
TYGODNIK    NR 511    9 kwietnia 2019    ROK XIII    www.narew.info    redakcja@narew.info

POWIAT ŁOMŻYŃSKI   POWIAT KOLNEŃSKI   POWIAT ZAMBROWSKI   POWIAT WYSOKOMAZOWIECKI

Tej walki Patryk Surdyn nie przegrał, choć pobyt 
w oktagonie skończył na kolanach. Jasnowłosa Mar-
tyna, przed którą ukląkł, powiedziała jednak "tak" 
i to było drugie tego wieczora zwycięstwo wspania-
łego łomżyńskiego wojownika. V Galę Armia Fight 
Night zakończył z mistrzowską szablą i oficjalną 
narzeczoną.     

Mistrz
Kilka chwil wcześniej, zanim Martyna 

przyjęła zaręczynowy pierścionek,  sportowiec 
klubu Black Horse MMA Łomża wcho-
dził skupiony do oktagonu, aby walczyć jako 
pierwszy mistrz Armia Fight Night w obro-
nie tytułu. Czekał już tam na niego Sylwester 
Miller, niesłychanie groźny i twardy żołnierz 
z dobrą kartą zawodowych walk MMA. 

Walka wieczoru zaczęła się niezwykle 
dynamicznie. Sylwester Miller ruszył od 
razu do ataku, zepchnął Patryka Surdyna 

do siatki i starał się sprowadzić rywala do 
parteru. Łomżyński strażak utrzymał jed-
nak stójkę, skontrował kolanem i całą serią 
łokci na głowę. Sędzia błyskawicznie znur-
kował między wojowników i przerwał wal-
kę. Patryk Surdyn wygrał przez techniczny 
nokaut. Sylwester Miller obraził się, zszedł 
z ringu i nie wrócił nawet na oficjalne ogła-
szanie rezultatu. 

Zwycięski mistrz nie pozostał jednak sam 
w centrum uwagi sam. Zaprosił do oktagonu 
wzruszoną Martynę, padł na kolana i po-
prosił ją o rękę. Widzowie odpowiedzi nie  
słyszeli, ale prowadzący galę Łukasz "Juras"  
Jurkowski dopytał: Co odpowiedziałaś? Tak 
- powiedziała do mikrofonu dama, dla której 
zdobył chwałę i szablę, a stracił głowę Patryk 
Surdyn.

Dokończenie na str. 23

Patryk Surdyn zdobył szablę i serce Martyny

Większość przedszkoli, wszystkie 
szkoły podstawowe, prawie wszyst-
kie szkoły średnie (z wyjątkiem 
Zespołu Szkół Weterynaryjnych 
i Ogólnokształcących nr 7, w którym 
referendum nie dało wiążących wy-
ników oraz Szkół Katolickich), inne 
placówki oświatowe. Edukacja bardzo 
zwoniła w Łomży w poniedziałek 8 
kwietnia swoje normalne obroty. Po-
dobnie zresztą jak w kraju.

Jak szacuje Aleutyna Kołos, 
przewodnicząca struktur Związ-
ku Nauczycielstwa Polskiego 
w Łomży i powiecie łomżyńskim, 
strajk objął w tym regionie blisko 
40 placówek, a czynnie bierze 
w nim udział przeszło 700 na-
uczycieli. To w niektórych przy-
padkach 80 – 90 procent całej 
kadry placówki. W mieście zasięg 
strajku jest zdecydowanie większy 
niż w miejscowościach gminnych, 
ale podobno i tam przybywa pla-
cówek, które zamierzają się dołą-
czyć. A w niektórych z kolei ogła-
szane były rezygnacje z protestu.     

- Bardzo gorący i pracowi-
ty dzień – mówi przewodnicząca 
ZNP. - Jestem bardzo wdzięczna 
rodzicom, których ogromna więk-
szość zatrzymała dzieci w domach. 
Nie mamy dokładnych danych, ale 
do niektórych nie przyszli chyba 
żadni uczniowie. Dziękuję za zro-
zumienie naszej determinacji.

Jak dodaje Aleutyna Kołos, 
protest nie zna „granic związko-
wych” - biorą w nim udział na-
uczyciele zrzeszeni w ZNP, ale 
także z „Solidarności” i nie mają-
cy żadnej przynależności związ-
kowej. Ma też różne formy. Np 
w Zespole Szkół Specjalnych ze 
względu na specyfikę placówki, 
pedagodzy zaakcentowali moc-
niej protest tylko pierwszego 
dnia, a postanowili wrócić do 

normalnych zajęć już od wtorku, 
ale nadal solidaryzując się z ko-
legami.

„Sytuacja jest opanowana” - to 
określenie, którego często używał 
tego dnia Andrzej Stypułkow-
ski, zastępca prezydenta Łomży, 
w którego zakresie odpowiedzial-
ności znajdują się sprawy oświaty. 
Jak wylicza, strajku nie prowadzą 
przedszkola nr 4, 5 i 10, ale w po-
zostałych jednostkach tego szcze-

bla edukacji sytuacja jest także 
„opanowana”, czyli zapewniona 
została opieka dla nielicznych 
dzieci, których rodzice jednak 
przyprowadzili maluchy.

W Szkole Podstawowej nr 4 
dzieci akurat i tak miały w ponie-
działek rekolekcje wielopostne, 
a zatem spędzały czas poza pla-
cówką, pod opieką pedagogów. 

- Dyrektorzy potwierdza-
ją, że frekwencja jest znacznie 

mniejsza niż w „normalnych” 
dniach. Mam nadzieję, że strajk 
się nie przedłuży, ale zwróciliśmy 
się do naszych placówek kultury 
o przygotowanie w tym okresie 
rozszerzonej oferty zajęć – mówi 
Andrzej Stypułkowski.

Zresztą już wcześniej władze 
Łomży rozważały z dyrektorami 
szkół i przedszkoli różne wa-
rianty rozwoju sytuacji. Raczej 
nie powinno być problemów 
z zapewnieniem dzieciom opieki, 
a przede wszystkim  przeprowa-
dzeniem w odpowiedni sposób 
zaplanowanych na ten tydzień 
egzaminów gimnazjalnych.

- My jesteśmy gotowi do dal-
szych rozmów, rząd też deklaruje 
gotowość, chociaż trudno zrozu-
mieć, gdy przedstawiciele władz 
przychodzą na rozmowy z pro-
pozycją podnoszenia pensum, co 
faktycznie oznaczałoby obniże-
nie rzeczywistych płac, a przede 
wszystkim ogromne kłopoty 
nauczycieli, którzy już teraz mu-
szą „sztukować” wymiar godzin 
w kilku placówkach – mówi 
Aleutyna Kołos.

Nauczycielski strajk z postu-
latami znaczącej poprawy zarob-
ków został ogłoszony beztermi-
nowo. Dlatego bez rozmów na 
szczeblu rządowym trudno spo-
dziewać się jego zakończenia.

Nauczycielski protest ogarnął Łomżę  
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Wójt Gminy Łomża informuje,
że dnia 9.04.2019 r. został 

wywieszony na okres
21 dni wykaz nieruchomości 
przeznaczonych do oddania 

w dzierżawę. 
Wykaz został zamieszczony na 

tablicy ogłoszeń 
w Urzędzie GminyŁomża, 

ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a, 
18-400 Łomża oraz stronie: 
www.gminalomza.pl/bip

FARMAL Magazyn główny Łomża
Z A T R U D N I
„Magazyniera”

Od kandydata oczekujemy: 
- umiejętności pracy w zespole

- uczciwości i odpowiedzialności
- zaangażowania
- dyspozycyjności

- mile widziane prawo jazdy kat. B
- pozytywne nastawienie do klienta

- potrzebne uprawnienia na wózek widłowy
Gwarantujemy

- stabilność zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę
- konkurencyjne wynagrodzenie

- bogaty pakiet socjalny
- możliwość rozwoju zawodowego i awansu w strukturach firmy

- szkolenia i podwyższanie kwalifikacji zawodowych
 Kontakt: praca@farmal.pl

„Osobowości i Sukcesy Roku” to ple-
biscyt, w którym nagradzane są wy-
bitne osoby ze świata biznesu, spor-
tu, nauki, kultury i mediów. Wśród 
tegorocznych laureatów znaleźli się 
marszałek Adam Struzik oraz dwie 
mazowieckie instytucje kultury – 
Warszawska Opera Kameralna oraz 
Muzeum Romantyzmu w Opinogó-
rze. 

Kapituła doceniła dotych-
czasowe dokonania marszałka 
województwa zarówno na are-
nie polskiej, jak i  międzynaro-
dowej.  Marszałek Adam Stru-
zik od ponad 20 lat jest czynnie 
zaangażowany w życie społecz-
no-polityczne Mazowsza i Pol-
ski. Jest animatorem współpracy 
kulturalnej, naukowej i  bizne-
sowej w  województwie mazo-
wieckim. Inicjatorem projektów 
i programów związanych m.in. 
ze zwiększeniem innowacyj-
ności i konkurencyjności go-
spodarki regionu, e-rozwojem, 
bezpieczeństwem, służących 
ochronie i  upowszechnianiu 
dziedzictwa kulturowego.

– Serdecznie dziękuję za to 
wyróżnienie. To dla mnie wiel-
ka radość i zaszczyt. Jestem 

dumny, że wśród nagrodzonych 
znalazły się instytucje kultury 
prowadzone przez samorząd 
województwa mazowieckiego, 
czyli Warszawska Opera Kame-
ralna i Muzeum Romantyzmu 
w Opinogórze – mówił marsza-
łek Adam Struzik.

W tym roku w gronie na-
grodzonych w kategorii „Sukces 
Roku 2019” znalazły się także 
mazowieckie jednostki kultural-
ne prowadzone przez samorząd 

województwa mazowieckiego. 
Ten zaszczytny tytuł otrzymała 
Warszawska Opera Kameral-
na oraz Muzeum Romantyzmu 
w Opinogórze. Placówki zostały 
wyróżnione za  wieloletnią pracę 
i zasługi na rzecz rozwoju i pro-
mocji kultury. 

Grupa Medialna Narew 
z mazowieckiej Łomży dołącza 
się do gratulacji dla marszałka 
zaprzyjaźnionego regionu.  

Rocznice  
polskiego kwietnia

Prezydent Łomży Mariusz 
Chrzanowski, starosta Łomżyński 
Lech Marek Szabłowski oraz Łom-
żyński Oddział Związku Sybiraków 
zapraszają na łomżyńskie obchody 
79. rocznicy Zbrodni Katyńskiej, II 
masowej wywózki łomżyniaków na 
nieludzką ziemię oraz 9. rocznicy 
Katastrofy Smoleńskiej. Uroczysto-
ści odbędą się w środę 10 kwietnia 
2019 roku w Dolinie Pamięci Sank-
tuarium Miłosierdzia Bożego przy 
ul. Katyńskiej w Łomży.

Rozpoczną się o godz. 8:41 
włączeniem syren alarmowych na 
minutę. Koleke elementy programu 

to odczytanie  listy Ofiar Katastro-
fy Smoleńskiej, odśpiewanie hymnu 
państwowego oraz złożenie kwiatów 
przed Pomnikiem Sybiraków i Ofiar 
Katastrofy Smoleńskiej.

O godz. 9:00 rozpocznie się  
Msza św. w Sanktuarium Miło-
sierdzia Bożego.

Mazowiecki marszałek Adam Struzik 
"OSOBOWOŚCIĄ ROKU 2019”

Palmowa Niedziela
Już w najbliższą niedzielę rozpoczyna 
się okres bezpośrednio poprzedzający 
Wielkanoc. To Palmowa Niedziela, pięk-
nie świętowana na m.in. na Kurpiach 
w Diecezji Łomżyńskiej.    

Jak informuje katolicki portal deon.
pl, liturgia tego dnia jest pamiątką uro-
czystego wjazdu Jezusa do Jerozolimy 
pięć dni przed Jego ukrzyżowaniem. Jak 
podają Ewangeliści, zgromadzone wów-
czas tłumy rzucały na drogę płaszcze, 
gałązki oliwne i palmowe wołając: "Ho-
sanna Synowi Dawida: błogosławiony, 
który przychodzi w imię Pańskie".

Liturgia Niedzieli Palmowej jest 
rozpięta między dwoma momentami: 
radosną procesją z palmami oraz czyta-
niem- jako Ewangelii - Męki Pańskiej, 
zwykle z podziałem na role, według 
jednego z 3 Ewangelistów: Mateusza, 
Marka lub Łukasza (Mękę Pańską wg św. 
Jana czyta się podczas liturgii Wielkiego 
Piątku). W ten sposób Kościół podkreśla, 
że triumf Chrystusa i Jego Ofiara są ze 
sobą nierozerwalnie związane.

W Niedzielę Palmową obowiązu-
je czerwony kolor szat liturgicznych. 
Mimo to uroczystość ma wymowę ra-
dosną, gdyż rozpoczyna ciąg wydarzeń, 
przez które dokonało się zbawienie 

świata. Chrześcijańskie tajemnice wiary 
przenikają się wzajemnie - chwała i ra-
dość tworzą nierozdzielną całość z cier-
pieniem; w męce zapowiedziane jest 
zmartwychwstanie i zbawienie.

Zwyczaj święcenia palm pojawił 
się w Kościele w XI wieku. Palmy 
w Polsce zastępują często gałązki 
wierzbowe z baziami. Po ich poświę-
ceniu zatyka się je za krzyże i obra-
zy, by strzegły domu od nieszczęść 
i zapewniały błogosławieństwo 
Boże. Wtykano także palmy na pola, 
aby Pan Bóg strzegł zasiewów i plo-
nów przed gradem, suszą i nadmier-
nym deszczem.

Tancerze  
mistrzowie 

Dance Festival 4 School w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Szepietowie od-
był się po raz szósty. Prezentacje oraz 
bitwy tancerzy z północno - wschod-
niej Polski oceniało troje jurorów: 
Błażej "Bzyga" Górski - uczestnik 
programu You Can Dance, członek 
ekipy Fair Play Crew; Paulina "Polly" 
Wróblewska - członkini legendarnej 
ekipy Fair Play Kwadrat, Ziemowit 
"Siemek" Bogusławski – pedagog, 
nauczyciel, choreograf, instruktor 
tańca i akrobatyki. 

Na podium stanęło wielu 
łomżyńskich tancerzy reprezen-
tujących Stowarzyszenie Twór-
czego Działania "BK Step" Mar-
ka Kisiela.

W kategorii  hip hop battle 1 
vs 1 do lat 11-stu: Maja Krzoska  
- 1 miejsce, Oliwia Krukowska  - 
2 miejsce, Malwina Leszczyńska 
– 3 miejsce.

w kategorii  hip hop solo do lat 
13-stu: Kinga Krukowska -1miej-
sce, Zuzanna Broniek – 2 miejsce, 
Zuzanna Lubiecka – 3 miejsce;

w kategorii  hip hop battle 1 
vs 1 do lat 13-stu: Iza Zaczek  - 
2 miejsce, Kinga Krukowska – 4 
miejsce;

w kategorii  hip hop solo do 
lat 15; Alicja Bojarska – 1 miej-

sce,  Jeremiasz Cieniewicz – 2 
miejsce;

w kategorii  hip hop battle 1 
vs 1 do lat 15: Klaudia Brzeziak 
– 4 miejsce

w kategorii  hip hop battle 3 
vs 3 do lat 13: Zuzanna Lubiecka, 
Iza Zaczek i Zuzanna Pietrasz  - 1 
miejsce,  Maja  Krzoska, Ola Bruliń-
ska i Oliwia Krukowska – 2 miejsce, 
Kasia Boguska, Ania Chrapowicz 
i Natalia Salwowska – 3 miejsce

w kategorii  hip hop duety 
do lat 11: Kasia Boguska i Ania 
Chrapowicz  - 2 miejsce, Ola 
Brulińska i Oliwia Krukowska – 
4 miejsce

w kategorii  hip hop duety do 
lat 13: Maja Krzoska i Zuzanna 
Lubicka – 1 miejsce;

w kategorii  hip hop duety 
do lat 15: Jeremiasz Cieniewicz 
i Alicja Bojarska – 1 miejsce;

w kategorii  formacje do lat 
13: Homies Crew -1 miejsce 
w choreografii Krystiana Pielo-
cha

w kategorii  formacje do lat 
15:  United – 1 miejsce w cho-
reografii Adrianny Rajkowskiej

Wyjazd został dofinansowany 
z programu na realizacje zadania 
publicznego  " Udział Formacji 
Tanecznych w Międzynarodo-
wych i Ogólnopolskich Turnie-
jach tańca w 2019 roku" Ser-
decznie dziękujemy za wsparcie 
Panu Prezydentowi Mariuszowi 
Chrzanowskiemu.
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- Ta wersja Corolli bar-
dzo mi się podoba. Auto 
jest dobrze wykończone, ma 
ciekawy design i jest bardzo 
nowoczesne. Jak dla mnie 
jest również kompletnie 
wyposażona. Śledzę markę 
Toyota od wielu lat i widzę 
ogromny progres w jej roz-
woju – to nie nasza opinia, 
a jednego z klientów salonu 
Carolina Toyota w Ostrołę-
ce.

Elegancka linia nadwozia 
oraz luksusowe wykończenie 
wnętrza z niespotykanym 
w tej klasie aut bogatym 
wyposażeniem podnosi pre-
stiż tego przestronnego auta 
na wyższy poziom. Corolla 
Sedan debiutuje w wersji 
z ulepszonym napędem hy-
brydowym, zapewniając eks-
cytującą jazdę i wyjątkowe 
osiągi. Jednostka 1.8 Hybrid 
122 KM e-CVT jest opar-
ta na idealnym połączeniu 
silnika elektrycznego i spa-
linowego, co w efekcie po-
zwala jej pracować płynnie, 
cicho i niezwykle wydajnie. 

W naszych testach auto spa-
liło w mieście zaledwie 4.1 
litra na 100 km, a ten wynik 
może być mniejszy. 

Dzięki takim funkcjom, 
jak stacja do bezprzewo-
dowego ładowania tele-
fonu w konsoli centralnej 
czy system monitorowania 
martwego pola w lusterkach 
(BSM) jazda jest znacznie 
wygodniejsza. Opcjonalny 
wyświetlacz projekcyjny na 
przedniej szybie (HUD) po-
zwoli skupić się na drodze, 
pokazując najważniejsze in-
formacje tuż przed oczami 
kierowcy. Dodatkowo ada-
ptacyjny tempomat, asystent, 
pasa ruchu, czy asystent par-
kowania sprawiają, że auto 
staje się jeszcze bardziej 
atrakcyjne dla przyszłego 
nabywcy. 

Auto można obejrzeć 
z bliska i umówić się na jaz-
dę testową w salonie Caroli-
na Toyota w Ostrołęce przy 
ul. Warszawskiej 36. Telefon: 
29 766 42 33

Konkurs Podlaska Marka Roku, czyli 
od 15 lat najważniejsze wydarzenie 
promujące to, co w województwie 
podlaskim najlepsze, wkroczył w fina-
łową fazę. Wśród kandydatów do pre-
stiżowych laurów jest Filharmonia 
Kameralna im. Witolda Lutosław-
skiego w Łomży. Redakcja Tygodnika 
Narew zachęca do wspierania łom-
żyńskiego reprezentanta w finałach.  

Jak informuje portal Wro-
ta Podlasia, listę 21 kandydatur, 
które znalazły się w ścisłym fina-
le Podlaskiej Marki ogłosił Artur 
Kosicki, marszałek wojewódz-
twa, podczas konferencji w Ope-
rze i Filharmonii Podlaskiej. 

Grono siedmiu laureatów wska-
zanych przez Kapitułę uzupełni zwy-
cięzca plebiscytu Podlaska Marka 
Konsumentów, czyli produkt cieszący 
się największą popularnością w głoso-
waniu internetowym.

Artur Kosicki, przewodniczą-
cy Kapituły, gratulując zebranym, 
podkreślił jak znaczące jest wy-
różnienie, które otrzymali.

