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ŻYCZENIA BISKUPA ŁOMŻYŃSKIEGO  
NA WIELKANOC 2019

Umiłowani Bracia i Siostry,
Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego pozwala nam po raz kolejny usłyszeć orędzie o zwycię-

stwie Chrystusa nad grzechem i śmiercią. Wszczepieni w Niego przez chrzest święty mamy udział w 
tym zwycięstwie i jesteśmy posłani do świata, by w mocy Bożego Ducha nieść nadzieję i miłość każdemu 
człowiekowi.

Wraz z Księżmi Biskupami życzę Wam – Umiłowani Diecezjanie i Drodzy Goście – błogosławionych 
Świąt Wielkanocnych oraz siły i odwagi do wypełniania chrześcijańskiej misji w Kościele i świecie.

JANUSZ STEPNOWSKI
WASZ BISKUP

ŁOMŻA, DNIA 15 KWIETNIA 2019 R.
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Pani Marta z córeczką tego dnia już od 
samego rana mają dobry nastrój. Za-
kładają  wielobarwne stroje, śpiewa-
jąc przy tym tradycyjne, kurpiowskie 
pieśni. Prasują, wiążą i zdobią bursz-
tynami. Później przychodzi czas na 
najważniejsze - procesję z palmami i 
Mszę Świętą. Razem z tysiącami osób 
odwiedzającymi tego dnia Łyse przy-
gotowują się do Świąt Wielkiej Nocy. 

- W naszym domu tradycja 
jest bardzo ważna. Palmy przygo-
towujemy same, na tydzień wcze-
śniej. Te prawdziwe kurpiowskie 
są piękne. Kolorowe, smukłe, się-
gające do samego nieba – tłuma-
czy z uśmiechem pani Marta.

Mszę świętą celebrował bi-
skup łomżyński Janusz Step-
nowski. Rzesza wiernych modliła 
się, upamiętniając wjazd Jezusa 
Chrystusa do Jerozolimy. 

- Jest to początek przeżywa-
nia Wielkiego Tygodnia. Wjazd 
Jezusa do Jerozolimy jest takim 
ingresem w ten wyjątkowy i uro-
czysty czas. Już w Wielką So-
botę, po tej liturgii wieczornej 
będziemy cieszyli się, że Chry-
stus Zmartwychwstał, że jest w 
naszych rodzinach. Tak po ziem-
sku będziemy cieszyli się, że nasi 
bliscy są przy Wielkanocnym 
stole, że są wśród nas. Zobaczy-
my te twarze, które być może nie 
pojawiały się w domu od kilku 
miesięcy. W związku z tym, z 
jednej strony będzie to radość, 
że Chrystus Zmartwychwstał i 
będziemy wypraszać jego błogo-
sławieństwa, a z drugiej, że je-
steśmy razem -  wyjaśnia biskup 
Janusz Stepnowski, ordynariusz 
Diecezji Łomżyńskiej. -  Kiedy 
Chrystus wjeżdżał do Jerozoli-

my, niektórzy kładli przed nim 
gałązki oliwne lub gałązki palmy, 
dlatego jest to znak oddawania 
hołdu Bogu. Tak jak ewangielie 
są różne I każda ma swój kolo-
ryt, tak samo nasza Polska jest 
różnorodna. Ta procesja Wielka-
nocna odbywa się w każdym ko-
ściele, jednak cieszymy się, że tu 

na Kurpie zjeżdzają ludzie z całej 
Polski I możemy pokazać im ten 
barwny fragment naszej małej oj-
czyzny – dodaje.

Przyjeżdżając do Łysych 
można obejrzeć nie tylko proce-
sję z palmami o znacznych roz-
miarach, ale także kiermasz sztu-
ki ludowej, kiermasz wydawnictw 

Niedziela Palmowa na 
Kurpiach, w miejscu 
umiłowania tradycji

Jak spędzamy czas świąteczny 
Weszliśmy w Wielki Tydzień, czyli okres bezpośrednio poprzedzający Święto 
Zmartwychwstania Pańskiego, Wielkanoc. Jak w Polsce rozumiane i obchodzo-
ne jest to święto. Katolicki portal deon.pl przedstawił kilka lat temu wyniki ba-
dań CBOS poświęconych tej kwestii. Prezentujemy fragmenty artykułu.     

„Wielkanoc, upamiętniająca Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, to naj-
starsze i najważniejsze święto chrześcijańskie. Polacy częściej jednak obecnie 
definiują ten dzień w kategoriach święta rodzinnego (70 proc.) niż przeżycia 
religijnego (46 proc.). Z kolei dla 42 proc. Wielkanoc to "miła tradycja", a dla 
13 proc. - okazja do wypoczynku. Dla 6 proc. jest to okazja do spotkań z przy-
jaciółmi, natomiast według 4 proc. ten czas kojarzy się z kłopotem i wysiłkiem 
związanym ze świątecznymi przygotowaniami.

CBOS zauważa, że mimo relatywnie niezbyt wielkiego odsetka de-
klaracji przeżywania Wielkanocy w duchu wiary, święta te w zdecydo-
wanie większym stopniu niż Boże Narodzenie odbierane są jako religij-
ne. W grudniu 2015 r. tylko 23 proc. respondentów twierdziło, że Boże 
Narodzenie jest dla nich świętem religijnym, podczas gdy w odniesieniu 
do Wielkanocy deklarację taką składa dwukrotnie więcej osób.

Z badania wynika, że w deklaracjach postrzegania Wielkanocy 
przez pryzmat wiary można dostrzec lekki trend spadkowy od 2000 
do 2014 r. (z 50 proc. do 44 proc.). Wydaje się, że obecnie tendencja 
ta została zahamowana, a wskazania wróciły do poziomu z roku 2010. 
Odnotowano natomiast wzrost znaczenia rodzinnego aspektu świąt 
wielkanocnych - z 61 proc. (2005) do 70 proc. (2016).

Czynnikami najsilniej różni-
cującymi osobisty sposób postrze-
gania Wielkanocy są religijność 
(rozumiana jako deklarowana 
częstość udziału w praktykach 
religijnych) oraz deklarowana 
wiara, przy czym różnice dotyczą 
przede wszystkim postrzegania 
tych świąt przez pryzmat tradycji 
i religii - komentuje Magdalena 
Gwiazda z CBOS.
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regionalnych, okolicznościowe 
wystawy, z ekspozycją nagro-
dzonych palm na czele, obejrzeć 
występy zespołów folklorystycz-
nych, skosztować potraw kuchni 
regionalnej, a nawet kupić zmi-
niaturyzowaną ale regionalną 
palemkę. Na terenie Puszczy 
Zielonej palma wielkanocna po-
siada swój charakterystyczny, 
niepowtarzalny wyraz. Cechują 
ją zarówno rozmiary (od 1 do 10 
m wysokości), sposób wykonania 
(oplatanie roślinnością leśnego 
kija), jak też bogata dekoracja 
bibułkowymi kwiatami i wstąż-
kami.

Do uwicia tych pięknych wie-
lobarwnych, bogato zdobionych i 
wysokich palma Kurpie przygo-

towują się miesiącami. Z ciężkiej 
wielomiesięcznej pracy powstają 
prawdziwe dzieła sztuki - drobne 
kolorystycznie dobrane kwiaty, 
które do złudzenia przypominają 
prawdziwe, ułożone w desenie i 
oryginalne wzory. Podobnie jak 
przed wieloma laty tak i dziś wy-
konuje się je z pręta leszczyny lub 
młodej sosny, oplatając go roślin-
nością leśną. Do palm sosnowych 
wybiera się młode drzewka zosta-
wiając na wierzchołku naturalnie 
rozwidloną kiść. Właśnie tę część 
palmy zdobi się w sposób szcze-
gólny: pięknymi kolorowymi 
kwiatami oraz wstążkami z bibu-
ły. Kwiaty do palmy gospodynie 
zaczynają robić już od początku 
Wielkiego Postu. Składają je do 

koszy aby tydzień przed Niedzie-
lą Palmową "uwić" lub "ukręcić" 
z nich palmę. Tradycyjne sposoby 
zdobienia palm, wyszukane ro-
dzaje kwiatów z bibuły przeka-
zywane są w wielu rodzinach z 
pokolenia na pokolenie.

W tym roku o tytuł najpięk-
niejszej na Kurpiach rywalizo-
wało niemal 130 palm. W wy-
jątkowym, bo jubileuszowym, 50 
już konkursie. Jedna wykonana 
w ciągu kilku tygodni przez całą 
szkołę, zaś inna samodzielnie, 
przez długie miesiące. Każda 
wyjątkowa. Tradycyjna. Wyko-
nana najczęściej z pnia, ściętego 
drzewka (jodły lub świerka) ople-
cionego widłakiem, wrzosem, 
borówką, zdobionego kwiatami z 
bibuły i wstążkami. Zakończona 
potrójnym rozgałęzieniem, na-
wiązującym do Trójcy Świętej.

