w których 
są zawarte znaki pamięci o bohate-
rach najbardziej dramatycznych cza-
sów historii Polski XX wieku

Przy ulicy Nowogrodzkiej 5 
jest to willa rodziny Śmiarow-
skich , która przez kilkanaście 
powojennych lat była siedzibą 
Powiatowego Urzędu Bezpie-
czeństwa Publicznego, miejscem 
uwięzienia, a nierzadko też kaźni 
bojowników niepodległościowe-
go podziemia. Staraniem Towa-
rzystwa Przyjaciół Ziemi Łom-
żyńskiej przeprowadzone zostały 
w budynku i w jego otoczeniu 

badania oraz zebrane 
relacje więzionych. Ini-
cjatywą TPZŁ było tak-
że umieszczenie w 2013 
roku na budynku (za 
zgodą jego właścicielki 
Wandy Gorczyńskiej) 
pamiątkowej tabli-
cy projektu Bartosza 
Kłosińskiego z napi-
sem: "Pomordowanym 
przez komunistycznych 
oprawców Powiatowe-
go Urzędu Bezpieczeń-
stwa Publicznego przy 
ul. Nowogrodzkiej 5 
w latach 1945-1956 – 

PAMIĘĆ I WDZIĘCZNOŚĆ. 
Łomżyniacy, Rada Ochrony Pa-
mięci, Walk i Męczeństwa. Sta-
raniem Towarzystwa Przyjaciół 
Ziemi Łomżyńskiej, w czerwcu 
2013”. 1 marca 2019 roku hono-
rowa wartę zaciągnęli przy tablicy 
żołnierze łomżyńskiego batalio-
nu 1 Podlaskiej Brygady Obrony 
Terytorialnej, a wiązankę kwia-
tów umieścili  przedstawiciele 
TPZŁ - wiceprezes Wawrzyniec 
Kłosiński i Edward Matejkowski.

Podobne uroczystości odbyły 
się w tym samym czasie przy alei 
Legionów, gdzie znajdują się mo-
numenty  Żołnierzy Armii Kra-

jowej Obwodu Łomżyńskiego, 
a tuż obok  Żołnierzy Podziemia 
Narodowego Ziemi Łomżyń-
skiej oraz przy ul. Pileckiego przy 
najnowszym w Łomży pomniku 
upamiętniającym "czas honoru", 
czyli poświęconym rotmistrzo-
wie Witoldowi Pileckiemu. Nie-
co później tego dnia delegacje 
z kwiatami zgromadziły się pod 
pomnikiem Pamięci Bohaterów 
Walk o Wolność i Niepodległość 
Polski w latach 1939-1956 przy 
Szosie Zambrowskiej. Wieńce 
złożyli i zapalili tam znicze m. 
in. posłowie Bernadeta Krynic-
ka i Lech Antoni Kołakowski, 
przedstawiciele władz miasta 
i powiatu oraz łomżyńskich służb 
mundurowych, harcerze z kapu-
cynem, ojcem Janem Bońkow-
skim .             

Specjalnym akcentem Dnia 
był koncert w sali Szkół Katolic-
kich. Honory gospodarza pełnił 
w nim Tadeusz Kowalewski, na-
ukowiec PWSIiP i radny miej-
ski, a widownię wypełniła przede 
wszystkim młodzież łomżyń-
skich szkół. Ze sceny słowami m. 
in. świętego Jana Pawła II oraz 
wierszy i piosenek  Mickiewicza, 
Norwida czy Osieckiej zwró-
cili się do widzów podopieczni 
Magdy Sinoff ze studia eMDeK 
oraz specjalnie wybranych talen-
tów ze Szkoły Podstawowej nr 4 
w Łomży.

Pamięci Tych, o których pamięć miała być 
zasypana w bezimiennych grobach  
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HALO TV NA WEEKEND 8–10.03
Pierwszy tego typu filmowy eksperyment,  

w którym wraz z bohaterami dorastają aktorzy 

Blaski i cienie 
dorastania

„Boyhood” – chłopięce lata – to amerykański dramat obyczajowy z 2014 roku 
w reżyserii Richarda Linklatera. Kręcony był przez blisko 12 lat  

od maja 2002 do października 2013 i przez cały ten  
czas bohaterów grali ci sami aktorzy.

Rodzice (Patricia Arguette, Ethan Hawke) 6-letniego Masona (Ellar Coltrane) rozwodzą się. 
Głównego bohatera Masona poznajemy, gdy jest słodkim blondasem zainteresowanym głównie 
zabawami w piasku wokół domu i malowaniem farbą w sprayu okolicznych murów. 

Z czasem matka ponownie wychodzi za mąż. Mason, podobnie jak jego starsza siostra Sa-
mantha, dostosowuje się do nowej sytuacji. Zwłaszcza, że ojciec stara się utrzymywać z nimi stały 
kontakt. 

Dzieci dorastają na oczach widzów, zmienia się ich wygląd i zainteresowania. Nawiązują 
szkolne przyjaźnie, pojawiają się pierwsze problemy związane z dojrzewaniem, potem decyzje, co 
do wyboru studiów.

Upływający czas jest również widoczny w zmieniającej się muzyce i modzie. O upływie czasu 
przypominają nam zarówno piosenki dobiegające z głośników w samochodach, jak i fryzury bo-
haterów. Jest też wojna w Iraku, walka Obamy o fotel prezydencki, Harry Potter i pierwszy Xbox 

Na końcu tej emocjonującej podróży przez dzieciństwo i dorastanie Mason jest już mło-
dym człowiekiem u progu dorosłego życia, który podejmuje poważne decyzje. Ze stypendium 
w kieszeni i głową pełną pytań o sens wszystkiego rozpoczyna naukę w college'u. Choć świat 
stoi przed nim otworem, do końca chyba jeszcze nie wie, jak ma postępować dalej, jak potoczy 
się jego życie. 

Reżyser w żaden sposób nie ocenia swoich bohaterów, tylko obserwuje jak dorastają. 
Na swoich młodocianych bohaterów spogląda z czułością, zrozumieniem i poczuciem hu-
moru. Nie moralizuje, nie poucza i niczemu się nie dziwi. Zaprzecza też obiegowej opinii, 
jakoby współczesna młodzież była gorsza od tej z poprzednich pokoleń. Młodość – mówi 
reżyser – jest wciąż taka sama: kipiąca energią i głodna nowych doświadczeń, a zarazem 
niepewna siebie, zlękniona. Przywiązana do rodziców, a jednocześnie coraz bardziej nimi 
rozczarowana.  

Film zdobył sześć nominacji do Oscara, m.in. w kategorii najlepszy film, najlepszy reżyser 
oraz najlepsza aktorka drugoplanowa. Statuetkę dostała właśnie Patricia Arquette. 

 
Pewnie nie wiesz...

Ellar Coltrane, który gra tytułowego chłopca, miał 7 lat, gdy zaczął kręcić film, a 19 kiedy skoń-
czył.

Richard Linklater obsadził swoją córkę Lorelei Linklater jako Samanthę, siostrę głównego bo-
hatera. Lorelei zawsze śpiewała i tańczyła i chciała być aktorką. W trzecim lub czwartym roku 
filmowania straciła jednak zainteresowanie pracą w filmie i poprosiła, aby ja uśmiercić. Linklater 
odmówił, twierdząc, że nie jest to zgodne z tym, co planuje. Lorelei w końcu odzyskała entuzjazm 
do pracy i grała dalej. 

Każdy rok życia Masona to przeciętnie czternaście minut filmu.
Patricia Arquette zdradziła, że reżyser poprosił ją, aby przez te dwanaście lat nie robiła żad-

nych operacji plastycznych.
Żaden z aktorów nie był zobowiązany umową do grania w filmie kręconym każdego roku przez 

12 lat. De Havilland Law, kodeks pracy w Kalifornii, stanowi, że nie można z pracownikiem za-
wierać umowy o pracę na dłużej niż siedem lat. 

Podczas 12-letniej pracy w tym filmie, i w życiu Ethana Hawke’a, i Patricii Arquette zaszły 
takie same wydarzenia: rozwiedli się, wzięli ślub i urodziło im się kolejne dziecko.

Jeśli Richard Linklater zmarłby w czasie trwania 12-letniego projektu, obowiązki reżysera 
przejąłby Ethan Hawke. 

Boyhood
TVN7 piątek 20.00

„Boyhood" jest 
jak kapsuła 

czasu, w której 
zamknięto 

wspomnienie 
dzieciństwa 
i dorastania.

„Boyhood”– film, który kręcono 12 lat
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Kilka łomżyńskich wątków miał Na-
rodowy Dzień Pamięci "Żołnierzy 
Wyklętych" w programie obchodów 
z udziałem prezydenta Andrzeja 
Dudy. Reprezentanci Ziemi Łomżyń-
skiej byli wśród odznaczonych w Pała-
cu Prezydenckim. Andrzej Duda złożył 
też krótką wizytę  w Wysokiem Mazo-
wieckiem. 

W Warszawie
Jak relacjonuje portal pre-

zydent.pl, prezydent Rzeczypo-
spolitej Polskiej Andrzej Duda 
w związku z Narodowym Dniem 
Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” 
nadał odznaczenia państwowe 
uczestnikom tamtych wydarzeń 
oraz osobom pielęgnującym pa-
mięć i upowszechniającym wiedzę 
o dziejach Żołnierzy Niezłomnych

- Mam niebywałą możliwość 
uhonorowania orderami przede 
wszystkim ludzi, którzy walczy-
li o Polskę – wolną, suwerenną 
i prawdziwie niepodległą  – po-

wiedział Prezydent. - Nie pogo-
dzili się z półwolnością, nie po-
godzili się z zakłamaniem, nie 
pogodzili się z niby-niepodległo-
ścią i niby-suwerennością – mó-
wił, podkreślając, że zapłacili za 
to zazwyczaj wysoką cenę.  

-  Jesteście Państwo bohatera-
mi – akcentował.

Prezydent zaznaczył, że odzna-
czenia są symbolicznym podzięko-
waniem i podkreśleniem wielkich 
zasług dla Polski. – Pewnie nie 
byłoby dzisiaj prawdziwie wolnej, 
prawdziwie niepodległej, praw-
dziwie suwerennej Polski, gdyby 
nie tamto bohaterstwo, cierpienie 
i trud, gdyby nie tamci Żołnierze 
Niezłomni, których bali się komu-
niści – przekonywał Andrzej Duda.

Wśród osób, które zostały 
uhonorowane w Pałacu Pre-
zydenckim znalazło się kilku 
mieszkańców Ziemi Łomżyń-
skiej. Medale: Za zasługi dla 
Niepodległej

MEDALE STULECIA OD-
ZYSKANEJ NIEPODLEGŁO-
ŚCI otrzymali: Mariusz Charubin; 
Józef Dąbrowski z Grajewa,  pseu-
donim „Prędki”, żołnierz Narodo-
wych Sił Zbrojnych, w 1947 roku 
skazany zaocznie na karę śmierci; 
Antoni Jankowski z Łomży, żoł-
nierz Narodowych Sił Zbrojnych, 
skazany w 1948 roku, na 8 lat wię-
zienia; Stefan Kownacki z Kolna ,  
pseudonim „Gołąb”, członek Na-
rodowego Zjednoczenia Wojsko-
wego w latach 1946 – 1953; Fran-
ciszek Przeździecki z Czyżewa, 
żołnierz oddziału Narodowego 
Zjednoczenia Wojskowego pod 
dowództwem Zbigniewa Żwań-
skiego ps. „Noc”.

- Wszyscy związani są z naro-
dowymi Siłami Zbrojnymi - pod-
kreśla Dariusz Syrnicki, pasjonat 
historii. - Mariusz Charubin 
z Kolna i Pisza to reprezentant 
młodego pokolenia działaczy 
Związku Żołnierzy NSZ.

W Wysokiem Mazowieckiem
Wśród licznych obowiązków, 

jakie tego dnia wypełniał prezy-
dent Andrzej Duda, znalazł się 
także wizyta w Wysokiem Ma-
zowieckiem dla uczczenia pa-
mięci Żołnierzy Niezłomnych 
Ziemi Łomżyńskiej, za zwłasz-
cza jednego z nich. Relacjonuje 
strona prezydent.pl:

"Kazimierz Kamieński pseu-
donim „Gryf ”, „Huzar”   to je-
den z najdłużej i najskuteczniej 
walczących żołnierzy polskiego 
podziemia niepodległościowe-
go. Dziś, w Narodowym Dniu 

Pamięci Żołnierzy Wyklętych, 
Prezydent Andrzej Duda  wziął 
udział w uroczystościach przed 
Pomnikiem ku czci niezłomnego 
kapitana i jego żołnierzy w Wy-
sokiem Mazowieckiem. 

- Oni doskonale widzieli, że 
wolnej Polski nie ma, że praw-
dziwej niepodległości nie ma 
i prawdziwej suwerenności nie 
ma. Dlatego sięgnęli po broń po-
nownie – mówił Andrzej Duda. 

  Podkreślał też: - To także 
święto Podlasia, Świętokrzyskie-
go, Lubelszczyzny, Małopolski - 
zwykłego chłopa, zwykłego rolni-
ka, który wtedy pomagał, którego 
rodzina była prześladowana przez 
dziesięciolecia, który (...) kiedy 
przychodziło NKWD, UB stał, 
często ze spuszczona głową, bity, 
poniewierany, nic nie mówił. Ale 
nie wydawał swoich żołnierzy, nie 
wydawał swoich partyzantów. To 
jest także święto tych wszystkich, 

z którymi byli Żołnierze Nie-
złomni, i którzy byli dla Żołnierzy 
Niezłomnych – byli ich oparciem, 
ostoją, wsparciem, czasem ich ra-
tunkiem - akcentował.  

W uroczystości wzięli udział 
przedstawiciele władz państwo-
wych i samorządowych, kom-
batanci, mieszkańcy Wysokie-
go Mazowieckiego. Był obecny 
m.in. bratanek „Huzara”. Wcze-
śniej Prezydent spotkał się z po-
tomkami kpt. Kazimierza Ka-
mieńskiego, jego żołnierzy i osób 
im pomagających.

Nieco później Andrzej Duda 
opublikował na Twitterze po-
dziękowania:

"Narodowy Dzień Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych w Wysokim 
Mazowieckim na Podlasiu. Ser-
decznie dziękuję wszystkim Orga-
nizatorom i Uczestnikom uroczy-
stości upamiętniających Bohaterów 
walki o Wolną i Niezawisłą Pol-
skę. Cześć i Chwała Bohaterom! 
Wieczna Pamięć Niezłomnym!".

Prezydencki Dzień Pamięci z łomżyńskimi wątkami

Płacimy im 
pamięcią

Niemal dokładnie w 62. rocznicę 
śmierci porucznika Stanisława Mar-
chewki, który używał pseudonimu 
„Ryba”, odbyła się na cmentarzu 
w Piątnicy uroczystość poświęcenia 
odnowionego grobu, w którym spo-
czywa  żołnierz i jego żona Agnieszka.

Stanisław Marchewka był na 
Ziemi Łomżyńskiej ostatnim 
spośród niezłomnych, którzy 
przeciwstawiali się sowieckim 
rządom w Polsce. Zginął z bro-
nią w ręku 4 marca 1957 roku, 
gdy jego kryjówka w Jeziorku 
wskazana została UB w wyniku 
zdrady. W 1963 roku na Lubel-
szczyźnie zabity został ostatni 
z „Niezłomnych” - Józef Fran-
czak „Lalek”. 