– Liczba zgłoszeń w tym roku 
przerosła najśmielsze oczekiwa-
nia. Nie było to zadanie łatwe, 
żeby nominować finałową grupę 
21 produktów – podkreślił pod-
czas spotkania.

Marszałek zaznaczył, że re-
kord zgłoszeń to dowód na to, że 
jako województwo mamy czym 
się chwalić, dysponujemy dużym 
potencjałem i powinniśmy o tym 
mówić nie tylko w Polsce, ale i na 
całym świecie.

– Największą korzyścią pły-
nącą z udziału w konkursie jest 
promocja nominowanych i lau-
reatów, ale też, za ich pośrednic-
twem, województwa podlaskiego 
– wyjaśniał Artur Kosicki.

W tegorocznej odsłonie Pod-
laskiej Marki uczestniczyło 187 
produktów, co stanowi najlep-
szy wynik w 15-letniej historii 
przedsięwzięcia. Nominacje do 
tytułu Podlaskiej Marki wska-
zała 17-osobowa Kapituła Na-
grody, w skład której wchodzą 
reprezentanci Rady Przedsię-
biorczości, przedstawiciele świa-
ta kultury, mediów, organizacji 
pozarządowych oraz specjaliści 
ds. gospodarki i nowoczesnych 
technologii. Kapituła wybierze 
również siedmiu laureatów Na-
grody w kategoriach Produkt 
Spożywczy, Produkt Użytkowy, 
Inwestycja, Odkrycie, Wydarze-
nie, Kultura, Społeczeństwo.

Zanim to nastąpi, swojego 

faworyta będą mogli wytypować 
mieszkańcy województwa podla-
skiego oraz miłośnicy podlaskich 
produktów z innych części Polski. 
Wystarczy zagłosować na stronie 
internetowej podlaskamarka.pl. 
Głosowanie trwa do 17 kwietnia. 

Nominacje do Podlaskiej Marki 2018:
Produkt Spożywczy:
Herbatki owocowe i ziołowe – Mi-
rosław Angielczyk Dary Natury,
Produkty firmy Podlaskie Zakła-
dy Zbożowe s.a. w Białymstoku,
Miody z Rejonu Zielonych Płuc 
Polski – Anna Brzosko;
Produkt Użytkowy:
Rowery bez ograniczeń – MAD 
Adam Zdanowicz,
Szafka na buty – Górna Półka 
Kamil Zieliński,
Biżuteria artystyczna – Bonda-
rowski – Eliza i Krzysztof Bon-
daruk;
Inwestycja:
Pierwszy testowy budynek zero-
energetyczny – Unihouse, Od-
dział Unibep s.a,
Przedszkole Samorządowe Gmi-
ny Supraśl w Grabówce,
Pawilon Edukacyjny w Rezerwa-
cie Pokazowym Żubrów – Biało-
wieski Park Narodowy;

Odkrycie:
EyeFace – Imago Krzysztof Ma-
tuk,
Zonifero Workplace – Software-
Hut sp. z o.o.,
Smart Senior – Jakub Kozłowski, 
Konrad Horczak;
Wydarzenie:
Wigilia Białostocka – Fundacja 
Rodziny Czarneckich,
Podlaski Piknik Militarny „Misja 
Wschód” – Stowarzyszenie Ini-
cjatyw Społecznych 
„Czemu By Nie”,
Halfway Festival – Opera i Fil-
harmonia Podlaska – Europejskie 
Centrum Sztuki w Białymstoku;
Kultura:

Filharmonia Kameralna im. Wi-
tolda Lutosławskiego w Łomży,
iSztuka – Edukacja Kulturalna 
dla Wszystkich  – Fundacja Au-
diodeskrypcja,
Ogólnopolski Festiwal Sztuk 
Komediowych Teatrów Amator-
skich „Decha”  – Stowarzyszenie 
Kreatywny Bielsk Podlaski;
Społeczeństwo:
Stowarzyszenie Pomocy Rodzi-
nie Droga,
10 lat działań na rzecz integra-
cji środowiska 1500 podlaskich 
i polskich kupców oraz promo-
wania patriotyzmu konsumenc-
kiego Grupy Chorten,
Fundacja Naszpikowani.

Nowa Corolla w mieście spali tylko 4.1 litra na 100 km
Nowa Toyota Corolla Sedan powraca w wielkim stylu. Chyba nie ma osoby, która nie zna poprzednich wersji tego modelu, który był najlepiej sprzedającym się samochodem na świecie. Teraz zyskał 

na atrakcyjności zarówno dzięki innowacyjnemu napędowi hybrydowemu, jak i odświeżonej stylistyce.

Zdobycie prestiżowej nagrody Fryderyka z pewnością miało wpływ na nominację 
Łomżyńskiej Filharmonii do Podlaskiej Marki Roku

Filharmonicy z Łomży grają w finałach 
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Ja i moje koleżanki oraz koledzy 
mamy zamiar odmienić polskie pie-
lęgniarstwo. Jesteśmy typowymi 
patriotkami i patriotami, nie chcemy 
wyjeżdżać z kraju. To my jesteśmy 
tym pokoleniem, które ma obowiązek 
i możliwość zmienić rodzimą służbę 
zdrowia – twierdzi Natalia Sobótka 
z Olsztyna, studentka II roku Pielę-
gniarstwa w Państwowej Wyższej 
Szkole Informatyki i Przedsiębiorczo-
ści w Łomży. Właśnie otrzymała biały 
czepek z wąskim czarnym paskiem, 

symbol pokory i ofiarnej służby pa-
cjentom. 

Podczas tradycyjnej uroczysto-
ści Czepkowania Natalia Sobótka 
zabrała głos w imieniu 53 studen-
tów II roku  Pielęgniarstwa. 

– Jeżeli za chwilę po mojej 
twarzy popłyną łzy, będzie to do-
wód, że w 2020 roku prawo do 
wykonywania zawodu otrzymają 
nie tylko dobrze wykształceni, ale 
także wrażliwi pielęgniarki i pie-
lęgniarze – mówiła. 

Jej koleżanka z roku, Marta 
Malinowska, jest drugą osobą 
w rodzinie, która wybrała zawód 
pielęgniarki. 

– Siostra przetarła mi szlaki, 
wyrastałam w domu w atmosferze 
niesienia pomocy innym ludziom. 
Wierzę, że moja pasja pozwoli mi 
wytrzymać fizyczne i psychiczne 
trudy zawodu. Na studiach odna-
lazłam swoje powołanie – stwier-
dziła. Marcie towarzyszyła jej 
ośmioletnia siostrzenica, Zosia 

Piechowska, która smartfonem 
w czerwonym etui rejestrowa-
ła najbardziej wzruszające ele-
menty uroczystości: ślubowanie, 
ceremoniał przypięcia czepków 
dokonywany przez dr Joannę 
Chilińską i dr Agatę Gołębiew-
ską, przemówienia, gratulacje. 
Filigranowa dziewczynka także 
jest przyszłością polskiej służby 
zdrowia, zamierza zostać lekarką. 

Czepkowanie to niezwykła 
uroczystość w życiu każdej pielę-
gniarki, jego tradycja sięga 1911 
roku. Przyjęcie pielęgniarskiego 
czepka wyznacza przynależność 
do grupy zawodowej. 

–  Symbole kształtują, iden-
tyfikują z zawodem, wzmacniają 
poczucie przynależności do hi-
storii, tradycji, determinują hu-
manistyczne cele. Czepek jest 
oznaką wysokiej jakości opie-
ki – przekonywała prodziekan 
Wydziału Nauk o Zdrowiu dr n. 
o zdr. Joanna Chilińska. 

Rektor PWSIiP dr hab. Da-
riusz Surowik przywoływał pio-
nierki polskiego pielęgniarstwa, 
które na wojennych frontach, po-
wstańczych barykadach, w bar-
wach instytucji społecznych, słu-
żyły ludziom: Zofia Szlenkier, 
Elżbieta Rabowska, Helena Na-
górska, Teresa Kulczyńska... Ak-
centował, że uczelnia wkroczyła 
w nową erę pielęgniarstwa otwie-
rając w ubiegłym tygodniu Cen-
trum Symulacji Medycznej, ale 
nowoczesność ma służyć ludzkiej 
godności.

– Ksiądz Adam Boniecki, 
w książce „Zapomniane słowa”, 
z właściwą sobie wnikliwością 
zauważa, że jeszcze niedaw-
no w urzędach państwowych 
i samorządowych, w placówkach 
służby zdrowia, mogliśmy usły-

szeć: „W czym mogę służyć”, 
zamiast „W czym mogę pomóc”. 
W tym „służyć” rezonowało głę-
bokie przeświadczenie, że czło-
wiek dla drugiego człowieka 
nie jest klientem, petentem, ale 
bliźnim. Drodzy studenci, życzę 
wam, abyście nie tracili z hory-
zontu tych pozornie przestarza-
łych słów, takich jak: godność, 
misja, służba – zwracał się do 48 
przyszłych pielęgniarek i 5 przy-
szłych pielęgniarzy rektor. 

Przewodnicząca Okręgowej 
Izby Pielęgniarek i Położnych 
Izabela Metelska wręczyła stu-
dentom kodeksy etyki zawodo-
wej, wspominała że rok 2020 
został ogłoszony przez Świa-
tową Organizację ds. Zdrowia 
(WHO) Rokiem Pielęgniar-
stwa. Diecezjalny Duszpasterz 
Służby Zdrowia, kś. Sławomir 
Gawryś przypominał, że praca 
pielęgniarki to powołanie, ale 
także olbrzymi wysiłek związa-
ny ze zdobyciem profesjonalnej 
wiedzy i wypełnianiem licznych 
obowiązków zawodowych przy 
łóżku chorego. 

Niezwykle aktywnym, 
aczkolwiek niemym, uzu-
pełnieniem uroczystości po-
zostawali rodzice, krewni, 
przyjaciele „czepkowanych” stu-
dentów. Z telefonami, aparata-
mi fotograficznymi, tabletami, 
rejestrowali wspaniałe chwile, 
które niczym pozytywny wirus 
dobra rozprzestrzeniły się na 
setkach facebookowych oraz 
instgramowych kont. 

PWSIiP kształci pielęgniar-
ski od 2005 roku, mury uczel-
ni opuściło dotychczas w 1340 
absolwentek i absolwentów 
studiów licencjackich oraz ma-
gisterskich. 

Czepkowanie 2019  
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W wieku zaledwie 64 lat zmarł Cze-
sław Rybicki. Był jedną z najważ-
niejszych osób, które dbały, abyśmy 
w rozmowach o Łomży, przeszłości, 
sporcie, wspólnocie lokalnej i polonij-
nej mieli zawsze ciekawe tematy. Był 
chory, ale cały czas biegał po archi-
wach – mówi Henryk Sierzputowski 
z portalu historialomzy.pl.

W tej internetowej skarbnicy 
wiedzy o Łomży Czesław Rybic-
ki pozostawił mnóstwo śladów 
swojej pasji badacza przeszłości.

- Nie był zawodowym hi-
storykiem, bo z wykształcenia 
był nauczycielem wychowania 
fizycznego, ale myślę że osią-
gnął status jednego z lepszych 
w regionie znawców problema-
tyki Polskiej Organizacji Woj-
skowej w okresie odzyskiwania 
niepodległości przez Polskę. 
Ciekawe jest prześledzenie tej 
drogi, jaką przeszedł. Zaczynał 
od historii sportu w Łomży i na 
Ziemi Łomżyńskiej. Ponieważ 
w organizowaniu tej dziedziny 
aktywności istotną rolę odgrywali 
harcerze, czy – według ówczesnej 
terminologii – skauci, przepro-
wadził kwerendę tego zjawiska 
i w ubiegłym roku wydał książkę 
o rozwoju skautingu na Ziemi 
Łomżyńskiej. A ponieważ har-
cerzy było wielu w środowiskach 
niepodległościowych w począt-
kach XX wieku, zrobił kolejny 
krok i rozpoczął badania okręgu 
łomżyńskiego Polskiej Organiza-
cji Wojskowej i jego oddziaływa-
nie także na Białystok i Suwałki. 
Dotarł w archiwach wojskowych 
do wielu unikalnych i bezcen-
nych dokumentów. Zaledwie 
kilka tygodni temu na kontynu-
owanie tej pracy otrzymał sty-
pendium marszałka wojewódz-
twa. Wydaje mi się, że jest to 
dzieło na tyle zaawansowane, że 
będzie można myśleć o jego wy-
daniu. My z Łomży ponieśliśmy 
z jego odejściem ogromną stratę 
– mówi Sławomir Zgrzywa, hi-

storyk z Wojewódzkiego Urzędu 
Ochrony Zabytków i przyjaciel 
zmarłego.

Śmierć Czesława Rybic-
kiego zostawiła niemożliwą do 
zapełnienia wyrwę w środowi-
sku sportowym (był inicjato-
rem stworzenie mini muzeum 
sportu łomżyńskiego w Miej-
skim Ośrodku Sportu i Rekre-
acji), Zespole Szkół Specjalnych 
i Kuratorium Oświaty (gdzie 
kiedyś pracował), Łomżyńskim 
Towarzystwie Naukowym im. 
Wagów, Łomżyńskim Bractwie 
Historycznym (założył je), Ra-
dzie Muzeum Północno – Ma-
zowieckiego, Stowarzyszeniu 
„Wspólnota Polska” (pracował 
w Radzie Krajowej, a w Łomży 
angażował się np. w igrzyska po-
lonijnej młodzieży), wśród auto-
rów publikujących na portalu hi-
storialomzy.pl, popularyzatorów 
wiedzy (także w Telewizji Na-
rew nagrywaliśmy jego gawędy). 
Przede wszystkim jednak pozo-
stawił pustkę wśród przyjaciół 
i wszystkich ludzi, którzy cenią 
sobie pracowitość, pasję, życzli-
wość.

- Koleżeński, miły, zawsze 
gotów pomagać – mówi Henryk 
Sierzputowski.

Wiadomo było, że walczy 
od lat z ciężką chorobą. Kiedy 
w 2017 roku otrzymał Nagrodę 
Prezydenta Łomży w dziedzinie 
kultury, na scenie pojawił się bar-
dzo zmieniony, trudny do rozpo-
znania. Wydawało się jednak, że 
wyszedł przy pomocy lekarzy 
z najgorszego. Niedawno jednak 
choroba zaatakowała ponownie.

Uroczystości pogrzebowe 
Czesława Rybickiego zgroma-
dziły w kościele parafii p.w. św 
Andrzeja Boboli oraz na zabyt-
kowym cmentarzu katedralnym 
setki osób.

- Odejść tak, żeby nikt nie 
słyszał - słowami poety Stani-
sława Podgórskiego rozpoczął 

pożegnanie ksiądz Marian 
Mieczkowski, proboszcz 
łomżyńskiej Katedry zwra-
cając się do najbliższych 
- żony i synów zmarłego. 
- Był człowiekiem czynu, 
zawsze dotrzymującym  
danego słowa.  Wrażli-
wy, koleżeński, troskliwy, 
mądry, zawsze gotowy do 
pomocy. Nie wyrywał się 
do pierwszego szeregu, ale 
starał się być pomocnym. 
Tropił piękne historie na-
szej kochanej Łomży i hi-
storycznej Ziemi Łomżyń-
skiej  - mówił o Czesławie 
Rybickim   I zakończył też 
słowami poety, tym razem księ-
dza Jana Twardowskiego: „Jest 
taki uśmiech, co mieszka w roz-
paczy”. 

Wspomnieniami i pięknymi 
słowami pożegnał Czesława Ry-
bickiego także: prezes Zarządu 
Głównego "Wspólnoty Polskiej" 
Dariusz Bonisławski. Mówił, że 
stowarzyszenie przygotowywa-
ło się w ostatnim czasie do uro-
czystości w 10. rocznicę  śmier-
ci swego założyciela, profesora 
Andrzeja Stelmachowskiego. - 
Wszystko zostało zaplanowane, 
tylko nie to, że zabranie wśród 
nas Czesława Rybickiego, nasze-
go przyjaciela z Rady Krajowej. 
Bardzo zaskoczyła i zasmuciła 
nas wiadomość o śmierci Czesła-
wa. Zatem modliliśmy się także 
w jego intencji i wspominaliśmy 
podczas specjalnego posiedzenia. 
Nie ma w tym żadnej sprzecz-
ności: postacie Pana Profesora 
i Czesława Rybickiego są bardzo 
podobne - obaj skromni, wiel-
cy patrioci, kochający Kresy, hi-
storię, uśmiechający się, służący 
zawsze radą i pomocą. Dlatego 
nasza organizacja może być po-
strzegana pięknie, że tacy ludzie 
byli jej członkami. 

"Wspólnotę Polską" repre-
zentowała też prezes łomżyń-
skiego oddziału Hanka Gałązka. 
- Byłeś z nami od samego po-
czątku łomżyńskiej Wspólnoty, 
czyli przez ćwierć wieku służyłeś 
na rzecz Polonii i Polaków poza 
granicami kraju. Zawsze, ale to 
zawsze można było na Ciebie 
liczyć. Dziękujemy - mówiła  
Z Solecznik na Litwie przyjecha-
ła Jadwiga Sinkiewicz, zastępca 
mera. - Dla nas wszystkich jest 
to ogromny cios. Jego serce było 
pełne dobroci, życzliwości i mi-
łosierdzia. Wniósł wielki wkład 
w działania regionu solecznickie-
go. Dziękujemy Ci, drogi Czesła-
wie, za wszystkie lata współpracy.

Pożegnalne słowa przekazał 
ojciec Jan Bońkowski ze zgro-
madzenia Kapucynów, dawny 
katecheta Czesława Rybickiego. 
Na koniec zabrzmiał głos histo-
ryków.

- Stoję tu pełen bólu po stra-
cie przyjaciela. Byłeś pełen życie, 
planów na przyszłość.  Zobowią-
zuję się, że my Twoi przyjaciele, 
będziemy kontynuować roz-
poczęte przez Ciebie projekty. 
W uzgodnieniu z Twoimi naj-
bliższymi wydamy książkę, nie-
dokończone dzieło do doktoratu, 
czyli monografię łomżyńskiego 
okręgu Polskiej Organizacji Woj-
skowej - mówił Sławomir Zgrzy-
wa z Wojewódzkiego Urzędu 
Ochrony Zabytków. Profesor 
Adam Czesław Dobroński uznał, 
ze Czesław Rybicki swoimi pa-

sjami w praktyce realizował misję 
budzenia "umysłów i serc".  

Czesław Rybicki, odprowa-
dzony przez tłumy przyjaciół, 
spoczął na zabytkowym cmen-
tarzu katedralnym w rodzinnym 
grobie.                             

*** 
Mam to szczęście, że osobi-

ście doświadczyłem jak wspa-
niałym człowiekiem był Czesław 
Rybicki. W zawodowych rozmo-
wach o historii czy o sporcie i zu-
pełnie prywatnych spotkaniach. 
Był także pierwszym człowie-
kiem, który przed wielu laty na 
drodze Łomża – Nowogród za-
trzymał samochód by sprawdzić 
czy może pomóc   mało doświad-
czonemu kierowcy, któremu 
przytrafił się problem.  

MACIEJ GRYGUC          

ludzie

Łomża, Polska i Polonia pożegnały 
Czesława Rybickiego
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USŁUGI REMONTOWO – BUDOWLANE
Układanie kostki brukowej z materiału 
własnego i powierzonego. Projekt GRA-
TIS. Doświadczenie, szybko i solidnie. Tel. 
602 520 783. 

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

Usługi de-
k a r s k i e 
- Perfekt 
dach: po-
krycia da-
chowe, wymiana konstrukcji dachowych, 
kominy z klinkieru, podbitki, montaż 
okien dachowych i włazów, materiały. 
Łomża, Boguszyce 17, Łukasz Just. Tel. 
508 637 509.  

IWBUD Iwona Wiśniewska wypożyczal-
nia sprzętu budowlanego i  i ogrodni-
czego:
- młoty wyburzeniowe i inne
- zagęszczarki
- rusztowania
- piły spalinowe
- kosiarki, wykaszarki do trawy, areator
- sprzęt rolniczy
Łomża, ul. Nowogrodzka 44B. Tel. 
600 011 914. 