Te, przywiezione do Łysych 
rywalizowały w trzech katego-
riach: indywidualnej, szkół pod-
stawowych oraz zespołowej dla 
pozostałych. Wśród najpiękniej-
szych znalazły się: 

W kategorii indywidualnej:
Bożena Kaczmarczyk z Zalasia
Halina Nosek z Lipinki
Aleksander Kuśmierczyk z 
Ostrołęki

Kategoria szkół podstawowych:
 Szkoła Podstawowa w Zalasiu 
Szkoła Podstawowa im. Henryka 
Sienkiewicza w Łysych
Szkoła Podstawowa w Pupko-
wiźnie

Kategoria zespołowa dla pozostałych:
Zespół Szkół Podstawowych im. 
Adama Chętnika w Ostrołęce
Publiczne Gimnazjum w Łysych
Zespół Szkół Podstawowych w 
Łysych

Niedziela Palmowa pełni 
ważną funkcję w kulturze miej-
scowej społeczności. Jest prze-
jawem piękna i najwyższych 
wartości dawnego zwyczaju, mi-
łości do życia, odrodzenia, więzi 
współczesności z przeszłością.
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Kurpie i palmy
Uroczysta, barwna i jak przystało na 
Kurpie bogata w tradycje, Niedziela 
Palmowa. W tym wyjątkowym dniu, 
rozpoczynającym najważniejszy okres 
w roku liturgicznym - Wielki Tydzień, 
w Zbójnej, jak co roku, nie mogło za-
braknąć procesji z palmami oraz kon-
kursu „Rozmaitości Wielkanocnych”, 
organizowanego już po raz 21. 

Jak przyznaje Renata Krajew-
ska, dyrektor Gminnego Ośrod-
ka Kultury w Zbójnej, mimo 
upływu lat zainteresowanie kon-
kursem i chęć pielęgnowania tra-
dycji nie słabnie. W tym roku na 
konkurs wpłynęło 441 prac wy-
konanych przez 167 osób. Wśród 
rozmaitości znalazły się wiodą-
ce prym palmy, a także pisanki, 
wycinanki, bukiety oraz kierce. 
Kapituła konkursu obradowała 
pod przewodnictwem Wiesławy 
Pawlak z Muzeum Północno-
-Mazowieckiego w Łomży. Z 
całą pewnością nie miała łatwego 
zadania.

- Wybór był bardzo trudny. 
Wszystkie prace zasługują na 
pierwsze miejsce. W tym roku 
komisja stwierdziła, że te palmy, 
które trafiły na konkurs są nie-
zwykle podobne do tych, sprzed 
30 lat, z konkursu z Łysych. 
Tak więc wracamy do tradycji, 
by pokazać zwłaszcza tym naj-
młodszym, jak wyglądały nie-
gdyś prawdziwe Kurpie – tłuma-
czy Renata Krajewska, dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kultury w 
Zbójnej.

Największe z palm miały kil-
ka metrów i z trudem mieściły się 
w Gminnym Ośrodku Kultury. 

- Tu w Zbójnej co roku przy-
gotowywane są piękne palmy. I za 
każdym razem są one piękniejsze 
i wyższe. Świadczy to o głębokim 
przywiązaniu do tradycji i kultu-
ry, o silnym poczuciu tożsamo-
ści. W tej globalnej wiosce jest 
to niezwykle istotne. W całym 
regionie podlaskim możemy za-
uważyć to pielęgnowanie tradycji, 
o czym świadczą przygotowania 
do Świąt Wielkiej Nocy.  Coraz 

mocniej każdy pamięta o tym 
i przypomina jak to wszystko 
wyglądało kiedyś i przyjmuje te 
wzorce i recepty dziadków i pra-
dziadków – mówi Stefan Kra-
jewski, radny sejmiku wojewódz-
twa podlaskiego.

Takim przykładem pielęgno-
wania kurpiowskiej tradycji jest 
rodzina Bacławskich, a dokład-
niej Daniel Bacławski. Sztuki 
wykonywania kolorowych kwia-
tów z bibuły, które zdobią wiel-
kanocne palmy nauczył się od 
mamy. 

- W naszym domu to babcia 
jako pierwsza wykonywała tra-
dycyjne palmy, zdobione kolo-
rowymi kwiatami. Później robiła 
to moja mama. Teraz nauczyła 
moją siostrę i mnie. Moja palma 
była nieduża, bo miała 50 centy-
metrów, ale wykonałem ją sam – 
zdradza nieco nieśmiało Daniel 
Bacławski, zwycięzca w kategorii 
palm indywidualnych.

Zwycięzcy to: 
W kategorii PISANEK oceniono 64 
prac, 16 wykonawców i przyznano:
W grupie wiekowej IV-VI:

I miejsce – Marta Parzych z 
Dobrego Lasu

II miejsce – Magda Sawicka z 
Dobrego Lasu

III miejsce – Konrad Korwek 

z Dobrego Lasu I Maciej Sut-
kowski z Dobrego Lasu

W grupie wiekowej kl. VII, VIII i Gim-
nazjum:

III miejsce – Szymon Wap-
niewski z Dobrego Lasu

W grupie wiekowej Pozaszkolnej:
I miejsce – Dorota Stankie-

wicz ze Zbójnej (za walory arty-
styczne), Anna Stomska ze Zbój-
nej, Paweł Krzynowek ze Zbójnej

Beata Krzynowek ze Zbójnej 
I Beata Korzeniecka ze Zbójnej, 
Agata Olender z Kuzi I Grażyna 
Skorupska ze Zbójnej

II miejsce - Daniel Mielnicki 
(za walory artystyczne), Julia Ko-
rzeniecka ze Zbójnej, Krystian 
Olender z Kuzi I Edyta Putra ze 
Zbójnej

W kategorii BUKIETÓW oceniono 8 
prac wykonanych przez 18 osób i przy-
znano:

I miejsce – Małgorzata Ba-
cławska z Lask

II miejsce – Marianna i Sta-
nisław Cempa z Dobrego Lasu 
I Monika Zabielska z Piasutno 
Żelazne

III miejsce – Beata Korze-
niecka ze Zbójnej

Wyróżnienie – Dorota Stan-
kiewicz ze Zbójnej

W kategorii KIERC oceniono 5 prac, 
wykonanych przez 25 osób I przyzna-
no:

I miejsce – Marianna i Stani-
sław Cempa, Edyta, Jacek i Lena 
Krzynówek z Dobrego Lasu I  Kl 
I ze Szkoły Podstawowej w Zbój-
nej

III miejsce – Dorota Stankie-
wicz ze Zbójnej I Monika Za-
bielska Piasutno Żelazne

W kategorii WYCINANEK oceniono 42 
prac, 7 wykonawców i przyznano:
W grupie wiekowej kl. VII, VIII i Gim-
nazjum:

I miejsce – Marcin Zadroga z 
Gawrych

II miejsce – Kinga Sendrow-
ska z Dobrego Lasu

W grupie pozaszkolnej:
I miejsce – Anna Stomska ze 

Zbójnej I Dorota Stankiewicz 
Piasuto Żelazne

II miejsce – Sylwia Kobrzyń-
ska z Lask

III miejsce – Monika Zabiel-
ska Piasutno Żelazne

W kategorii PALM INDYWIDUALNYCH 
oceniono 21 prac i przyznano:

W grupie wiekowej kl. IV-VI:
I miejsce – Daniel Bacławski 

z Lask I Milena Kuzia z Dobrego 
Lasu

Wyróżnienie – Kamil Pianka 
z Dobrego Lasu, Marta Parzych 
z Dobrego Lasu I Wiktoria Nik-
sa z Dobrego Lasu

W grupie wiekowej kl. VII, VIII i Gim-
nazjum:

Nagroda – Natalia Rybicka z 
Gawrych

Wyróżnienie – Szymon 
Wapniewski z Dobrego Lasu I 
Weronika Lemańska ze Zbójnej

W grupie pozaszkolnej oceniono 13 
prac i przyznano:

I miejsce – Małgorzata Ba-
cławska z Lask, Patrycja Olen-
der z Kuzi I Hania Kobrzyńska 
z Lask

II miejsce – Agata Olender z 
Kuzi, Monika Zabielska Piasut-

no Żelazne, Dorota Stankiewicz 
Piasutno Żelazne i Wiktoria Ba-
cławska z Kuzi

III miejsce – Ewa Lemańska 
ze Zbójnej, Małgorzata Lemań-
ska ze Zbójnej, Beata Korzeniec-
ka ze Zbójnej

Julia Korzeniecka ze Zbójnej  
I Małgorzata Korzeniecka ze 
Zbójnej

Wyróżnienie – Anna Zabiel-
ska Piasutno Żelazne

W kategorii PALM GRUPOWYCH oce-
niono 2 palmy i przyznano:

I miejsce – Rodzina Bacław-
skich z Lask I Rodzina Zabiel-
skich i Stankiewicz Piasutno 
Żelazne

W kategorii PALM KLASOWYCH ocenio-
no 25 palm I przyznano:
W kategorii palm klasowych w I gru-
pie wiekowej klas przedszkolnych i 
klas I – III:

I miejsce – klasa II ze Szk. 
Podst. w Zbójnej /400 km

II miejsce – klasa I z SP w 
Dobrym Lesie /300 km/

III miejsce – klasa III ze Szk. 
Podst. w Dobrym Lesie –/200 
km/

Wyróżnienie – klasa III ze 
Szk. Podst. w Zbójnej I klasy 
I-III ze Szk. Podst. w Kuziach