- Pokój naszej łomżyńskiej 
ziemi okupiony został wieloma 
ofiarami już we wrześniu 1939 
roku i potem, gdy przechodziły 
fronty II wojny, w okresie zsyłek 
na Sybir, w 1945 roku i później. 
Stąd wyrośli żołnierze,  którzy 

złożyli przysięgę bronić Polski do 
ostatniej kropli krwi. Żołnierze 
1939 roku dopełnili tej przysięgi 
również wiele lat po wojnie. Nie 
akceptowali nowego sowieckiego 
ładu. Naszym obowiązkiem dzi-
siaj jest pamietać o ich krwi, o ich 
walce okupionej życiem Dane mi 
było głosować za ustanowieniem 
dnia w którym czcimy żołnierzy 
Niezłomnych – mówił na cmen-
tarzu poseł Lech Antoni Koła-
kowski.

Wcześniej w kościele w Piąt-
nicy odprawiona została uroczy-
sta msza poświęcona pamięci 
„Niezłomnych”. O niekórych 
z nich, wywodzących się z Ziemi 
Łomżyńskiej mówił w swej pre-
lekcji historyk, profesor PWSIiP 
Krzysztof Sychowicz.       

W dalszej części uroczystości 
starosta łomżyński Lech Marek 
Szabłowski także wskazał, że 
Ziemia Łomżyńska to kolebka 
polskości i patriotyzmu.

- Znamy to z przekazów 
naszych bliskich. Nie było chy-
ba w naszych miejscowościach 
rodziny, z której nie byłoby ko-
goś w szeregach  walczących 
o Polskę. Bardzo się cieszę, że 
te tradycje  podtrzymują żołnie-
rze Obrony Terytorialnej. A my 
wszyscy w każdym momencie 
naszej pracy i służby powinniśmy 
pamiętać o historii, a następnym 
pokoleniom przekazać ojczyznę 
wolną i suwerenną – powiedział.

Hołd Stanisławowi Mar-
chewce oddał również wójt Piąt-
nicy Artur Wierzbowski.

- Dziękuję wszystkim za 
obecność i pamięć o naszym 
mieszkańcu. Chcę podziękować 
porucznikowi, który walczył za 
naszą małą ojczyznę. Panie po-
ruczniku, będziemy pamiętać!

Historycy Instytutu Pamięci 
Narodowej dobitnie podkreślali, 
że np. Stanisław Marchewka, Jan 
Tabortowski, Stanisław Cieślew-
ski, byli przede wszystkim żoł-
nierzami, których życie określiła 
wierność przysiędze wojskowej, 
Ojczyźnie, ale także system ko-

munistycznej władzy, który nie 
pozwolił im wrócić po wojnie do 
zwyklego życia. Dlatego musieli 
zdecydować się na beznadziejną, 
samotną walkę także, gdy inni już 
odłożyli broń.      

- Kiedy w latach 80. uczy-
lem się w liceum w Łomży, 
okazało się że nazwisko Stani-
sława Marchewki znam tylko 
ja i jeszcze jeden kolega. Nikt 
więcej nie wiedział. Naród to 
jednak łańcuch pokoleń, rozwija 
się dzięki pamięci o tych,  któ-
rzy walczyli o niego wcześniej. 
Dwa straszliwe totalitaryzmy 
XX wieku chciały nasz łańcuch 
pamięci przerwać. Instytut Pa-
mięci Narodowej powstał, aby 
ogniwa tego łańcucha ponownie 
połączyć. Stąd nasze inicjatywy 
odbudowywania szacunku dla 
tych, którzy dla Polski oddali 
życie, zdrowie, swoje najlepsze 
lata. Poetka Julia Hartwig napi-
sała: „Umarłych wieczność do-
tąd trwa, dokąd pamięcia im się 
płaci”. Płacimy im pamięcią! - 
powiedział Jarosław Schabieński 
z białostockiego oddziału IPN.    
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oraz najlepsza aktorka drugoplanowa. Statuetkę dostała właśnie Patricia Arquette. 

 
Pewnie nie wiesz...

Ellar Coltrane, który gra tytułowego chłopca, miał 7 lat, gdy zaczął kręcić film, a 19 kiedy skoń-
czył.

Richard Linklater obsadził swoją córkę Lorelei Linklater jako Samanthę, siostrę głównego bo-
hatera. Lorelei zawsze śpiewała i tańczyła i chciała być aktorką. W trzecim lub czwartym roku 
filmowania straciła jednak zainteresowanie pracą w filmie i poprosiła, aby ja uśmiercić. Linklater 
odmówił, twierdząc, że nie jest to zgodne z tym, co planuje. Lorelei w końcu odzyskała entuzjazm 
do pracy i grała dalej. 

Każdy rok życia Masona to przeciętnie czternaście minut filmu.
Patricia Arquette zdradziła, że reżyser poprosił ją, aby przez te dwanaście lat nie robiła żad-

nych operacji plastycznych.
Żaden z aktorów nie był zobowiązany umową do grania w filmie kręconym każdego roku przez 

12 lat. De Havilland Law, kodeks pracy w Kalifornii, stanowi, że nie można z pracownikiem za-
wierać umowy o pracę na dłużej niż siedem lat. 

Podczas 12-letniej pracy w tym filmie, i w życiu Ethana Hawke’a, i Patricii Arquette zaszły 
takie same wydarzenia: rozwiedli się, wzięli ślub i urodziło im się kolejne dziecko.

Jeśli Richard Linklater zmarłby w czasie trwania 12-letniego projektu, obowiązki reżysera 
przejąłby Ethan Hawke. 

Boyhood
TVN7 piątek 20.00

„Boyhood" jest 
jak kapsuła 

czasu, w której 
zamknięto 

wspomnienie 
dzieciństwa 
i dorastania.

„Boyhood”– film, który kręcono 12 lat
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Stopklatka TV piątek 20.00

Komedia romantyczna. Charlie (Timothy Hutton) jedzie 

służbowo do Paryża. Jego narzeczona Kate (Meg Ryan) 

wkrótce dowiaduje się, że ukochany nawiązał w Europie 

romans. Zdesperowana wyrusza za ocean, by ratować 

związek. W samolocie poznaje przystojnego Luca (Kevin 

Kline).

Aż do śmierci
TV Puls piątek 20.00

Thriller. Uzależniony od heroiny Anthony Stowe (Jean-

Claude Van Damme) jest detektywem w wydziale do 

walki z narkotykami. Koledzy go nie znoszą, a żona jest 

w ciąży z innym i zamierza go opuścić. W czasie akcji 

zostaje ciężko ranny. Zapada w śpiączkę. Gdy odzyskuje 

przytomność, postanawia zmienić swoje życie

Dracula: Historia nieznana
TVN piątek 22.35

Horror. 1462 rok. Transylwanią włada mądry 

i sprawiedliwy Vlad Tepes. Potężny sułtan Mehmed II 

żąda wydania tysiąca chłopców, w tym książęcego syna, 

w ramach lenna. By ratować rodzinę i poddanych, Vlad 

oddaje duszę demonowi.

Thelma i Louise
TVP1 sobota 23.20

Gospodyni domowa Thelma (Geena Davis) 

i jej przyjaciółka, kelnerka Louise (Susan Sarandon), 

wyjeżdżają na weekend. W przydrożnym barze, pewien 

mężczyzna usiłuje zgwałcić Thelmę. Jej koleżanka zabija 

go na miejscu. Od tej chwili niewinna przejażdżka 

zamienia się w dramatyczną ucieczkę przed policją. 

Chloe
Stopklatka TV sobota 20.00

Thriller. Catherine zaczyna podejrzewać męża 

o niewierność. Zazdrość skłania ją do wynajęcia 

luksusowej prostytutki, tajemniczej Chloe, która ma 

sprawdzić lojalność mężczyzny, a potem zrelacjonować 

przebieg randki. 

Nie wszystko da się ukryć

Dramaty  
z przeszłości

W każdym odcinku „Sekretów rodziny” jeden 
bohater, krok po kroku, ujawnia zaskakujące fakty 
dotyczące swojej rodziny.

W pierwszym odcinku serialu poznamy 29-let-
nią Annę, która przygotowuje się do egzaminu koń-
czącego aplikację sędziowską. Jej matka, szanowana 
prokurator, dba, by córce niczego nie brakowało. 
Tymczasem pewnego dnia w ich domu zjawia się 
dziewczyna, która twierdzi, że jest przyrodnią siostrą 
Anny.

W odcinku drugim Stefan odkrywa, że jego 
żona Aneta grała w filmach porno. Okazuje się, że 
za występami Anety w filmach dla dorosłych kry-
je się wiele rodzinnych sekretów. Czy Stefan ma 
wierzyć żonie, czy też matce, która namawia go na 
rozwód?

W trzecim odcinku Karolina z mężem i synkiem 
odwiedzają rodziców kobiety. W domu panuje na-
pięta atmosfera. Rodzice, pod osłoną nocy, zakopują 
coś w ogrodzie. Karolina z przerażeniem odkrywa, 
że to kości

Sekrety rodziny
Polsat sobota 10.45, 11.45, 12.45 odc. 1, 2, 3

44-letni kawaler Kacper jest nauczycielem 
historii w lubelskim liceum. Ma wadę 

genetyczną, której objawem jest 
stopniowa nieuchronna utrata wzroku. 

Mężczyzna nie chce rezygnować z pracy. Posta-
nawia ukryć przed przełożonymi problemy zdro-
wotne, by doprowadzić uczniów do matury. Nie 
powiadamia władz szkolnych i nadal uczy swoich 
podopiecznych. 

Kacper jest uwielbiany przez uczniów, kochają 
go i szanują, a on dokonuje nadludzkiego wysiłku, 
by ich nie zawieść. Swoją tajemnicę powierza jedynie 

najlepszemu przyjacielowi, Wiktorowi (Arkadiusz 
Jakubik). Zmagając się z nową sytuacją i nowymi 
wyzwaniami, nawiązuje bliską znajomość z koleżan-
ką z pracy, Ewą. Próbuje też pomóc jednej ze swoich 
uczennic, zbuntowanej Klarze, która również skrywa 
pewien sekret.

Pierwowzorem głównego bohatera filmu jest 
Maciej Białek, nauczyciel liceum ogólnokształcące-
go w Lublinie. Jego historię przed kilku laty opisy-
wały niemal wszystkie polskie gazety. Wzrok zaczął 
tracić po 6 latach pracy. Przepracował zaś, do mo-
mentu kiedy sprawa się wydała, aż 18! 

Carte blanche
TVP2 piątek 22.50

Takie historie zdarzają się naprawdę

Żywot niewidomego 
nauczyciela
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nią Annę, która przygotowuje się do egzaminu koń-
czącego aplikację sędziowską. Jej matka, szanowana 
prokurator, dba, by córce niczego nie brakowało. 
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W odcinku drugim Stefan odkrywa, że jego 
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je się wiele rodzinnych sekretów. Czy Stefan ma 
wierzyć żonie, czy też matce, która namawia go na 
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W trzecim odcinku Karolina z mężem i synkiem 
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coś w ogrodzie. Karolina z przerażeniem odkrywa, 
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nawia ukryć przed przełożonymi problemy zdro-
wotne, by doprowadzić uczniów do matury. Nie 
powiadamia władz szkolnych i nadal uczy swoich 
podopiecznych. 

Kacper jest uwielbiany przez uczniów, kochają 
go i szanują, a on dokonuje nadludzkiego wysiłku, 
by ich nie zawieść. Swoją tajemnicę powierza jedynie 

najlepszemu przyjacielowi, Wiktorowi (Arkadiusz 
Jakubik). Zmagając się z nową sytuacją i nowymi 
wyzwaniami, nawiązuje bliską znajomość z koleżan-
ką z pracy, Ewą. Próbuje też pomóc jednej ze swoich 
uczennic, zbuntowanej Klarze, która również skrywa 
pewien sekret.

Pierwowzorem głównego bohatera filmu jest 
Maciej Białek, nauczyciel liceum ogólnokształcące-
go w Lublinie. Jego historię przed kilku laty opisy-
wały niemal wszystkie polskie gazety. Wzrok zaczął 
tracić po 6 latach pracy. Przepracował zaś, do mo-
mentu kiedy sprawa się wydała, aż 18! 

Carte blanche
TVP2 piątek 22.50

Takie historie zdarzają się naprawdę

Żywot niewidomego 
nauczyciela

będzie się działo

Nikt ich nie zatrzyma

Niezwykły  
duet mścicieli
Zawodowy morderca James Bonomo (Sy-

lvester Stallone) i jego partner zabijają skorum-
powanego policjanta. Oszczędzają towarzyszącą 
mu prostytutkę – w tej roli Weronika Rosati. 

Wkrótce James wraz ze swoją córką ratuje 
życie nowojorskiemu funkcjonariuszowi, Kwo-
nowi (Sung Kang). Łączą swoje siły. Obaj stracili 
swoich partnerów i poszukują tego samego czło-
wieka, Keegana ( Jason Momoa). Prowadząc wła-
sne dochodzenie, przemierzają obskurne zaułki 

Nowego Orleanu. Gotowi poświęcić wszystko 
w imię zemsty zlikwidują każdego, kto stanie im 
na drodze. Trop prowadzi od zniszczonych ulic 
Nowego Orleanu aż do najwyższych szczebli 
władzy Waszyngtonu.

Patrz uważnie
W scenie pierwszego spotkania Bonomo 

z Kwonem w barze, ten pierwszy wypełnia 
szklankę po brzegi burbonem. Po chwili wypija 
prawie połowę jej zawartości, jednak w następ-
nych ujęciach ta sama szklanka jest znów wypeł-
niona po brzegi.

Kula w łeb
TV Puls sobota 22.30

Ultimatum zdradzonego męża

Miłość (?)  
w czasach zarazy
Lata 20. XX wieku. Młoda arystokratka Kitty (Naomi Watts) powinna wreszcie 

wyjść za mąż. Wkrótce w dziewczynie zakochuje się nieśmiały naukowiec, Walter 
Fane (Edward Norton), który prowadzi badania bakteriologiczne w Szanghaju. Kitty 
nie odwzajemnia jego uczuć, lecz postanawia przyjąć oświadczyny mężczyzny i wy-
rwać się spod kurateli rodziny. Świeżo upieczeni małżonkowie wyjeżdżają do Szang-
haju. Pochłonięty pracą Walter nie spełnia oczekiwań młodej żony. Rozczarowana 
i znudzona Kitty wdaje się w romans z brytyjskim konsulem Charliem Townsendem 
(Liev Schreiber). Mąż szybko odkrywa zdradę i stawia Kitty ultimatum – albo roz-
wiodą się z orzeczeniem o jej winie, albo wyjadą wspólnie do małej chińskiej wioski, 
gdzie będą nieść pomoc ofiarom cholery. W obawie przed skandalem i konsekwencja-
mi rozwodu, kobieta zgadza się na wyjazd. 

Pewnie nie wiesz...
Podczas kręcenia jednej ze scen Edward Norton spadł z konia i doznał urazu kręgo-

słupa. Nie przerwano jednak zdjęć, Norton dowiedział się o swojej poważnej kontuzji 
dopiero u lekarza.

Chińscy producenci filmu poprosili o osłabienie wymowy pewnych scen dotyczących 
epidemii cholery i rewolucji. 38 sekund filmu zostało wyciętych.