Usługi hydrauliczne PLUMBER  Sobociń-
ski Sławomir: instalacje CO, instalacje 
wodno – kanalizacyjne, montaż urzą-
dzeń sanitarnych, kotłownie (olejowe, 
gazowe, węglowe), kolektory słoneczne, 
pełen zakres usług. Tel. 516 376 389.  

układanie kostki brukowej: podjazdy, 
tarasy, chodniki i schody. SOLIDNIE. Tel. 
509 981 956.

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

USŁUGI FINANSOWE
E-dyt biuro rachunkowe, Edyta Soko-
łowska – twoja pewność w rozliczeniach 
z Urzędem Skarbowym i ZUS. Zapra-
szamy: 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 Brzeziak 
ul. Wojska Polskiego 26 a, Łomża. Tel. 
862  115 343, 696  884 735. Usługi w za-
kresie 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 we-
selu, studniówce, balu okolicznościowym 
i inne imprezy. Tel. 508 637 509. www.ze-
spol-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 Łomży plus 
ciągnik 363 P z turem. Tel. 512 807 562.

Domki letniskowe. Promocja 15m 2-15 
tys, 18 m2-19tys, 24 m2 -23 tys montaż 
i transport gratis. Zatrudnie przy monta-
żu domków. Tel. 600-588-666.

Sprzedam dom piętrowy w zabudowie 
szeregowej, parter przeznaczony na 
działalność gospodarczą, Łomża, ul. Woj-
ska Polskiego. Tel. 572 345 607.

Sprzedam 0.60 ha siedliska, dom muro-
wany, dwa budynki gospodarcze, staw, 
ogród Tel. 600 343 819

Sprzedam 1.28 ha pola, 2,76 ha lasu 
Jurzec Włościański. Tel. 600 343 819

Sprzedam M 5, 80 m, I piętro w Kolnie. 
Tel. 600 343 819

Sprzedam 0.60 ha siedliska, dom muro-
wany, dwa budynki gospodarcze, staw, 
ogród tel. 600 343 819

Lokal do wynajęcia Ks. Janusza 11, 40 m2, 
cena do uzgodnienia. Tel. 887 750 500.

Sprzedam 0.60 ha siedliska, dom muro-
wany, dwa budynki gospodarcze, staw, 
ogród tel. 600 343 819

Do wynajęcia lokal 100 m2 1 piętro wej-
ście od Al.Legionów ciekawa aranżacja 
lokalu, jest kominek, klima ostatnio stu-
dio tatuażu. Tel. 600-588-666

Sprzedam mieszkanie w Łomży, 60m2 ul. 
Mickiewicza. Tel. 698 718 663.

Wynajmę budynek Karczmy w Kisielnicy, 
1500 zł netto. Tel. 600 289 289.

RÓŻNE

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

Kupie 30 sztuk beczek 200, 220 litrów 
niebieskie lub czarne. Tel. 600-588-666.

Kupię ziemię las (również teren po wy-
ciętym lesie) nieużytki, zadatek w dniu 
oględzin. Tel. 600-588-666

Sprzedam wyposażone w materac i pilot 
łóżko rehabilitacyjne oraz toaletę trans-
portową (urządzenia bardzo ułatwiają 
prace przy obsłudze osoby chorej). Tel. 

510 32 92 22.

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

RENOWACJA WYROBÓW SKÓRZANYCH. 
ZAJMUJEMY SIĘ: RENOWACJĄ MEBLI 
SKÓRZANYCH ,TAPICERKĄ SAMOCHO-
DOWĄ SKÓRZANĄ,ODNAWIANIEM KOM-
BINEZONÓW MOTOCYKLOWYCH ORAZ 
INNE USŁUGI. TEL. 882 621 247

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

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 małej negocjacji, 
brak przeglądu. Tel. 609 108 027.

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

Sprzedam VW Passat B6, 1,9 D sedan, li-
stopad 2007, przebieg 323 tys km. Srebr-
ny metalik, cena 18 tys zł. do negocjacji. 
Tel. 604 225 062.

Sprzedam Saab 93 AERO Sport, 1,9 TTiD, 
2008 rok, full opcja, doinwestowany. 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 Li-
lianna U. Lechowicz. Tel. 086  218 22 29, 
604 504 694.  

PRACA

Przyjmę pracownika do gospodarstwa 
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



7rozmowa

Marlena Siok: - Proszę przyjąć zarówno 
moje, jak i całego zespołu Grupy Me-
dialnej Narew, ogromne gratulacje. 
Udało się! Po pięciu nominacjach Fry-
deryk jest nasz! Serdecznie gratuluję!

Jan Miłosz Zarzycki: - Bardzo 
dziękuję! To rzeczywiście dla nas 
niebywałe wyróżnienie. Zarówno 
dla orkiestry, jak i solistów, któ-
rzy wzięli udział w tym projekcie. 
Samą statuetkę przywiózł nam 
kompozytor Sławomir Czarnecki. 
Jeden z twórców, którego utwory 
również znalazły się na nagrodzo-
nej płycie. 
M.S: - Zdaniem Sławomira Czarneckie-
go jest to nagroda w pełni zasłużona… 

J.M.Z: - To bardzo miło z jego 
strony, że tak postrzega naszą or-
kiestrę. Nieskromnie przyznam, że 
jest w tym dużo racji. 
M.S: - Ten smak zwycięstwa czuć znacz-
nie wyraźniej, gdy w szranki staje się 
z najlepszymi polskimi orkiestrami. 
Musi Pan przyznać, że konkurencja 
była wymagająca… 

J.M.Z: - Tak, to prawda. Były 
to zarówno orkiestry, jak i dyrygen-
ci największego formatu. W tym 
kontekście jest to dla nas ogrom-
ny sukces. Myślę, że na to złoży-
ło się kilka czynników. W dużej 
mierze na pewno program płyty. 
Uwzględniliśmy w nim trzy kon-
certy współczesne znakomitych 
kompozytorów. Koncerty te nigdy 
wcześniej nie zostały wydane, na 
żadnej płycie. I właśnie pod tym 
względem program ten jest szcze-
gólny i wyjątkowy.  Oczywiście 
są  również znakomici wykonaw-
cy, którzy współtworzyli tę płytę. 
Mieliśmy grono znakomitych so-
listów. Myślę, że połączenie tych 
czynników sprawiło, że udało się 
zdobyć tę statuetkę, którą teraz 
możemy się cieszyć. 
M.S: - Panie dyrektorze to jaki jest za-
tem przepis na tak wielki sukces? 

J.M.Z: - Myślę, że gotowej 
receptury nie ma. Gdyby był, to 
wszyscy z łatwością byśmy go 
osiągali. Niemniej jednak wydaje 
mi się, że szalenie istotna jest ta 
koncepcja programowa. Na pew-
no ważny jest także sam aspekt 
artystyczny. Oznacza to, że na-
grania muszą być zrealizowane 
na naprawdę najwyższym pozio-
mie. To są warunki sine qua non. 
Reszta pozostaje w rękach jury, 
które przyznaje nagrodę. Znajdu-
ją się wśród jurorów laureaci po-

przednich „Fryderyków”. I na tym 
etapie nie ma już żadnej metody. 
Tu ścierają się opinie, odczucia 
i wrażenia, które - nie zapominaj-
my - są subiektywne. Aby jednak 
były one jak najlepsze to te dwa 
warunki, o których wspominałem 
muszą koniecznie zaistnieć. 
M.S: - Dlaczego? 

J.M.Z: - Współczesne wyma-
gania wobec nagrań są niezwykle 
wysokie. W tej chwili rynek jest 
tak nasycony nagraniami muzyki 
klasycznej, że melomani przyzwy-
czaili się do perfekcji. Zważywszy 
również na fakt, że nagrania kla-
sycznych twórców powstają po 
wielokroć i w dobrych księgar-
niach muzycznych możemy zna-
leźć na przykład Koncerty Bran-
denburskie Jana Sebastiana Bacha 
czy Symfonie Johannesa Brahmsa 
utrwalone przez całą rzeszę wy-
bitnych artystów. Są to nagrania 
najwyższej, światowej klasy. Ta ja-
kość jest już tak wyśrubowana, że 
nie można pozwolić sobie nawet 
na najdrobniejsze mankamenty. 
M.S: - Znakomite efekty, to dowód, że 
Filharmonia Kameralna imienia Wi-
tolda Lutosławskiego w Łomży staje 
się już bardzo solidnie wyszlifowanym 
diamentem… 

J.M.Z: - Oczywiście wszyst-
ko przed nami. Cały czas pracu-
jemy, żeby poziom artystyczny 

był coraz wyższy. Natomiast je-
śli padają takie opinie, że nasza 
orkiestra jest takim klejnotem 
dla Łomży, to jest to dla nas na 
pewno bardzo miłe. Ostatnio 
nawet dostaliśmy od Rady Miej-
skiej tablicę z podziękowaniami, 
przy których usłyszeliśmy wiele 
ciepłych i serdecznych słów. Za-
wsze jesteśmy tym zaszczyceni. 
Sukcesy rzeczywiście są bodź-
cem do tego, by jeszcze silniej 
angażować się w swoją pracę. To 
zauważenie i docenienie wysiłku 
jest rzeczywiście miłe i możemy 
być z tego dumni. Niemniej jed-
nak z naszej perspektywy wygląda 
to nieco inaczej. Gdy podejmu-
jemy jakiś projekt, nie myślimy 
wówczas o nagrodach i laurach, 
które mogą pojawić się na hory-
zoncie. Chcemy po prostu robić 
to na jak najwyższym poziomie. 
Staramy się, żeby ta oferta była 
interesująca. I dotyczy to zarów-
no koncertów, jak i płyt które 
nagrywamy. Ostatnio jest to jed-
na – dwie rocznie. Wychodzimy 
z założenia, że nie można dać się 
„zwariować” tym nagrodom, po-
nieważ one raz są, a innym razem 
nie. I czasami coś, w co wkłada 
się mnóstwo pracy, energii i wy-
daje się, że to wyszło znakomicie, 
nie jest odbierane tak, jak byśmy 
się tego spodziewali. Dlatego nie 

wolno do tych nagród i uznania 
przywiązywać zbyt dużej wagi. 
Należy względem tego zacho-
wać zdrowy dystans. Oczywiście 
trzeba się cieszyć, ale nie można 
popadać w frustrację, gdy tych 
nagród po prostu nie ma. Trzeba 
jak najlepiej robić swoje. 
M.S: - Bywając nierzadko na koncer-
tach muszę przyznać, że chyba naj-
większą nagrodą jest reakcja publicz-
ność, a dokładniej owacje na stojąco 
wieńczące każdy koncert. 

J.M.Z: - To jest cudowne, kie-
dy publiczność docenia to, co robi-
my. Muszę przyznać, że dla mnie 
najprzyjemniejszym aspektem 
ostatniego sukcesu jest właśnie 
odbiór społeczny tejże nagrody. 
Mnie cieszy to, że ta nagroda re-
duje naszych melomanów, miesz-
kańców naszego miasta. I oni też 
w pewnym sensie czują się nagro-
dzeni. I to jest dla mnie najpięk-
niejsze odzwierciedlenie tego suk-
cesu, większe niż sama statuetka. 
M.S: - Ledwie „Fryderyk” dotarł do Łom-
ży, a na horyzoncie pojawiła się szansa 
zdobycia kolejnej nagrody. Łomżyń-
ska filharmonia została nominowana 
w plebiscycie „Podlaska Marka Roku”. 
Czyżby początek pasma sukcesów? 

J.M.Z: - Rzeczywiście. Otrzy-
maliśmy taką nominację w kate-
gorii „Kultura”. Czy za tym pój-
dzie nagroda, tego oczywiście nie 

wiadomo. Przekonamy się o tym 
już niebawem. Niemniej jednak 
trzymamy kciuki. 
M.S: - Panie Dyrektorze nie sposób nie 
zapytać o wiosnny repertuar. Już za 
moment rozpoczyna się piękny jubile-
usz, a wraz z nim Festiwal Wiosna Mo-
niuszkowska… 

J.M.Z: - Ten piękny festiwal 
rozpoczynamy tuż po Świętach 
Wielkiej Nocy. Okazuje się, że jest 
to festiwal międzynarodowy, po-
nieważ zaczynamy go w Łomży, 
a kończymy w Grodnie. W miej-
scu, w pobliżu którego położone 
są Ubiele, miejsce narodzin Sta-
nisława Moniuszki. Tę wiosnę 
rozpoczynamy na wesoło, bardzo 
nietypowo jak na festiwal. Gościem 
koncertu inauguracyjnego koncertu 
będzie nie kto inny, jak sam Walde-
mar Malicki. Przygotuje specjalnie, 
po raz pierwszy program zatytuło-
wany „OD MONIUSZKI DO… 
MONIUSZKI”. Solistką koncertu 
będzie Bogumiła Dziel-Wawrow-
ska. Będzie można usłyszeć tam 
pieśni Moniuszki, utwory instru-
mentalne, ale nie tylko. Będą także 
inni twórcy. Kolejnym festiwalo-
wym wydarzeniem będzie koncert 
w Drozdowie, gdzie zaprezentuje 
się znany łomżyńskiej publiczno-
ści, znakomity tenor Robert Cieśla. 
Będzie można usłyszeć głównie 
pieśni ze śpiewnika domowego 
Stanisława Moniuszki. W między-
czasie będzie także seria koncertów 
dla młodzieży organizowanych 
w Łomży, a także miastach ościen-
nych. Wielkim wydarzeniem, na 
które już dzisiaj zapraszamy, będzie 
koncert zaplanowany na 3 maja. 
Przyjedzie do nas orkiestra z Grod-
na, a dokładnie Grodzieńska Ca-
pella, znana już naszej publiczności. 
Zaprezentuje się dwoje solistów: 
Białorusinka Marina Gorowaja, 
sopran oraz Adam Zdunikowski 
– tenor. W tej międzynarodowej 
obsadzie pokażemy utwory symfo-
niczne Stanisława Moniuszki oraz 
jego arie i duety. Następnie prze-
nosimy się na Białoruś i tam wy-
konamy dwa koncerty. Wystąpimy 
w Zalesiu, rodzinnej miejscowości 
Michała Kleofasa Ogińskiego oraz 
w Grodnie, na Nowym Zamku, 
w miejscu w którym obradował 
Sejm Polski. Serdecznie zaprasza-
my na nasze koncerty!

Rozmowa w Telewizji Narew
 i na www.narew.info zapraszamy

Nie myślimy o nagrodach i laurach. 
Pracujemy, by nasz poziom artystyczny był  jak najwyższy 
O wielkim sukcesie, jakim było zdobycie Fryderyka - najważniejszej nagrody muzycznej w kraju, dążeniu do coraz lepszego poziomu artystycznego oraz o  publiczności, bez której wygrana ta nie 

smakowałaby tak doskonale, a także Moniuszkowskiej Wiośnie z Janem Miłoszem Zarzyckim, dyrektorem Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży  
rozmawia Marlena Siok. 



Ostatni cesarz

Burzliwe życie  
Pu Yi

Epickie arcydzieło Bernarda Bertolucciego opowiada historię niezwykłą 
i zarazem prawdziwą – dzieje Pu Yi, ostatniego cesarza Chin

Pu Yi wstępuje na tron w 1908 roku. Ma wtedy tylko 3 lata i jest małym, przerażonym chłop-
cem. Młody władca dorasta w Zakazanym Mieście odizolowanym od rzeczywistości kompleksie 
pałacowym. Żyje w zamkniętym świecie etykiety dworskiej, z zakazem opuszczania swojej sie-
dziby. 

Przybycie na dwór angielskiego nauczyciela otwiera mu oczy. Reginald Johnston (Peter 
O'Toole) wyzwala w nim fascynację kulturą zachodu i skłania do marzeń o świecie poza murami 
pałacu. Jednak nie będzie mu dane uciec od losu jaki przygotowała mu historia. 

W latach 20. republikanie wygnali cesarza z jego zamku. Pu Yi stał się marionetką w rękach 
stopniowo kolonizujących Chiny Japończyków, wiódł życie dekadenta, uzależnił się od opium. Po 
II wojnie światowej pojmali go Rosjanie i przekazali nowym, komunistycznym władzom Państwa 
Środka. 

Wbrew przewidywaniom wielu, w tym samego Pu Yi, rewolucjoniści Mao nie skazali byłego 
cesarza na śmierć lecz zesłali go do jednego z licznych obozów reedukacji, jak Chińczycy nazy-
wali swoje obozy koncentracyjne dla więźniów politycznych. Po wypuszczeniu na wolność Pu Yi 
został szarym obywatelem – dożył swoich dni jako pracownik ogrodu botanicznego w Pekinie. 

Film nakręcono na podstawie pamiętników Pu Yi i jego nauczyciela Reginalda. Obraz w re-
żyserii Bernardo Bertolucciego zdobył aż 9 Oscarów we wszystkich kategoriach, w których został 
nominowany. Otrzymał też 4 Złote Globy i znakomite oceny krytyków na całym świecie.

Pewnie nie wiesz...

HALO TV NA WEEKEND 12–14.04
Poruszająca historia człowieka, 

który nigdy nie był panem własnego losu. 

REŻYSER

Zdjęcia kręcono od 28 lipca 1986 roku do 30 
stycznia 1987 roku.

W filmie wystąpiło aż 19 tys. statystów.
Starszy brat Pu Yi, Pu Chieh, oraz Li Wen-

da, która pomagała Pu Yi w pisaniu autobio-
grafii – byli konsultantami przy produkcji tego 
filmu.

Buddyjscy lamowie, którzy występują w fil-
mie, nie mogą być dotykani przez kobiety – do 
ich ubierania zatrudniono specjalnych gardero-
bianych.

Ochrona czuwająca nad planem podczas 
zdjęć, była tak szczelna, że gdy Peter O'Toole, 
grający w tym filmie, zapomniał któregoś dnia 
przepustki nie został wpuszczony na plan.

Ekipa nie mogła korzystać w Zakazanym 
Mieście z żadnych prywatnych samochodów – 
ograniczono nawet korzystanie z roweru przez 
Petera O'Toole'a.

Zakazane Miasto, wybudowane w XV wie-
ku, zajmuje teren o długości 960 m i szerokości 
760 m, na którym wzniesiono 800 pałaców 
i wiele mniejszych pawilonów. Wysokie na 15 
metrów mury znakomicie tłumiły jakiekolwiek 
dźwięki z zewnątrz.

To pierwszy zachodni film fabularny, który 
zawiera sceny kręcone w prawdziwym Zaka-
zanym Mieście.

2000 żołnierzy grało w scenach zbiorowych. 
Zostali do tego namówieni przez swych ofice-
rów, którzy powiedzieli im, że w ten sposób oka-
żą swą przyjaźń żołnierzom z Anglii i Francji. 
Zostali wynagrodzeni– każdy dostał dodatek do 
żołdu w wysokości... trzech i pół dolara.

Kręcenie sceny koronacji zbiegło się z wizy-
tą królowej Elżbiety II w Pekinie. Film okazał 

się jednak ważniejszy dla chińskich władz i kró-
lowa nie mogła zwiedzić Zakazanego Miasta.

Wraz z ekipą filmową do Chin przyjechał 
włoski szef kuchni. Przywiózł ze sobą 22 000 
butelek włoskiej wody mineralnej, 300 kilogra-
mów włoskiej kawy, 950 litrów oliwy z oliwek 
i ponad 2 tony makaronu.

Bernardo Bertolucci (1941-2018) to mistrz 
włoskiego kina, uważał się za nonkonformistę. 
Podczas wywiadów drażnił ponoć włoskich 
dziennikarzy, na pytania odpowiadając wy-
łącznie po francusku. 