Nagroda – dla 6 - latków ze 
Zbójnej

Nagroda – dla 6-latków z 
Dobrego Lasu

W kategorii palm klasowych w II gru-
pie wiekowej kl. IV – VI:

I miejsce – klasa VI ze Szk. 
Podst. w Zbójnej/ 400 km/

II miejsce – klasa VI ze Szk. 
Podst. w Dobrym Lesie / 300 km /

III miejsce klasa V ze Szk. 
Podst. w Dobrym Lesie / 200 
km /

Wyróżnienie: klasa VB ze 
Szk. Podst w Zbójnej,  klasa V ze 
Szk. Podst. w Kuziach I klasa VI 
ze Szk. Podst. w Kuziach

Za udział – klasa IV ze Szk. 
Podst. w Zbójnej, klasa IV ze 
Szk. Podst. w Kuziach, klasa IV 
ze Szk. Podst. w Dobrym Lesie I 
klasa VA ze Szk. Podst. w Zbój-
nej

W kategorii palm klasowych w III gru-
pie wiekowej kl. VII, VIII:

I miejsce – klasa VII ze Szk. 
Podst. w Dobrym Lesie / 400km 
/

II miejsce – kl. III B gimna-
zjum / 300km/

III miejsce – kl. III A gimna-
zjum / 200km/

Wyróżnienie: kl. VIII ze Szk. 
Podst w Dobrym Lesie

Za udział - kl. VIII ze Szk. 
Podst w Kuziach, kl. VIII ze Szk. 
Podst w Zbójnej, kl. VII ze Szk. 
Podst w Zbójnej i kl. VII ze Szk. 
Podst w Kuziach
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Łomżyński poseł Lech Antoni Kołakowski otrzy-
mał ze spółki Centralny Port Komunikacyjny od-
powiedź na swoje wystąpienie ze stycznia tego 
roku, w którym wskazuje potencjalnie najlepszy 
i najmniej „kolizyjny” dla mieszkańców i środo-
wiska przebieg planowanej linii Kolei Warszaw-
sko – Mazurskiej przez Łomżę ze stolicy przez 
Ostrołękę do Giżycka.  

Parlamentarzysta skierował pismo do 
Mikołaja Wilda, pełnomocnika rządu do 
spraw budowy CPK oraz Andrzeja Bittela, 
wiceministra infrastruktury. Odpowiedź 
podpisał Piotr Malepszak, p.o. prezesa 
spółki CPK. „Przede wszystkim pragnę 
serdecznie podziękować Panu Posłowi za 
przedstawienie szczegółowych i interesu-
jących propozycji dotyczących trasowania 
przedmiotowej linii” - napisał.

Przypomniał także, że Komisja 
Uzgodnieniowa Kolejowego Komponentu 
CPK przyjęła założenie o przebiegu linii 
przez Łomżę ze względu m.in. na obsługę 
większej populacji w regionie.

„Planowanie trasy linii znajduje się na 
etapie analizy wariantów przebiegu linii i 
będzie w toku dalszych prac uszczegóła-

wiane z uwagi na konieczność przeprowa-
dzenia dokładnej analizy technicznej, eko-

nomicznej, geologicznej i środowiskowej. 
Zgodnie z przepisami i procedurami okre-
ślającymi zasady przygotowywania inwe-
stycji infrastrukturalnych, kwestie wspo-
mniane przez Pana Posła takie, jak m.in. 
korzyści dla społeczności lokalnej, czy też 
ewentualne kolizje z obszarami chronio-
nymi Natura 2000, zostaną uwzględnione 
podczas prowadzenia wyżej wspomnia-
nych analiz” - napisał Piotr Malepszak. 

Przypomnijmy, że poseł Lech Anto-
ni Kołakowski, który skutecznie zabie-
gał o wyznaczenie trasy Kolei Warszaw-
sko – Mazurskiej w okolicach Łomży (w 
pierwotnym założeniu miała prowadzić z 
Ostrołęki w kierunku Kolna), proponuje 
poprowadzenie torów niemal równolegle 
do drogowego szlaku Via Baltica i budo-
wę Stacji Łomża w w pobliżu Kupisk lub 
Sierzput. W ocenie parlamentarzysty taka 
konfiguracja szlaków drogowych i kolejo-
wych z węzłami komunikacyjnymi stwo-
rzy w rejonie Łomży niezwykle atrakcyjną 
strefę inwestycji.          

Trzy niezmiernie ważne dla Łomży i 
Ziemi Łomżyńskiej umowy podpisał 
w łomżyńskim Ratuszu marszałek 
Artur Kosicki. Każde z zadań dofinan-
sowanych z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Pod-
laskiego – ich łączna wartość to 4,6 
miliona złotych – pozwoli zrealizować 
przedsięwzięcie społeczne o wielkiej 
randze.

- Pamiętamy i będziemy pa-
miętać, żeby zrównoważony roz-
wój subregionów województwa 
był stałą praktyką. Lubię pod-
pisywać takie umowy. Znacznie 
przyspieszyliśmy działania zwią-
zane z realizacją RPOWP, prze-
suwamy się w góre krajowych 
rankingów, ale będziemy dążyli, 
aby znaleźc się „na pudle” – pod-
kreślał marszałek Artur Kosicki.

Do Łomży przywiózł do pod-
pisania dokumenty dotyczące 
trzech projektów. Pod względem 
wysokości dofinansowania naj-
większy z nich to „Rynek pracy 

otwarty dla młodych techników” 
- blisko 1,9 miliona złotych (cała 
wartość to niespełna 2 mln). Part-
nerem jest tu Zespół Szkół We-
terynaryjnych i Ogólnokształ-
cących nr 7 w Łomży. Bliższe 
szczegóły przedstawiła dyrektor 
placówki Bogumiła Olbryś.

- Starania o związane z pro-
jektem rozpoczęłiśmy jeszcze 
w 2016 roku. Będą to zadania 
realizowane w trzech głównych 
blokach. Jeden z nich to zajęcia 
dydaktyczno – wyrównawcze, np. 
z matematyki podnoszące ogólny 
poziom wiedzy i przygotowa-
nia do matur oraz egzaminów 
zawodowych. Druga sprawa to 
praktyczne kursy zawodowe dla 
przyszłych techników weteryna-
rii oraz dla specjalistów techno-
logii zywienia, bardzo osadzone 
w realiach tych profesji. I wresz-
cie bardzo ważna możliwość 
kierowania młodzieży, ala także 
nauczycieli na kursy i staże za-

wodowe.
Wyraziła też przekonanie, że 

nie tylko szkoła, ale także miasto 
i region skorzystają na „trwałym” 
elemencie programu, czyli utwo-
rzeniu centrum analityczno – 
diagnostycznego.

- Zapraszam serdecznie na 
Dzień Otwarty w naszej szkole 
24 kwietnia – dodała Bogumiła 
Olbryś obdarowując marszałka 
Artura Kosickiego i prezydenta 
Łomży Mariusza Chrzanowskie-
go (jest partnerem wszystkich 
podpisanych umów).

Kolejna umowa podpisana 
przez marszałka, prezydenta oraz 
dyrektora Miejskiego Ośrod-
ka Pomocy Społecznej Wiesła-
wa Jagielaka dotyczyła projektu 
„Rozwoju usług opiekuńczych i 
asystemckich w mieście Łom-
ża” (dofinansowanie – ponad 1,4 
mln) . Jej zasadnicze znaczenie 

polega na objęciu dodatkową 
opieką 45 pań i 15 panów w star-
szym wieku, niepełnosprawnych, 
niesamodzielnych, zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem. 

- Będą w tym także miejsca 
usług społecznych, elementy tele-
opieki czy wypożyczalnia sprzętu 
rehabilitacyjnego – precyzował 
Wiesław Jagielak.

Podpisy na trzeciej umowie 
wraz marszałkiem i prezydentem 
złożyły Teresa Steckiewicz oraz 
Teresa Kowalczyk, czyli prezes i 
skarbnik stowarzyszenia Łom-
żyńskie Towarzystwo Przyjaciół 
Chorych „Hospicjum pod we-
zwaniem Świętego Ducha”. Po 
raz pierwszy w 25-letniej histo-
rii jedynej w Łomży i na Ziemi 
Łomżyńskiej placówki zajmują-
cej się opieką paliatywną, otrzy-
mała ona dofinansowanie – 1,3 
mln - na rozbudowę.

Tę inwestycję zresztą zapra-
wiona w bojach o funkcjonowanie 
Hospicjum i w przezwyciężaniu 
przeciwności  Teresa Steckiewicz 
rozpoczęła nie czakając na przy-
chylność władz województwa.

- Miałam zgromadzone fun-
dusze z 1 procenta, aby zacząć. 
Potem i tak bym sobie poradziła 
– powiedziała. 

Jak już informowaliśmy, nowa 
część Hospicjum pozwoli o kil-
ka zwiększyć liczbę miejsc, ale 
przede wszystkim dostosować 
zaplecze placówki do wymagań 
stawianych przed tego rodzaju 
jednostkami.