Malowany welon
Nowa TV piątek 20.00

Film sensacyjny z dawką humoru

W wolnej chwili... 
schwytać mordercę 

Para niedobranych policjantów, weteran i żółtodziób, prowadzi dochodzenie 
w sprawie morderstwa. 

Doświadczony detektyw Joe  (Harrison Ford) pomimo wieku ciągle znajduje się 
u szczytu swoich możliwości zawodowych. Jego życie osobiste gwałtownie się rozpa-
da. Musi dać pieniądze byłej żonie, dorabia więc na boku, sprzedając nieruchomości. 
Jego partner, Calden ( Josh Hartnett), wydaje się być bardziej zainteresowany do-
datkowymi zajęciami nauczyciela jogi, a jego najskrytszym marzeniem jest kariera 
aktorska. 

Gdy popełniono zbrodnię w klubie w Hollywood, policjanci zaczynają dociekać 
prawdy w przemyśle muzycznym, bo ofiarami zbrodni okazali się czterej członkowie 
grupy wykonującej muzykę rap. Czy policjanci, w nawale dodatkowych zajęć, znajdą 
czas, by złapać mordercę? 

Pewnie nie wiesz...
Harrison Ford i Josh Hartnett nie przepadali za sobą na planie filmu, ani nie wi-

dać było ich zgrania w czasie konferencji promujących film. Ktoś zdradził, że potrafili 
siedzieć obok siebie przez godzinę i nie odezwać się ani słowem.

Może dlatego Harrison Ford powiedział w wywiadzie, że był to najgorszy film, 
w jakim zagrał w swojej karierze i że zrobił to tylko dla pieniędzy.

Wydział zabójstw
Stopklatka TV sobota 23.45



kultura

Większość stanęła przed publicznością po raz 
pierwszy, może drugi lub najwyżej trzeci. 
Z talentem, ale też obawami i tremą. Alicja 
Gudowska, która wygrała w kategorii "Pio-
senka" ma niespełna 14 lat i nie rozważa jesz-
cze czy wybrać na przyszłość drogę artystycz-
ną czy jakąś inną, ale tak wykonała piosenkę 
"Pteromania Manitoba" Konstantego Ildefon-
sa Gałczyńskiego , że nie pozostawiła jurorom 
wątpliwości co do pierwszego miejsca. 

Po raz 13. zjechali do Łomży, a do-
kładniej do Centrum Katolickiego para-
fii Krzyża Świętego, której gospodarzem 
jest proboszcz Andrzej Godlewski,  
uczestnicy Ogólnopolskiego Konkursu 
Krasomówczego im. Hanki Bielickiej 
"Radość spod Kapelusza". To w ogrom-
nej większości młodzież z końcowych 
klas szkół podstawowych i licealiści. 
Znacznie więcej dziewcząt niż chłopa-
ków, a w dodatku były przypadki bar-
dziej... skomplikowane.

Przy stoliczku skupia się przed wy-
stępem wysoka dama z epoki sprzed 
około 100 lat. Ciemna, długa do ziemi 
suknia, jasna misterna fryzura, kapelusz, 
okulary. To jednak nie dama, a dżen-
telmen. A już tak zupełnie dokładnie 

to Damian Śliwiński przebrany za Eu-
geniusza Bodo, który przebrany za ko-
bietę wykonywał piosenkę  "Sex appeal"  
w filmie "Piętro wyżej". Sceniczny wi-
zerunek ucznia gimnazjum katolickiego 
w Łomży, a zarazem artysty szlifującego 
talent w Regionalnym Ośrodku Kultury, 
skonstruowała przede wszystkim jego 
mama Bogusława. Chyba było warto - 
w kategorii "Piosenka"  Damian zdobył 
wyróżnienie.

- Chyba mnie nikt nie poznał - śmie-
je się młody wykonawca, gdy już przy 
odbiorze nagród zmienił strój  dojrzalej 
damy na ubranie młodego chłopaka.

Jest jednym z kilku uczestników 
konkursu z Łomży, którym udało się 
wejść do "strefy nagrodowej". Ci pozo-
stali to Luiza Amelia Sutkowska (trze-
cie miejsce w kategorii "Monolog lub 
wiersz") oraz Aleksandra Kibiłko i Lau-
ra Narolewska (wyróżnienia za mo-
nolog lub wiersz i piosenkę). Są także 
laureatki z Ziemi Łomżyńskiej - Ame-
lia Szymańska i Natalia Święczkowska 
z Kolna czy Oliwia Moczydłowska 
z Zambrowa.  Główne nagrody jed-
nak pojadą w nieco odleglejsze strony. 
W kategorii "Piosenka" zwyciężczyni 
Alicja Gudowska, a także Agata Zięba 
z drugą nagrodą i Julia Kuzyka z jedną 
z dwóch równorzędnych trzecich, a do-
datkowo Aleksandra Maj z wyróżnie-
niem wśród "Monologów - wierszy"  to 
reprezentantki Białegostoku. Z Puław 
przyjechały Aleksandra Osiak, druga 
za "Monolog - wiersz" i Olga Rozwa-
dowska, wyróżnienie w tej kategorii. 
Mistrzem w tej dziedzinie został Kac-
per Siwiak z Łukowa. Do Ciechanowa  
z kolei zawiozła wyróżnienie piosen-
karskie Anna Stawińska. Nagrodę spe-
cjalną Towarzystwa Przyjaciół Ziemi 
Łomżyńskiej otrzymała Natalia Bie-
niek z Giełczyna koło Łomży.

Laureatom nagrody wręczali m. in. 
Juliusz Jakimowicz z Urzędu Marszał-
kowskiego w Białymstoku (przekazał 
pozdrowienia od władz województwa, 
a zwłaszcza od łomżyniaka, wicemar-
szałka Marka Olbrysia i wyraził prze-

konanie, że finansowa część laurów 
powinna być przeznaczona na zakup ka-
peluszy) i starosta łomżyński Lech Ma-
rek Szabłowski. Tym bardziej zgrzytem 
był brak finansowego wsparcia konkursu 
ze strony władz miasta, które tak szczyci 
się postacią Hanki Bielickiej i ich brak 
podczas gali finałowej. Honor Łomży 
uratował nieco udział byłej wiceprezy-
dent Agnieszki Barbary Muzyk w spon-
sorowaniu konkursu i wręczaniu nagród. 
Biskup pomocniczy Tadeusz Bronakow-
ski podkreślił, że na szczęście bez udzia-
łu miasta organizatorzy poradzili sobie 
z finansowym "wyzwaniem" imprezy.

Wykonawcy sięgnęli po bardzo różne 
utwory, niekoniecznie z kręgu literatury 
czy piosenki estradowej. Nie ułatwiło to 
zadania jurorom.    

- Rola którą przyjęliśmy na siebie 
jest coraz trudniejsza. Jak oceniać coś, 
co jest tak bardzo niewymierne, co trwa 
tyle, ile dotyka nas dźwięk i ile trzeba na   
wypowiedzenie słowa. Oczekiwaliśmy 
od naszych o wiele młodszych kolegów  
rozmowy, opowieści o tym, co intere-
suje  a co dręczy. Opowieści świadomej 

i szczerej. Wisienką na torcie jest w tym 
wszystkim to, czy zostanę zauważona - 
zauważony. A jeżeli nie będę, niech to 
wywoła dobrą złość, postanowienie, że 
skoro dziś się nie udało, to za rok się 
uda. Dziękuję wam, bo też czegoś się 
dowiedziałem, czegoś nauczyłem. Niech 
ten konkurs będzie  dla was początkiem 
drogi, momentem, od którego coś się za-
czyna - mówił przewodniczący jury Jan 
Zdziarski. 

Wraz z nim grono oceniających two-
rzyli: Zofia Adamska, Monika Zabor-
ska-Wróblewska i Krzysztof  Dzierma.  
Specjalne podziękowania skierowali pod 
adresem rodziców, wychowawców, na-
uczycieli, instruktorów, którzy przygo-
towywali wykonawców. 

Muzyczną oprawę finałowej gali 
stworzyli młodzi muzycy ze Szkoły Mu-
zycznej w Łomży oraz znakomita woka-
listka Martyna Ciok z zespołem. 

- Do zobaczenie wkrótce, już za rok 
- zakończył 13. edycję Ogólnopolskiego 
Konkursu Krasomówczego im. Hanki 
Bielickiej "Radość spod Kapelusza" Jan 
Zdziarski. 

Radość wyjrzała spod kapelusza



O wolności, doświadczeniu 
i władzy opowiada Teatr Lalki 
i Aktora w Łomży w swej pierw-
szej w tym roku premierze. Przy-
gotowanie spektaklu  "Król Ma-
ciuś Pierwszy" według znanej 
książki Janusza Korczaka  dy-
rektor TLiA Jarosław Antoniuk 
powierzył bardzo młodej ekipie 
twórców.

Podczas spotkania informacyjnego 
o nowym wydarzeniu Jarosław Anto-
niuk zaczął jednak od czegoś innego.  

- Na początek mam dobrą nowinę, 
która dotyczy - oczywiście - pieniędzy. 
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego przyznało nam dofinanso-
wanie na wszystkie trzy przedsięwzięcia, 
na jakie składaliśmy wnioski: 156 tysię-
cy złotych na Festiwal "Walizka",  60 
tysięcy na projekt Pasja - Zbliżenia re-
alizowany głównie w Sanktuariach Ma-
ryjnych oraz 76 tysięcy na edukację es-
tetyczną dzieci i młodzieży "Poznajemy 
teatr". Jestem dumny i bardzo się cieszę, 
bo konkurencja jest tam ogromna, wnio-
sków są setki, a każdy nasz program pla-
suje się w ścisłej czołówce - powiedział. 

Dodatkowe fundusze pozwolą łom-
żyńskiej scenie spokojniej przygotowy-
wać swoje projekty, ale istotą jej działal-
ności jest po prostu "Teatr".  

Dlaczego akurat Korczak, dlaczego 
Król Maciuś Pierwszy?

- Powodów jest kilka. Jest w tej 
chwili chyba czas na Janusza Korczaka. 
Kilka teatrów lalkowych sięgnęło po 
jego twórczość po latach, kiedy nie był 
wystawiany. Główny powód jest jednak 
taki, że ja lubię teksty niebanalne, któ-
re coś wnoszą w rozwój teatru i naszych 
widzów. To nie jest baśń, bardziej przy-
powieść filozoficzna. Napisana w 1923 
roku, ale bardzo aktualna. Dziecko za-
gubione w świecie - zautomatyzowa-
nym zmechanizowanym, wykończone 
szkołą, pędem życia. Taki jest ten nasz 
Król Maciuś Pierwszy - mówił Jarosław 
Antoniuk.

Przedstawił też głównych twórców 
spektaklu.              

- Bardzo sobie cenię współpracę 
z młodymi ludźmi. Uważam, że insty-
tucje powinny dawać im szansę na pro-
mocję, bo gdzie indziej mieliby to robić.  
Ta młodość jest także potrzebna nam 
w tym teatrze. Jako człowiek doświad-
czony bardzo wiele uczę się od młodych 
osób, korzystam nie tylko z ich energii, 
ale także wiedzy i innego patrzenia  na 
teatr - dodał dyrektor TLiA.      

Siedzieli obok niego na spotkaniu 
Michał Kucharski, czyli tytułowy Król, 
reżyser Mateusz Szemiel i scenograf 
Anna Adasiak, a dyrektor Jarosław An-
toniuk podkreślił także role kompozyto-
ra muzyki Przemysława Michalaka oraz 
autorki animacji wideo Anny Szalwy 
w stworzeniu spektaklu, w którym wiel-
ką rolę odgrywają maski. Jak podkreślił 
Jarosław Antoniuk, to rzadko wykorzy-
stywana technika, bardzo wymagająca 

dla aktorów i atrakcyjna dla 
widzów.  

- Chcę podziękować za 
możliwość współpracy i roz-
wijania naszych pomysłów 
i pasji. Dziecko żyje w do-
świadczeniach dorosłych. Do-
rośli codziennie zakładają 
maski, dzieci tego nie robią. 
Wykorzystujemy maski peł-
ne, zakrywające całą głowę, 
tradycyjne - twarz, możliwe 
do zdjęcia i maski częścio-
we. Cały spektakl opowiada 
o władzy, wolności i dorasta-
niu. Wiele w nim wynik a ze 
znanej maksymy: Moja wol-
ność kończy się tam, gdzie za-
czyna się twoja wolność - mó-
wił reżyser Mateusz Szemiel.                         

Młody aktor Michał Ku-
charski wystąpił już w Łomży 
w spektaklu "Proces". Teraz 
kreuje postać Króla Maciusia.

- W każdym z nas jest 
dziecko. Moje zadanie to sta-
nie się tym dzieckiem, aby nasi 

widzowie mogli się z nim utożsamiać. Ale 
potem trzeba w tym dziecku znaleźć tak-
że dorosłość - powiedział o swojej roli.

Maski, zabawki, szmaciane lalki 
i szachy. To główne motywy scenogra-
ficzne spektaklu przygotowane przez 
Annę Adasiak. 

- Szachy i klocki, czyli geometria or-
ganizuje nie tylko scenografię, ale także   
ruch sceniczny naszego spektaklu - po-
wiedziała.

Na "Król Maciusia Pierwszego" Te-
atr Lalki i Aktora i twórcy spektaklu za-
praszają dzieci nieco starsze (9 - 10 lat) 
wraz z dorosłymi.  

-- To nie jest spektakl tylko dla dzie-
ci, a raczej familijny, dla rodzin, które 
będą mogły potem porozmawiać w do-
mach o tym, co się zdarzyło - tłumaczył 
Mateusz Szemiel.   

"Zamknij oczy. A. teraz wyobraź 
sobie, że zostajesz królem! Na Twojej 
głowie lśni złota korona, Twoje szaty 
są piękniejsze niż kiedykolwiek, a pa-
łac, w którym mieszkasz, zapiera dech 
w piersiach! Teraz obróć głowę. Przed 
Tobą leży 276 tomów praw i przepi-
sów, które powinieneś znać, na biur-
ku sterty ustaw i dokumentów, które 
powinieneś podpisać bądź odrzucić, 
przy fotelu trzy pełne worki listów 
z prośbami od dzieci, a w sali pała-
cowej cała kolejka ministrów z waż-
nymi sprawami. Każda Twoja decyzja 
to uśmiech, łza, pot lub krew innych 
ludzi. Wszyscy chcą, byś coś dla nich 
zrobił, a cokolwiek nie uczynisz, za-
wsze ktoś zostaje niezadowolony. Tak 
tym jest właśnie władza. Teraz otwórz 
oczy i odetchnij, tym razem to nie Ty" 
- poruszająco rekomenduje Teatr Lal-
ki i Aktora.  