Otrzymał nominację do Oscara w kate-
gorii najlepszego reżysera za „Ostatnie tan-
go w Paryżu” (1972). Radykalne jak na tamte 
czasy sceny erotyczne sprawiły, że film wywołał 
wielki skandal i interwencje cenzury w wielu 
krajach. Reżyser, w swoich rodzimych Włoszech, 
musiał stanąć przed sądem, który nakazał mu 
zniszczenie wszystkich kopii filmu, i tłumaczyć, 
że aktorzy nie uprawiali tak naprawdę seksu 
przed kamerami.

Bertolucci przygotował dwie wersje scena-
riusza do akceptacji chińskich urzędników. Drugi 
napisał na podstawie „Doli człowieczej", książki 
André Malraux – przedstawiającej destrukcyjny 
wpływ rewolucji w Chinach na psychikę ludzką. 
Oczywiście, Chińczycy zaakceptowali historię 
o ostatnim cesarzu – i to bez zastrzeżeń.

Reżyser odbył wiele wywiadów z różnymi 
osobami, które zetknęły się z „ostatnim cesa-
rzem" – m.in. z naczelnikiem więzienia i ka-
merdynerem.

8 www.narew.infospołeczeństwo

Zastrajkowali handlowcy z miejskie-
go targowiska w Łomży. W piątek nie 
zapłacili za swoje miejsca handlowe 
i nie będą płacić aż problem zostanie 
rozwiązany. - Pomóżcie nam – za-
dzwonili do naszej redakcji.

Miejskie targowisko to dwie 
zasadnicze części: hala z więk-
szymi i mniejszymi „boksami” 
oraz wiata, pod którą miejsce 
znajdują sobie przede wszystkim 
sprzedawcy owoców i warzyw, 
ale także ubrań, butów, słodyczy, 
biżuterii, kwiatów, artykułów go-
spodarstwa domowego i wszel-
kich innych towarów, które znaj-
dują nabywców.

Kiedy przyjeżdżamy, poka-
zują szare skarpetki, szare bratki 
i pozostałe kwiaty, szare kurtki, 
szare jabłka, szare złoto, sza-
re opakowania ciastek. A i tak 
jest lepiej niż dzień wcześniej. 
Wszystko było czarne. Kilka osób 
musiało tego trzymać namiotowe 
płachty oddzielające poszczegól-
ne stoiska, w powietrzu fruwały 
ubrania, a po utwardzonym placu 
pod wiatą toczyły się garnki. Taki 
był wiatr!

A jak już wiało, to przykryło 
każdy dosłownie towar warstwą 
kurzu z wykopu. Kilkadziesiąt 
centymetrów na placu pod wiatą 
trwa bowiem budowa placu ma-
newrowego przyszłego dworca 

autobusowego. Koparki wybiera-
ją ziemię na wywrotki, drogow-
cy przycinają kostki polbruku. 
Wiatr porywa ten pył i niesie na 
handlowe stoiska.

- Kupi pan takie skarpety? 
Wszystko tu przecież wygląda 
jak z „używaka” - mówi jeden 
z kupców.

Budowa przy targowisku 
trwa od kilku tygodni, ale tak 
źle nie było. Może dlatego, 
że                            handlow-
ców trochę osłaniały plandeki 
rozpięte między dachem wiaty 
a brukiem, zamocowane na sta-
łe kołkami. Niezbyt ładne, ale 
przynajmniej chroniły.

- Zostały zdjęte, kiedy już 
nas tu nie było – mówi męż-
czyzna z kupieckiej „starszy-
zny”, którego inni delegują do 
rozmów. - Potem wytłumaczo-
no, że te folie stwarzały zagro-
żenie, bo pod naciskiem wiatru 
mogły doprowadzić do zawale-
nia się konstrukcji. Może i tak 
– dodaje. Ale wspomina też 
o płocie, który miał zastąpić 
plandeki, był już częściowo za-
montowany, ale w tajemniczy 
sposób zniknął.

Nie chcemy żadnej wojny, 
doceniamy, że na wniosek pre-
zydenta zostały zrównane opłaty 
targowiskowe za handlowe wtor-

ki i piątki z pozostałymi dnia-
mi – mówią handlowcy. Ale nie 
wyobrażają sobie pracy w takich 
warunkach – w nieustającym 
wietrze (pod wiatą zawsze bar-
dziej odczuwalnym) i bez żadnej 
osłony przed kurzem z budowy. 
- Nie będziemy płacić – mówią 
zgodnie. 

Pojawiają się przedstawi-
ciele Miejskiego Przedsiębior-
stwa Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej w Łomży, które 
jest administratorem targowiska. 
A jakie to media? – interesują się 
przede wszystkim. Telefonicz-
ne konsultacje, rozmowa z han-
dlowcami. 

W poniedziałek problem zo-
stanie załatwiony, ale zapłaćcie 
za dzisiaj – takie jest stanowisko 
wyjściowe. Nie przekonuje kup-
ców, którzy jednak wiedzą, że 
kompromis wymaga, aby to obie 
strony się trochę „posunęły”.

- Jak w poniedziałek znajdzie 
się rozwiązanie, zapłacimy i za 
piątek, i za sobotę – deklarują. 
Taki pomysł przyjmują do wia-
domości pracownicy MPGKiM.

Handlowy dzień strajku na 
targowisku w Łomży powoli się 
kończy. Na stoiskach z ubrania-
mi trwa trzepanie zakurzonych 
ciuchów. Wiatr podnosi kolejny 
tuman pyłu z budowy.

- Zobaczymy co się wydarzy 
– mówią handlowcy.     

Była to już czwarta próba zintegro-
wania miasta z osobami z zaburze-
niami ze spektrum autyzmu. Dzień, 
a w zasadzie kilka kolejnych dni, są 
za każdym razem szczególną okazją 
do zwrócenia uwagi Łomżan na fakt, 
iż autyzm dotyczy sporej i niestety 
ciągle rosnącej liczby mieszkańców 
naszego miasta. 

Wzmacnianie świadomości 
o autyzmie i „odczarowanie” czę-
sto krępujących zachowań z jego 
spektrum pozwoli na budowanie 
harmonijnej społeczności naszego 
miasta, wykazującej większe zro-
zumienie, a z czasem i akceptację 
dla autystycznej odmienności.

Fundacja DR OTIS istnie-
je od 5 lat i prowadzi działania 

edukacyjne: Przedszkole Nie-
publiczne „Nutka” w Łomży, 
Szkoła Podstawowa Specjalna 
dla Dzieci z Autyzmem i Nie-
pełnosprawnościami Sprzężo-
nymi w Łomży, zaś pod patro-
natem Fundacji są: Przedszkole 
Niepubliczne „Motylek” i Punkt 
Przedszkolny „Kredka” w Kol-
nie. W Przedszkolach są grupy 
integracyjne i terapeutyczne zaś 
w Szkole tylko grupy dla dzieci 
z autyzmemi niepełnospraw-
nościami sprzężonymi. W pla-
cówkach naszych prowadzona 
jest wszechstronna, specjali-
styczna terapia dostosowana do 
potrzeb edukacyjnych dzieci. 
Z usług naszych placówek ko-

rzystają dzieci z terenu Łomży, 
jak również dzieci z okolicz-
nych miejscowości.

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu
Obchodzony jest na całym 

świecie drugiego kwietnia. Zo-
stał ustanowiony z inicjatywy 
małżonki władcy Kataru, emira 
Hamada ibn Chalifa as-Sani, 
Jej Wysokości Mozah. Zgroma-
dzenie Ogólne ONZ poparło 
tę inicjatywę rezolucją z dnia 
18 grudnia 2007 roku. Obcho-
dy Dnia mają na celu podno-
szenie świadomości społecznej 
na temat dziecięcego autyzmu. 
Wizja inicjatywy Jej Wysoko-
ści pomogła w realizacji praw 

dzieci niepełnosprawnych i ich 
społeczności, zarównow pań-
stwach arabskich, jak i na całym 
świecie. Charakterystycznym 
motywem obchodów jest kolor 
niebieski i podświetlanie bu-
dynków na niebiesko.

Obchody Dnia są okazją 
do globalnego zaangażowania 
i bardziej efektywnej współpra-
cy międzynarodowej w tej dzie-
dzinie. Podstawowe założenia 
obejmują zwiększenie poten-
cjału zaspokajania potrzeb osób 
dotkniętych autyzmem, umoż-
liwienie rozwijania indywidu-
alnych talentów oraz poprawę 
dostępu do usług opiekuńczych 
i pomocowych dla społeczno-

ści osób cierpiących na autyzm. 
W swoim przesłaniu z 2 kwiet-
nia 2012 roku sekretarz ge-
neralny Organizacji Narodów 
Zjednoczonych  podkreślił, że: 
„Coroczne obchody Światowe-
go Dnia Wiedzy na temat Auty-
zmu mają zachęcić do podejmo-
wania takich działań i zwrócić 
uwagę na niedopuszczalną dys-
kryminację, nadużycia i izolację, 
jakich doświadczają ludzie do-
tknięci autyzmem i ich najbliżsi. 
Jak podkreśla Konwencja Praw 
Osób Niepełnosprawnych, oso-
by z autyzmem są równe wobec 
prawa i przysługują im wszyst-
kie prawa człowieka i podsta-
wowe wolności”.

W programie tegorocznych 
wydarzeń w Łomży znalazły się 
m. in. Niebieski Marsz „Kolo-
rowy Świat Autyzmu” ulicami 
miasta;  Konkurs Małych Form 
Teatralnych w Teatrze Lalki 
i Aktora w Łomży; „Autyzm na 
kółkach”, czyli przejażdżki spe-
cjalnym autobusem MPK, „Lek-
cje o Autyzmie"  w Przedszkolu 
Niepublicznym Motylek;  Skle-
pik Fundacji DR OTIS w Galerii 
Veneda; Konferencja "Kolorowy 
świat autyzmu" w Państwowej 
Wyższej Szkole Informatyki 
i Przedsiębiorczości.   

Zrobieni na szaro... Protestują kupcy

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu w Łomży



Ostatni cesarz

Burzliwe życie  
Pu Yi

Epickie arcydzieło Bernarda Bertolucciego opowiada historię niezwykłą 
i zarazem prawdziwą – dzieje Pu Yi, ostatniego cesarza Chin

Pu Yi wstępuje na tron w 1908 roku. Ma wtedy tylko 3 lata i jest małym, przerażonym chłop-
cem. Młody władca dorasta w Zakazanym Mieście odizolowanym od rzeczywistości kompleksie 
pałacowym. Żyje w zamkniętym świecie etykiety dworskiej, z zakazem opuszczania swojej sie-
dziby. 

Przybycie na dwór angielskiego nauczyciela otwiera mu oczy. Reginald Johnston (Peter 
O'Toole) wyzwala w nim fascynację kulturą zachodu i skłania do marzeń o świecie poza murami 
pałacu. Jednak nie będzie mu dane uciec od losu jaki przygotowała mu historia. 

W latach 20. republikanie wygnali cesarza z jego zamku. Pu Yi stał się marionetką w rękach 
stopniowo kolonizujących Chiny Japończyków, wiódł życie dekadenta, uzależnił się od opium. Po 
II wojnie światowej pojmali go Rosjanie i przekazali nowym, komunistycznym władzom Państwa 
Środka. 

Wbrew przewidywaniom wielu, w tym samego Pu Yi, rewolucjoniści Mao nie skazali byłego 
cesarza na śmierć lecz zesłali go do jednego z licznych obozów reedukacji, jak Chińczycy nazy-
wali swoje obozy koncentracyjne dla więźniów politycznych. Po wypuszczeniu na wolność Pu Yi 
został szarym obywatelem – dożył swoich dni jako pracownik ogrodu botanicznego w Pekinie. 

Film nakręcono na podstawie pamiętników Pu Yi i jego nauczyciela Reginalda. Obraz w re-
żyserii Bernardo Bertolucciego zdobył aż 9 Oscarów we wszystkich kategoriach, w których został 
nominowany. Otrzymał też 4 Złote Globy i znakomite oceny krytyków na całym świecie.

Pewnie nie wiesz...

HALO TV NA WEEKEND 12–14.04
Poruszająca historia człowieka, 

który nigdy nie był panem własnego losu. 

REŻYSER

Zdjęcia kręcono od 28 lipca 1986 roku do 30 
stycznia 1987 roku.

W filmie wystąpiło aż 19 tys. statystów.
Starszy brat Pu Yi, Pu Chieh, oraz Li Wen-

da, która pomagała Pu Yi w pisaniu autobio-
grafii – byli konsultantami przy produkcji tego 
filmu.

Buddyjscy lamowie, którzy występują w fil-
mie, nie mogą być dotykani przez kobiety – do 
ich ubierania zatrudniono specjalnych gardero-
bianych.

Ochrona czuwająca nad planem podczas 
zdjęć, była tak szczelna, że gdy Peter O'Toole, 
grający w tym filmie, zapomniał któregoś dnia 
przepustki nie został wpuszczony na plan.

Ekipa nie mogła korzystać w Zakazanym 
Mieście z żadnych prywatnych samochodów – 
ograniczono nawet korzystanie z roweru przez 
Petera O'Toole'a.

Zakazane Miasto, wybudowane w XV wie-
ku, zajmuje teren o długości 960 m i szerokości 
760 m, na którym wzniesiono 800 pałaców 
i wiele mniejszych pawilonów. Wysokie na 15 
metrów mury znakomicie tłumiły jakiekolwiek 
dźwięki z zewnątrz.

To pierwszy zachodni film fabularny, który 
zawiera sceny kręcone w prawdziwym Zaka-
zanym Mieście.

2000 żołnierzy grało w scenach zbiorowych. 
Zostali do tego namówieni przez swych ofice-
rów, którzy powiedzieli im, że w ten sposób oka-
żą swą przyjaźń żołnierzom z Anglii i Francji. 
Zostali wynagrodzeni– każdy dostał dodatek do 
żołdu w wysokości... trzech i pół dolara.

Kręcenie sceny koronacji zbiegło się z wizy-
tą królowej Elżbiety II w Pekinie. Film okazał 

się jednak ważniejszy dla chińskich władz i kró-
lowa nie mogła zwiedzić Zakazanego Miasta.

Wraz z ekipą filmową do Chin przyjechał 
włoski szef kuchni. Przywiózł ze sobą 22 000 
butelek włoskiej wody mineralnej, 300 kilogra-
mów włoskiej kawy, 950 litrów oliwy z oliwek 
i ponad 2 tony makaronu.

Bernardo Bertolucci (1941-2018) to mistrz 
włoskiego kina, uważał się za nonkonformistę. 
Podczas wywiadów drażnił ponoć włoskich 
dziennikarzy, na pytania odpowiadając wy-
łącznie po francusku. 

Otrzymał nominację do Oscara w kate-
gorii najlepszego reżysera za „Ostatnie tan-
go w Paryżu” (1972). Radykalne jak na tamte 
czasy sceny erotyczne sprawiły, że film wywołał 
wielki skandal i interwencje cenzury w wielu 
krajach. Reżyser, w swoich rodzimych Włoszech, 
musiał stanąć przed sądem, który nakazał mu 
zniszczenie wszystkich kopii filmu, i tłumaczyć, 
że aktorzy nie uprawiali tak naprawdę seksu 
przed kamerami.

Bertolucci przygotował dwie wersje scena-
riusza do akceptacji chińskich urzędników. Drugi 
napisał na podstawie „Doli człowieczej", książki 
André Malraux – przedstawiającej destrukcyjny 
wpływ rewolucji w Chinach na psychikę ludzką. 
Oczywiście, Chińczycy zaakceptowali historię 
o ostatnim cesarzu – i to bez zastrzeżeń.

Reżyser odbył wiele wywiadów z różnymi 
osobami, które zetknęły się z „ostatnim cesa-
rzem" – m.in. z naczelnikiem więzienia i ka-
merdynerem.
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dla siebie
Ocean desperacji

TVP1 piątek 21.35

Przygodowy. Kevin spędza wakacje w luksusowym 

kurorcie na Bahamach. Towarzyszą mu żona i kilkuletni 

syn. Rodzina wynajmuje motorówkę, by wybrać się w rejs 

po Oceanie Atlantyckim. Dochodzi do awarii silnika. Zdani 

na własne siły, muszą szukać schronienia na bezludnej 

wyspie. 

Non-stop
TV Puls sobota 22.05

Thriller. Bill Marks czuwa nad bezpieczeństwem 

pasażerów na pokładzie samolotu. Po wystartowaniu 

samolotu do Londynu Marks, na swój służbowy telefon, 

dostaje informację, że jeżeli na wskazane konto nie 

zostanie przelane 150 milionów dolarów, 

co 20 minut zginie jeden pasażer.

El Dorado
TVP2 niedziela 11.40

Western. Rewolwerowiec Thornton na zlecenie Jasona 

udaje się do miasteczka El Dorado. Jego zadaniem jest 

zmuszenie rodziny MacDonaldów do rezygnacji z farmy. 

Jason chce ją przejąć ze względu na znajdujące się tam 

źródła wody.

9. Kompania
TV Puls niedziela 21.55

Akcja dzieje się podczas wojny w Afganistanie w latach 80. 

XX w. To oparta na faktach historia elitarnej 9. Kompanii 

Desantowej Armii Czerwonej. Rekruci zostają wysłani 

wprost z obozu szkoleniowego w środek konfliktu. 

Funny Money
WP niedziela 23.00

Komedia. Henry Perkins, pewnego dnia, podczas 

powrotu z fabryki metrem do domu wpada na mężczyznę 

posiadającego taką samą skórzaną teczkę jak jego. Po 

powrocie okazuje się, że w teczce zamiast niezjedzonej 

kanapki z serem znajduje się kilka milionów dolarów. 

Wciąż ją kocham

Miłość  
i najtrudniejsze 

decyzje
Melodramat, który wyciska z oczu łzy.
Młody komandos podczas pobytu na przepust-

ce zakochuje się z wzajemnością w pełnej ideałów 
dziewczynie. Kiedy po romantycznych wakacjach 
John i Savannah muszą się na kilka miesięcy rozstać, 
podtrzymują uczucie, korespondując ze sobą. Nie-
spodziewany splot okoliczności sprawia jednak, że 
okres ich rozłąki znacznie się wydłuża. 

To poruszająca historia miłosna, a właściwie 
dwie, bo na drugim planie, obserwujemy nie mniej 
powikłane, a momentami wręcz „kradnące film", losy 
trudnej miłości Johna i jego ojca, cierpiącego na nie-
zdiagnozowany autyzm. 

Wciąż ja kocham TV4 niedziela 16.45

Komedia romantyczna z Jennifer Lopez 
i Ralphem Fiennesem w rolach głównych. 

Zmagająca się z codziennymi trudnościami Ma-
risa Ventura pracuje jako pokojówka w luksusowym 
hotelu na Manhattanie – Beresford Hotel. Pewnego 
dnia, w wyniku zbiegu okoliczności, poznaje przy-
stojnego i bogatego Christophera Marshalla, który 
pochodzi z szanowanej i znanej rodziny związanej 
ze światem polityki. Christopher bierze Marisę za 
hotelowego gościa i zakochuje się w niej. Ich uczucie 
zostanie jednak wystawione na próbę, kiedy Christo-
pher odkryje kim Marisa jest w rzeczywistości.

Pewnie nie wiesz...
Rolą Marisy interesowały się Sandra Bullock 

i Hilary Swank. Ostatecznie jednak w filmie zagrała 
Jennifer Lopez.

Ponad tysiąc chłopców z Nowego Jorku, Los 
Angeles i Miami było przesłuchiwanych do roli Ty, 
10-letniego syna Marisy. 

Kiedy realizowano zdjęcia w hotelu Waldorf- 
Astoria, Lopez często zwracała na siebie uwagę tłu-
mu fanów i gapiów, ale była prawie zupełnie niezau-
ważalna gdy nosiła kostium pokojówki. 