Z zadowoleniem przyjęła 
także ostatnie wieści, że miasto 
przeznaczyło na dofinansowanie 
Hospicjum w tym roku 50 tysię-
cy złotych, czyli po kilku latach 
obniżonej do 40 tys. dotacją, 
wróciło do dawnych reguł.                                                      

Podziękowania dla posła za kolej

Marszałkowskie dofinansowanie dla Hospicjum, „Wety” i MOPS
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Zarząd województwa 
podlaskiego nie zwle-
kał długo z decyzją o 
wyborze dyrektora 
szpitala Wojewódz-
kiego w Łomży. Już 
kilka dni po werdykcie 
komisji konkursowej, 
która wskazała jedne-
go z sześciu kandyda-
tów, Mariusz Obrycki 
został oficjalnie powo-
łany na to stanowisko.

Nowy dyrektor 
był w przeszłości 
m. in. kierowni-
kiem delegatury 
Narodowego Fun-
duszu Zdrowia w 
Łomży i kierowni-
kiem działu tech-
nicznego szpitala w 
Wysokiem Mazo-
wieckiem. Jest tak-
że pierwszym od lat 
dyrektorem "tutej-
szym", związanym z Łomżą.

Urząd Marszałkowski nie 
ujawnia bliższych szczegółów 
dotyczących konkursu, ale wia-
domo, że o stanowisko dyrek-
tora Szpitala Wojewódzkiego 
im. Kardynała Stefana Wyszyń-
skiego w Łomży rywalizowało 6 
osób, mieszkańców wojewódz-
twa podlaskiego i warmińsko 
- mazurskiego. Poza wymogami 
formalnymi, musieli wypełnić 

także warunek przedstawienia 
koncepcji działania placówki na 
najbliższe 6 lat. Co dokładnie 
zaproponował Mariusz Obrycki, 
okaże się w najbliższym czasie. 
W każdym razie przekonał więk-
szość członków komisji.

Zarząd województwa podjął 
na swoim posiedzeniu dotyczą-
cym łomżyńskiego szpitala trzy 
uchwały. Pierwsza dotyczyła po-
wołania Mariusza Obryckiego na 

sześcioletnią kaden-
cję (do 14 kwietnia 
2025 roku). Dru-
ga - ustalenia jego 
pensji na 14 tysięcy 
złotych miesięcznie 
(prawdopodobnie 
brutto, choć uchwa-
ła tego nie precy-
zuje), a w trzeciej 
władze regionu od-
mawiają uwzględ-
nienia wniosku 
o unieważnienie 
konkursu złożone-
go przez jednego z 
uczestników kon-
kursu (ukrytego 
pod kryptonimem 
"xxxx").

M a r i u s z 
Obrycki obejmu-
je obowiązki dy-
rektora Szpitala 
Wojewódzkiego w 
Łomży w niełatwej 

sytuacji. Jego poprzednik, Roman 
Nojszewski, został odwołany 
przed upływem kontraktu z po-
wodu m. in. sytuacji finansowej i 
planów placówki w tej dziedzinie. 
Nie jest rozstrzygnięty spór zbio-
rowy i kwestia podwyżek płac 
dla średniego personelu. Przy 
rozwiązywaniu bieżących pro-
blemów placówka nie może sobie 
także pozwolić na obniżenie po-
ziomu usług.                 

Ciało i ekspresja
Na wystawę „Ekspresja ciała” Swietłany Lebiedź z Klubu Fotograficznego Grod-
no zaprasza Galeria pod Arkadami Miejskiego Domu Kultury - Domu Środowisk 
Twórczych w Łomży. 

EKSPRESJA CIAŁA /CIAŁOwyrażenie - tytuł mówi sam za 
siebie i odzwierciedla koncepcję wystawy. W fotografiach Swietłany 
Lebiedź TANIEC został pokazany, jako ekspresja ciała: elegancko, 
bezpretensjonalnie, pięknie, szczerze, prawdziwie, jako manifestacja 
świata wewnętrznego, jako stan ducha (strach, ból, radość, gniew, sa-
motność i spokój...), jako komunikacja niewerbalna ze światem ze-
wnętrznym, jako sposób na przekazanie czegoś, czego nie można wy-
razić słowami. Często brakuje nam słów, lecz wystarczy jeden gest, 
jedno spojrzenie i wszystko jest jasne. W tym przypadku TANIEC i 
EKSPRESIA CIAŁA / CIAŁOwyrażenie są identyczne.W rzeczy-
wistości wszyscy jesteśmy tancerzami w tym życiu.

Każdy z nas ma swój własny taniec. Dlatego zachęcam wszystkich 
do tańca, tańczcie jak najczęściej!!!

"Tańcz dla siebie. Jeśli ktoś rozumie - dobrze, jeśli nie, to nie ma 
znaczenia, rób dalej to, co kochasz" (Louis Horst).

Swietłana LEBIEDŹ: "Fotografia jest dla mnie sposobem wyra-
żania siebie. Ważniejsze w fotografii jest to,o czym ona jest, a nie tylko 
jak jest zrobiona".

Wystawę można oglądać do 16 maja 2019

Wybieramy nowe logo miasta. 
Jelonek szuka następcy 

Są trzy.  Każda inne. Wszystkie jednak zachęcają, by “Zasmakować w Łomży”. 
Mowa o propozycjach nowego logo, o wyborze którego zadecydować mają 
mieszkańcy Łomży. Które najlepiej pasuje do charakteru naszego miasta? 

Dotychczasowe logo miasta ma już 15 lat. Wraz ze zmieniającymi 
się trendami przyszedł czas na zmianę znaku, który w licznych publi-
kacjach, na plakatach i folderach reprezentuje Łomżę. 

Miasto się zmienia, stąd też zachodzi potrzeba unowocześnienia 
wizerunku. Jak czytamy na stronie łomżyńskiego magistratu, nowe 
logo właśnie te dynamiczne modyfikacje ma przekazać. Powinno sku-
tecznie oraz długofalowo komunikować wartości marki Zasmakuj w 
Łomży, zaś nowy system identyfikacji wizualnej pokazać osobowość 
miasta i przekazać ją wszystkim odbiorcom.

Trzy propozycje nowego logo przygotowało Studio Graficzne AM 
ze Szczecina, które jest między innymi twórcą znaku Powiatu Łom-
żyńskiego. 

Głosować można za pomocą formularza internetowego dostęp-
nego na stronie  https://olo.miastolomza.pl/konsultacje-spoleczne/
ankieta/ do 19 kwietnia 2019 roku, do godziny 23:59.

Jest dyrektor szpitala  



7Ziemia Łomżyńska

Odpowiednia dieta i dużo ruchu. To 
recepta na zdrowie i dobre samopo-
czucie zdaniem twórców Centrum 
Zdrowia i Wypoczynku w Nowogro-
dzie. Hotel Kurpia Arte nad Narwią 
zaprasza na turnusy przywracające 
właściwe funkcjonowanie organizmu

- Głównym celem jest po-
zbycie się z organizmu wszelkich 
toksyn. Służy temu jedna z trzech 
diet, które proponujemy, czyli 
warzywno – owocowa, płynna 
lub pełna. Oczyszczamy orga-
nizm i promujemy ruch. A ten 
praktyczny wymiar przywracania 
zdrowia wspomagamy fachowy-
mi wykładami i zajęciami. Po-
nadto jednak Hotel Kurpia Arte 
prowadzi szeroką działalność dla 
każdego z m.in. kuchnia gruziń-
ską czy imprezami firmowymi i 
środowiskowymi pod najwiekszą 
w Polsce wiatą – mówi Andrzej 
Grodzki, przedstawiciel grupy 
kapitałowej, która przekształciła 
hotel w dolinie Narwi w Cen-
trum Zdrowia i Wypoczynku.

Intelektualne podwaliny 
pod inicjatywę twórców ośrod-
ka położył przed laty profesor 
Kazimierz Pieńkowski. Twórca 
i pierwszy rektor Państwowej 
Wyższej Szkoły Informatyki 

i Przedsiębiorczości uznał, że 
dolina Narwi, czy szerzej – wo-
jewództwo podlaskie to idealne 
otoczenie dla placówek, gdzie w 
w niezdegradowanym środowi-
sku można przywracać zdrowie 
w naturalny sposób.

A tracimy je w znacznej 
mierze „na własną prośbę”. Jak 
podkreśla profesor Janusz Pop-
ko, wykładowca łomżyńskiej 
PWSIiP, jeszcze 30 – 40 lat temu 
operacje wszczepiania endopro-

tez wykonywal w województwie 
podlaskim jeden szpital. Teraz 
z trudem nadąża z tym osiem 
ośrodków medycznych.

Nadwaga i urazy są podsta-
wową przyczyną zmian zwyrod-
nieniowych stawów – uważa le-
karz.

W Centrum Zdrowia i Wy-
poczynku nie będzie medycznej 
„taśmy obsługi pacjentów”.

Zespół diagnostyczny opra-
cuje indywidualną terapię dla 

każdego z uczestników 
turnusu – zapowiada 
profesor Halina Car z 
Uniwersytetu Medycz-
nego w Białymstoku.