W marcu spektakl "Król Maciuś 
Pierwszy będzie na łomżyńskiej sce-
nie prezentowany niemal codziennie. 
kwiecień to czas Wielkanocy i "Pasji" 
prezentowanej poza teatrem. A "Król..." 
wróci do repertuaru TLiA od maja.            

kultura

Hit za hitem w Kinie Millenium
REPERTUAR KINA 08-14.03

CAŁE SZCZĘŚCIE – 08-10.03, Duża sala, 
godz.: 13.00,
08-13.03, Duża sala, godz.: 20.45,
11-13.03, Mała sala, godz.: 16.00,
KAPITAN MARVEL – 08-10.03, Duża sala, 
godz.: 15.15,
08-14.03, Mała sala, godz.: 18.00, 20.30 ,
KOBIETY MAFII 2 – 08-14.03, Duża sala, 
godz.: 18.00,
CORGI – PSIAK KRÓLOWEJ – 08-14.03, Mała 

sala, godz.: 14.00, 16.00,
RALPH DEMOLKA – 09-10.03, Duża sala, 
godz.: 10.30,
LEGO PRZYGODA 2 – 09-10.03, Mała sala, 
godz.: 10.00, 12.00,
OSTATNIA RODZINA – 12.03, Mała sala, 
godz.: 10.00

Król Maciuś Pierwszy na scenie  



Opowieść o dziejach XX w. 
to historia niespotykanego 
wcześniej rozwoju przemysłu 
zbrojeniowego. Autorzy serii 
ukazują, jak zastosowanie czoł-
gów odmieniło taktykę na polu 
bitwy. Dowiemy się, kto stał za 
pierwszymi projektami gąsieni-
cowych wozów bojowych i jak 
te maszyny zmieniały się przez 
dziesięciolecia

Odcinek 1. Wrzesień 1914 
roku. Francuzi i Anglicy rozpo-
czynają prace nad skonstruowa-
niem pojazdu opancerzonego, 
którego zastosowanie na polu bi-
twy odmieniłoby losy wojny. Gdy 
do walki z Niemcami wkraczają 
brytyjskie czołgi, rozpoczyna się 
nowa era w historii kon� iktów 
zbrojnych. Dokumentaliści pre-
zentują, jak przebiegała praca 
inżynierów, którzy zaprojektowa-
li pierwsze pojazdy bojowe tego 
typu. 

Odcinek 2. Listopad 1918 
roku. Na mocy traktatu wer-
salskiego Niemcy nie mogą się 
zbroić. Wkrótce jednak w tym 
kraju rozpoczynają się pota-
jemne prace nad opancerzonym 
wozem bojowym. Również 
w Związku Radzieckim powsta-
ją nowoczesne konstrukcje tego 
typu. We wrześniu 1939 roku 
niemieckie czołgi wjeżdżają do 
Polski, a wkrótce walczą w całej 
Europie. 

Po trupach do celu

Od zera 
do milionera
Opowieść o narodzinach sieci najpopular-

niejszych barów szybkiej obsługi na świecie.
Ray Kroc (Michael Keaton) jest 52-let-

nim nieudacznikiem, który stale żyje przeko-
naniem, że w końcu uda mu się odnieść suk-
ces. Próbuje sprzedawać miksery do szejków.

Pewnego dnia jeden z barów w San Ber-
nardino złożył zamówienie aż na sześć mik-
serów. Ray mknie do Kalifornii, gdzie tra� a 
do pierwszej restauracji McDonald's, którą 
prowadzą bracia, Dick i Mac.

Bracia wymyślili nowatorski system ser-
wowania jedzenia w 30 sekund od złożenia 
zamówienia. Ray, zachwycony rewolucyjnym 
pomysłem, namawia braci do stworzenia sieci 
restauracji w całych Stanach Zjednoczonych. 
W miarę rozrastania się fastfoodowego im-
perium, chce mieć coraz więcej władzy. Jak 
wiele poświęci, aby zbudować najbardziej roz-
poznawalną markę na świecie?

„Trudno sobie wyobrazić w głównej roli 
kogoś innego niż Michael Keaton. Doskonale 
potra� ł oddać na ekranie łajdaka, któremu już 
po pierwszym spojrzeniu na innowacyjność 

restauracji Dicka i Maca zaświeciły się sym-
bole dolara w oczach. Jego Ray jest zarówno 
irytujący, jak i napastliwy, ale przede wszyst-
kim wraz z kolejnymi minutami � lmu staje 
się coraz bardziej bezwzględny” – pisał jeden 
z recenzentów.

Pewnie nie wiesz...
Muchy, które przyciągał zapach baru, to 

w rzeczywistości Cocoa Krispies – kakaowe 
płatki śniadaniowe, które rozrzucano przed 
potężnym wentylatorem.

Po długim, wyczerpującym dniu � lmowa-
nia, Michael Keaton zamówił na plan dwa sa-
mochody serwujące lody. Zafundował orzeź-
wienie całej ekipie. 

McImperium
TVP1 piątek 22.45

Odwaga i siła nie wystarczą

Magazyny 
wędrują 

z wojskiem
Wojująca armia oprócz wybit-

nych dowódców i mężnych żołnie-
rzy potrzebuje także zaopatrzenia. 
Bez prowiantu, wyposażenia czy 
transportu niemożliwe jest prowa-
dzenie jakichkolwiek działań wo-
jennych. 

Zanim kilkunastotysięczna ar-
mia choćby zbliży się do pola walki, 

trzeba ją nakarmić, tak by dostar-
czyć każdemu żołnierzowi 4000 
kalorii dziennie, wyposażyć w ciepłe 
ubrania i solidne buty, przetrans-
portować nie tylko armię, ale i jej 
broń oraz pozostały sprzęt nieraz 
na odległość kilku tysięcy kilome-
trów, utrzymać armię w czystości 
i bez chorób pasożytniczych, dać jej 
miejsce do spania, przechowywania 
broni, a nawet skorzystania z toalety. 

Seria pełna zaskakujących fak-
tów i nowych danych z najważniej-
szych kon� iktów.

Jak wygrać wojnę 
TVP Historia piątek 20.55, 

niedziela 20.10, odc. 1/3

Maszyny 
bojowe

Era czołgów, Focus TV sobota 12.05 odc. 1/4, niedziela 12.05 odc. 2/4

       Zmieniły bieg wojen

a to ciekawe reklama
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Chińskie przygody
Mulan w obronie 

trzech księżniczek
Dalsze losy pięknej i odważnej Mu-

lan i jej przezabawnego opiekuna, smo-
ka Muszu. 

Po uratowaniu kraju przed najaz-
dem Hunów, Mulan spotyka nie lada 
niespodzianka – jej ukochany Generał 
Szang prosi ją o rękę! 

Zanim jednak młodzi staną na ślub-
nym kobiercu muszą przypieczętować 
narodowe przymierze eskortując trzy księżniczki, by zawarły zaplano-
wane małżeństwa. Gdy jednak Mulan odkrywa, że kobiety są zmuszane 
do tych ślubów wbrew ich woli, postanawia zmienić bieg wydarzeń. 

Oliwy do ognia w tym całym zamęcie dolewa oczywiście Muszu, 
który chce, aby Mulan jak najdłużej nie wychodziła za mąż, by z kolei 
on mógł dalej pracować jako jej smok-strażnik. 

Pewnie nie wiesz... 
Nazwisko rodowe Mulan, Fa, powinno być wymawiane Hua. 

Oznacza ono „kwiat". 
Mulan II Polsat sobota 8.45

Na rajskiej wyspie i w kosmosie
Kolorowy świat Barbie 
BARBIE I SIOSTRY  
NA TROPIE PIESKÓW

Dziewczęta przybywają wraz ze 
swoimi pieskami na rajską wyspę, gdzie 
odbywa się wielki konkurs taneczny. 
Postanawiają przy okazji wybrać się na 
krótką wycieczkę na pobliski Festiwal 
Tańczących Koni. Ale w czasie festi-
walu pieski znikają! Podczas gdy szcze-
niaczki odkrywają wyspę na własną „łapę", dziewczyny muszą urucho-
mić wyobraźnię i wspólnymi siłami odszukać swoich rozbawionych 
czworonożnych przyjaciół…

BARBIE: GWIEZDNA PRZYGODA
Tym razem Barbie wystąpi w roli kosmicznej księżniczki, która 

przemierza przestworza na kosmicznej deskorolce. Jednak pewnego 
dnia migoczące na niebie gwiazdy zaczynają przygasać. Uratowanie ko-
smosu to zadanie, z którym musi zmierzyć się kosmiczna księżniczka.

Barbie i siostry na tropie piesków Puls2 sobota 11.25
Barbie: Gwiezdna przygoda Puls2 sobota 12.50, niedziela 9.30

Aladyn z wyobraźni złodziejaszków
Niezwykła kraina czarodziejów

W wielkim domu towarowym dwaj złodzieje uciekają przed pogo-
nią. Znajdują schronienie w dziale dziecięcym. Zostają zmuszeni przez 
dzieci do opowiadania bajek. 

W ten sposób przenosimy się do kolorowej krainy, gdzie mieszkają 
piękne księżniczki, czarodzieje, a ulubionym środkiem transportu jest 
latający dywan. Tam poznajemy Aladyna, którego niektórzy mylnie 
biorą za Ali Babę, a także jego rapującego sługę czyli wszechmocnego 
dżina we własnej osobie. 

Nowe przygody Aladyna TV Puls niedziela 18.00

Bezdomny 

mistrz sztuk walki

Uczeń+ ochroniarz 

= dobra zabawa

Trzech nastolatków  
już od pierwszego dnia nowego 

roku szkolnego staje się obiektem 
drwin i szturchańców ze strony 

lokalnych osiłków. 
Skargi składane do dyrektora nie po-

magają, wręcz pogarszają ich sytuację. 
Chłopcy decydują się na niezwykły krok – 
chcą zatrudnić ochroniarza, który będzie 
ich bronił przed kolegami. Na ich interne-
towe ogłoszenie odpowiada Drillbit Tay-
lor (Owen Wilson) podający się za mistrza 
sztuk walki i najemnika, w rzeczywistości 
zaś bezdomny cwaniaczek. Jego oferta 
jest jednak najtańsza i dlatego on właśnie 
zostaje ochroniarzem chłopaków. W ten 
sposób rozpoczyna się feeria komicznych 
wydarzeń, spontanicznie wymyślanych 
sztuk walki i wyssanych z palca historii 
Taylora.

Ochroniarz amator
TVN niedziela 14.50

plac zabaw
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Marlena Siok: - Szpital znajduje się 
w momencie „przejściowym”. I o ile 
brak dyrektora nie wpływa na jego 
poprawne funkcjonowanie, o tyle 
wstrzymuje podejmowanie strate-
gicznych działań... 

Hanna Majewska-Dąbrow-
ska: - Zdecydowanie tak. Dlate-
go dla szpitala ważne jest żeby 
wybór nowego dyrektora odbył 
się jak najszybciej, po to by sy-
tuacja ta została unormowana. 
Jeśli chodzi o zarządzanie szpita-
lem, to konieczne jest osiągnięcie 
stabilnej sytuacji. Dzięki temu 
ułatwi nam ona pracę i pozwoli 
efektywnie funkcjonować. 

M.S: - Kiedy zatem przewidywany jest 
wybór nowego dyrektora? 

H.M: - Mam nadzieję, że 
w pierwszej połowie marca. 
Rozwiązanie umowy z poprzed-
nim dyrektorem nastąpiło 28 
lutego. Komisja powołana przez 
zarząd województwa podlaskie-
go ogłosiła już konkurs na to 
stanowisko. 

M.S: - Pani dyrektor przejdźmy jed-
nak do obszaru, za który była Pani 
do tej pory odpowiedzialna, czyli do 
lecznictwa. Pod koniec lutego odbyło 
się podpisanie deklaracji dotyczącej 
partnerstwa dla transplantacji w wo-
jewództwie podlaskim. W tym pro-
gramie łomżyński szpital obecny jest 
od 2011 roku. Jakie działania przez 
ten czas udało się zrealizować w tym 
zakresie? 

M.S: - Celem deklaracji jest 
zaktywizowanie szpitali do po-
dejmowania działań w kierun-
ku rozszerzenia transplantacji 
w Polsce, w szczególności w wo-
jewództwie podlaskim. Nie je-
steśmy przodującym regionam 
w tym zakresie, a szkoda, bo 
osób potrzebujących jest wiele. 
Transplantacja to w wielu przy-
padkach jedyna skuteczna me-
toda leczenia i ratowania życia. 
Deklarację podpisał wojewoda 
podlaski, marszałek wojewódz-
twa podlaskiego, konsultanci 
wojewódzcy z wielu dziedzin, 
a także dyrektorzy 15 szpitali 
z województwa podlaskiego. 

M.S: - Ile takich pobrań rocznie odby-
wa się tu w szpitalu?

H.M: - Zdecydowanie za 
mało. Życzylibyśmy sobie, żeby 
było znacznie więcej. W 2018 
roku niestety doszło tylko do 
jednego. Było to pobranie wielo-

narządowe: dwie nerki i wątroba. 
Natomiast w latach poprzednich 
było po kilka w roku. A to wciąż 
jest za mało. Działania, które 
muszą być organizowane w ra-
mach tej deklaracji o współpra-
cy wymagają przede wszystkim  
powołania przez szpital komi-
sji ds. orzekania o śmierci oraz 
koordynatorów transplantacji. 
Jeśli chodzi o nasz szpital, taka 
komisja funkcjonuje od wielu 
lat. Koordynatorzy do spraw 
transplantacji również. Mówię 
kooordynatorzy, gdyż poprzed-
nio był tylko jeden koordynator. 
Doświadczenie jednak przeko-
nało nas, że zdecydowanie lepiej 
będzie jeśli w szpitalu pojawi 
się druga osoba, która alterna-
tywnie wesprze swoją wiedzą 
i doświadczeniem. Według mnie 
jest to dobry ruch i mam nadzie-
ję, że dzięki temu tych pobrań 
w łomżyńskim szpitalu będzie 
znacznie więcej. Deklaracja ma 
dla nas ogromne znaczenie jeśli 
chodzi o zaktywizowanie szpi-
tala. Ta świadomość społeczna 
w naszym kraju jest ciągle zbyt 
niska. W mojej ocenie jest na-
dal zbyt wiele nieuzasadnionych 
oporów, przez które być może 
nie jedno życie nie zostało ura-
towane. 

M.S: - Pani dyrektor, pozostając w ob-
szarze lecznictwa nie można pominąć 
neurochirurgii. Minęło bowiem 10 
lat, od kiedy profesor Jan Podgórski 
i doktor Sławomir Skrzyński przyjeż-

dżają do Łomży by operować głównie 
dyskopatię szyjną i lędźwiową kręgo-
słupa…  

H.M: - Współpraca z pro-
fesorem Podgórskim i jego eki-
pą trwa nieustannie od 10 lat. 
Jest to niezwykle ceniona przez 

nas współpraca, ponieważ za-
biegi, które wykonywane są 
przez neurochirurgów z War-
szawy, jak pokazują statystyki, 
są bardzo potrzebne w naszym 
regionie. Tych przypadków, 
które wymagają interwencji 

neurochirurgicznej jest znacz-
nie więcej. Niemniej jednak jest 
to inicjatywa, która poszerza 
zakres świadczonych w szpi-
talu usług. Sam fakt, że wyko-
nujemy 200-250 takich zabie-
gów - jest to głównie problem 
dyskopatii szyjnej i lędźwio-
wej, wśród pacjentów nie tylko 
z naszego miasta, ale całego 
regionu  - pokazuje, że są one 
wykonywane na naprawdę wy-
sokim poziomie. 

M.S: - Te 200-250 przypadków rocznie 
chyba potwierdza jak ważna i po-
trzebna jest to dziedzina medycyny? 

H.M: - W naszym szpitalu 
może trudno mówić o neuro-
chirurgii, ponieważ te zabiegi 
przeprowadzane są w ramach 
oddziału ortopedycznego. I są 
to bardzo ograniczone zabiegi 
z zakresu neurochirurgii. Nie-
mniej jednak dyskopatia szyjna 
czy lędźwiowa staje się coraz 
bardziej powszechna i dotyka 
coraz większej liczby osób. Dla-
tego sam fakt, że mieszkańcy 
naszego regionu mogą liczyć na 
pomoc w tym zakresie jest naj-
ważniejszy.   