Pokojówka na Manhattanie
TV4 sobota 16.45

Pokojówka na Manhattanie

Marzenia  
o lepszym życiu



z drugiej strony wybierz  
coś  

dla siebie
Ocean desperacji

TVP1 piątek 21.35

Przygodowy. Kevin spędza wakacje w luksusowym 

kurorcie na Bahamach. Towarzyszą mu żona i kilkuletni 

syn. Rodzina wynajmuje motorówkę, by wybrać się w rejs 

po Oceanie Atlantyckim. Dochodzi do awarii silnika. Zdani 

na własne siły, muszą szukać schronienia na bezludnej 

wyspie. 

Non-stop
TV Puls sobota 22.05

Thriller. Bill Marks czuwa nad bezpieczeństwem 

pasażerów na pokładzie samolotu. Po wystartowaniu 

samolotu do Londynu Marks, na swój służbowy telefon, 

dostaje informację, że jeżeli na wskazane konto nie 

zostanie przelane 150 milionów dolarów, 

co 20 minut zginie jeden pasażer.

El Dorado
TVP2 niedziela 11.40

Western. Rewolwerowiec Thornton na zlecenie Jasona 

udaje się do miasteczka El Dorado. Jego zadaniem jest 

zmuszenie rodziny MacDonaldów do rezygnacji z farmy. 

Jason chce ją przejąć ze względu na znajdujące się tam 

źródła wody.

9. Kompania
TV Puls niedziela 21.55

Akcja dzieje się podczas wojny w Afganistanie w latach 80. 

XX w. To oparta na faktach historia elitarnej 9. Kompanii 

Desantowej Armii Czerwonej. Rekruci zostają wysłani 

wprost z obozu szkoleniowego w środek konfliktu. 

Funny Money
WP niedziela 23.00

Komedia. Henry Perkins, pewnego dnia, podczas 

powrotu z fabryki metrem do domu wpada na mężczyznę 

posiadającego taką samą skórzaną teczkę jak jego. Po 

powrocie okazuje się, że w teczce zamiast niezjedzonej 

kanapki z serem znajduje się kilka milionów dolarów. 

Wciąż ją kocham

Miłość  
i najtrudniejsze 

decyzje
Melodramat, który wyciska z oczu łzy.
Młody komandos podczas pobytu na przepust-

ce zakochuje się z wzajemnością w pełnej ideałów 
dziewczynie. Kiedy po romantycznych wakacjach 
John i Savannah muszą się na kilka miesięcy rozstać, 
podtrzymują uczucie, korespondując ze sobą. Nie-
spodziewany splot okoliczności sprawia jednak, że 
okres ich rozłąki znacznie się wydłuża. 

To poruszająca historia miłosna, a właściwie 
dwie, bo na drugim planie, obserwujemy nie mniej 
powikłane, a momentami wręcz „kradnące film", losy 
trudnej miłości Johna i jego ojca, cierpiącego na nie-
zdiagnozowany autyzm. 

Wciąż ja kocham TV4 niedziela 16.45

Komedia romantyczna z Jennifer Lopez 
i Ralphem Fiennesem w rolach głównych. 

Zmagająca się z codziennymi trudnościami Ma-
risa Ventura pracuje jako pokojówka w luksusowym 
hotelu na Manhattanie – Beresford Hotel. Pewnego 
dnia, w wyniku zbiegu okoliczności, poznaje przy-
stojnego i bogatego Christophera Marshalla, który 
pochodzi z szanowanej i znanej rodziny związanej 
ze światem polityki. Christopher bierze Marisę za 
hotelowego gościa i zakochuje się w niej. Ich uczucie 
zostanie jednak wystawione na próbę, kiedy Christo-
pher odkryje kim Marisa jest w rzeczywistości.

Pewnie nie wiesz...
Rolą Marisy interesowały się Sandra Bullock 

i Hilary Swank. Ostatecznie jednak w filmie zagrała 
Jennifer Lopez.

Ponad tysiąc chłopców z Nowego Jorku, Los 
Angeles i Miami było przesłuchiwanych do roli Ty, 
10-letniego syna Marisy. 

Kiedy realizowano zdjęcia w hotelu Waldorf- 
Astoria, Lopez często zwracała na siebie uwagę tłu-
mu fanów i gapiów, ale była prawie zupełnie niezau-
ważalna gdy nosiła kostium pokojówki. 

Pokojówka na Manhattanie
TV4 sobota 16.45

Pokojówka na Manhattanie

Marzenia  
o lepszym życiu

będzie się działo

Blues tajniaków

Rodzina agentów
Wyglądają jak zwyczajna amerykańska rodzina: mąż, 

żona i małe dziecko. W rzeczywistości są tajnymi agen-
tami FBI. 

Jane i Jeff, postanawiają zrezygnować na jakiś czas 
z pracy w wywiadzie. Chcą poświęcić się wychowaniu 
nowo narodzonej córeczki. Wyjeżdżają do Nowego Or-
leanu, ale i tu dosięga ich przemoc.

Muszą stawić czoła brutalnemu, choć nieodparcie 
śmiesznemu opryszkowi o imieniu Muerte. Ponadto 
były szef zleca im zadanie udaremnienia planów czeskich 
szpiegów działających w mieście.

Blues tajniaków 
Stopklatka TV niedziela 18.20

Władcy umysłów

Zobaczyć 
przyszłość

Wciągający thriller z Mattem Damonem oraz Emily Blunt w rolach kochanków, 
którzy próbują walczyć z przeznaczeniem.

Nowy Jork. Młody i ambitny polityk David Norris szybko pnie się po szczeblach 
kariery. Mężczyzna startuje w wyborach do senatu. W wieczór wyborczy niespodzie-
wanie poznaje tancerkę Elise Sellas. Kilka dni później znowu spotyka ją w autobusie. 
Zauroczona dziewczyna daje mu numer telefonu. Wydaje się, że jest to piękny począ-
tek romansu. W życiu Davida pojawia się jednak tajemniczy mężczyzna ( John Slat-
tery), który radzi młodemu politykowi, żeby nie igrał z przeznaczeniem i nie spotykał 
się więcej z Elise.

Nie brakuje tu widowiskowych scen ani elektryzujących emocji. Obraz intryguje 
pomysłową fabułą, której osią jest odkrycie przez bohaterów tajemniczej grupy steru-
jącej ludzkimi losami. Twórcy udowodniają też, że prawdziwa miłość potrafi pokonać 
wszystkie przeszkody.

Pewnie nie wiesz... 
Niektóre sceny taneczne wykonywała Acacia Schachte,   twarz Emily Blunt została 

dodana cyfrowo.
Na ścianie, na zewnątrz baru widać napis „24 godziny na dobę, 24 piwa w skrzyn-

ce. Zbieg okoliczności? Myślę, że nie”. To powiedzenie przypisywane Paulowi Newma-
nowi, aktorowi amerykańskiemu (1925-2008).

Władcy umysłów
TVN sobota 21.00

Pojedynek na pustyni

Kat i ofiara
Bogacz i kolekcjoner trofeów Horton Madec (Michael Douglas), 

który osiągnął w życiu największe sukcesy, pojawia się w małym 
miasteczku w stanie Nowy Meksyk, afiszując się swoim terenowym 

autem za pół miliona dolarów. 
Przekupiwszy miejscowego szeryfa, organizuje polowanie na zagrożonego wy-

ginięciem muflona. Szeryf zwraca się o pomoc do młodego, ale doświadczonego 
przewodnika Bena ( Jeremy Irvine), który ma poprowadzić Hortona do kanionu za 
miastem. Kiedy Madec podczas polowania zabija przypadkowego człowieka, chce 
zapłacić Benowi za milczenie i zatarcie śladów, ale ten zamierza zawiadomić policję 
o nieszczęśliwym wypadku. W tej sytuacji rozwścieczony Madec zabiera chłopakowi 
ubranie, prowiant i sprzęt, a następnie pozostawia na środku pustyni ...

Pewnie nie wiesz...
Jeremy Irvine trzy lata wcześniej zagrał główną rolę w filmie „Czas wojny” Ste-

vena Spielberga.
Mercedes G63 6X6 gra ważna rolę w tym filmie. Tablice rejestracyjne są niemiec-

kimi tablicami ze Stuttgartu, w którym znajduje się siedziba Mercedesa..
Jeden z inżynierów Mercedesa przyleciał z Niemiec i przebywał na planie filmu 

przez sześć tygodni, aby upewnić się, że auto nie zawiedzie.
Niektórzy recenzenci kpili, że ten film to najdłuższa w historii reklama samochodu.

Pojedynek na pustyni
TVP2 sobota 23.05



Łomżyńska „Weta” świętuje

"Jeśli chcesz znaleźć źródło,/ musisz iść do góry, pod prąd./ Prze-
dzieraj się, szukaj, nie ustępuj,/wiesz, że ono tu gdzieś musi 
być" Słowami  świętego Jana Pawła II  zawartymi w "Tryptyku 
rzymskim” opatrzyli organizatorzy  III Galę „Uczniów Mistrza 
Bojanusa” poświęcając to wydarzenie człowiekowi bliskiemu 
sercu każdego Polaka, który nie tylko zasiadał na Stolicy Pio-
trowej, ale też był osobą obdarzoną niezwykłą charyzmą, dy-
stansem do siebie i poczuciem humoru.

"Uczniami Mistrza Bojanusa" nazywa siebie spo-
łeczność Zespołu Szkół Weterynaryjnych i Ogólno-
kształcących nr 7 w Łomży. Placówka nosi od 1964 
roku imię Ludwika Henryka Bojanusa. Jak głosi ofi-
cjalny biogram patrona na stronie internetowej szkoły: 
"Ludwik Henryk Bojanus żył w latach 1776-1827. Le-
karz, humanista, profesor Uniwersytetu Wileńskiego, 
embriolog, filozof przyrody, autor monografii „Ana-
tomia żółwia Europejskiego”. Założyciel pierwszej 
w Polsce szkoły weterynaryjnej. Wychowawca pierw-
szych w Polsce profesorów w tej dziedzinie".

Patron popularnej "Wety" stał się także kilka lat 
temu patronem specjalnych nagród, którymi szkolna 
społeczność honoruje osiągnięcia. "Rok 2019 jest szcze-
gólnym czasem, gdyż  właśnie teraz świętujemy czter-
dziestą rocznicę I pielgrzymki Jana Pawła II do Polski. 
Był to niezwykle ważny moment dziejowy w historii 
naszego narodu, dlatego też młodzi artyści wraz z po-
lonistami Wiolettą Chludzińską i Anetą Trzeciak-Ko-
walczyk, zadbali o to, aby nauka głoszona przez Papie-
ża Polaka była dla gości, nominowanych, zwycięzców 
konkursu oraz wszystkich zebranych drogowskazem 
w życiu. Naród bowiem jest tą wielką wspólnotą ludzi, 
którą łączą różne spoiwa, ale nade wszystko właśnie 
kultura" wyjaśniają założenia projektu autorzy. 

- Jestem synem narodu, który przetrwał najstrasz-
liwsze doświadczenia dziejów, którego wielokrotnie 
sąsiedzi skazywali na śmierć – a on pozostał przy 
życiu i pozostał sobą. Zachował własną tożsamość 
i zachował pośród rozbiorów i okupacji własną su-

werenność jako naród – nie biorąc za podstawę prze-
trwania jakichkolwiek innych środków fizycznej po-
tęgi jak tylko własną kulturę, która się okazała w tym 
przypadku potęgą większą od tamtych potęg  - mówił 
Gabriel Kalinowski z klasy I e wcielający się w rolę 
Jana Pawła II. 

O latach młodości, pierwszych próbach pisarskich 
i teatralnych Świętego opowiadał Adam Mickiewicz, 
czyli Mateusz Gołaś, kwestie związku nauki z mo-
ralnością podjął Pitagoras - Damian Sobolewski, zaś 
o miłości Karola Wojtyły do zwierząt wspominał nie 
kto inny, jak sam Święty Franciszek - Kamil Łaguna, 
nie zabrakło także podróży w lata szkolne, o których 
opowiadał kolega Papieża ze szkolnej ławy- Rafał Kru-
szewski. Z kolei Magda Gessler, w tej roli Joanna Dar-
metko, w wywiadzie przeprowadzonym z Jego Święto-
bliwością, przypomniała zebranym o magii „Papieskich 
kremówek”, zaś Matka Teresa - Aleksandra Borawska, 
przekonywała widzów, tym, że głęboka przyjaźń mię-
dzy ludźmi, wzmocniona w dodatku przyjaźnią z Bo-
giem, stanowi dla obu stron ogromną szansę pełnego 
rozwoju osobowego. Umożliwia duchowe otwarcie 
na drugiego człowieka i jego wewnętrzne bogactwo. 

Niech Nasza droga będzie wspólna,  
czyli III Gala „Uczniów Mistrza Bojanusa” 



Świadomość akceptacji i afirmacji ze strony przyjacie-
la wywołuje lub umacnia wiarę w siebie oraz pozwala 
radować się życiem. Na taką przyjaźń otwarta jest mło-
dzież, a przyjaźnie w tym okresie życia są szczególnie 
ważne. Część artystyczną uświetniły uzdolnione woka-
listki: Laura Kobryńska, Klaudia Polakowska, Weroni-
ka Stankiewicz, Diana Kiełczewska i Lida Żochowska. 

"Goście nie kryli wzruszeń, podobnie jak prowa-
dzący- Natalia Farfułowska i Kacper Lemański oraz 
Bartosz Wyszołmierski już po raz drugi w roli pa-
trona naszej szkoły – Ludwika Henryka Bojanusa, 
którzy udowodnili nam, że poglądy i nauki głoszone 
przez Jana Pawła II są wciąż żywe i mają niezmiernie 
ważne znaczenie w ideologii współczesnych ludzi, bo 

przecież ,, nie żyje się, nie kocha się i nie umiera się 
na próbę". 

W świat Watykanu zebranych przeniosły  Ewa 
Czerska i Dorota Karczewska, dzięki dostojnej de-
koracji. Natomiast Lucyna Przychodzeń zadbała 
o wiarygodność przemawiających na scenie postaci, 
dzięki, w dużej mierze własnoręcznie zrobionym, ko-
stiumom.

"Uczniami Mistrza Bojanusa" w roku szkolnym 2018/ 2019 
zostali:
Kategoria „Mistrz weterynarii” - Agnieszka Szczęsna, kl. IV e;
Kategoria „Mistrz żywności i żywienia”- Magdalena Za-
krzewska, kl. IV b;

Kategoria „Mistrz agrobiznesu” - Rafał Sokołowki, kl. IV h;
Kategoria „Mistrz architektury krajobrazu” - Damian Sobo-
lewski. kl. II i;
Kategoria „Mistrz języka polskiego” - Aleksandra Jastrzęb-
ska, kl. I e;
Kategoria „Mistrz matematyki” -  Kacper Klaus, kl. I e; 
Kategoria „Mistrz języków obcych” - Wiktoria Rutkowska, kl. 
IV c; 
Kategoria „Mistrz działalności artystycznej” - Aleksandra 
Ruszkowska, kl. IV e;
Kategoria „Mistrz działalności społecznej” - Justyna Gomół-
ka,  kl. II e;
Kategoria „Mistrz sportu” - Zuzanna Mroczkowska, kl. IV e;
Kategoria „Mistrz koleżeństwa”  - Mateusz Cekała, kl. III e.

Łomżyńska „Weta” świętuje

Razem dla edukacji, 
razem dla polskości

Powitania są niezwykle gorące. Nauczyciele i uczniowie z gim-
nazjum w Ejszyszkach na Litwie przy jachali do Łomży i do Ze-
społu Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7 dopie-
ro po raz drugi, ale ta przyjaźń rozkwitła błyskawicznie.   

- Program nazywa się „Razem dla edukacji”. Zo-
staliśmy do niego zaproszeni przez naszą nieocenioną 
Hanię Gałązkę, która jest prezesem oddziału łomżyń-
skiego Wspólnoty Polskiej. To część ogromnego pro-
jektu polonijnego, a my wpisaliśmy się w jedno z zadań, 
czyli współpracę z gimnazjum w Ejszyszkach, współ-
pracę naszych kultur, wywodzących się ze współnych 
korzeni, tradycji i współnych narodowych symboli – 
tłumaczy Bogumiła Olbryś, dyrektor „Wety”.

Opiekunowie z Marzeną Juchniewicz, polonistką 
z Ejszyszek i koordynatorką programu, w większości 
byli już w Łomży. Uczniowie to w zasadzie nowa grupa.

-Wszyscy, którzy tu byli w ubiegłym roku, chcieli 
koniecznie przyjechać  znowu. Zdecydowaliśmy jed-
nak, że będzie to niemal całkowicie inna grupa. Jedni 
i drudzy mieli łzy w oczach – mówi Marzena Juchnie-
wicz.

Gimnazjaliści z polskich rodzin na Litwie to jesz-
cze prawie dzieci. Nieśmiało podejmują rozmowy, ale 
ważne, że nie ma bariery językowej z rówieśnikami.

- Polska to nasz drugi dom – mówią dwie przyja-
ciółki z Ejszyszek.

Program pobytu uczniów przewiduje zajęcia edu-
kacyjne, spotkania, a także wycieczkę do Warszawy. 
Istotny cel projektu spełni się zapewne jeszcze w innej 
dziedzinie.               

Myślę, że przede wszystkim chodzi o nawiązanie 
przyjaźni. Dodatkowo takie powroty do korzeni są 
niezwykle ważne, żeby zachować patriotyzm, żeby pa-
miętać o kraju przodków. Polska istnieje u nas w szko-
le na co dzień Przedmioty wykładane są po polsku, 
mamy ludowy zespół "Kwiaty Polskie" , który będzie 

obchodził 30-lecie swojej działalności Obchodzimy 
wszystkie polskie święta, a zatem mamy je podwójne, 
bo litewskie też. Polskość jest z nami nawet jeśli nie 
do końca poprawnie używamy języka – mówi Marzena 
Juchniewicz z uroczym kresowym „zaśpiewem”. Pięk-
nie mówi, bo trochę bardziej w zgodzie z dawnymi re-
gułami – zwłaszcza fonetycznymi - języka polskiego.

Młodzież „Wety” przywitała kolegów z Ejszyszek 

okazale – tańcami i strojami  kurpiowskimi, ale też po-
kazem czirliderek i rapu. Piosenkę Anny German pięk-
nie zaśpiewała z gitarą Natalia Kryniczanka z Ukra-
iny, którą do „Wety” (a do naszej redakcji też) zaprosił 
przyjaciel szkoły (naszej redakcji też) Emilian Kudyba. 

A poza tym tak jak wszędzie: komórkowe telefo-
ny w dłoniach i ukradkowe spojrzenia chłopaków na 
dziewczyny i dziewczyn na chłopaków.         



a to ciekawe

plac zabaw
Dawno temu w trawie

Sterroryzowane 
mrówki

Mrówki całe lato pracowicie zbierają zapasy na zimę. Muszą się 
spieszyć, by zdążyć przed przybyciem bandy koników polnych. Ho-
oper, bezwzględny przywódca najeźdźców, co roku zabiera większą 
część mrówczych zapasów zimowych. 

Pod koniec lata niepoprawny wynalazca Flik, usiłując unowocze-
śnić pracę społeczności, utopił zbiory w głębokiej wodzie. Wkrótce 
gang Hoopera zjawia się po swą należność. Jej odebranie staje się 
niemożliwe, więc grozi mrówkom zagładą. Poczuwający się do winy 
Flik wyrusza w świat szukać pomocy.

Dawno temu w trawie
Polsat niedziela 9.25

Kraina lodu

W okowach 
wiecznego 

mrozu
Królestwo Arendelle spowiła wieczna zima. 

Jest to efekt czarów Królowej Śniegu, Elsy, któ-
ra nie potrafi kontrolować swoich niezwykłych 
mocy. 

Na ratunek bajkowej krainie wyrusza Anna, 
młodsza siostra władczyni. W wyprawie towa-
rzyszą jej mieszkaniec gór Kristoff, renifer Sven 
i pocieszny bałwanek Olaf. W czasie pełnej nie-
bezpieczeństw podróży bohaterowie przeżyją 
wielką zamieć, staną oko w oko z wilkami i spo-
tkają magiczne trolle. Okaże się, czy uda im się 
odnaleźć nieobliczalną Elsę i uwolnić królestwo 
spod panowania zimy.