Wypróbowane diety, 
opieka fachowców, zin-
dywidualizowana ofer-
ta i otoczenie natury. 
Śmiało można zakładać, 
że po turnusie w Nowo-
grodzie każdy z uczest-
ników będzie po prostu 
jak nowy.   

Muzyczna pocztówka ze Lwowa

Natalia Kryniczanka, była 
dziennikarka Radia Lwów, 
przewodniczka po mieście 
pełnym śladów historii i 
wielu kultur, była gwiazdą 
koncertu w Sali Konferencyj-
nej Hotelu Via Baltica koło 
Łomży. Zaprosił ją do Polski 
Emilian Kudyba, znany łom-
żyński społecznik i przyjaciel 
naszej redakcji.

- Pani Natalia jest 
znakomitą wokalistką, 
znanym we Lwowie bar-
dem, autorką i wykonaw-
czynią piosenek z gatunku poezji śpiewanej. To wyjątkowa osoba o 
niepowtarzalnym aksamitnym głosie. Przez trzy dekady swojej dzia-
łalności artystycznej i społecznej wniosła ogromny wkład w rozwój 
nie tylko miasta Lwowa ale całego regionu, jego kultury, architektury, 
zachowania pamięci historycznej. Była dziennikarką Radia Lwów. W 
wolnych chwilach pracuje jak przewodnik po Lwowie i okolicach re-
gionu – opowiada o gościu Emilian Kudyba.

Koncertu „Pocztówka ze Lwowa” wysłuchało kilkadziesiąt osób, a 
zwieńczeniem była pełna rozmów kolacja.

To jednak nie koniec miłych spotkań. Emilian Kudyba, przyjaciel 
redakcji Grupy Medialnej Narew, odkrywając Łomżę przed Natalią 
Kryniczanką zaprosił byłą dziennikarkę Radia Lwów także do naszej 
redakcji, Kawa, zielona herbata, a przy tym wiele ciepłych myśli i wy-
miana doświadczeń. Tę wizytę z pewnością zapamiętamy na długo! 
Bo choć wiele nas dzieli, jeszcze więcej łączy. 

Zdrowie w Kurpia Arte  
w Nowogrodzie

Ziemiaństwo  
według  

Lutosławskich
Dyrektor Muzeum Przyrody w Drozdowie Anna Ar-
chacka i jej współpracownicy z satysfakcją poinfor-
mowali, że w najnowszym numerze kwartalnika 
„Wiadomości Ziemiańskie” ukazał się artykuł adiunk-
ta drozdowskiego Muzeum Tomasza Szymańskiego  
„Rola i etos ziemiaństwa według Lutosławskich”,.

Zaprezentowane zostały poglądy i życiowy 
przykład przedstawicieli zasłużonego dla kra-
ju rodu z Drozdowa na temat zadań polskie-
go ziemiaństwa i wartości etycznych na stra-
ży których ziemianie powinni stać. Rodzina 
Lutosławskich stanowi znamienny przykład 
realizacji etosu ziemiańskiego, warty szczegól-
nej uwagi ponieważ, jak pisze autor: „Kolejne 
pokolenia Lutosławskich (...) podejmowały 
temat roli i miejsca własnej grupy społecznej 
w życiu zbiorowym i zawsze były żywo zainte-
resowane wartościami narodowymi. Wykształ-

cono w tej rodzinie ziemiańskiej przekazywaną 
potomkom tradycję związaną z zaangażowa-
niem w sprawy publiczne, którą uzasadniano 
także swoją przynależnością społeczną”.

Bohaterami pracy są Lutosławscy w XIX 
wieku władających majątkiem w Drozdowie. 
M.in. budowniczy gospodarczej potęgi Droz-
dowa Franciszek Dionizy Lutosławski, inte-
lektualiści - prof. Wincenty Lutosławski, Jan 
Lutosławski czy ksiądz dr Kazimierz Luto-
sławski. Przykładowo, ksiądz Kazimierz Luto-
sławski uważał polskie ziemiaństwo za awan-
gardę pracy społecznej, zaś Jan Lutosławski za 
gwaranta ziemi polskiej w polskich rękach.

Autor oddaje także hołd kobietom tego 
rodu, które ratowały spuściznę przodków w 
najtrudniejszych czasach po II wojnie świato-
wej, np. Marii Róży Niklewicz oraz Krystynie 
Witkowskiej. Pisze Tomasz Szymański:„Takie 
osoby jak m.in. córka profesora Wincentego 
Lutosławskiego – Maria Róża Niklewicz oraz 
wnuczka Mariana Lutosławskiego – Krystyna 
Witkowska przyjęły na siebie obowiązek dba-
nia o spuściznę przodków”. 



Świąteczne 
przysmaki

Tradycje wielkanocne w różnych krajach łączy jedno: jest to chwila spokoju, 
radosnego odpoczynku, czas dla rodziny. Rodzina zasiada do stołu, by cieszyć 
się smakiem pysznych wypieków, na które często czeka się cały rok, bo tylko 
w dni Wielkiej Nocy są podawane, jako największa atrakcja biesiadowania.

„Wielkanocne wypieki w Europie” to � lm dokumentalny pokazujący różnorodność świątecz-
nych przysmaków. 

W Anglii podaje się pudding, ale ten wielkanocny ma formę tarty z custardem – słodkim 
sosem przypominającym nasz budyń posypany rodzynkami. 

Na podwieczorek serwuje się tzw. Simnel cake – lekkie ciasto owocowe w polewie marcepano-
wej. Na brzegach ciasta umieszczonych jest 11 kulek, które symbolizują 11 apostołów, wszystkich 
oprócz Judasza. 

W Hiszpanii popularna jest „Mona de pascha”, ciasto drożdżowe z jajkiem w środku. Mona 
to po hiszpańsku małpa, ale nie jest to „małpa wielkanocna”, nazwa pochodzi od arabskiego słowa 
munna, które oznaczało dawniej datek wręczany przez muzułmańskich poddanych ich panom.

Najbardziej znanym symbolem wielkanocnym we Francji są czekoladowe pisanki, czyli „œuf 
de Pâques” i � gurki zajączków. W niedzielny poranek dzieci poszukują czekoladowych smakoły-
ków – jajek, dzwonków, kurczaczków, zajączków – ukrytych przez rodziców w zakątkach mieszka-
nia, na balkonie czy w ogrodzie. Czekoladowe niespodzianki gubione są przez uskrzydlone dzwo-
ny. Według tradycji, dzwony milkną w Wielki Czwartek i pozostają nieme aż do Wielkiej Soboty. 
W tym czasie udają się one do Rzymu po papieskie błogosławieństwo, zabierając stamtąd różne 
rodzaje czekoladowych przysmaków, które gubią po drodze ku wielkiej uciesze najmłodszych.

Colomba Pasquale – włoski przysmak wielkanocny wypieka się w formach przypominających 
gołębicę z rozpostartymi skrzydłami. 

Semla to tradycyjne ciastka popularne w Szwecji, Norwegii, Finlandii i Estonii. Bułę pszenną 
podaje się z nadzieniem z bitej śmietany i masy migdałowej. Przypomina hamburgera. Często 
serwowana jest w głębokim talerzu, wypełnionym gorącym mlekiem.

Wielkanocnym przysmakiem w Czechach są tzw. judasze (po czesku jidáše), drożdżowe ciast-
ka, podobnie do polskich faworków, podawane z miodem. Gotowe wypieki powinny przypominać 
sznur, na którym powiesił się Judasz

Grecka tradycja wypiekania tsoureki, czyli słodkiego chlebka, sięga czasów Bizancjum. Ciasto 
przypomina nieco polską chałkę, ale wyróżnia je jeden niezwykły element. Tsoureki piecze się 
z pisankami w środku i ozdabia jajakmi. 

Niemiecki kołacz wielkanocny Oster� aden to rodzaj chałki o okrągłym kształcie z charaktery-
stycznym nacięciem w kratkę. Po wierzchu posmarowany jest lukrem i ozdobiony płatkami migdałów. 

Podczas Uskrs, czyli chorwackiej Wielkanocy, je się Pinca, ciasto z dużej ilości masła i jaj 
z dodatkiem rumu, rodzynek i skórek cytrusów. Tym, co wyróżnia ten wielkanocny przysmak jest 
nacięty na powierzchni krzyż, symbolizujący ukrzyżowanie Jezusa. 

Wielkanocne ciekawostki
Wielkanoc to najstarsze święto w chrześcijańskiej kulturze, obchodzone już od II w. n.e. Wypada 

zawsze w pierwszą niedzielę po wiosennej pełni księżyca. 
Mazurki przywędrowały do polskiej tradycji z Azji, a najprawdopodobniej z Turcji. Dekoracje 

wykonane z lukru i bakalii na powierzchni ciasta, nawiązują do tureckich dywanów. Jako pierwsze 
ich wypiekiem zajęły się kobiety mieszkające na Mazowszu. Mieszkańców tego regionu (do końca 
XIX wieku) zwano Mazurami. Słodkie ciasto ma być nagrodą po trwającym 40 dni Wielkim Poście.