Dla szpitala ważne jest, by wybór dyrektora 
odbył się jak najszybciej

O konieczności jak najszybszego wyboru nowego dyrektora, 
Partnerstwa dla Transplantacji w województwie podlaskim, a także 
10-leciu operacji neurochirurgicznych w Łomży przeprowadzanych 

przez specjalistów z Wojskowego Instytutu Medycznego z Hanną 
Majewską-Dąbrowską, zastępcą dyrektora ds. lecznictwa 

w Szpitalu Wojewódzkim im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
w Łomży, obecnie pełniącą także funkcję dyrektora, rozmawia 

Marlena Siok. 



18 www.narew.infoliteratura

Powieść z nieznaną  
historią w tle 

Zenon 
Krajewski

„Meandry Losu” to cykl powieściowy 
o trudnej polskiej historii w I połowie 
XX wieku na wschodnim Mazowszu 
(Łomża i okoliczne powiaty), w któ-
rym ukazane zostały pogmatwane 
losy Polaków i Żydów w obliczu wojny, 
okupacji sowieckiej, a potem niemiec-
kiej. Autorem jest Zenon Krajewski. 
W tym wydaniu Tygodnika Narew pu-
blikujemy kolejny fragment powieści.

ROK 1940

6
Michał Łyn wychodząc z ko-

ścioła w tą marcową niedzielę za-
stanawiał się dlaczego proboszcz 
chce się z nim widzieć. Po mszy 
starał się nie zachodzić na pleba-
nię, bo ksiądz miał wtedy zwy-
kle sporo interesantów, a on nie 
chciał, żeby rodzina długo czekała 
na mroźnym powietrzu na jego 
powrót. Dziś jednak kościelny 
w trakcie zbierania na tacę na-
chylił się do niego i szepnął, żeby 
zaszedł po mszy na plebanię. Po 
wyjściu z kościoła powiedział żo-
nie, że proboszcz wezwał go, więc 
musi do niego zajść. Miał nadzie-
ję, że ta wizyta długo nie potrwa. 
Jakoż ksiądz już na niego czekał 
w kuchni i szybko poprowadził do 
pokoju, gdzie zwykle rozmawiali.

- Wybacz, Michale, to nagłe 
wezwanie. Mam do ciebie sprawę 
niecierpiącą zwłoki – usprawie-
dliwił się proboszcz, widząc nie-
zbyt zadowolonego Łyna.

- Ksiądz zawsze może na 
mnie liczyć – Michał starał się 
zbagatelizować problem – ale nie 
jestem sam, rodzina czeka przy 
koniach, a dzieci są takie niecier-
pliwe. 

- Wiem, wiem. Szybko ci 
sprawę wyłożę i zaraz pojedziesz 
do domu. Posłuchaj uważnie.

- Z drugiej strony proszę nie 
uważać, że przyszedłem tu po 
ogień – zastrzegł się Michał.

- Dobrze, dobrze, Michale – 
uśmiechnął się proboszcz. - Jak 
już wiesz, na emigracji we Francji 
powstał polski rząd, na które-
go czele stanął generał Sikorski. 
Utworzył on w kraju podziemną 
organizację do walki z okupanta-
mi. Nazywa się Związek Walki 
Zbrojnej. Emisariusz Komendy 
Głównej próbował się przedostać 
przez Narew, ale miał pecha, bo 
wpadł w przerębel i się skąpał. 

- To dobrze, że nie utonął – 
zauważył Łyn. Wychowany nad 
Narwią, doskonale znał rzekę 

w jej dolnym biegu i wiedział, że 
w tych okolicach do płytkich nie 
należy.

- Widzieli to miejscowi chło-
pi z brzegu i rzucili się mu na 
pomoc.

- Miał sporo szczęścia w tym 
nieszczęściu – skonstatował Mi-
chał rezolutnie.

- To wysportowany człowiek, 
wychodził z wielu opresji. Ale 
po tej kąpieli zachorował. Jest 
w Rybakach. Stamtąd przysłali 
mi wiadomość na jego prośbę.

- A co ja mogę w tej sytuacji 
pomóc? – zdziwił się Łyn. – Jemu 
chyba potrzeba lekarza.

- Jemu najpierw potrzeba 
kryjówki- sprostował proboszcz. 
- Pewnego, całkowicie bezpiecz-
nego schronienia. NKWD sza-
leje. Taki emisariusz to dla nich 
gratka. Jak go złapią, w mig 
rozwalą całą strukturę ZWZ na 
naszym terenie. Nie wiem gdzie 
on zmierzał, ale chyba raczej do 
Białegostoku.

- To trochę kluczył. Prostszej 
drogi nie mógł wybrać?

- Michale, wcześniej mówiłeś, 
że chciałbyś coś zrobić dla kraju. 
Nadarza się okazja. Trzeba zor-
ganizować mu pewną, całkowi-
cie bezpieczną kwaterę, a potem 
dostarczać żywności i leków, żeby 
szybko wydobrzał i poszedł robić 
swoją robotę – ksiądz próbował 
nie okazywać irytacji.

- Ja pomocy nie odmawiam, 
proszę księdza. Do swojej cha-
łupy go jednak nie wezmę. Nie 
mam warunków. Mogę pojechać 
i zabrać go z Rybaków, ale naj-
pierw muszę znaleźć dla niego 
odpowiednie miejsce. 

- Jakieś leki mu załatwię, 
ale niezbyt wiele i nie na długo 
– stwierdził proboszcz. - Przy-
jedź do mnie jutro to ustalimy 
szczegóły. Zabierz go i umieść 
w pewnym, bezpiecznym miej-
scu. Trzeba go szybko postawić 
na nogi.

- Dobrze, proszę księdza – 
zgodził się Łyn. - Zabiorę go 
stamtąd jeszcze dziś wieczorem, 
ale najpierw muszę załatwić tę 
kryjówkę. Jutro przyjadę do księ-
dza i zdam relację.

- W takim razie z Bogiem 
i powodzenia. Oczekuję cię ju-
tro przed południem – proboszcz 
wstał i pobłogosławił Łyna.

W drodze do wozu Michał 
zastanawiał się co powiedzieć 
żonie. Uznał, że trzeba będzie 

jej powiedzieć prawdę, ale nie od 
razu. 

Czekając na obiad Łyn naj-
pierw zadbał, żeby nakarmić swój 
zwierzęcy dobytek. Korciło go, 
żeby natychmiast po przyjeździe 
do Setna pójść do wdowy Bu-
dziszowej mieszkającej na skra-
ju wsi, nieopodal lasu i załatwić 
u niej schronienie dla emisariu-
sza. Musiał jednak cierpliwie 
poczekać na obiad. Swojej Geni 
powiedział tylko, że ksiądz pro-
sił go o odwiedzenie jeszcze dziś 
wieczorem jednego z gospodarzy 
w Rybakach. Na dalsze pyta-
nia miał tylko jedną odpowiedź: 
„opowiem ci ze wszystkimi 
szczegółami później, jak wrócę”. 

Po obiedzie poszedł prosto do 
Teofili Budzisz, której w poprzed-
nim roku, jeszcze przed wojną 
polsko-niemiecką zmarł mąż, a że 
dzieci nie mieli, więc została sama 
na niewielkim gospodarstwie. 
Mieszkała w drewnianym domku 
niczym nie odróżniającym się od 
innych, na samym skraju wsi, więc 
Michał właśnie o niej najpierw 
pomyślał.

Zastał ją w domu grzejącą się 
przy piecu i robiącą coś na dru-
tach.

- Niech będzie pochwalony – 
pozdrowił gospodynię.

- Na wieki wieków – odpo-
wiedziała, przypatrując się nie-
zwyczajnemu gościowi, Michał 
Łyn nie miał bowiem w zwyczaju 
odwiedzać sąsiadów w niedzielę. 

- Dziwi się pewnie Teofila na 
moją wizytę – zagaił Michał sto-
jąc w progu.

- A tak jakby racja, sąsiedzie. 
Nigdy nie słyszałam o twoim 
łażeniu po wsi w niedzielę. Coś 
pilnego musisz mieć do mnie. Ja-
kiegoś lekarstwa potrzeba?

- Prawdę mówiąc nie lekar-
stwa konkretnie, ale pomocy tak.

- No to weź krzesło i siądź 
sobie przy kuchni, bo tu najcie-
plej.

Łyn przystawił sobie krze-
sło tak, jak proponowała i siadł, 
spoglądając na gospodynię. Była 
to postawna i ładna kobieta, któ-
rej uroda może trochę z wiekiem 
przygasła, ale nadal ściągała peł-
ne podziwu spojrzenia mężczyzn. 
Budziszowa nic sobie z nich ni-
gdy nie robiła. Jej mąż z powodu 
swojej siły i postury cieszył się 
respektem wszystkich chłopów 
w okolicy. Teraz, po jego śmier-
ci, w okresie żałoby żaden męż-

czyzna nie śmiał uderzać do niej 
w konkury. Nikt jej zatem nie 
odwiedzał, za to ona często od-
wiedzała sąsiadów, ale najmniej 
Łynów.

- A teraz mów co cię do mnie 
sprowadza, boś przecież nie przy-
szedł w konkury - roześmiała się 
jak z dobrego żartu.

- No chyba nam to nie jest 
sądzone – uśmiechnął się nie-
pewnie. – Mam sprawę od księ-
dza proboszcza – zdecydował się 
podeprzeć autorytetem duchow-
nego z Miastkowa.

- Skoro od księdza to można 
powiedzieć, że załatwione – zde-
cydowała od razu Budziszowa.

- Pozwól mi sąsiadko naj-
pierw przedstawić całą sprawę. 
Znajomy księdza z niemieckiej 
strony przekradł się przez zieloną 
granicę i tutaj zachorował. Ruscy 
z Niemcami teraz współpracują. 
Gdyby go znaleźli pewnie odesła-
liby go z powrotem. Za nielegal-
ne przekroczenie granicy trafiłby 
niechybnie do więzienia, w któ-
rym nie przetrzymałby ciężkiego 
śledztwa. Trzeba go przechować 
aż wydobrzeje. Pomyślałem, że 
u Teofili miałby spokój. 

- Dobrze pomyślałeś - zgo-
dziła się z nim kobieta. - Jeśli 
ksiądz prosi, ten człowiek będzie 
miał tu przykładną opiekę. 

- Przywiozę go późnym wie-
czorem. Sam, bez świadków. Jak 
zajadę, będę pewnie potrzebował 
pomocy.

- Jak usłyszę, że wjeżdżasz 
na podwórko, wyjdę z chałupy 
i pomogę w czym będzie trzeba 
- obiecała.

- No to w takim razie nic 
tu po mnie. Sprawa załatwiona, 
będę się zbierać – podniósł się 
i odstawił krzesło. - Muszę po 
niego jechać. Najpierw chciałem 
się upewnić czy mogę liczyć na 
pomoc Teofili. 

- Jeśli ksiądz prosił, nie mo-
głabym się nie zgodzić – podnio-
sła się ze swojego miejsca przy 
piecu, ukazując w pełni swoje po-
nętne jeszcze kształty.

Łyn zakłopotany odwrócił 
głowę.

- Dobrze, w takim razie jadę 
po niego. 

- Nigdzie się nie wybieram 
w niedzielne popołudnie. Będę 
czekać, a w międzyczasie przygo-
tuję pokój dla tego chorego.

- Jestem pewien, że ksiądz 
proboszcz to doceni – zapewnił 

Łyn na odchodnym.
Opuszczając posesję Budzi-

szowej, nie omieszkał otworzyć 
bramy, po czym szybko wrócił 
do siebie, zaprzągł konie do sań 
i skierował się w stronę Rybaków. 

Jakąś godzinę później odna-
lazł opisane mu przez księdza 
miejsce i bez wahania wszedł do 
niepozornej chaty na skraju wsi.

- Niech będzie pochwalony 
Jezus Chrystus.

- Na wieki wieków – odpo-
wiedziano mu z głębi chaty.

- Przysyła mnie proboszcz. 
Mam zaopiekować się człowie-
kiem, który do was dotarł z po-
mocą dobrych ludzi.

- Ja mam znać was i nie znać. 
Jesteście z Setna? – starszy czło-
wiek poznał Łyna.

- Lepiej, żebyście człowieku 
nie pamiętali o mnie i tych od-
wiedzinach – żachnął się Michał. 
– Gdzie chory, psia krew? – spy-
tał rozeźlony.

- A gdzie ma być? Toć w alkie-
rzu – odpowiedział stary. - Moja 
jest z nim. Zachorował zaraz po-
tem jak go do nas przyprowadzili.

- Nic dziwnego skoro skąpał 
się w przerębli. Trzeba było go od 
razu rozebrać z mokrych rzeczy 
i natrzeć całe ciało.

- Toć tu od rzeki niedaleko. 
Uratowali go nasi sąsiedzi i przed 
utonięciem, i przed zamarznię-
ciem zarówno. I przyprowadzi-
li do nas, bo my najbliżej rzeki 
mieszkamy. I sami.

- Tak, tak. Pozwólcie, że 
wejdę do niego – Łyn zastukał 
do pokoju obok. Nikt nie od-
powiedział, ale mimo to wszedł. 
Zobaczył leżącego na szerokim, 
dwuosobowym, dużym łóżku 
mężczyznę w wieku około czter-
dziestu lat. Obok siedziała star-
sza kobieta.

- Przepraszam, że wchodzę 
bez zaproszenia. Ksiądz pro-
boszcz mnie wysłał po tego pana 
– zwrócił się najpierw do kobiety. 
– Czy pan da radę wstać i ubrać 
się? – spytał mężczyznę. - Przy-
jechałem, żeby pana stąd zabrać. 
Za dużo osób wie o pojawieniu 
się kogoś obcego w tej wsi. Tu nie 
jest bezpiecznie – wyjaśnił szyb-
ko.

- Tak wiem – emisariusz, po-
stawny mężczyzna około czter-
dziestki spojrzał uważnie na 
Łyna – ale obawiam się, że nie je-
stem w stanie spacerować. Mam 
wysoką gorączkę.
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- Przyjechałem tu saniami. 
Musi pan natychmiast stąd się 
ruszyć. Tak będzie bezpieczniej 
dla pana i tych ludzi – spojrzał na 
kobietę.

- Rozumiem. Czy pomoże mi 
się pan ubrać?

- W kilka minut nas tu nie 
będzie – zwrócił się do staruszki. 
– Ludziom, jakby pytali, mówcie, 
że ktoś tego człowieka odwiedził 
i zabrał. Nie wiecie kto to był 
i gdzie pojechał.

- Tak powiemy - zapewniła 
staruszka. - W naszej wsi nie ma 
donosicieli, bo nas pierwszych 
ruscy by zamkli.

- Możemy zostać sami? – 
spytał zniecierpliwiony Łyn.

- A jakże. Poczekam w kuch-
ni – wskazała na drzwi i wyszła.

- Niech się pan zbiera, bo 
trzeba stąd szybko wiać – wyja-
śnił. 

- Jak trzeba to trzeba. Niech 
mi pan pomoże – poprosił chory 
wsuwając spodnie. 