Pewnie nie wiesz...
Film zarobił w kinach na świecie miliard 

trzysta milionów dolarów, kosztował 150 tys. 
dolarów

Kilku rysowników wyjechało do Quebec 
obejrzeć lodowy hotel, który był dla nich inspi-

racją w tworzeniu lodowego pałacu Elsy. Kilku-
nastu innych było w Norwegii, by oglądać krajo-
brazy, ubiory, budowle, słuchać muzyki.

Olaf w początkowych pomysłach twórców 
miał być pingwinem, a nie bałwanem. Marsh-
mallow miał być niedźwiedziem polarnym, a nie 
gigantycznym potworem śnieżnym.

Do pracowni animacji wprowadzono żywe-
go renifera, aby animatorzy mogli zbadać jego 
ruchy.

Nad filmem 600 osób przez 30 miesięcy pra-
cowało ponad trzy miliony godzin.

Kraina lodu
Polsat sobota 20.05, niedziela 13.40

Leonardo człowiek, który ocalił naukę

Wyprzedził 
czas

Leonardo da Vinci był naukowcem i artystą. 
Dokument prezentuje ciekawe fakty z jego ży-
cia, manuskrypty analizowane przez naukowców, 
informacje na temat rewolucyjnych odkryć i eks-
perymentów. 

Da Vinci był nieślubnym synem notariusza 
i chłopki. Cechowały go ciekawość świata i kre-
atywność. Uważa się go za jednego z najwybitniej-
szych malarzy wszech czasów i najbardziej wszech-
stronnie utalentowanego człowieka w historii.

Leonardo tworzył projekty wyprzedzające 
jego czas. Do dziś przetrwało 7000 stron jego 
notatników z rysunkami, szkicami naukowymi 
i notatkami i, niestety, tylko 15 obrazów.

Leonardo – człowiek, który ocalił naukę 
TVP1 sobota 12.25

Interpol 
– nowy porządek świata

Wspólna policja 
Kulisy funkcjonowania mię-

dzynarodowej organizacji zwal-
czającej przestępczość. 

Interpol (ang. International 
Criminal Police Organization) 
działa od 1923 roku, teraz w 192 
krajach. Polska była w Interpolu 
od założenia do 1952 roku, kiedy 
to z powodu uwarunkowań poli-
tycznych zerwała z nim kontakty, 
chociaż formalnie nigdy z niego 
nie wystąpiła. Po raz drugi Polska 
została przyjęta w poczet człon-
ków Interpolu w 1990 roku.

Jest sześć kategorii listów goń-
czych Interpolu, każdy oznaczony 
innym kolorem:

Red Notice – poszukiwania 
w celu aresztowania i ekstrady-
cji. Yellow Notice – poszukiwanie 
osób zaginionych. Blue Notice – 
uzyskanie dodatkowych danych 
o osobie lub informacji o niele-
galnej działalności. Black Notice 
–ustalenie tożsamości niezidenty-
fikowanych zwłok. Green Notice 

zawiera ostrzeżenia o osobach, które popełniły przestęp-
stwa i mogą popełnić takie same w innym kraju. Orange 
Notice zawiera informacje o osobach, które mogą posiadać 
ukrytą broń lub materiały wybuchowe oraz inne niebez-
pieczne przedmioty.

Sklepienie hallu w siedzibie centrali w Lyonie we Francji.

Interpol 
– nowy porządek świata

Focus TV niedziela 21.00 
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Jeden z uczynków „Niewidzialnej reki” był 
wyjątkowy. Obrósł legendą i przeszedł do historii. 

Wszystko rozegrało się w Szymbarku, niewielkiej wsi 
położonej w górzystej okolicy nad rzeką Ropą

Bohaterem tej historii jest liczący sobie dzisiaj 55 
lat pan Antoni, wówczas jedenastoletni Antek Koszyk 
z Gorlic.

Antka nie zniechęcił brak funduszy, choć do wyko-
nania swego planu trochę pieniędzy potrzebował. Zaczął 
więc zbierać makulaturę i butelki. Kupił blok rysunkowy, 
kredki, koperty i znaczki pocztowe.

– Otóż ów Antoś – Maciej Zimiński nie kryje wzru-
szenia – zorientował się, że niedaleko, w Zagórzanach, jest 
Państwowy Dom Dziecka. Stamtąd zaś bardzo blisko, bo 
„rzut beretem” leży Szymbark, wieś która nie należy do 
najbiedniejszych. By nie pokazać twarzy zatelefonował do 
dyrektora, Jana Bochenka i przedstawił się jako Niewidzial-
ny o numerze 13128. – Czy pan dyrektor zgodzi się, żeby 
mieszkańcy Szymbarku wzięli dzieci na ferie? – zapytał.

– Zgadzam się, ale pod warunkiem, że przyjdą z do-
wodami osobistymi– padła odpowiedź.

W piwnicy, przy migotliwym płomyku świeczki, An-
tek zaczął realizować potajemnie drugą część planu. Pew-
nego wieczoru nakryła go matka. Nie chciała i nie mogła 
stać z boku. Niewidzialna Ręka nr 13128 stała się dru-
żyną, do której obok matki, szybko dołączył brat Janek 
i Lidka Bironówna ze swoją mamą.

I tak w czerwcu 1973 zaczęły napływać do mieszkań-
ców Szymbarku listy o następującej treści:

„Bardzo proszę o przyjęcie do swego grona rodzinne-
go sieroty z Państwowego Domu Dziecka w Zagórzanach 
na okres wakacji, to znaczy od 25 czerwca do 1 sierpnia 
br. NIEWIDZIALNA RĘKA w porozumieniu z kie-
rownictwem. P.D.Dz. w Zagórzanach prosi powiadomio-

ne rodziny o odbiór dzieci (wraz z dowodem osobistym) 
w dniu 25 czerwca br.”.

Każdy list kończył się zdaniem napisanym wielkimi 
literami: „Pamiętajmy, że za miłość dziecko płaci miło-
ścią”.

Na drugiej stronie każdej karteczki Antek umieścił 
własnoręcznie wykonany rysunek, wszystkie o podob-
nym motywie – przedstawiały sielską scenkę z dorosłymi 
i dziećmi. Każdy też opatrzony był antosiową rymowanką

„Nie znam ojca, nie znam matki
Nie mam swej rodzinnej chatki”.
albo
„Jestem wesoła. Znalazłam matkę
Dobrego ojca i małą chatkę”.
Trudno powiedzieć co ujęło mieszkańców Szymbar-

ku. Piękny gest Antka? Jego wrażliwość? Samotność sie-
rot czy też ujmujące malowanki 11-letniego chłopca?

„Przyszedł list – wspomina Zofia Tomasik. Myślałam, 
że to jakieś życzenia świąteczne, lecz to była kartka. Na 
początku nie wiedziałam, o co chodzi, może kawał jakiś? 
A potem przyszedł mąż z pracy. Gadaliśmy trochę na ten 
temat, ale ciągle były wątpliwości, czy to nie pisane tak 
dla zabawy, na prima aprilis. W tym samym dniu dowie-
dzieliśmy się, że sąsiedzi dostali takie same kartki. Zasta-
nawialiśmy się z mężem, czy by rzeczywiście nie wziąć 
dziecka (…). Zrobiło się nam żal dzieci. (…). Właściwie 
nawet nie wiem, kiedy i jak zapadła decyzja. W każdym 
razie mąż nazajutrz pojechał do Zagórzan”.

„Te dzieci potrzebują ciepła, indywidualnego przy-
jaciela, a nie prezentów – mówi dyrektor Jan Bochenek. 
Jedna kobieta z Szymbarku po naszym obiedzie złożo-
nym z trzech dań, powiedziała, że u niej w domu nie jada 
się tak dobrze, i że ona nie wie co zrobić. 

Niech pani bierze dzieciaka i o nic się nie martwi – 
odpowiedziałem. Dziecko będzie szczęśliwe, jeśli siądzie 
przy waszym stole i zazna odrobinę radości rodzinnej. 

Tylko uprzedzam, przyjaźni nie wolno przerywać, trzeba 
ją przez długie lata kontynuować.”

Było trzydzieścioro kilkoro dzieci. Przyszło po nie 
ponad czterdziestu chętnych. Dzieciary spędziły u nich 
najpierw wakacje, a później kolejne ferie i święta.

Dyrektor Jan Bochenek zaryzykował oddając podopiecznych 
w ręce mieszkańców Szymbarku. Zaryzykował, bo wyczucie do-
świadczonego pedagoga podszepnęło mu, że czyni właściwie.

U Koszyków był na wakacjach Boguś. Miał być tyl-
ko przez lipiec, a siedział jeszcze cały sierpień. Strasznie 
płakał, gdy musiał wracać do Domu Dziecka. Powiedział 
wtedy, żeby na święta przyjechali po niego z samego rana. 
Tak, żeby wcześniej niż mama.

– Moja mama wzięła też dziewczynkę – dodaje pan 
Antoni – o wdzięcznym imieniu Janinka. Została moją 
przybraną siostrą. Później założyła własną rodzinę. Utrzy-
mujemy kontakty do tej pory.

Młody dziennikarz, Maciej Wasielewski, pojechał do 
Gorlic śladami tamtej akcji. Udał się do Szymbarku szu-
kać tamtych dobrych ludzi. Bez powodzenia. Dzisiejszym 
mieszkańcom zadał tylko jedno pytanie, a ich odpowiedzi 
smutno świadczyły o naszych czasach:

– Czy Państwo wzięli by teraz dzieci z domu dziecka 
na wakacje?

– Nie – padała jedna i ta sama odpowiedź.
SŁAWOMIR MALINOWSKI

Następny odcinek za tydzień

Sławomir W. Malinowski
Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. 

Karierę dziennikarską rozpoczynał w „Świecie Młodych”. 
Pracował w Polskim Radio i TVP. Od 1992 roku prowadzi 
wytwórnię filmów dokumentalnych „Leader Film”. 
Ma na swoim koncie ponad 80 filmów o świecie 
i historii Polski, w tym cykl „Śladami Arkadego Fiedlera” 
z niezapomnianym „Dywizjonem 303”.

O AUTORZE:

„Telewizja Dziewcząt i Chłopców – złota karta Telewizji Polskiej”.
To książka o niezapomnianych programach dzieciństwa kilku milionów Polaków: „Ekranie z Bratkiem”, „Klubie Pancernych”, „Niewidzialnej 
Ręce”, „Latającym Holendrze”, „Piątku z Pankracym”. Są w niej góry faktów, opowieści, anegdot, wzruszających wspomnień. To opowieść 

o dziadku, ojcu, bracie, koledze z podwórka, koleżance z klasy. Być może także o Tobie.

 „Telewizja Dziewcząt i Chłopców  
– złota karta Telewizji Polskiej”
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Jak można wesprzeć wydanie książki? 
Zaloguj się na zrzutka.pl i wpisz link:  https://zrzutka.pl/tdc

Możesz także napisać do autora: slawmal08@gmail.com

Niezwykła akcja  
Niewidzialnej ręki
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Hellboy, Manu, After. Wiosenny 
rozkwit atrakcji w Kinie Millenium
Repertuar 12 – 18 kwietnia
Piątek 12 kwietnia
Duża sala: After – godzina 14:00 
i 18:00; Manu, bądź sobą – godz. 

16:00, Hellboy – godz. 20:15.
Mała sala: Hellboy – godz. 12:30; 
Shazam – godz. 15:00 i 18:00; To My 
– godz. 20:40.
Sobota 13 kwietnia
Duża sala:  Manu, bądź sobą – godz. 
10:00, 12:00 i 16:00;  After – godzina 
14:00 i 18:00; Hellboy – godz. 20:15.
Mała sala: Dumbo – godz. 10:00;  
Hellboy – godz. 12:30;  Shazam – 
godz. 15:00 i 18:00; To My – godz. 
20:40.

Niedziela 14 kwietnia
Duża sala:  Manu, bądź sobą – godz. 
10:00, 12:00 i 16:00; After – godzina 
14:00 i 18:00; Hellboy – godz. 20:15.
Mała sala: Dumbo – godz. 10:00;  
Hellboy – godz. 12:30;  Shazam – 
godz. 15:00 i 18:00; To My – godz. 
20:40.
Poniedziałek 15 kwietnia
Duża sala: After – godzina 14:00 
i 18:00; Manu, bądź sobą – godz. 
16:00; Hellboy – godz. 20:15.

Mała sala: Hellboy – godz. 12:30;  
Shazam – godz. 15:00 i 18:00; To My 
– godz. 20:40.
Wtorek 16 kwietnia
Duża sala: After – godzina 14:00 
i 18:00; Manu, bądź sobą – godz. 
16:00; Hellboy – godz. 20:15.
Mała sala: Hellboy – godz. 12:30;  
Shazam – godz. 15:00 i 18:00; To My 
– godz. 20:40.
Środa 17 kwietnia 
Duża sala: After – godzina 14:00 

i 18:00; Manu, bądź sobą – godz. 
16:00; Hellboy – godz. 20:15.
Mała sala: Hellboy – godz. 12:30;  
Shazam – godz. 15:00 i 18:00; To My 
– godz. 20:40.
Czwartek 18 kwietnia
Duża sala: After – godzina 14:00 
i 18:00; Manu, bądź sobą – godz. 
16:00; Hellboy – godz. 20:15.
Mała sala: Hellboy – godz. 12:30;  
Shazam – godz. 15:00 i 18:00; To My 
– godz. 20:40.

Wojsko na Starym Rynku  
Mieszkańcy Łomży i okolic całymi rodzinami odwiedzali żołnierzy, którzy przyjechali na Stary Rynek. Wśród wojskowych znaleźli się między innymi żołnierze 12 Brygady Zmechanizowanej im. gen. 

broni J. Hallera ze Szczecina. Nie zabrakło także stoisk Strzelca, Policji czy Grupy Ratowniczej Nadzieja. "Piknik Żołnierski" połączony był z pokazem sprzętu i uzbrojenia wojskowego. Mieszkańcy 
mogli zobaczyć będące na wyposażeniu naszej armii wozy bojowe typu Rosomak. Nie zabrakło tradycyjnej grochówki i wspaniałej atmosfery.
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A im jest 
szkoda zimy...

Gdy cały świat raduje się ciepłem, 
zielenią i śpiewem ptaków im jednym 
jest trochę smutno. Woleliby chłód, 
biel i skrzypienie śniegu pod butami. 
No, może raczej pod bosymi stopa-
mi...

- Kończymy sezon, niestety 
- mówi pani Agnieszka i wska-
zuje na ludzi, którzy się jednak 
nie smucą, tylko nieźle bawią. 
Takich tłumów na miejskiej pla-
ży nad Narwią przy moście Hu-
bala w Łomży nie bywało nawet 
w czasie upałów. Tym bardziej, że 
kąpieliska oficjalnie przez ponad 
połowę lata nie było. Przyjecha-
li także z odleglejszych stron – 
Grajewa, Ostrołęki, Białegosto-
ku, Ełku, Gopłdapi, Siemiatycz, 
Łysych...   

Morsowanie, czyli zimowe 
kąpiele w odkrytych akwenach, 
stało się w Łomży i regionie 
w tych ostatnich miesiącach nie-
zwykle popularne.

- Zaczynaliśmy jako garstka, 
teraz jest Morsów około 300. 
Coraz więcej freaków lubi ten 
sport – dodaje Agnieszka.

Zjawisko zwróciło już na sie-
bie uwagę wojewódzkich samo-
rządowców.

- Widzimy, że morsowanie 
cieszy się dużym zaintereso-

waniem. Trzeba wesprzeć tego 
rodzaju aktywność. To przecież 
samo zdrowie, człowiek splecio-
ny z rytmem natury – mówi wi-

cemarszałek Marek Olbryś, który 
wraz z Morsami z Łomży i wielu 
innych miejscowości zamykał se-
zon nad Narwią.

Krótkie rękawki i spodenki, 
albo stroje kapielowe z hawajski-
mi girlandami z kwiatów. To na 
brzegu. W wodzie – na szczęście 
jeszcze się  za mocno nie nagrza-
ła – stroje kąpielowe. Zumba, 
gimnastyka, pokaz treningu bok-
serskiego. 

- Jest energia – mówi „pirat” 
Grzegorz.

Zdecydowanie twierdzą, że 
tak szukają przede wszystkim 
zdrowia. I trudno im nie wie-
rzyć.    

Przed zimnolubnymi Morsa-
mi długie ciepłe miesiące. Jakoś 
jednak muszą przetrwać trudne 
czasy, gdy wokół jest po 20 - 30 
stopni Celsjusza i już naprawdę 
nie ma nic, co można by z siebie 
zdjąć. Zatem, aby do grudnia... 
Chyba, że już listopad będzie od-
powiednio chłodny.         

W Urzędzie Gminy Łomża spotkali 
się starosta łomżyński oraz wójtowie 
i burmistrzowie z powiatu łomżyń-
skiego, aby podyskutować o komuni-
kacji  lokalnej i o znacznie szerszym 
zasięgu, ale także innych ważnych dla 
samorządów problemach. 

W spotkaniu uczestniczyli 
również dyrektor łomżyńskie-
go MPK Janusz Nowakowski 
i jego zastępca Andrzej Pet-
kowski, ponieważ pierwszy 
z wątków dotyczył współpracy 
gmin powiatu łomżyńskiego 
z miastem w zakresie transportu 
zbiorowego. 

Jak relacjonują organizatorzy 
debaty, dyrektor Janusz Nowa-
kowski, przedstawiając kosz-
ty funkcjonowania miejskiego 
przedsiębiorstwa, w imieniu 
prezydenta Mariusza Chrzanow-
skiego przekonywał, że dalsze 
finansowanie często nierentow-
nych kursów autobusów do ota-
czających Łomżę gmin nie może 
być kontynuowane. Pomimo do-
tacji przekazywanych na ten cel 
przez samorządy - zdaniem dy-
rektora - miasto jest ewenemen-
tem  w skali kraju ze względu na 
częściowe finansowe utrzymanie 
kursów pozamiejskich. Wskazy-

wał przy tym na takie miasta jak 
Ostrołęka czy Warszawa, gdzie 
otaczające je gminy w całości re-
kompensują koszty korzystania 
z komunikacji miejskiej przez ich 
mieszkańców. 

Dyrektor poruszył również 
temat zmian formalno - praw-
nych w zakresie ustawy o trans-
porcie zbiorowym oraz przygo-
towywanego przez rząd projektu 
ustawy tzw. "PKS-owej" mającej 
na celu likwidację białych plam 
transportu publicznego. Obie 
sprawy wpłyną na kształt trans-

portu zbiorowego. Kolejnym 
czynnikiem wskazanym przez 
dyrektora, który będzie miał 
wpływ na dalszą współpracę 
z samorządami, jest planowane 
przez prezydenta Łomży wpro-
wadzenie bezpłatnej komuni-
kacji miejskiej. Samorządowcy 
zastanawiali się jakie są możli-
we rozwiązania aby mieszkańcy 
gmin Łomża, Nowogród, Zbój-
na, Miastkowo, Śniadowo, Piąt-
nica i Wizna mogli korzystać 
z komunikacji miejskiej na równi 
z mieszkańcami Łomży. Aby to 

doszło do skutku, niezbędne jest 
zaangażowanie finansowe samo-
rządów, zawarcie pomiędzy nimi 
porozumień w zakresie linii auto-
busowych przebiegających przez 
kilka gmin oraz dalsze negocjacje 
z miejskimi władzami dotyczące 
szczegółów partycypacji w kosz-
tach.