Wielkanocny zwyczaj pieczenia bab przywędrował do nas z Litwy i Białorusi. Sama nazwa 
„baba” zawdzięcza swoją nazwę podobieństwu do kolistych spódnic, zakładanych przez starsze ko-
biety na wsiach. Inna teoria głosi, że „baba” wywodzi się z czasów króla Stanisława Leszczyńskie-
go, któremu kształt kojarzył się z turbanem noszonym przez Ali Babę, bohatera „Baśni z tysiąca 
i jednej nocy”.

Zgodnie z tradycją, w święconce powinny znaleźć się: jajko, chleb, sól, wędlina, masło, chrzan 
oraz kawałek ciasta. 

Dawniej wyłącznie kobiety malowały wielkanocne jaja. Mężczyźni nie mogli wchodzić do 
pomieszczenia, w którym zdobiono jajka, bo mogliby rzucić urok na kolorowe pisanki. Niegdyś, 
wszystkie jajka na święta malowano wyłącznie na czerwono.
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O inwestycjach i remontach dróg na terenie 
powiatu rozmawiali w łomżyńskim Starostwie 
wicemarszałek województwa Marek Olbryś i dy-
rektor Departamentu Infrastruktury i Transpor-
tu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa 
Podlaskiego Zbigniew Piotrowski oraz zastępca 
dyrektora Gabinetu Marszałka Juliusz Jakimo-
wicz. 

Spotkanie dotyczyło najważniejszych  
kwestii związanych z poprawą stanu bez-
pieczeństwa wszystkich użytkowników 
dróg, zarówno kierowców, rowerzystów, 
jak i pieszych. 

Starosta Lech Marek Szabłowski 
wskazał, jak ważne jest prawidłowe 
określenie kategorii drogi, co ma bez-
pośredni wpływ na jej utrzymanie, cze-
go przykładem jest droga wojewódzka 
nr 677 Łomża – Śniadowo. Starosta 
wyraził nadzieję, iż planowana zmiana 
kategorii dróg, w związku z budową 
drogi Via Baltica, w tym DK61 biegną-

cej z Ostrołęki w kierunku Augustowa, 
nie wstrzyma wprowadzenia w możli-
wie krótkim czasie zmian w organiza-
cji ruchu drogowego w miejscowości 
Chojny Stare, gdzie przecinają się z 
drogą krajową drogi powiatowe 1912B 
i 1913B biegnące w kierunku Nowo-
grodu. W  miejscu tym dochodziło do 
śmiertelnych wypadków, jednakże na-
dal brakuje tam przejścia dla pieszych, 
które jest nieodzowne. 

Wicestarosta Maria Dziekońska wró-
ciła do tematu kłopotliwych połączeń dróg 
publicznych różnych kategorii, np. drogi 
wojewódzkiej nr 668 (Piątnica Poduchow-
na – Jedwabne) z drogą krajową nr DK64 

(Łomża – Jeżewo Stare) w kierunku Białe-
gostoku. Wyremontowana w latach 2010-
2011 droga wojewódzka nie została do-
tychczas „połączona” nową nawierzchnią 
z drogą krajową, przez co skrzyżowanie 
tych dróg w Piątnicy wymaga pilnej inter-
wencji. Brakuje również chodnika, którym 
mogliby bezpiecznie poruszać się miesz-
kańcy wzdłuż większości ulicy Jedwabień-
skiej, co było przedmiotem interpelacji 
wielu radnych poprzednich kadencji.

Wicemarszałek Marek Olbryś oraz 
dyrektorzy UMWP przedstawili konkret-
ne propozycje rozwiązań większości zgło-
szonych wcześniej przez władze Powiatu 
problemów:

– obecnie jest procedowana w Urzędzie 
Marszałkowskim zmiana kategorii drogi 
powiatowej nr  1961B Wizna – Jedwab-
ne na wojewódzką, która w przyszłości 
zostanie w całości wyremontowana, a na 
obecnym skrzyżowaniu z drogą krajową nr 
DK64 – powstanie rondo,

– rondo powstanie również na skrzyżo-
waniu drogi wojewódzkiej nr 679 (Łomża 
– Mężenin) z drogą krajową DK63 (Łom-
ża – Zambrów),

– zostały przeprowadzone konsul-
tacje z Generalną Dyrekcją Dróg Kra-
jowych i Autostrad Oddział w Białym-
stoku w celu wspólnego rozwiązania 
problemu skrzyżowania dróg w Piątnicy 
Poduchownej, w efekcie czego planuje 
się remont tego odcinka jeszcze w bie-
żącym roku,

– uznaje się za zasadne zmianę organi-
zacji ruchu w miejscowości Chojny Stare, 
które wpłynie na poprawę bezpieczeństwa 
pieszych.

Będzie bezpieczniej 
na łomżyńskich drogach 

Dyrektor białostockiego oddziału Ge-
neraknej Dyrekcji Dróg Krajowych i 
Autostrad Wojciech Borzuchowski za-
powiadał, że obwodnica Suwałk, czyli 
element ekspresowej S61, zostanie 
otwarta dla kierowców przd święta-
mi. Obietnicy dotrzymał.    

Kilka dni temu otwarta zo-
stała blisko 13-kilometrowa 
obwodnica Suwałk. To drugi w 
województwie podlaskim frag-
ment międzynarodowego szlaku 
komunikacyjnego Via Baltica 
łączącego kraje nadbałtyckie z 
zachodnią Europą. Inwestycja 
powstała przy dofinansowaniu 
z Unii Europejskiej z programu 
„Łącząc Europę”. 

Szlak via Baltica w Polsce wy-
niesie blisko 320 km.

Trasa ta pełni rolę najważ-
niejszego połączenia drogowe-
go pomiędzy krajami bałtycki-

mi a Polską i krajami Europy 
Środkowej. Na terenie Polski 
przebiega w ciągu drogi eks-
presowej S8 na odcinku od 
Warszawy do Ostrowi Mazo-
wieckiej i dalej drogą ekspreso-
wą S61 na odcinku od Ostrowi 
Mazowieckiej do granicy pań-
stwa w Budzisku.

Jak podaje rzecznik biało-
stockiej GDDKiA Rafał Mali-
nowski, zbudowane zostały już 
fragmenty o łącznej długości 117 
km. W realizacji jest obecnie 201 
km, z których drogowcy udo-
stępnili kolejnych 3-kilometrową 
obwodnicę Suwałk. Pozostałe 
fragmenty S61 z wyjątkiem bu-
dowanej drugiej nitki obwodnicy 
Szczuczyna są na etapie projek-
towania. Cała trasa ma zostać 
udostępniona kierowcom do 
końca 2021 roku.

Ekspresowa obwodnica Suwałk
Obwodnica wyprowadza z 

Suwałk ruch tranzytowy samo-
chodów ciężarowych, których 
przez miasto przejeżdża średnio 
ponad 5 tysięcy na dobę.  Dro-
ga omija miasto od zachodu i 
północy. Na węźle Suwałki Po-
łudnie łączy się z dwujezdniową 
częścią obwodnicy Augustowa 
(12,75km), tworząc tym samym 
fragment S61 o łącznej długości 
25,58 km.

Inwestycja kończy się na 
węźle „Suwałki Północ”, który 
zostanie zrealizowany w ramach 
następnego odcinka S61 Suwałki 
- Budzisko. Obecnie podłącze-
nie powstałej „eski” do istniejącej 
drogi krajowej nr 8 (tzw. łącznica 
węzła „Suwałki Północ”) będzie 
się odbywało przez jednojezdnio-
wy łącznik o długości kilometra.

Boje na Narwi
Znakowanie szlaku żeglownego na Narwi prowadzi Państwowe Gospodarstwo 
Wodne Wody Polskie. 

Zarząd Zlewni w Ostrołęce rozpoczął oznakowywanie szlaku bo-
jami pływającymi rozpoczynając od „km 83 + 500”, czyli od ujścia rze-
ki Orzyc, w górę rzeki do „km 248 + 500” do ujścia Biebrzy. Łącznie 
oznakowany zostanie 165-kilometrowy . odcinek Narwi. 

Oznakowanie nawigacyjne wytycza tor wodny. Kolor czerwony 
boi - prawą stronę szlaku żeglownego, kolor zielony - lewą, pojedyn-
cze przeszkody w środku szlaku oznaczamy bojami żółtymi. W tym 
roku Wody Polskie kupiły 320 sztuk bakenów dla oznakowania szlaku 
żeglownego na Narwi. Koszt to 802 944,00 zł. Nowe boje zastąpiły 
użytkowane w przeszłości tyki drewniane, które były słabo widoczne 
dla żeglarzy, a także stanowiły niebezpieczeństwo w razie złamania.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku planuje 
otworzyć drogę wodną na Narwi na początku maja. Poinformuje o 
tym w komunikacie nawigacyjnym.