- Pomogę panu włożyć buty.
Z pomocą Michała chory 

emisariusz w ciągu kilku minut 
ubrał się i był w stanie iść. Obaj 
pożegnali się ze starszym mał-
żeństwem i wsiedli do sań. Łyn 
podał swemu podopiecznemu 
koc.

- Niech się pan tym szczelnie 
okryje. Czeka nas kawałek dro-
gi. Dobrze, że przez las, to tak 
okrutnie nie wieje. Da pan radę 
wysiedzieć na tej ławce? – spytał 
mężczyznę z troską w głosie.

- Postaram się. A długo mamy 
jechać? – spytał słabym, zrezy-
gnowanym głosem mężczyzna. 

- Jakieś pół godziny, nie wię-
cej – skłamał, aby podtrzymać go 
na duchu.

- No to chwała Bogu. Dam 
radę – uśmiechnął się słabo, sta-
rając się szczelnie okryć kocem.

Nie minęła godzina, a byli na 
miejscu w Setnie. Łyn pomógł 
emisariuszowi dojść do domu 
Budziszowej i zostawił go już 
w kuchni pod opieką gospodyni, 
zapewniając, że zajrzy następne-
go dnia. Jego misja zdawała się 
być zakończona, ale tak napraw-
dę dopiero się zaczęła.

Następnego ranka Michał 
Łyn, po wykonaniu niezbędnych 
prac przy swoim dobytku, po-
śpieszył do domu Budziszowej. 

- Witam mojego dobrodzieja 
– emisariusz przywitał Łyna już 
od progu.

- Niech będzie pochwalony 
– Michał zdjął czapkę przez sza-
cunek dla gospodyni i jej gościa, 
którego sam do niej sprowadził 
poprzedniego wieczora.

- Na wieki wieków! – odpo-
wiedziała Budziszowa. - Siądź-
cie, drogi sąsiedzie – Teofila 
przysunęła mu stołek do łóżka. 
Łyn podszedł do chorego i podał 
mu rękę, po czym usiadł.

- Cieszę się, że znajduję pana 
w lepszym nastroju i pewnie sa-
mopoczuciu także.

- Pani Teofila zajęła się mną 
już wczoraj. Rozebrała do ro-
sołu, natarła jakąś miksturą, 
postawiła bańki i jeszcze dała 
jakieś ziółka do picia. Słowem 
- dziś czuję się znacznie lepiej. 
Jakby gorączka ustąpiła i ból 
głowy mniejszy.

- Musi pan wypoczywać jesz-
cze kilka dni - wtrąciła Teofila. 

- Tak, jestem jeszcze słaby, 
ale już optymistyczniej patrzę na 
życie.

- A tu wszędzie nic optymi-
stycznego się nie dzieje – zauwa-
żył smutno Michał Łyn.

- Mam coś do zrobienia na 
gumnie, to zostawię was samych 
– powiedziała kobieta i wyszła 
z pokoju. Mężczyźni odetchnęli, 
bo obydwaj mieli pytania do sie-
bie nawzajem.

- Jestem „Wuj” – mężczyzna 
jeszcze raz podał rękę.

- Ale nie mój – zażartował 
Łyn ściskając jego rekę. – Michał. 
Imię chyba wystarczy.

- Tak, w konspiracji im mniej 
się wie o innych, tym lepiej – 
podsumował emisariusz.

- Ja nie działam w konspira-
cji. Pomogłem panu, bo poprosił 
mnie o to ksiądz proboszcz.

- Rozumiem. Niemniej szcze-
rze się pan przejął moją osobą, 
skoro dziś tu pana widzę.

- To chyba oczywiste. Jestem 
Polakiem i katolikiem. Tylko 
z tych powodów powinienem 
panu pomóc nie raz, a kilka razy. 
Będę się martwić o pana nawet 
wtedy, gdy pan stąd pójdzie tam, 
gdzie zamierzał dotrzeć.

- Miło to słyszeć – uśmiech-
nął się nieco kpiąco. - Na mojej 
drodze do celu pomogło mi już 
wielu ludzi. Może zbyt wielu - 
dodał po chwili przerwy.

- Stamtąd, gdzie pana zna-
lazłem, musiał się pan jak naj-
szybciej zabierać. Zbyt wielu 
ludzi wiedziało o obcym we wsi. 
A czerezwyczajka nie śpi. Znam 
ruskich i znam bolszewików jesz-
cze z Wielkiej Wojny.

- Tak? – emisariusz okazał 
zdziwienie.

- Byłem carskim kawale-
rzystą. Walczyłem z Niemcami, 
a potem bolszewikami. Kilka 
razy mnie raniono. Raz poważ-
nie. Odczuwam to do dziś.

- Niech się pan strzeże i nie 
opowiada o tym zbyt często.

- A kto mnie wyda? Pan?
- Ludzi pan nie zna? Dziś 

trzeba uważać nawet na przyja-
ciela. Wszyscy we wsi pana lubią?

- To są Polacy, a nie jakiś obcy 
element.

- Żydzi też nie są obcym ele-
mentem na tych ziemiach, a za-
chowywali się różnie.

- Ich w małych wioskach nie 

ma. Ale w Miastkowie owszem, 
jest ich sporo – przyznał Łyn.

- Tam pewnie bym nie prze-
trwał bezpiecznie.

- Miałby pan tam małe szan-
se i o tym proboszcz dobrze wie-
dział, jeśli to właśnie do mnie się 
zwrócił o ukrycie pana.

- Jeszcze raz dziękuję – na-
chylił się w kierunku Łyna. – 
Myślę, że tutaj szybko dojdę do 
zdrowia. Gdyby jeszcze ta Teofila 
była młodsza …

- Bój się pan Boga – oburzył 
się Łyn. – Toć to wdowa. 

- Żartowałem. Po prostu to 
miła i uczynna kobieta. I chyba 
znachorka, zielarka.

- Ba, słynna na całą okolicę – 
potwierdził z dumą jej sąsiad.

- No to coś czuję, że wkrót-
ce opuszczę jej gościnne progi 
i pójdę do swojej roboty. Zamiast 
działać, wyleguję się tutaj i jakieś 
głupstwa mi chodzą po głowie.

- To znaczy, że pan zdrowie-
je. Aleś się pan skąpał. Chwała 
Bogu, że nie utonął.

- Miałem dużo szczęścia, że 
ci ludzie byli w pobliżu. Z drugiej 
strony to może właśnie oni wy-
cięli te przeręble. Bo co by robili 
tak blisko nad rzeką?

- To możliwe. Tam jest wielu 
takich, którym się co rusz chce 
świeżej ryby. 

- Mniejsza o to – emisariusz 
machnął ręką zniecierpliwiony 
tą jałową wymianą zdań. – Będę 
panu zobowiązany, jeśli ze-
chce mnie pan odwiedzać aż do 
opuszczenia przeze mnie tego 
gościnnego miejsca. 

- Ma pan moje słowo, że nie 
zostawię pana na pastwę tej po-
czciwej, ale jak każda, pewnie 
zrzędliwej kobiety. Tak naprawdę 
niewiele o niej wiem. Nigdy nie 
wchodziłem jej w drogę, że tak 
powiem.

- Ile ona może mieć lat? – 
mrugnął do Łyna.

- W metrykę to jej nie za-
glądałem, ale chyba jest kilka lat 
starsza ode mnie, czyli już około 
pięćdziesięciu – Michał z preme-
dytacją nieco zawyżył wiek Bu-
dziszowej.

- Mam czterdzieści cztery 
lata.

- No, no. Popatrz pan, popatrz 
– zdziwił się Łyn. To równych lat 
jesteśmy. Z dziewięćdzisiątego 
szóstego? A wygląda pan znacz-
nie młodziej ode mnie.

- O, może trochę, ale nie-
znacznie – gorliwie zaprzeczył 
emisariusz. - Wy tu na wsi wszy-
scy ciężko pracujecie. W słońcu 
i w słocie. W mieście jest lżejsze 
życie to i wyglądamy młodziej. 

- Przepraszam, że spytam. Je-
śli to narusza konspirację niech 
pan nie odpowiada. Pan wojsko-
wy?

- A wątpił pan w to choćby 
przez moment? 

- Przepraszam, że głupio spy-
tałem. No bo gdzie mógł pan za-
chować taką sylwetkę?

- Właśnie. Ćwiczenia, dobry 
człowieku. Ćwiczenia i tylko 
ćwiczenia.

- Wiem, sam byłem w wojsku 
ładnych kilka lat.

- W carskim wojsku to się 
służyło latami, piętnaście, dwa-
dzieścia, a czasem i do śmierci.

- I tak by było w moim przy-
padku, gdyby nie doszło do woj-
ny, a potem rewolucji. Cud od 
Boga, że przeżyłem, chociaż kil-
kakrotnie raniony.

- Jak chce pan wiedzieć, bo 
widzę, że aż pana skręca z cieka-
wości, to też miałem swoje dwie 
kampanie. Dla mnie pierwsze 
były zwycięskie. W dziewiętna-
stym byłem w Wilnie, a w dwu-
dziestym w Kijowie…

- I pod Warszawą … - wtrącił 
Michał.

- Tak. I pod Warszawą – 
emisariusz spojrzał uważnie na 
swojego rozmówcę i zamilkł, gdy 
przypomniał on mu też gorycz 
porażki w tej zwycięskiej wojnie 
tysiąc dziewięćset dwudziestego 
roku.

- Pamiętam to lato. Nie mo-
głem wziąć udziału w tej tak 
ważnej dla Polski wojnie. I już 
w żadnej innej. Przechodziła tędy 
ta bolszewicka dzicz. Obszarpa-
na, bosa, z karabinami na sznur-
kach. Wyglądało to jeszcze go-
rzej, niż w Rosji. Pomyślałem, że 
bolszewicy sięgnęli po głębokie 
rezerwy.

- I zastanawiał się pan pewnie 
dlaczego my, Polacy, nie możemy 
sobie z nimi poradzić?

- Gardziłem i gardzę bolsze-
wikami. Kilka lat z nimi walczy-
łem. Wiem co naszym było. To 
upadek ducha. Stan, który do-
pada każdego żołnierza, jeśli do-
stanie łupnia raz i drugi, a potem 
zaczyna się cofać. 

- My cofaliśmy się od Dnie-
pru i Niemna aż po Wołomin.

- Bez oderwania się od nie-
przyjaciela i przegrupowania nie 
sposób się podnieść - zauważył 
Łyn. - Pamiętam, że robiliśmy 
tak w Rosji wiele razy. Tam to był 
istny taniec. W końcu wyrwa-
łem się z tego zaklętego kręgu, 
przedarłem do Polaków.

- My też w końcu oderwali-
śmy się od bolszewików. Zrobili-
śmy to w sierpniu raz a skutecz-
nie. I odzyskaliśmy ducha walki. 
Pognaliśmy bolszewika, że prosił 
o pokój.

- Ale to było dawno. Przyzna 
pan?!

- Wiem co pan ma na myśli – 
stwierdził z gorzkim uśmiechem 
emisariusz. – Chodzi o niedaw-
ną kampanię niemiecką. To już 
inna wojna. Nowoczesne czołgi 
i samoloty przeciwko koniom 
i piechurom. Nie mieliśmy cie-

nia szansy. Nie było żadnej bitwy 
granicznej. Niemcy weszli w Pol-
skę jak w masło. Szybko poszat-
kowali nas na małe ugrupowania 
bez łączności między sobą i bez 
spójnego dowództwa. Liczyli-
śmy na aliantów, a oni naszym 
kosztem chcieli tylko kupić sobie 
dodatkowe lata bez wojny. Za to 
lojalnego sojusznika kupił sobie 
Hitler…

- Kto by się tego spodziewał 
– Łyn westchnął ze smutkiem 
w oczach.

- No właśnie. Że Stalin z Hi-
tlerem wejdą w komitywę, nikt 
nie przypuszczał. Ale w ten spo-
sób ten chciwy i chytry Gruzin 
bez żadnej daniny własnej wy-
szarpnął szwabom połowę Polski.

- I co teraz? – spytał Łyn.
- Teraz trzeba powoli od-

budowywać ducha, który jest 
głęboko ukryty w ludzkich ser-
cach. Polska nie umarła dopóki 
są Polacy - zapewnił emisariusz. 
- Będziemy budować struktury 
wojskowej konspiracji. Tu, pod 
Sowietami, jest jeszcze gorzej 
niż pod Niemcem. Nie wiesz 
kto wróg, a kto przyjaciel. Nie 
ma poważnej bariery językowej. 
Sowieci są bezwzględniejsi niż 
Niemcy. Zaczęli od aresztowań 
na wielką skalę, a teraz będą ci-
snąć aż oczyszczą teren. Miesiąc 
temu była wielka akcja wywózki 
na Sybir. Setki rodzin. Cieszcie 
się, że tu na razie spokój. Ale mu-
sicie być przygotowani na repre-
sje.

- Lepiej nie mówić tego gło-
śno – zatrwożył się chłop nie na 
żarty. 

- To wcale nie znaczy, że fakt, 
o którym się nie mówi, nie istnie-
je. Z aresztowaniami należy się 
liczyć każdego dnia. A może So-
wieci założyli sobie, że wywiozą 
stąd wszystkich Polaków? Prze-
cież Łomża to Mazowsze. Gdzie 
tu mowa o Białorusi? Nawet 
o Białymstoku tego nie powiem, 
chociaż na wschód i południe od 
miasta czystego języka polskiego 
trudno uświadczyć. Już oni wie-
dzą dlaczego włączyli te rdzennie 
polskie ziemie do Białorusi. Żeby 
wynarodowić. A jak? Tylko przez 
wywózki i sprowadzanie tu swo-
ich jest to możliwe. Mam jednak 
nadzieję, że nie będą mieć na to 
czasu - skonstatował „Wuj”.

Wracając do siebie Michał 
zastanawiał się nad losem swoim 
i swoich najbliższych. Czy czeka 
ich i większość zamieszkałych 
w okolicy chłopów wywózka na 
Sybir? Z ciężkim sercem przy-
znał sam przed sobą, że nic zrobić 
nie może. Uciec nie ma dokąd. 
Musi zatem zdać się na wyroki 
Boga i Jego opiekę. Ta nadzieja 
w beznadziejności paradoksal-
nie uspokoiła nieco jego obawy. 
Wchodząc do domu pozbył się 
zasępionej miny.
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Większego "podatku śmieciowego" 
w Łomży nie będzie. Przynajmniej na 
razie. Prezydent Mariusz Chrzanowski 
przegrał pierwsze ważne głosowanie 
w tej kadencji. Zadecydował jeden 
głos. 

Stawki obciążające miesz-
kańców Łomży miały wzrosnąć 
o około 20 procent, np do 18 
złotych miesięcznie w przypad-
ku jednoosobowych gospodarstw 
domowych w blokach i 29 w do-
mach jednorodzinnych oraz, od-
powiednio, do 29 i 47 zł, gdy 
rodziny są wieloosobowe. Dla 
mieszkańców., którzy nie mieli-
by ochrony segregować odpadów, 
podwyżki byłyby znacznie wyż-
sze.   

Wiadomo było, że sprawa 
podniesienia opłat za odbiór 
i wywózkę odpadów będzie naj-
gorętszym punktem obrad kolej-
nej sesji Rady Miejskiej Łomży. 
I tak sie stało. Był w dyskusji 
ważny głos posła Lecha Anto-
niego Kołakowskiego, były dys-
kusja na argumenty i emocje 
i wreszcie głosowanie, w którym 

wzięli udział wszyscy radni i nikt 
nie wstrzymał sie od głosu. 12 do 
11 wygrali w nim przeciwnicy 
podwyżek.