Ustalono, że Przewodniczą-
cy Konwentu Piotr Kłys wystąpi 
z oficjalnym zapytaniem do pre-
zydenta Łomży o przedstawie-
nie wójtom i burmistrzom zasad 
współpracy z wyszczególnieniem 
każdej gminy. Samorządowcom 
zależy na przedstawieniu szcze-
gółów w wariancie transportu 
całkowicie bezpłatnego na tere-
nie całego powiatu, transportu 
bezpłatnego na terenie miasta 
Łomża, bez gmin ościennych 
oraz wariantów współfinansowa-
nia

Kolejnym punktem po-
siedzenia było wypracowanie 
z inicjatywy Wójta Piotra Kły-
sa stanowiska popierającego 
rządowe zamierzenia realizacji 
infrastruktury kolejowej w ra-
mach "10 szprych do lotniska" 
- projektu zaprezentowanego 
przez Ministerstwo Infrastruk-

tury. W ocenie wójta Kłysa to 
obiecująca inicjatywa, obok 
trasy szybkiego ruchu "Via Bal-
tica", otwierająca nowe moż-
liwości dla ziemi łomżyńskiej. 
Jego zdaniem samorządowcy 
powinni dać jasny sygnał z po-
parciem dla tego typu przed-
sięwzięć. Podpisane stanowisko 
zostanie przesłane do Premiera 
Mateusza Morawieckiego oraz 
Ministra Infrastruktury.

Podczas konwentu samorzą-
dowcy wybrali swojego przed-
stawiciela do Powiatowej Rady 
Rynku Pracy, ciała opiniodaw-
czo-doradczego w sprawach po-
lityki rynku pracy, działającego 
przy Staroście Łomżyńskim w. 
Jednogłośnie został nim wy-
brany Wójt Gminy Śniadowo 
Rafał Pstrągowski. W dalszej 
części posiedzenia samorzą-
dowcy rozmawiali o gospodarce 
odpadami, planowanego strajku 
nauczycieli w niektórych gmin-
nych szkołach oraz ewentualne-
go współudziału w wybudowa-
niu schroniska dla bezdomnych 
zwierząt. Wójt Gminy Piątnica 
Artur Wierzbowski sporzą-
dzi symulację kosztów takiego 
przedsięwzięcia.

Samorządowcy o "empekach" i "szprychach" 
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„MEANDRY LOSU” T. I 
„POZBAWIENI OJCZYZNY” 

– PODSUMOWANIE
Zenon 
Krajewski

W minionym półroczu Czytelnicy 
łomżyńskiego tygodnika „Narew” 

mieli sposobność zapoznać się 
z obszernymi fragmentami tomu 

I mojego historyczno-obyczajowego 
cyklu powieściowego pt. „Meandry 

losu”. 

Od początku październi-
ka ubiegłego roku do początku 
kwietnia bieżącego roku ukazało 
się 20 odcinków obejmujących 
¾ książki. Pominąłem niemal 
wszystkie fragmenty stricte hi-
storyczne, a także te co bardziej 
„pikantne”, czyli być może bul-
wersujące. Powieść ma jednak 
swoje prawa i takich passusów nie 
może w niej nie być. Niekoniecz-
nie jednak powinny być udostęp-
niane w prasie. Zainteresowany 
całością powieści Czytelnik musi 
sięgnąć do książki. W wielu księ-
garniach internetowych można 
bez problemu zakupić tom I, ale 
także można wypożyczyć książ-
kę w bibliotekach, gdyż w wielu 
z nich w regionie łomżyńskim 
i poza nim są już obecne trzy 
tomy, a właśnie w tym tygodniu 
do hurtowni wprowadzany jest 
tom IV, najlepszy z tych dostęp-
nych już dla Czytelników.

Pierwotny mój zamysł opisa-
nia losów wojennych kilku pol-
skich, chłopskich rodzin już po 
napisaniu pierwszego rozdziału 
uległ gruntownej zmianie. I za-
częła się kwerenda w bibliote-
kach i swoich własnych zbiorach. 
W efekcie wprowadziłem do 
powieści bohaterów żydowskich, 

a jednego z nich uczyniłem 
kluczowym dla całego cy-
klu. Uznałem bowiem, że 
opowieść o wojennych lo-
sach ludzi zamieszkałych na 
wschodnim Mazowszu by-
łaby dalece niepełna, gdyby 
w epickiej książce (pierwot-
nie myślałem, że będzie to 
jednotomowe, duże dzieło) 
nie znalazło się miejsce dla 
społeczności żydowskiej, 
która licznie zamieszkiwała 
polskie, w tym i mazowiec-
kie, miasta i miasteczka, 
także stanowiąc sól tej zie-
mi. Dlatego właśnie taki 
ostateczny kształt przybrał 
mój cykl powieściowy, roz-
wijający się z tomu na tom. 

Omawiany w tym miej-
scu tom I, zatytułowany 
„Pozbawieni Ojczyzny”, 
zawiera solidną podbudowę 
historyczną, której piszący 
historyk, naukowiec, nie 
mógł zignorować. W związ-
ku z tym wielu czytelnikom 
może wydawać się nieco 
nudnawy, ale już w drugim, 
a tym bardziej w następ-
nych akcja przyśpiesza i staje się 
coraz bardziej zajmująca.

Dwa pierwsze tomy poświę-
cone zostały okresowi okupacji 
sowieckiej w Łomżyńskiem, zaś 
dwa następne (też już wydane) 
i kolejne dotyczą okupacji nie-
mieckiej i poświęcone są przede 
wszystkim zagładzie Żydów, 
której epickim, bohaterskim, ale 
jakże tragicznym finałem było 
powstanie w getcie warszawskim 
w kwietniu 1943 roku. Temu 
wydarzeniu poświęcony będzie 

w przeważającej mierze tom VII, 
ostatni na tym etapie i kończący 
losy głównego bohatera…

Jako historyk z wykształcenia 
i zamiłowania nie śmiem nawet 
zakłamywać historii. Piszę jak 
było, a fikcja powieściowa także 
oparta jest o mniemanie mające 
wszelkie znamiona prawdopodo-
bieństwa. W kolejnych tomach 
akcja jest tak zajmująca, że trud-
no się od książek oderwać. Takie 
są opinie Czytelników. Ja sam 
jestem najbardziej zadowolony 

z tomów trzeciego i czwartego, 
ale drugi jest również na tyle 
dramatyczny, że sam nie jestem 
w stanie powstrzymać łez za każ-
dym razem kiedy czytam pewne  
fragmenty.

Niemniej jednak – moim 
zdaniem – powieść ma za zada-
nie nie tylko dostarczać czytel-
nikowi rozrywki, ale edukować, 
sprawiać, aby czytelnik po jej lek-
turze był bardziej świadomy mi-
nionych wydarzeń, które jakkol-
wiek miały miejsce wiele dekad 

temu w jego mieście, regio-
nie czy kraju są niezwykle 
istotne dla jego jestestwa, 
bowiem ukształtowały jego 
świadomość kulturową, 
z mniejszym lub większym 
udziałem jego samego, jego 
woli i chęci poznania prze-
szłości rzutującej przecież 
na naszą teraźniejszość, 
a właściwie przyszłość, bo 
czym jest ulotna chwila 
określana mianem „teraz”.

Wobec powyższego 
ja nie piszę banałów, jak 
zdarza się to niektórym 
żądnym szybkiej i łatwej 
popularności pisarzom, 
dostarczając masom czy-
telników tylko i wyłącznie 
lekkiej, nie wymagającej 
myślenia  rozrywki, nie 
mającej nic wspólnego 
z prawdopodobieństwem, 
bo świadom jestem, że 
obrażałbym inteligen-
cję mojego odbiorcy. Je-
śli zagłada Żydów miała 
miejsce to wiadomo, że 
ogromna, przeważająca 
większość z nich musiała 

nieuchronnie zginąć. Interesu-
jące jest jednak (a jeśli  nie jest, 
to powinno) dla przeciętnego 
odbiorcy jak do tego doszło. 
Śmierć może przyjść na wie-
le sposobów i może być rów-
nie niespodziewana jak miłość, 
a perypetii miłosnych w tym 
cyklu jest również wiele. 

Zachęcam do czytania już od 
maja fragmentów tomu drugiego. 
A kiedyś może trzeciego, czwar-
tego ...

Niwen

Jeden wiersz  
w czerwcu

Miejska Biblioteka Publiczna w Łom-
ży zaprasza do udziału w jubileuszo-
wej XX edycji Czerwcowego Konkursu 
Jednego Wiersza 

Konkurs przebiegać będzie 
w dwóch etapach: 

I - nadsyłanie własnych wier-
szy, wcześniej niepublikowanych 
w wydawnictwach zwartych 
i czasopismach (także w wersji 
internetowej) oraz nienagradza-
nych w innych konkursach, na 
adres Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Łomży. 

II - prezentacja zgłoszonych 

utworów przez finalistów i roz-
strzygnięcie konkursu. 

Niektóre zapisy regulaminu:  
1. Konkurs ma charakter 

otwarty, adresowany jest do 
wszystkich, którzy odczuwa-
ją potrzebę wypowiadania się 
mową wiązaną - zarówno mło-
dzieży, jak i dorosłych. 

2. Uczestnik może zgłosić 
do konkursu tylko jeden utwór 
poetycki, o dowolnej tematyce 
i formie. 

3. Oznaczony godłem 
(pseudonimem) wiersz w 4 eg-
zemplarzach z dołączoną zakle-
joną kopertą zawierającą dane 
autora (imię, nazwisko, wiek, 
adres, telefon/e-mail) oraz jego 

oświadczenie (m.in. o wyra-
żeniu zgody na przeniesienie 
praw autorskich, zgody na prze-
twarzanie danych osobowych 
oraz zgody na wykorzystanie 
wizerunku) i oznaczoną tym sa-
mym godłem należy przesłać do 
Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Łomży (ul. Długa 13, 18-400 
Łomża) w terminie do 18 maja 
2019 r. (decyduje data stempla 
pocztowego). 

4. Jeżeli autorem wiersza jest 
osoba niepełnoletnia oświadcze-
nie o wyrażeniu zgody na prze-
niesienie praw autorskich, prze-
twarzanie danych osobowych 
oraz wykorzystanie wizerunku 
podpisuje rodzic lub opiekun 
prawny. 

5. O zakwalifikowaniu do 
finału, jego terminie i miejscu 
finaliści zostaną powiadomieni 
przez Organizatora konkursu. 
Organizator nie zwraca fina-
listom ewentualnych kosztów 
podróży. 

6. Finaliści osobiście zapre-
zentują swoje utwory przed pu-
blicznością w czasie Popołudnia 
Poetów, a oceniać je będzie jury 
powołane przez dyrektora MBP. 

7. Zwycięzca otrzyma nagro-
dę pieniężną, przy czym o przy-
znaniu nagrody lub o innym 
rozdysponowaniu kwoty prze-
znaczonej na nagrodę decyduje 
jury. 

8. Publiczność poprzez gło-
sowanie może przyznać swoją 

nagrodę, którą będzie zestaw 
książek. 

9. Utwory nadesłane na kon-
kurs stają się automatycznie 
własnością Organizatora, który 
zastrzega sobie prawo do publi-
kacji wierszy finalistów konkursu, 
imienia i nazwiska autorów tych 
wierszy oraz fotografii z imprezy 
finałowej, prezentacji w mediach, 
a także do rozpowszechniania 
w Internecie bez dodatkowej 
zgody autorów i honorarium. 
Nadesłanie wiersza na konkurs 
jest równoznaczne z komplekso-
wym przeniesieniem praw autor-
skich na Organizatora. 

Bliższe informacje można 
uzyskać pod numerem telefonu: 
86-216-54-81 
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Plastycy 
szczęśliwi 

w Radomiu
Z radością i  satysfakcją wrócili re-
prezentanci Liceum Plastycznego im. 
Wojciecha Kossaka w Łomży) z XIV Ma-
kroregionalnego Przeglądu Prac z Ry-
sunku, Malarstwa i Rzeźby, którego 
organizatorem było Centrum Edukacji 
Artystycznej w Warszawie oraz  Zespół 
Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta 
w Radomiu.  

Relację z wydarzenia przeka-
zała nam szkolna społeczność.

"W przeglądzie uczestniczy-
ło 15 szkół plastycznych polski 
północno - wschodniej. Licea 
plastyczne, (w tym nasze), repre-
zentowali  uczniowie klas trze-
cich, wytypowani przez swoich 
nauczycieli.Przegląd, podobnie 
jak co roku,  miał na celu doko-
nanie oceny poziomu kształcenia 
z rysunku, malarstwa i rzeźby, 
spotkanie i konfrontację arty-
styczną utalentowanej młodzieży 
oraz wymianę doświadczeń pe-
dagogicznych nauczycieli przed-
miotów artystycznych.

Zadaniem uczestników prze-
glądu była prezentacja szkolnych 
prac w dwóch z wymienionych 
dyscyplin oraz uczestnictwo 
w warsztatach o charakterze kon-

kursu w jednej z nich.Zakodowa-
ne prace,zarówno te przywiezio-
ne, jak i wykonane na miejscu, 
oceniła Komisja powołana przez 
Dyrektora Centrum Eduka-
cji  Artystycznej w Warszawie, 
złożona z profesorów Akademii 
Sztuk Pięknych i Uniwersytetów 
Artystycznych.

Podczas egzaminu konkurso-
wego, kiedy to nasze trzy wspa-
niałe dziewczyny: Magdalena 
Budziszewska, Adrianna Krajew-
ska i Izabela Zatko, rzeźbiły, ma-
lowały i rysowały, dyrekcja i na-

uczyciele, zwiedzali miasto Jacka 
Malczewskiego ściskając kciuki 
i śląc w eter wsparcie duchowe.

Potem skrywając emocje, 
czekaliśmy wszyscy na uroczy-
ste ogłoszenie wyników. Zanim 
jednak nastąpiło, usłyszeliśmy 
dyskretne słowa uznania dla na-
szych prac od kilku osób, które 
już zwiedziły wystawę. Podzię-
kowaliśmy pięknie niczego nie 
przeczuwając. 

Oficjalny finał przeglądu 
nabierał rumieńców. Sala wy-
pełniała się dostojnymi gośćmi, 

wśród których, oprócz szacow-
nej Komisji profesorów, był 
wizytator CEA, Wojciech My-
jak, sekretarz stanu w gabinecie 
premiera RP, Marek Suski oraz 
przedstawiciele władz miasta 
Radomia. Przywitano nas utwo-
rem Fryderyka Chopina, wyko-
nanym przez młodą pianistkę. 
Potem nastąpiło odczytanie 
nazwisk zwycięzców konkursu, 
wręczanie nagród i dyplomów, 
nie kończące się gratulacje i na-
sza wielka radość ze zwycięskie-
go, 2 miejsca Izy Zatko, a jedno-

cześnie 2 pozycji naszej szkoły 
w makroregionie. 

Dziewczyny udowodniły, że 
praca i determinacja w słusznej 
sprawie ma sens. Spisały się na 
medal uzyskując grupowo bardzo 
wysoką punktację, za co jesteśmy 
wdzięczni i dumni jako cała spo-
łeczność szkolna. 

Iza Zatko, laureatka indywi-
dualna zawalczy na pewno w ko-
lejnym, ostatnim etapie konkur-
su o indeks na wybraną wyższą 
uczelnię artystyczną. Niewyklu-
czone jednak, że po zliczeniu 
punktów w rankingu ogólnopol-
skim nastąpi jeszcze jakaś nie-
spodzianka.

Wystawa pokonkursowa 
w pięknych murach radomskiej 
kuźni sztukiodsłoniła ogrom ta-
lentów i tendencji artystycznych 
szkół naszego makroregionu 
i zmotywowała nas wszystkich 
do dalszych poszukiwań twór-
czych.

Dopełnieniem wyjazdu była 
wizyta w Centrum Rzeźby Pol-
skiej w Orońsku. Wiosenna uro-
da miejsca - dworu Józefa Brand-
ta z okalającym parkiem, pełnym 
rzeźb i instalacji największych 
współczesnych artystów - jak 
i przypadkowe, ale niezwykle 
miłe spotkanie z profesorem 
krakowskiej ASP, Zbigniewem 
Sałajem, sprawiły, że wróciliśmy 
z podróży szczęśliwi, pełni wra-

Teatr Lalki i Aktora w Łomży przy 
wsparciu Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego już od 
trzech lat realizuje zadanie „Pasja 
Zbliżenia” w ramach programu Kul-
tura Dostępna. 

Jego zasadniczym elemen-
tem jest widowisko, którego 
inscenizację przygotował i wy-
reżyserował profesor Wiesław 
Hejno na podstawie tekstu 
belgijskiego pisarza z pierw-
szej połowy XX wieku Miche-
la de Ghelderode. Scenografię 
zaprojektował Przemysław F. 
Karwowski, natomiast muzy-
kę skomponował Bogdan E. 
Szczepański.

Ze spektaklem łomżyński 
TLiA odwiedza w okresie przed 
Wielkanocą świątynie w regio-
nie. Jego społeczny, artystyczny 
i religijny charakter pozwolił na 
prezentację widowiska w wielu 
miejscowościach kluczowych 
dla tożsamości regionu, takich 
jak Drohiczyn, Łyse, Zbójna, 
Tykocin, Jedwabne, Krynki, czy 
Myszyniec. W szczególnym dla 
katolików okresie Wielkiego 
Postu inscenizacje „Pasji” zawsze groma-
dzą, wzruszają oraz wzbudzają zaintere-
sowanie teatrem wśród wielopokolenio-

wej publiczności złożonej z różnych grup 
społecznych. Dla wielu uczestników był to 
pierwszy kontakt ze sztuką teatralną i za-

razem ogromne emocjonalne przeżycie.
Celem programu jest przybliżenie lo-

kalnym społecznościom tradycji teatru 

ludowego i wspólne uczest-
nictwo w wydarzeniu arty-
stycznym. Zadanie jest realizo-
wane wspólnie z duchownymi, 
przedstawicielami samorządów 
oraz lokalnych ośrodków kul-
tury. Takie współdziałanie po-
zwala bowiem wracać do źródeł 
teatru i prezentować tradycję 
sztuki teatralnej w miejscach, 
z których częściowo się ona 
wywodzi.

Wydarzenie inaugurują-
ce tegoroczną edycję odbędzie 
się 7 kwietnia  w Sanktu-
arium Matki Boskiej Sejneń-
skiej, kolejne zaś 10 kwietnia 
w Sanktuarium Najświętszego 
Sakramentu w Sokółce. Obie 
miejscowości charakteryzuje 
kresowa duchowość oraz nie-
powtarzalny wielokulturowy 
klimat - niczym soczewka sku-
piają zgodnie współegzystujące 
społeczności, które dzielą i za-
razem łączą inne tradycje, języ-
ki oraz historyczne zakręty. 

Na kolejne widowiska 
łomżyński Teatr Lalki i Akto-
ra zaprasza 12 kwietnia do ko-

ścioła pw. św. Andrzeja Boboli w Łomży, 
a 14 kwietnia do kościoła pw. św. Francisz-
ka z Asyżu w Ostrołęce.

Teatralna "Pasja" na wielkopostnym szlaku 

Gratulujemy Magdalenie Budziszewskiej, Adriannie Krajewskiej i Izabeli Zatko,
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Po dłuższej przerwie zawod-
niczki Klubu Uczelnianego 
AZS PWSIP Metal - Technik 
Łomża wróciły do rozgrywek 
I ligi kobiet w tenisie stoło-
wym. Młodsza część zespołu 
udanie wystąpiła w mistrzo-
stwach województwa.

Liga  
Jak relacjonuje We-

ronika Łuba z PWSIiP, 
"Akademiczki" podejmo-
wały we własnej hali dru-
żynę GLKS II Nadarzyn. 
Przypomnijmy, że w I rundzie 
padł w spotkaniu tych zespołów 
remis 5:5. 

Tym razem gry były także od 
początku bardzo wyrównane, ale 
końcówki należały do gospodyń. 
Cały mecz zakończył się zwycię-
stwem łomżynianek   9:1. 

Punkty dla Łomży zdoby-
ły: Aleksandra Jarkowska  - 2.5, 
Weronika Łuba  - 1.5 pkt, Anna 
Zielińska - 2.5,  Lizaveta Kara-
siova  - 2.5.