Kolejny puzel Via Baltica 
na swoim miejscu 



Świąteczne 
przysmaki

Tradycje wielkanocne w różnych krajach łączy jedno: jest to chwila spokoju, 
radosnego odpoczynku, czas dla rodziny. Rodzina zasiada do stołu, by cieszyć 
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biety na wsiach. Inna teoria głosi, że „baba” wywodzi się z czasów króla Stanisława Leszczyńskie-
go, któremu kształt kojarzył się z turbanem noszonym przez Ali Babę, bohatera „Baśni z tysiąca 
i jednej nocy”.

oraz kawałek ciasta. 

pomieszczenia, w którym zdobiono jajka, bo mogliby rzucić urok na kolorowe pisanki. Niegdyś, 
wszystkie jajka na święta malowano wyłącznie na czerwono.
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Francuski pocałunek 

Stopklatka TV poniedziałek 13.45

Komedia romantyczna. Kate odczuwa lęk przed podróżą 

samolotem. Niemniej kiedy człowiek, którego gotowa 

była poślubić, podczas podróży służbowej do Paryża 

zakochał się w innej kobiecie, decyduje się na lot przez 

Atlantyk. W samolocie towarzyszy jej sympatyczny 

Francuz, który okazuje się złodziejem ściganym przez 

policję za przemyt.

Pompeje
TV Puls poniedziałek 20.00

Katastroficzny. Rok 79. Niewolnik i gladiator Milo ma 

stoczyć walkę, która może mu dać wolność. Będąc wolnym 

obywatelem, mógłby ubiegać się o rękę ukochanej Cassii. 

Podczas walki następuje wybuch Wezuwiusza. Miasto 

zalewają potoki lawy, ludzie uciekają w panice. Gladiator 

wydostaje się z areny, by uratować ukochaną.

Uczta Babette
TVP Kultura poniedziałek 20.20

Dramat obyczajowy. W domu dwóch sióstr, Filippy 

i Martine, pojawia się Babette, która zostaje na służbie. 

Po kilkunastu latach wspólnego życia siostry dowiadują 

się, że Babette wygrała 10 tys. franków na loterii. Są 

pewne, że teraz kobieta je opuści.  

Vinci 
TV7 poniedziałek 21.00

Złodziej dzieł sztuki, wychodzi z więzienia z powodów 

zdrowotnych. Zwolnienie aranżuje „Gruby", paser, który 

zleca mu kradzież „Damy z łasiczką" Leonarda da Vinci 

z Muzeum Czartoryskich. Złodziej zwraca się o pomoc do 

dawnego kolegi, ale nie wie, że ten wycofał się z branży 

i pracuje w policji. 

Włoska robota
TVN poniedziałek 22.10

Sensacyjny. Współczesna Wenecja. Charlie Croker i jego 

gang kradną sztabki złota warte miliony dolarów. Po 

dotarciu w Alpy szajka ma podzielić łup, lecz jeden 

z gangsterów, Steve, postanowił zgarnąć wszystko. 

Strzela do wspólników...

Był sobie chłopiec

Jak być 
szczęśliwym

Opowieść o mężczyźnie przystojnym, bogatym, 
płytkim, skoncentrowanym na sobie, pełnym uroku 
... i jego nieoczekiwanym związku z chłopcem, któ-
rego spotyka, gdy próbuje poderwać matkę innego 
chłopca. 

Dobiegający czterdziestki Will (Hugh Grant) 
prowadzi beztroskie życie kawalera. Dzięki pienią-
dzom jakie zostawił mu ojciec nie musi martwić się 
o pracę. Podrywa dziewczyny, ale z żadną nie chce 
się związać na stałe. Wszystko się zmienia, kiedy 
Will poznaje dwunastoletniego Markusa, samotne-
go i nieszczęśliwego. 

Film jest adaptacją popularnej książki Nicka 
Hornby'ego z 1998 roku. Tylko w Wielkiej Brytanii 
sprzedano ponad milion egzemplarzy tej powieści 
i przez długi czas była na pierwszym miejscu listy 
bestsellerów. 

Był sobie chłopiec
TVN7 

niedziela 15.00

Forrest Gump, upośledzony intelektualnie, 
o wielkim sercu potrafi znaleźć się w centrum naj-
większych wydarzeń w historii USA.

Zyskuje status osobistości, gdy staje się gwiazdą 
futbolu, ping-ponga, sławnym biegaczem, odznaczo-
nym bohaterem wojennym i odnoszącym sukcesy 
biznesmenem. Lecz nigdy nie rezygnuje z poszu-
kiwania tego, co dla niego najważniejsze – miłości 
przyjaciółki, Jenny Curran.

Aby uwiarygodnić losy bohatera, w filmie do-
konano nowatorskiego zabiegu. Główną postać 
„wklejono" w autentyczne kroniki i materiały fil-
mowe, dzięki czemu widzimy Forresta w towarzy-
stwie gubernatora Georgea Wallace'a, prezydentów 
Kennedy'ego, Johnsona i Nixona oraz Johna Len-
nona. 

Pewnie nie wiesz...
Film zdobył 13 nominacji i 6 Oscarów!
Zarobił w kinach na świecie  prawie 700 milio-

nów dolarów, kosztował 55 milionów.
Do zagrania Forresta Gumpa byli brani pod 

uwagę: Bill Murray i Chevy Chase. John Travolta 
odrzucił propozycję i później bardzo tego żałował.

W scenach biegania Tom Hanks był dublowany 
przez swojego brata, Jima.

Do powszechnego obiegu weszło powiedzenie bo-
hatera: „Życie jest jak pudełko czekoladek. Nigdy nie 
wiadomo, co ci się trafi”. 

W meczach ping-ponga piłeczka została wsta-
wiona komputerowo.

Forrest Gump
TVN7 sobota 23.40

Forrest Gump

Siła naiwności  
i dobrego serca
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będzie się działo

Replikant

Złapać „Pochodnię”
Policjant Jake Riley od trzech lat poszukuje seryjnego mor-

dercy o przydomku „Pochodnia" ( Jean-Claude Van Damme). 
Psychopata porywa kobiety, brutalnie je morduje po czym zwłoki 
podpala. Policja jest bezsilna.

Gdy przy kolejnej ofierze policja znajduje włos psychopaty, 
agenci rządowi postanawiają go sklonować, by replikant dopro-
wadził ich do sprawcy. Replikant ( Jean-Claude Van Damme) 
i Jake Riley muszą odnaleźć morderce zanim on zamorduje ko-
lejną ofiarę. 

Klon ma jednak umysłowość małego dziecka. Co gorsza, za-
czynają go nawiedzać wizje popełnionych zbrodni...

Replikant TV Puls piątek 00.10

Park Jurajski 

Bój się... 
dinozaurów!

Jeden z najbardziej kasowych hitów w historii kina, z niesamowitymi animacjami 
i efektami specjalnymi oraz gwiazdorską obsadą.

Multimilioner John Hammond zaprasza parę naukowców, na swoją wyspę, na 
której udało mu się stworzyć park jurajski. Nim udostępni park publiczności, chce po-
kazać go naukowcom i poznać ich opinię. Główną atrakcją są dinozaury, które zostały 
ożywione dzięki genetykom. 

Niespodziewanie nad wyspą zaczyna szaleć tropikalna burza, w wyniku której lu-
dzie tracą możliwość kontrolowania prehistorycznych gadów. Grupka znajdujących 
się na wyspie ludzi musi walczyć o przetrwanie. 

Zaginiony świat: Park Jurajski
Sześć lat po tragicznych wypadkach, które miały miejsce w rezerwacie wskrzeszo-

nych dinozaurów, okazuje się, że gady nie wyginęły. Fundator parku jurajskiego, John 
Hammond, traci wszystko, ale gdy dowiaduje się o istnieniu dinozaurów, wysyła parę 
naukowców, by je zbadali. 

Pewnie nie wiesz...
Pierwsza część zarobiła w kinach ponad miliard dolarów, kosztowała tylko 63 mi-

liony. Część druga zarobiła ponad 600 milionów dolarów, kosztowała 73 miliony.
Reżyser Steven Spielberg zarobił z tego 250 milionów dolarów.
Ryk Tyranozaura był połączeniem dźwięków wydawanych przez psa, pingwina, 

tygrysa, aligatora i słonia. Mały stegozaur wydaje dźwięki... nosorożca, a młody tyra-
nozaur ...wielbłąda płaczącego za matką.

Park Jurajski TV4 niedziela 14.10
Zaginiony świat: Park Jurajski TV4 niedziela 20.00, poniedziałek 16.25

Światło między oceanami

Dziecko  
dwóch matek

Wzruszająca opowieść o potrzebie bycia szczęśliwym.  
To film pełen dylematów, znaków zapytania i moralnych rozterek. 

Melodramat, którego zakończenia nie da się przewidzieć. 

Bohater wojenny Tom Sherbourne przyjmuje posadę latarnika na bezludnej wy-
spie u wybrzeży Australii. Wkrótce przybywa do niego ukochana żona Isabel. Zako-
chani żyją szczęśliwie, lecz ich niespełnionym pragnieniem jest posiadanie dziecka. 

Miesiące starań, poronienia i pogłębiające się uczucie oddalenia zaczynają wpę-
dzać Isabel w depresję. Wtedy do wybrzeży wyspy przybija mała łódź, na pokładzie 
której Tom znajduje martwego mężczyznę i żywe niemowlę. Za namową Isabel, ła-
mie swoje surowe zasady i godzi się przyjąć dziecko jako własne. Po jakimś czasie 
przekonują się jednak, że ich córeczki od miesięcy poszukuje zrozpaczona matka.