Początek sesji  przypominał 
wydarzenia sprzed dwóch lat, kie-
dy poprzednim razem rozważane 
były podwyżki opłat za odpady. 

Poseł Lech Antoni Kołakowski 
wziął wtedy i teraz udział w sesji 
przekonując, że podwyżki będą 
dużym obciążeniem dla łomżyń-
skich rodzin i że należy szukać 
innych sposobów - na przykład 
cięcia kosztów - aby ich uniknąć. 
I podobnie jak wtedy spotkał się 

z zarzutami populizmu ze strony 
radnych reprezentujących "klub 
prezydencki".

Prezydent Mariusz Chrza-
nowski i jego zastępca Andrzej 
Garlicki przekonywali radnych, 
że podwyżka jest nieuchronna, 
ponieważ wzrosły koszty zago-
spodarowania odpadów przez 
spółkę ZGO (jej usługi drożeją 
już od 1 marca), m. in., z powo-
du konieczności spalania znacz-
nej części śmieci w Białymstoku. 
Dodatkowy czynnik to przetarg 
na odbieranie odpadów z gospo-
darstw domowych. Tu także je-
dyna firma biorąca przedstawiła 
ofertę wyższą niż dotychczaso-
wa o 20 procent. Padały też ar-
gumenty o korzystniejszych dla 
rodzin oraz osób najuboższych 
mechanizmach kształtowania 
cen.  

Przeciwnicy podnosili przede 
wszystkim dane dotyczące kosz-
tów działania spółki ZGO i jej 
wydatków np. na promocję. Mó-
wili także o różnicach kosztów 
odbierania odpadów z miejskich 

terenów "wielorodzinnych" 
i "jednorodzinnych". Jednym 
z ważniejszych argumentów 
było także zestawienie stawek 
w Łomży ze stosowanymi w in-
nych Regionalnych Instalacjach 
Przetwarzania Odpadów Komu-
nalnych w województwie, w któ-
rych jest taniej.    

- Propozycja władz miasta 
była nieprzygotowana, niekom-
pletna i mało klarowna - uważa 
radny Tadeusz Kowalewski.

Dlatego głosowanie było 
"na styk". Za podwyżkami pro-
ponowanymi przez  prezyden-
ta Mariusza Chrzanowskiego 
opowiedziało się 11 radnych  
z jego klubu oraz radni Koalicji 
Obywatelskiej. Przeciw było 12 
z Prawa i Sprawiedliwości oraz 
Przyjaznej Łomży, a także jedyny 
radny niezrzeszony.

W podsumowaniu debaty 
Andrzej Garlicki poinformował, 
że w tej sytuacji konieczne bę-
dzie unieważnienie przetargu na 
odbiór odpadów w mieście od  
kwietnia. Wyraził też obawę, że 
podwyżki "podatku śmieciowe-
go" mogą być w efekcie jeszcze 
wyższe niż proponowane teraz, 
bo temat będzie musiał wrócić 
do decyzji samorządu.        

- W systemie zagospodaro-
wania odpadów powstała w ten 
sposób dziura - dodał. 

Osiemnastka  
dla mieszkańców Łomży 

Łomżyńskie MPK uruchomiło od 4 marca nową linię. Autobusy docierają do nie-
których części miasta, gdzie dotąd nie było tras komunikacji miejskiej. 

Jak informuje transportowa firma, linia numer 18 łączy dwa 
skrajnie położone punkty miasta: ulicę Nowogrodzką (Pętla Targo-
wica) z osiedlem mieszkaniowym położonym przy nowym odcin-
ku ulicy Zawadzkiej. Przebiega  ulicami, na których nie było dotąd 
przystanków (ul. Księżnej Anny, Rycerska, Polowa przy Urzędzie 
Skarbowym).

Uruchomienie tej linii jest odpowiedzią na liczne sugestie 
i wnioski mieszkańców i ma na celu skrócenie drogi dojścia do naj-
bliższego przystanku – podkreślają przedstawiciele MPK. 

„Liczymy na to, że dzięki temu przybędzie nam nowych pasa-
żerów, którzy do tej pory woleli jeździć samochodem, czy chodzić 
pieszo. Jest to działanie spójne z polityką ograniczenia ruchu samo-
chodów osobowych w mieście a tym samym  zmniejszenia zanie-
czyszczenia powietrza. Utworzenie tego rodzaju połączenia możli-
we było dzięki zakupowi małych autobusów marki KARSAN, które 
już obsługują linie MPK” - czytamy w komunikacie.

Przedsiębiorstwo informujemy, że wkomponowanie nowej linii 
autobusowej  w system połączeń wymusiło wprowadzenie niewiel-
kich korekt na pozostałych trasach, które również będą obowiązy-
wały od 04.03.2019 r. Prosi też o uwagi i sugestie dotyczące zapla-
nowanej linii oraz całej sieci komunikacji miejskiej (np. w sprawie 
rozkładu jazdy). 

W dni powszednie „Osiemnastki” będą wyruszać w dni powsze-
dnie z Nowogrodzkiej o: 6:55, 8:05, 9:15, 12:40, 14:00 i 15:20; z Za-
wadzkiej o - 7:35, 8:40, 9:55, 13:20, 14:40 i 16:00. Czas przejazdu 
na całej długości trasy oszacowany został na 25 minut.   

Przystanki znajdują się m.in. przy Łukasińskiego, Sikorskie-
go, Wojska Polskiego, Polowej (Urząd Skarbowy), alei Legionów, 
Sikorskiego (przy Lidlu i Wyszyńskiego), Zawadzkiej (Veneda), 
księżnej Anny, Rycerskiej, Piłsudskiego, Kazańskiej, Sybiraków 
Zawadzkiej.

Z dwóch  
burs jedna

Minimalną większością jednego głosu 
(11 do 10) Rada Miejska Łomży zade-
cydowała, że od września zlikwidowa-
na zostanie Bursa Szkolna nr 3 przy 
ulicy Zjazd. Budynek nie zmieni jed-
nak przeznaczenia i nadal będzie go-
ścić uczącą się w Łomży młodzież, tyle 
że już jako część Bursy Szkolnej nr 2.

Według zapewnień władz 
miasta, nikt z pracowników obu 
placówek nie straci zatrudnienia.   

- Niezrozumiała jest ta de-
cyzja i pośpiech, z jakim został 
a wprowadzona - mówi radny 
Tadeusz Kowalewski, przewod-
niczący Komisji Edukacji i Kul-
tury. - Dlaczego zmiany mają 

dotyczyć tych dwóch burs, a nie 
wszystkich trzech w mieście? 
Jak już coś mamy coś robić, to 
porządnie i kompleksowo.

Rzeczywiście poza dyskusją 
znalazły się np. wątki Bursy nr 1, 
obsady stanowisk kierowniczych 
w połączonych placówkach czy 
programów edukacyjnych i wycho-
wawczych realizowanych w nich. 

Radnym, którzy mieli wąt-
pliwości w sprawie burs zabra-
kło jednego głosu, aby zapobiec 
zmianom. Nową sytuację w miej-
skiej oświacie opisuje zatem ko-
munikat Urzędu Miejskiego:

"Zawiadamiam, że na sesji 
w dniu 27 lutego 2019 r. Rada 
Miejska Łomży podjęła uchwa-
łę w sprawie zamiaru likwidacji 
z dniem 31 sierpnia 2019 r. Bursy 

Szkolnej Nr 3 w Łomży.
Zgodnie z art. 89 ust. 1 

i 8 ustawy z dnia 14 grud-
nia 2016 r. Prawo oświatowe /
Dz.U. z 2018 r poz. 996 z późn. 
zm./ organ prowadzący ma obo-
wiązek na co najmniej 6 miesięcy 
przed terminem likwidacji po-
wiadomić o zamiarze likwidacji 
bursy pełnoletnich wychowan-
ków i rodziców wychowanków 
niepełnoletnich.

Równocześnie informuję, że 
wychowankowie uczęszczają-
cy do Bursy Szkolnej Nr 3 będą 
mieli możliwość korzystania, po-
cząwszy od 1 września 2019 r., 
z Bursy Szkolnej Nr 2 względnie 
Bursy Szkolnej Nr 1 w Łomży, 
przy czym budynek byłej bursy 
nr 3 w Łomży stanie się częścią 
Bursy Szkolnej Nr 2 w Łomży, 
zatem warunki pobytu i opieki 
nie ulegną zmianie".

Radni odrzucili podwyżkę opłat za 
odpady, czyli dziura w systemie 

Tadeusz Kowalewski, przewodniczący 
komisji edukacji
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USŁUGI REMONTOWO – BUDOWLANE
Układanie kostki brukowej z mate-
riału własnego i powierzonego. Pro-
jekt GRATIS. Doświadczenie, szybko 
i solidnie. Tel. 602 520 783. 

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

U s ł u g i 
dekarskie 
- Perfekt 
dach: po-
krycia dachowe, wymiana konstruk-
cji dachowych, kominy z klinkieru, 
podbitki, montaż okien dachowych 
i włazów, materiały. Łomża, Boguszy-
ce 17, Łukasz Just. Tel. 508 637 509.  

IWBUD Iwona Wiśniewska wypo-
życzalnia sprzętu budowlanego i  
i ogrodniczego:
- młoty wyburzeniowe i inne
- zagęszczarki
- rusztowania
- piły spalinowe
- kosiarki, wykaszarki do trawy, are-
ator
- sprzęt rolniczy
Łomża, ul. Nowogrodzka 44B. Tel. 
600 011 914. 

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

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

układanie kostki brukowej: podjaz-
dy, tarasy, chodniki i schody. SOLID-
NIE. Tel. 509 981 956.

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

USŁUGI FINANSOWE
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
Sprzedam 9 ha łąki, okolice Łom-
ży plus ciągnik 363 P z turem. Tel. 
512 807 562.

Sprzedam dom piętrowy w zabu-
dowie szeregowej, parter przezna-
czony na działalność gospodarczą, 
Łomża, ul. Wojska Polskiego. Tel. 
572 345 607.

RÓŻNE

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

Sprzedam kanapę trzyosobo-
wą: 235x90x90 i dwuosobo-
wą:140x90x90 obie z funkcją spania, 
stan bardzo dobry - nowy styl, kolor 
stalowy. Tel. 696 022 019.

RENOWACJA WYROBÓW SKÓRZA-
NYCH. ZAJMUJEMY SIĘ: RENOWACJĄ 
MEBLI SKÓRZANYCH ,TAPICERKĄ 
SAMOCHODOWĄ SKÓRZANĄ,OD-
NAWIANIEM KOMBINEZONÓW MO-
TOCYKLOWYCH ORAZ INNE USŁUGI. 
TEL. 882 621 247

MATRYMONIALNE
Poznam Panią (do lat 60) do stałego 
związku. Tel. 791 522 721.

MOTORYZACJA
Sprzedam Busa VW Transporter 
T4, 1995 rok, cena 3000 zł. Do ma-
łej negocjacji, brak przeglądu. Tel. 
609 108 027.

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

Sprzedam Saab 93 AERO Sport, 1,9 

TTiD, 2008 rok, full opcja, doinwe-
stowany. Tel. 600 680 455.

Elektromechanika samochodowa. 
Kompleksowy serwis klimatyzacji, 

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

Akacjowa 5. Tel. 518 362 426. 

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

PRACA
Przyjmę pracownika do gospodar-
stwa rolnego, może być rencista lub 
emeryt.  Tel. 784 497 101. 

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

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

GABINET TLENOTERAPII HIPERBARYCZNEJ. 
UDAR, ZAWAŁ, NOWOTWÓR, 

REUMATYZM, BORELIOZA, 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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Gdybym był 
bogaczem 

Regionalny Ośrodek Kultury w Łom-
ży zaprasza na koncert „Gdybym był 
bogaczem”, nawiązujący do musicalu 
„Skrzypek na dachu”. To fantastyczna 
historia o mleczarzu Tewje, oparta na 
tradycjach żydowskich, wykorzystu-
jąca niepowtarzalny humor i sposób 
myślenia charakterystyczny dla kul-
tury żydowskiej ale jakże uniwersalny 
dla całej ludzkości.

„Gdybym był bogaczem” to 
90 minut fantastycznych wra-
żeń. Wspaniałej muzyki, tekstów 
i brawurowych wykonań. 

Obsada: Tewje – Marek Szy-
dło; Gołda – Ewa Dąbrowska; 
Cejtł i Fruma Sara – Monika 
Chrząstowska; Chudł – Izabe-
la Rzeszowska; Perczyk – Piotr 
Chomik;  Motł– Piotr Sierecki; 
Lejzer Wolf i Rabin – Henryk 
Rajfer.

W Polsce niemal wszystkie 
teatry muzyczne podejmowały 
się wystawienia tego musicalu, 
a przeboje jak choćby tytuło-
wy „Gdybym był bogaczem...” 
weszły na stałe do repertuaru 
śpiewaków operowych i zawsze 
z entuzjazmem przyjmowane są 

przez publiczność. Poza sztan-
darowym utworem spektaklu nie 
zabrakie także innych, nie mniej 
pięknych i wruszającyh utwo-
rów, takich jak: To świt, to noc, 
Kwiatku mój, czy też finałowej 
Anatewki.

W przedstawieniu usłyszy-
my znakomitych aktorów i śpie-
waków scen warszawskich oraz 
poprzez oryginalną scenogra-
fię tamtych lat będziemy mogli 
przenieść się do przedwojennej 
Anatewki. 

Koncert odbędzie się 8 kwiet-
nia 2019 roku, o godzinie 19.00, 
w sali widowiskowej Centrum 
Kultury przy Szkołach Katolic-
kich w Łomży, ul. Sadowa 12. 

LIST DO REDAKCJI

Dziękujemy  
za Filipa 

My, rodzice Filipa Wądołow-
skiego, wyrażamy szczere po-
dziękowania wszystkim, którzy 
dołożyli starań, w organizację 
koncertu 24 lutego 2019 roku 
w Galerii Veneda w Łomży.

Dzięki Waszemu wsparciu 
dalsza rehabilitacja i leczenie jest 
możliwa do realizacji, a osiąga-
nie kolejnych sukcesów jest tyl-
ko kwestią czasu, pomimo walki 
ze straszną i nieprzewidywalną 
chorobą, jaką jest padaczka leko-
oporna.

My otwieramy się z chorobą 
Filipka, choć to trudne, gdy uze-
wnętrzniamy się ze stanem zdro-
wia, który pozostawia wiele do 
życzenia, wręcz marzenia o nor-
malności…

Tekst ten nie będzie jednak 

pełen smutku, a wiary w innych 
ludzi.

  Ludzi, którzy bez wahania 
pomagają, wspierają, poświęcają 
swój cenny czas, pracę własnych 
rąk, a przede wszystkim otwarte 
serce na historię osób potrze-
bujących, w tym naszego synka, 
których jak wiemy jest wiele na 
świecie, w Polsce, a nawet w na-
szym mieście… Ci ludzie poma-
gają, są pełni empatii i zrozumie-
nia, otaczają dobrym słowem, 
wsparciem, którego bardzo po-
trzebujemy w ciężkich chwilach. 
Jedni ofiarują miłe spojrzenie, 
zrozumienie, inni podzielą się 
swoim talentem, zdolnościami 
i możliwościami. 