Zespół KU AZS PWSIP 
Metal - Technik Łomża zajmu-
je2 miejsce w tabeliz dorobkiem 
23 punktów.Kolejne spotkanie 
rozegra w kwietniu na wyjeździe 
z UKS CHROBRY Między-
zdroje.
Mistrzostwa

Silna reprezentacja akade-
mickiego klubu z Łomży wzięła 
z sukcesami udział w Indywidu-

alnych i Drużynowych Mistrzo-
stwach  Województwa Podla-
skiego w Tenisie Stołowym.

Akademickich sportowców 
reprezentowało 12 zawodników 
w 3 kategoriach wiekowych: 
Młodzik, Kadet i Junior. Mi-
strzostwo województwa zdobyła 
drużyna Kadetek i Juniorek, któ-
re powalczą w turnieju półfinało-
wym o awans do Mistrzostw Pol-
ski. Awans na Mistrzostwa Polski 
Juniorów w grze indywidualnej 
zapewniły sobie Aleksandra Jar-
kowska i Joanna Sokołowska.

Wyniki w poszczególnych 
kategoriach wiekowych:
MŁODZIK:

Eliza Modzelewska- III 
miejsce indywidualnie, III miej-
sce w grze podwójnej, III miejsce 
drużynowo;

Zuzanna Wierciszewska - III 
miejsce drużynowo;

Julia Obrycka - III 
miejsce drużynowo
KADET:

Magda Wierciszew-
ska - III miejsce indywi-
dualnie, II miejsce w grze 
podwójnej, III miejsce 
w grze mieszanej, I miej-
sce drużynowo;

Katarzyna Mazur 
- IV miejsce indywidu-
alnie, II miejsce w grze 
podwójnej, III miejsce 
w grze mieszanej, I miej-

sce drużynowo;
Natalia Gorela - I miejsce 

drużynowo;
Krystian Zawalich - III miej-

sce w grze mieszanej
Maciej Roszkowski- III miej-

sce w grze mieszanej
JUNIOR:

Aleksandra Jarkowska - II 
miejsce indywidualnie, I miej-
sce w grze podwójnej, II miejsce 
w grze mieszanej, I miejsce dru-
żynowo; 

Joanna Sokołowska - III 
miejsce indywidualnie, I miejsce 
w grze podwójnej, I miejsce dru-
żynowo;

Izabela Wysmułek - III miej-
sce w grze podwójnej, I miejsce 
drużynowo

Justyna Gutowska - III miej-
sce w grze podwójnej, III miejsce 
w grze mieszanej, I miejsce dru-
żynowo.

Zaledwie kilka dni po olbrzymim suk-
cesie seniorów, którzy okazali się naj-
lepsi w biegach przełajowych w Pol-
sce, młodzi adepci klubu „PREFBET 
ŚNIADOWO” ŁOMŻA również pokazali 
moc.

Podczas rozegranych w Sie-
miatyczach Międzywojewódz-
kich Mistrzostw Młodzików 
w biegach przełajowych zawod-
nicy łomżyńskiego klubu wy-
walczyli pierwsze miejsce wy-

przedzając o 1 punkt faworyta 
zawodów - ekipę „Podlasia” Bia-
łystok. 

Co ciekawe, po pierwszych 
trzech biegach liderem był klub 
ze stolicy naszego województwa, 
a o zwycięstwie Łomży zdecy-
dował ostatni bieg wygrany 7:3 
przez naszych biegaczy – pod-
kreśla Andrzej Korytkowski, 
prezes i szkoleniowiec Prefbetu. 
- Pogoda był piękna, trasy wy-

magające i dobrze przygotowane 
a zawodnicy dali z siebie wszyst-
ko.Sądzę, że zdobyte 15 punktów 
będzie zapewne również najlep-
szym wynikiem w Polsce, ponie-
waż w ostatnich latach taki wynik 
dawał zwycięstwo w klasyfikacji 
ogólnopolskiej – dodaje.

„Prefbet Śniadowo” Łomża 15 
pkt.
„Podlasie” Białystok 14 pkt.

Trwają zapisy na IV. edycję chary-
tatywnego Biegu z Butelką Mleka 
z Piątnicy. Wydarzenie pod hasłem 
„Kilometry dobroczynności” odbędzie 
9 czerwca o godzinie 10:30 w malow-
niczo położonej nad Narwią Piątnicy. 

Będzie to doskonała okazja 
nie tylko do aktywnego spędze-
nia czasu, ale przede wszystkim 
do wsparcia najbardziej potrze-
bujących, ponieważ cały dochód 
z opłat wpisowych przekazany 
zostanie na cele charytatywne. 

IV. edycję biegu, tak jak 
w ubiegłych latach, organizu-
je Stowarzyszenie na Rzecz 
Wspierania Sportu „Biega-
my dla Zdrowia” przy wspar-
ciu gminy Piątnica, natomiast 
sponsorem tytularnym jest 
Okręgowa Spółdzielnia Mle-
czarska w Piątnicy. Tradycyjnie, 
w zawodach biorą udział zarów-
no doświadczeni biegacze, dla 
których przygotowano dystans 
półmaratonu – 21 km, jak i bie-
gający hobbystycznie – trasy 10 
km i 5 km. To, co wyróżnia bieg, 
to fakt, że uczestnicy cały dy-
stans przemierzają z tytułową 
butelką mleka OSM Piątnica. 

Charytatywny bieg rozpocz-
nie się w Piątnicy przy ulicy Po-
lnej 1, a jego trasa wyznaczona 
jest ulicami tej oraz okolicznych 
miejscowości. Zawodnicy będą 
mogli podziwiać piękno regionu, 
położonego na terenie tzw. Zie-
lonych Płuc Polski i w dolinie 
Narwi. 

Chętni mogą zapisywać się 
na bieg w kilkunastu kategoriach 
wiekowych, a dla zwycięzców 
przygotowano puchary oraz na-
grody finansowe. 

W tegorocznej edycji, wszyst-
kie opłaty wpisowe przeznaczo-
ne zostaną na działalność trzech 
lokalnych organizacji: Stowarzy-
szenia Przyjaciół Dzieci i Mło-
dzieży Niepełnosprawnych In-
telektualnie „Pomocna Dłoń” 
przy Domu Pomocy Społecznej 
w Łomży, Łomżyńskiego To-
warzystwa Przyjaciół Chorych 
„Hospicjum” p.w. Św. Ducha 
Dom Opieki Hospicyjnej oraz 
Stowarzyszenia Kobiet z Proble-
mem Onkologicznym w Łomży. 

Informacje o biegu i zapisy 
na stronie http://piatnicapolma-
raton.pl 

Charytatywny Bieg  z Butelką 
Mleka już w czerwcu!

Udane końcówki gospodyń i młode sukcesy

Młodzież Prefbetu mocna jak seniorzy

W akcji 
Aleksandra 
Jarkowska
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W sporcie  
też bojowi

1 Podlaska Brygada Obrony Teryto-
rialnej znalazła się wśród jedenastu 
najlepszych jednostek wojskowych 
nagrodzonych podczas Gali Sportu 
Wojskowego w Warszawie za osią-
gnięcia w sporcie powszechnym. Wy-
różnienie odebrał dowódca brygady 
płk Sławomir Kocanowski.

Organizatorem tej corocznej 
uroczystości było Dowództwo 

Generalne Rodzajów Sił Zbroj-
nych. 1 Podlaska Brygada Obro-
ny Terytorialnej została wyróż-
niona za zdobycie I miejsca we 
współzawodnictwie sportowym 
na szczeblu Wojsk Obrony Tery-
torialnej. 

Jak informuje porucznik 
Łukasz Wilczewski, oficer pra-
sowy 1 PBOT, po zakończeniu 
gali płk Sławomir Kocanow-
ski powiedział: „Wśród na-
grodzonych znalazły się takie 
jednostki jak: 10BKPanc ze 

Świętoszowa, 15BZ z Giżycka 
czy WAT Warszawa. Tym bar-
dziej byłem dumny otrzymując 
nagrodę jako jedyny dowódca 
z Wojsk Obrony Terytorial-
nej. To wyróżnienie odebrałem 
z myślą o osiągnięciach naszych 
żołnierzy”.

Przypomnijmy, że podlascy 
Terytorialsi w ubiegłym roku 
zdobyli mistrzostwo WOT w: 
biegach przełajowych, półma-
ratonie, siatkówce i pływaniu 
oraz wicemistrzostwo w bie-
gach na orientację. Zawodnicy 
z Białegostoku przyczynili się 
też do wywalczenia srebrnego 
medalu  w sztafecie pływackiej 
4x50m na zawodach Wojska 
Polskiego w Zakopanem. Był 
to pierwszy medal tej rangi dla 
WOT.

***
Do tej pory w 2019 roku 

w zawodach o Puchar Dowód-
cy WOT żołnierze 1 Podlaskiej 
Brygady Obrony Terytorialnej 
osiągnęli drugie miejsce w bie-
gach przełajowych, trzecie miej-
sce w siatkówce oraz uzyskali 
siedem medali (cztery złote, dwa 
srebrne i jeden brązowy).

Mistrzowie z Returnu
Wysoką formę spor-
tową utrzymują naj-
młodsi podopieczni 
UKS Return Łomża 
działającego przy III 
Liceum Ogólnokształ-
cącym.   

Jak informuje 
Tomasz Waldziń-
ski, działacz i szko-
leniowiec Returnu, 
Sandra Bałdyga 
i Wiktor Kosowski 
wygrali Mistrzo-
stwa Wojewódz-
twa Podlaskiego 
Kadetów w Teni-
sie. Turniej odbył 
się w Komorowie 
koło Ostrowi Ma-
zowieckiej. 

W finale San-
dra 6:3 6:3 pokonała klubową koleżankę Agatę Dembek, natomiast 
Wiktor 6:3 6:2 zwyciężył Adama Chojnowskiego (również UKS Re-
turn Łomża). 

Do półfinałów zawodów wśród dziewcząt doszli kolejni zawodni-
cy Returnu: Aniela Galińska i Marysia Rusiecka oraz Łukasz Brzo-
zowski i Bartek Biedrzycki. 

W grach deblowych zwyciężyły pary  Galińska/Bałdyga i Kosow-
ski/Brzozowski.

W Giżycku odbyły się XVI Międzyna-
rodowe Zawody Pływackie o Puchar 
Burmistrza. W imprezie brało udział 
386 zawodników z klubów z Polski 
oraz Rosji i Litwy. Łomżyński Klub 
Butterfly wystawił silną – njak się 
okazało – ekipę. 

Poziom zawodów był bardzo 
wysoki, gdyż w Giżycku zamel-
dowały się silne ekipy m.in. 
z Warszawy, Gdańska oraz Kato-
wic. Mimo tego łomżyńscy pły-
wacy zdobyli 14 medali, z czego 
9 srebrnych i 5 brązowych. Dla 
wielu zawodników, start w za-
wodach tej rangi - był debiutem 
i mimo olbrzymiego stresu osią-
gnęli życiowe wyniki, dzielnie 
konkurując z rywalami z innych 

klubów. Taka postawa pozwoliła 
na zajęcie 3 miejsca w klasyfikacji 
wszystkich klubów w kategorii 
progresji 

Medale zdobywali:
Maja Komorowska (2005 r.): 

4 srebrne (50 m, 100 m, 200 m 
– st. grzbietowym, 50 m – stylem 
motylkowym),

Miłosz Parzych (2007 r.): 2 
srebrne (100 m – st. grzbietowy 
i 100 m – st. zmiennym) oraz 1 
brązowy (200 m – st. dowolnym),

Filip Rudczyk (2009 r.): 
2 srebrne (50 m i 100 m – st. 
grzbietowym),

Dominik Skawski (2005 r.): 
1 srebrny (100 m – st. grzbieto-
wym) i 2 brązowe (50 m i 100 m 

– st. grzbietowym),
Szymon Pachucki (2007 r.) 

– 1 brązowy (50 m st. grzbieto-
wym),

Kaja Kurpiewska (2009 r.) – 1 
brązowy (50 m st. motylkowym).

Dzięki osiąganym wynikom 4 
naszych zawodników znalazło się 
w pierwszych   dziesiątkach naj-
lepszych zawodników z poszcze-
gólnych roczników:

1. Filip Rudczyk (2009r.) - 

VII miejsce
2. Miłosz Parzych (2007r.) - 

VII miejsce
3. Maja Komorowska (2005r.) 

- VIII miejsce
4. Kaja Kurpiewska (2009r.) - 

IX miejsce
Nasz klub reprezentowali 

podopieczni trenerów: Barto-
sza Kutnego i Tomasza Droz-
dowskiego: Dominika Cekała 
( rocznik 2004), Jakub Chajęc-

ki (2007), Eliza Chrzanowska 
(2008), Igor Darmetko (2008), 
Dużyńska Maja (2008), Szymon 
Dębski (2007), Maja Komo-
rowska (2005), Kaja Kurpiew-
ska (2009), Grzegorz Kuteszko 
(2007), Oliwia Kuźnicka (2006), 
Marcel Pachucki (2007), Szymon 
Pachucki (2007), Miłosz Parzych 
(2007), Aleksander Polkowski 
(2007), Filip Rudczyk (2009), 
Dominik Skawski (2005), Patryk 
Żochowski (2007).

Atmosfera była wspaniała 
i mimo ogromnego zmęczenia, 
nasi zawodnicy wrócili z poczu-
ciem dobrze wykonanego zada-
nia. - podkreślają opiekunowie  
młodych sportowców. 

Medale zawodników Butterfly  
na zawodach w Giżycku
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Walczący żołnierze 
Armia Fight Night to jedna 

z młodszych w Polsce organizacji 
zajmujących się mieszanymi sztu-
kami walki. Powstała w 2016 roku. 
"Jesteśmy żołnierzami" - piszą 
o sobie jej twórcy. I deklarują, że 
chcą pokazywać młodych, odważ-
nych żołnierzy Wojska Polskiego, 
którzy samodoskonalą się w dzie-
dzinie sportów walki. Wśród za-
wodników związanych z AFN są 
nie tylko wojskowi, ale mundurowa 
grupa rośnie dzięki energicznemu 
wsparciu dowództwa sił zbrojnych.

W ubiegłym roku Filip Bąt-
kowski i jego współpracownicy 
z AFN trafili do Łomży. Uzyska-
li wsparcie władz miasta, a dzięki 
życzliwości generała Jarosława 
Gromadzińskiego, dowódcy po-
wstającej 18 dywizji piechoty, 
zadecydowali, że Łomża ma 
dobry klimat dla sportów walki 
i dobrych sportowców. Dlatego 

z pięciu dotychczasowych gali, aż 
dwie gościła Hala Olimpijczy-
ków Polskich przy SP 9. Wiele 
podziękowań usłyszał w związku 
z tym za wspieranie sportu pre-
zydent Mariusz Chrzanowski.  

Zanim wkroczył Amor, królował Mars
Organizatorzy reklamowali, 

że V Gala Armia Fight Night bę-
dzie najlepsza z dotychczasowych. 
Nie pomylili się. Walkę wieczoru 
o szablę, która w tej organiza-
cji jest atrybutem mistrzostwa, 
poprzedziły wydarzenia, które 
pamiętane będą długo w świecie 
sportów walki. Bo zanim pojawił 
się w oktagonie Amor, bóg miło-
ści, zdecydowanie królował tam 
Mars  - bóg wojny i walki. 

Na rozgrzewkę zaprezento-
wali się swojej publiczności Piotr 
Arnista, Adrian Kozłowski i Pa-
tryk Wieryszko z łomżyńskiego 
Black Horse MMA. 

Na otwarcie kapitalny, wi-
dowiskowy pojedynek stoczyli 
Shamad Erzankaev i Sebastian 
Decowski. Wygrał jednogłośnie 
na punkty ten pierwszy.

W drugiej walce (w formule 
K-1) zmierzyli Dawid Romański 
i Patryk Ożóg, który w ostatnich 
dniach zastąpił Macieja Tercja-
ka. Tą walką łomżyński mistrz 
karate zamierzał zadebiutować 
w świecie sportów "uderzanych", 
ale zmogła go kontuzja. Patryk 
Ożóg  zgodził się na zastępstwo, 
dzielnie stawiał opór, ale nie dal 
rady. Liczenie w pierwszej run-
dzie, potem w drugiej i jednogło-
śna porażka na punkty.                                         

 Potem pojawili się w klatce 
najwięksi tego wieczoru mocarze, 
łącznie 230 kilogramów "czy-
stego mięsa, samych mięśni" jak 
określił jeden z komentatorów, 
czyli Michał Szczerbaty i starszy 
od niego o 11 lat, były strongman 
Sławomir Rawiński. Dali fascy-
nujący pokaz mocy, siły ducha 
i fair play. 

Młodszy z siłaczy chciał 
najwyraźniej zakończyć walkę 
w pierwszych minutach i zacie-
kle atakował dopóki nie opadł 
nieco z sił. W czasie jednej z wy-
mian Michał Szczerbaty kopnął 
rywala w czułe miejsce. Sędzia 
wyraźnie powiedział Sławomiro-
wi Rawińskiemu, że jeśli w ciągu 
pięciu minut nie dojdzie do sie-
bie, jego rywal przegra przez dys-
kwalifikację za faul. Strongman 
nie skorzystał z okazji na łatwe 
zwycięstw, nie zaczekał nawet 
minuty, wrócił  do walki i przy-
puścił taki szturm, że zakończył 
pojedynek przed czasem.

Walka Kamila Gorala i by-
łego zapaśnika Norberta Dasz-
kiewicza zapisze się w pamięci 
odbiorców przede wszystkim ze 
względu na jego kapitalny rzut, 
którym  sprowadził rywala do 
parteru. A tam już zapaśnicze 
umiejętności wzięły górę i Nor-
bert Daszkiewicz wygrał przed 
czasem przez duszenie. 

Wielbiciele najmocniejszych 
wrażeń mogli znaleźć coś dla sie-
bie w starciu, jakie stoczyli  Tsot-
ne Darchia z Norwegii i Maciej 
Kierzkowski. Ostrzej zaczął ten 
pierwszy, ale debiutujący w za-
wodowej rywalizacji Polak zna-
lazł lukę między rękami prze-
ciwnika. Lewym podbródkowym 
"wyprostował" go i błyskawicz-
nym prawym na szczękę dokoń-
czył dzieła zniszczenia. Tsotne 
Darchia padł nieprzytomny na 
matę. Zanim jeszcze sędzia za-
czął liczyć, wiadomo było, że to 
koniec. Na szczęście, oszołomio-
ny Norweg zdołał później wstać 
i dojść do siebie.

Jako pokaz możliwości przy-
szłego  mistrza komentatorzy 
uznali walkę Mansura Azhieva 

z Warszawy. Jego rywal Mariusz 
Joniak nie miał wiele do powie-
dzenia i tylko hartem ducha do-
trwał do końca. Zaskoczeniem 
okazała się porażka na punkty 
znanego ze sportowych aren Ro-
gera Garbaczewskiego ze zna-
nym z programu "Warsaw Shore" 
Alanem Kwiecińskim. 

Pokazem wysokiej klasy ry-
wali były konfrontacje Kami-
la Dołgowskiego z Karolem 
Skrzypkiem (wygrał na punkty 
ten pierwszy) oraz Dominika 
Chmiela z Jackiem Bednorzem 
(wygrana Chmiela przez dusze-
nie). A w roli wisienki na torcie 
widzowie obejrzeli błyskawiczną 
wygraną Patryka Surdyna. Potem 
w oktagonie pojawiła się przeu-
rocza Martyna i Amor.

Ale bóg wojny także nie od-
puścił. Finałowym akcentem było 
bowiem uhonorowanie szefa spor-
tu w telewizji Polsat (transmito-
wała łomżyńską galę na antenie 
Polsat Sport ) Mariana Kmity. Tak, 
jak Patryk Surdyn,  otrzymał szab-
lę od Filipa Bątkowskiego z Armia 
Fight Night oraz generała Jarosła-
wa Gromadzińskiego.                         

Patryk Surdyn zdobył szablę i serce Martyny

Martyna przyjęła niezwykłe oświadczyny. Ma od tego dnia swojego osobistego wojownika
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