Na   stronie allegro.charyta-
tywni.pl Organizacja Pożytku 
Publicznego, Fundacja Dzieciom 
„Zdążyć z Pomocą”, której Fi-
lip jest podopiecznym założyła 
w naszym imieniu zbiórkę, gdzie 
wystawiane są zmaterializowane 
cegiełki serc osób ich ofiarują-
cych:

 
1.       Koszulka i zdjęcie z auto-
grafem Adama Kownackiego: 
https://charytatywni.allegro.pl/
koszulka-z-autografem-adama-
-kownackiego-i9283492

2.       Voucher na wynajem auto-
busu MPK Łomża:
https://charytatywni.allegro.pl/
voucher-na-wynajem-autobusu-
-mpk-w-lomzy-i9283570
3.    Voucher na zakupy w Sklepie 
Karolinka w Łomży:
https://charytatywni.allegro.pl/
bon-upominkowy-do-sklepu-
-karolinka-lomza-i9299902 
4.       Voucher na metamorfozę 
stylizacji włosów w KG Studio 
Fryzur i Urody Karoliny Gar-
dockiej:
https://charytatywni.allegro.pl/
voucher-na-metamorfoze-styli-
zacji-wlosow-i9299995 
5.    Voucher na 1 zabieg w komo-
rze hiperbarycznej przy Medicor 
w Łomży: https://charytatywni.
allegro.pl/voucher-na-1-zabie-
g-w-komorze-hiperbarycznej-
-i9300073 

Zapraszam do wzięcia udzia-
łu w licytacjach zbiórki „22117 
Wądołowski Filip -Wspólnie dla 
Filipka”, której zebrane środki 
w całości zostaną przelane na 
subkonto mojego syna w funda-
cji i wykorzystane na niezbędne 
środki medyczne i rehabilitacyj-
ne.

 AGNIESZKA I ANDRZEJ WĄDOŁOWSCY, 
RODZICE FILIPA

„Jednym z beneficjentów rekonstruk-
cji rządu po wyborach do PE może 
zostać Jarosław Zieliński, który miał-
by zastąpić na stanowisku minister 
edukacji Annę Zalewską – poinfor-
mowała "Rzeczpospolita". To na ra-
zie, oczywiście, etap dziennikarskich 
spekulacji i „przecieków”, ale w tym 
akurat przypadku mających napraw-
dę interesujące podstawy.

Poseł Jarosław Zieliński, 
mieszkaniec Suwalszczyzny, czę-
sty gość Łomży i regionu łom-
żyńskiego, od powstania rządu 
Prawa i Sprawiedliwości po wy-
borach 2015 roku jest wicemini-
strem spraw wewnętrznych i ad-
ministracji. W resorcie zajmuje 

się przede wszystkim policją, 
strażą pożarną, służbami mun-
durowymi. Z tym jest kojarzony 
i z tym także wiążą się od czasu 
do czasu jego problemy, jak choć-
by nagłaśniane od pewnego czasu 
sprawy skarg policjantów z Su-
wałk i innych ośrodków na upo-

litycznienie służby czy tworzenie 
przez wiceministra „prywatnego 
folwarku”.

Podbudową stanowiska Jaro-
sława Zielińskiego w MSWiA 
jest choćby jego wieloletni staż 
parlamentarny (bez przerw od 
IV kadencji, czyli 2001 roku), 

praca w sejmowej komisji spraw 
wewnętrznych, stanowisko wi-
ceministra spraw wewnętrznych 
(w latach 2006 – 2007) czy funkcja 
burmistrza Warszawy Śródmie-
ścia  (2002 – 2004). Tam zdobył 
z pewnością wiedzę i doświadcze-
nia potrzebne w MSWiA.

Ale Jarosław Zieliński to 
również polonista z wykształce-
nia, nauczyciel w początkach ka-
riery zawodowej, kurator oświa-
ty w Suwałkach i Białymstoku, 
wiceprzewodniczący sejmowej 
komisji edukacji, wiceminister 
edukacji w pierwszym rządzie 
PiS  (2006 – 2007), a zatem też 
fachowiec od oświaty.           

Temat ewentualnej zmia-
ny resortu przez posła z woje-
wództwa podlaskiego pojawił 
się, gdy Prawo i Sprawiedli-
wość ogłosiło czołówki swoich 
list kandydatów do Parlamen-
tu Europejskiego. Znalazla się 
tam także obecna minister edu-
kacji Anna Zalewska. Są duże 
szanse, że mandat zdobędzie, 
a zatem opuści rząd. Zresztą 
do Brukseli wybiera się dosyć 
liczna grupa ministrów i wice-
ministrów z m.in. wicepremier 
Beatą Szydło, czy obecnym 
zwierzchnikiem Jarosława Zie-
lińskiego w MSWiA Joachi-
mem Brudzińskim i można 
się spodziewać głębszej rekon-
strukcji rządu.  

Poseł Jarosław Zieliński. Ze spraw wewnętrznych do edukacji?   
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Małżonkowie 
na schodach 

Piotr Łobodziński wygrał po raz pią-
ty Bieg na Szczyt Rondo 1, a jego 
małżonka Iwona Wicha zajęła drugą 
lokatę. Oboje reprezentują barwy Lu-
dowego Łomżyńskiego Klubu Sporto-
wego "Prefbet Śniadowo" Łomża.

Jak przypomina Andrzej Ko-
rytkowski, prezes i trener Klubu, 
to była już dziewiąta edycja pre-
stiżowego warszawskiego biegu, 
zaliczanego do cyklu Towerrun-
ning Tour 120. W 2016 roku 
odbywały się tutaj Mistrzostwa 
Europy w bieganiu po schodach. 
Piotr Łobodziński jest w tych za-
wodach zawsze - od 2011 roku, 
kiedy to debiutował w zawodach 
towerrunningowych. Teraz jego 
statystyki wyglądają następująco: 
5 razy 1 miejsce, 2 razy drugie i 2 
razy czwarte. 

Zawodnicy mieli do pokona-
nia 38 pięter oraz 836 stopni. Do 
Warszawy zjechało wielu czoło-
wych zawodników biegania po 
schodach z Europy, ale tym razem 
zabrakło najgroźniejszego rywala 
- Christiana Riedla z Niemiec.

Rywalizacja elity sportowej 
rozpoczęła się od eliminacji. Jak 
podkreślali sami zawodnicy, to 
kluczem do odniesienia zwycię-
stwa. Dobrze wiedział o tym fawo-
ryt z Łomży – Piotr Łobodziński, 
aktualny mistrz świata. Uzyskał 

czas 3:34 i wyprzedził drugiego 
zawodnika aż o 5 sekund. Zgod-
nie z przewidywaniami, biegi fi-
nałowe, rozgrywane w formule 
'na dochodzenie' nie przyniosły 
większych zmian w czołówce. Za-
wodnik LŁKS Prefbet Śniadowo 
Łomża kontrolował sytuację i na 
mecie mógł cieszyć się z kolejnego 
zwycięstwa. Po starcie udało nam 
się dopytać o wrażenia:

"Oczywiście jestem bardzo za-
dowolony ze zwycięstwa na wła-
snym terenie, jednak czasy jakie 
dzisiaj uzyskałem w biegu elimi-
nacyjnym oraz finałowym pozo-
stawiają trochę do życzenia. Nie 
wiem czym to było spowodowa-
ne, ale najwidoczniej moim lekki 
kilkudniowym przeziębieniem" – 
stwierdził Piotr Łobodziński.

W biegu kobiet na prowa-
dzeniu po eliminacjach była żona 
Łobodzińskiego - Pani Iwona. 
Jednak niecała sekunda przewagi 
nad druga zawodniczką nie wy-
starczyła i w finale rozgrywanym 
w formule na dochodzenie bie-
gaczka LŁKS "Prefbet Śniado-
wo" musiał uznać wyższość Anny 
Ficner za Złotoryi.

Klasyfikacja mężczyzn:
1) Piotr Łobodziński (POL)
2) George Heimann (GER) 
3) Michal Kovac (SLO)
Klasyfikacja Kobiet:
1) Anna Ficner (POL)
2) Iwona Wicha (POL)
3) Valentina Belotti  (ITA).

Organizacja Armia Fight Night wraca 
do Łomży po roku. Dojrzalsza, silniej-
sza i atrakcyjniejsza. Dla wielbicieli 
sportów walki gala zaplanowana na 5 
kwietnia zapowiada się fascynująco. 

Mistrzowie i "debiutant" 
Pierwszy mistrz organizacji, 

uhonorowany szablą, a nie pasem 
znanym w innych sportach wal-
ki, Patryk Surdyn z Black Hor-
se MMA Łomża, zmierzy się 
w głównym pojedynku gali z Ja-
kubem Wikłaczem z klubu Arra-
chion Olsztyn. Filip Bątkowski, 
główna postać federacji AFN, 
o obydwu mówi, że są wspania-
łymi wojownikami z aspiracjami 
na światową karierę, już niedługo.      

- Życzę wam panowie, aby 
wygrał lepszy. Żebyście obydwaj 
pokazali w przyszłości, że z pol-
skich miast, mniejszych miejsco-
wości, można wypłynąć na świa-
towe wody - powiedział Filip 
Bątkowski.

Obok walki wieczoru, kolej-
nym niezwykłym wydarzeniem 
będzie debiut Macieja Tercjaka 
w nowej dyscyplinie sportu. Uty-
tułowany zawodnik, medalista 
krajowych i europejskich imprez 
mistrzowskiej rangi, przechodzi 
z karate kyokushin do kickboxin-
gu, czyli w dziedzinę sportów 
uderzanych. Motywów zmiany 
podaje kilka, ale - jak przyznał 
- marzy o udziale w igrzyskach 
olimpijskich, a jest szansa, aby 
kickboxing wszedł do programu 
w 2024 roku w Paryżu. 

Wojsko i sport 
 - Łomża w poprzednim roku 

była miejscem, w którym odby-
wały się wielkie wydarzenia spor-
towe. Były one transmitowane 
w telewizjach ogólnokrajowych. 
Jesteśmy dumni z tego, że wize-
runek naszego miasta w ostatnim 
czasie się zmienił – mówił pod-
czas konferencji prezydent Ma-
riusz Chrzanowski. - Dla mnie 
ważne jest to, że wydarzeniu we-
zmą udział zawodnicy łomżyń-
skich klubów. MMA jest u nas 
sportem niezwykle popularnym.

Jako miłośniczka sportów 
alki zadeklarowała się także poseł 
Bernadeta Krynicka. 

- Byłam na gali rok temu, 
miałam też okazję oglądać wal-
kę Patryka Surdyna w Siedlcach. 
Poznałam tam generała. Jarosła-
wa Gromadzińskiego, dowódcę 
18. Dywizji Zmechanizowanej. 
Rozmawialiśmy - także z sze-
fem sportu w Polsacie - o or-
ganizacji gal mieszanych sztuk 
walki we wschodnich rejonach 
naszego kraju. Pomysł był taki, 
aby w każdym województwie 
takie wydarzenie miało miejsce 
przynajmniej raz w roku. Po-
wiem szczerze, że na moją proś-
bę ta najbliższa gala odbywa się 

w Łomży. Zasługujemy na to. 
Gala MMA Armia Fight Night 
promuje upowszechnianie spor-
tów walki w wojsku. A jak wiemy, 
w Łomży tego wojska nam nie-
bawem przybędzie – stwierdziła 
Bernadeta Krynicka 

Ten wątek podjął także Filip 
Bątkowski. . 

- To miasto sprzyja sportowi 
i cieszę się, że  tu wracamy. Mamy 
porozumienie z 18 Dywizją 
Zmechanizowaną, z generałem 
Jarosławem  Gromadzińskim.  
Będziemy wspólnie promować 
sport w wojsku, a także ekspo-
nować aspekt militarny i patrio-
tyczny w naszych działaniach. 
Sport to także świetny pomost 
do współpracy i promocji Łom-
ży oraz regionu. Dziękuję za 
wszystko i mam nadzieję, że ta 
druga gala nie będzie ostatnią 
i że będziemy wracać tu co roku 
- mówił.

Rywale
Patryk Surdyn i Jakub Wi-

kłacz, czyli uczestnicy głównej 
walki gali, zgodnie zadeklarowali 
radość z możliwości zmierzenia 
się przed łomżyńską publiczno-
ścią i wzajemnie się komplemen-
towali.  

 - Wracam do własnego mia-
sta, przed własną publiczność 
jako mistrz organizacji Armia 
Fight Night i cieszę się, że będę 

miał możliwość zawalczenia 
z tak dobrym rywalem – powie-
dział Patryk Surdyn . - Jestem 
bardzo szczęśliwy, że będę mógł 
stoczyć pojedynek na takiej gali, 
z takim zawodnikiem i w takim 
mieście. Jest to dla mnie ogrom-
na motywacja i wiem, że miasto, 
ludzie oraz sama organizacja 
stworzą niesamowitą atmosferę 
na tej gali. Dlatego bardzo moc-
no się przygotowuję, żeby dać 
jak najlepszą walkę i wygrać ten 
pojedynek – komentował rywal 
łomżyniaka, Jakub Wikłacz.

Ich starcie nazywane jest 
obroną przez Patryka Surdyna 
mistrzowskiej szabli przed pre-
tendentem.. Jak się jednak nie-
oficjalnie dowiedzieliśmy, nie-
zależenie od rozwoju wydarzeń, 
swoja szablę Patryk Surdyn i tak 
zachowa.

Transmisję z Armia Fight 
Night w Łomży przeprowadzi 
stacja Polsat Sport, a walka wie-
czoru ma być zaprezentowana 
także na otwartej antenie Polsa-
tu. Jak zaznaczył Filip Bątkowski, 
bilety na galę można już kupować 
w Kinie Millenium w Łomży 
oraz za pomocą portalu  www.
eventim.pl.

Karta walk Armia Fight Ni-
ght 5 Łomża (jeszcze nie wszyst-
kie szczegóły zostały ustalone):  
10. MMA 61 kg: Jakub Wikłacz 
(8-2-1) vs. Patryk Surdyn (4-0)
9. MMA 77 kg: Yanis Cherufa 
(7-3)  zast. Emmanuel Dawa (7-
3) vs.  Tomasz Jakubiec (9-2)
8. MMA 80 kg: Dominik Chmiel 
(8-6) vs Jacek Bednorz (6-4-1)
7. TBA
6. K1 77 kg: Alan Kwieciński – 
Roger Garbaczewski
5. MMA 77 kg: Kamil Dołgow-
ski (4-0) vs. Karol Skrzypek (4-0, 
4 KO) 
4. TBA
3. MMA 70 kg: TBA vs Norbert 
Daszkiewicz 
2. MMA 120 kg: Mateusz Baron 
(0-1) vs Sławek Rawiński (0-1)
1. K1 63 kg: TBA. vs Maciej Ter-
cjak

pro-am
4. Dominik Tkaczyk (Albert) 
vs. Krystian Nosek (Fight Club 
Łomża) - 66 kg
3. Kacper Capała (Forca Dęblin) 
vs. Patryk Wieryszko (Black 
Horse MMA Łomża) - 70 kg,
2. Marek Samociuk (Dziki 
Wschód) vs. Adrian Kozłowski 
(Black Horse MMA Łomża) - 
84 kg, 
1. TBA vs. Piotr Arnista (Black 
Horse MMA Łomża) - 77 kg.
Sponsorzy:  Tomasz Kurpiewski 
Inwestycje i Plastixal.

Armia wojowników powraca 
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