Pewnie nie wiesz...
Film nakręcono w Stanley, spokojnej nadmorskiej miejscowości w północno-za-

chodniej Tasmanii. Mieszkańcy mieli nadzieję, że film zwiększy ruch turystyczny. 
Wielu mężczyzn zapuściło brody, by statystować w filmie. 

Pięć osób wcieliło się w postać Lucy/Grace: bliźniaczki Elliot i Evangeline Newbe-
ry (niemowlę), Georgie Gascoigne (1 rok), Florence Clery jako czterolatka i Caren Pi-
storius jako dorosła.

Światło między oceanami
TVP1 piątek 20.45, sobota 23.55



Wiosna w ogrodach, sadach i na balkonach

Może i w rajskim ogrodzie było trochę cieplej niż w 
kwietniowy weekend w Podlaskim Ośrodku Doradztwa 

Rolniczego w Szepietowie, ale chyba nie bardziej kolorowo i 
pachnąco, a na pewno nie tak tłumnie.   

Wiosenne Targi Ogrodnicze w PODR mają już 
ponad dwudziestoletnią tradycję. Rozrosły się także o 
Pszczelarstwo i Budownictwo Ludowe. 

- Tak naprawdę wszystko to się przeplata. Mała ar-
chitektura jest przecież nieodzownym elementem przy 
urządzaniu ogrodów. Tak samo jak urządzenia „zielo-
nych technologii”. Są to pierwsze moje targi jako dy-
rektora. Myślę, że bardzo udane już przez sam fakt, że 

mamy największą w historii liczbę wystawców – około 
200. Nawet chłodna dosyć pogoda nie stanowi prze-
szkody, chociaż mam nadzieję, że pojawi się w końcu 
deszcz, który jest tak bardzo potrzebny dla wegeta-
cji. Zresztą nie tylko teraz, ale w całym roku. Zatem 
życzmy sobie dobrej pogody, nie tylko tej, która od-
nosi się do klimatu, ale też tej dla inwestycji, rozwoju 
technologicznego, sytuacji na rynkach rolnych  - mówi 
Wojciech Mojkowski, dyrektor Podlaskiego Ośrodka 
Doradztwa Rolniczego w Szepietowie.

W słoneczny poranek powitał gości i otworzył 
kolejną edycję targów ogrodniczych, które są także w 
ośrodku początkiem sezonu wystawienniczo – targo-
wego, który sprawia, że Szepietowo staje się kilka razy 

rolniczą stolicą nie tylko województwa podlaskiego, ale 
całej wschodniej Polski.

- Pytają mnie czasami w Warszawie jak my tu so-
bie radzimy w rolnictwie. Zawsze wtedy zapraszam do 
Szepietowa. Nasz region jest wysoko pod tym wzglę-
dem ceniony. Poprzeczka jest już zawieszona bardzo 
wysoko, ale staramy się ją jeszcze podnosić – mówił 
poseł Mieczysław Baszko.

Z podziękowaniami i gratulacjami dla PODR za 
pracę na rzecz rolnictwa w województwie pospieszył 
także wicewojewoda Jan Zabielski, a wiceprzewodni-

czący Sejmiku Łukasz Siekierko odczytał list od mar-
szałka Artura Kosickiego. W ocenie pracy ośrodka w 
Szepietowie barwy polityczne nie mają zresztą wielkie-
go znaczenia.                            

- Cieszę się, że nasz ośrodek reprezentuje coraz to 
wyższy poziom rozwoju – stwierdził radny Sejmiku 
Stefan Krajewski.     

Dyrektor Wojciech Mojkowski zbierał ze wszyst-
kich stron gratulacje i życzenia, a na wystawienniczych 
terenach  wrzało jak w ulu. Tłumy przesuwały się alej-
kami pomiędzy stoiskami 200 wystawców. 

„Na stoiskach królowały byliny i cebule kwiatowe, 
kwiaty doniczkowe, sadzonki warzyw, sprzęt i środki 
do produkcji ogrodniczej. Specjaliści od projektowania 
ogrodów doradzali, jak dobrać odpowiednie rośliny do 
warunków glebowych jak i klimatycznych panujących 
w szczególności w naszym regionie. Mimo wielu egzo-
tycznych odmian kwiatów i roślin, działkowcy najchęt-
niej wybierali te tradycyjne, znane już od wielu lat, jak 
magnolie, jukki, hortensje. Ale największym zaintere-
sowaniem, ku zdziwieniu samych wystawców cieszy-

Wiecznie młode barwy  
i zapachy w Szepietowie



Wiosna w ogrodach, sadach i na balkonach

Filmy i święta 
w Kinie 

Millenium 

Repertuar 19 – 25 kwietnia

Piątek 19 kwietnia
Duża sala: Dumbo – godz. 13:30; 
Miłość i miłosierdzie – godz. 16:00 
i 18:00; Wywiad z Bogiem – godz. 
20:00.
Mała sala: Manu – godz. 10:30; 
Shazam – godz. 12:30; After – 
godz. 16:00 i 18:00; Hellboy – 
godz. 20:15.
Sobota 20 kwietnia i niedziela 21 
kwietnia – kino nieczynne  

Poniedziałek 22 kwietnia
Duża sala: Praziomek – godz. 
16:00; Miłość i miłosierdzie – 
godz. 18:00; Wywiad z Bogiem – 
godz. 20:00.
Mała sala: After – godz. 16:00 i 
18:00; Hellboy – godz. 20:15.

Wtorek 23 kwietnia
Duża sala: Praziomek – godz. 
11:30, 14:00 i 16:00; Miłość i miło-
sierdzie – godz. 18:00; Wywiad z 

Bogiem – godz. 20:00.
Mała sala: Dumbo – godz. 10:30; 
Shazam – godz. 13:00; After – 
godz. 16:00 i 18:00; Hellboy – 
godz. 20:15.

Środa 24 kwietnia
Duża sala:  Praziomek – godz. 
11:30, 14:00; Wywiad z Bogiem – 
godz.16:00; Miłość i miłosierdzie 
– godz. 18:00; Avengers (przed-
premiera) – godz. 20:00.

Mała sala:  Shazam – godz. 10:30;  
After – godz. 13:30 i 18:00; Pra-
ziomek – godz. 16:00; Hellboy – 
godz. 20:15.

Czwartek 25 kwietnia
Duża sala: Avengers – godz. 10:00. 
13:30, 17:00 i 20:30.
Mała sala: Praziomek – godz. 
12:00; 14:00 i 16:00; After – godz. 
16:00 i 18:00; Hellboy – godz. 
20:15.

ły się malwy, lilaki i jaśminowce” - relacjonuje 
PODR na swoje stronie internetowej. 

- Absolutną nowością u nas jest magnolia 
pienna. To delikatny kwiat. Na tarasy i balkony 
zalecamy nasadzenia, które długo rosną, a potem 
dają wspaniałe efekty. I odnotowujemy zjawiska 
powracania do łask roślin wieloletnich - mówi 
Alina Maciąg z PODR.    

Obok działkowców rozłożyli swoje pro-
pozycje pszczelarze. Nie zabrakło też stoisk z 
regionalną żywnością i rękodziełem ludowym, 
ozdób wielkanocnych. Smakołykami kusiły 
Koła Gospodyń Wiejskich. Ekspozycję uzupeł-
niły pokazy drobiu ozdobnego i królików.  

Jak co roku zostały również przyznane na-
grody dla wystawców. Hitem Targów Ogrod-
niczych została choina kanadyjska ze szkółki 
Nadleśnictwa Rudka. Za Najatrakcyjniejsze 
Stoisko komisja konkursowa uznała propozycję 
łomżyńskiej szkółki Cztery Pory Roku. Hitem 
Targów Pszczelarskich okazał się miód „Lipiec 
Białowieski” Włodzimierza Owłasiuka z gminy 
Narew. Najbogatszą ofertę zaprezentowało Go-
spodarstwo Ogrodnicze „Kraina Zieleni” z gmi-
ny Wysokie Mazowieckie. Trofeum szklanym 
uhonorowano również firmę Kurp-Dach za Hit 
Targów Budowlanych. 



a to ciekawe

plac zabaw
Napoleon

Wyspa pełna 
zasadzek

Szczeniak rasy golden retriever jest znudzony spokojnym ży-
ciem. Chciałby być dzikim psem i nazywać się Napoleon. Pewnego 
dnia piesek bawi się z dziećmi podczas przyjęcia urodzinowego. Gdy 
wchodzi do kosza z balonami, sznurek się rozwiązuje i zwierzak uno-
si się w przestworza. Ląduje na wyspie. Osamotniony musi nauczyć 
się samodzielności. W swojej wędrówce w nieznane, Napoleon po-
znaje wiele innych zwierząt, z którymi chce się zaprzyjaźnić. Prze-
żyje jeszcze mnóstwo przygód, zanim stęskniony dotrze do domu

Napoleon
TVP1 sobota 9.45, poniedziałek 5.35

Vaiana: Skarb oceanu

Wielka 
wyprawa, 

wielkie 
przygody

Moana jest młodziutką żeglarką, córką 
wodza polinezyjskiego plemienia, która posta-
nawia dokończyć dzieła przodków i odnaleźć 
legendarny skarb. Dziewczyna wyrusza z nie-
bezpieczną misją. Żeglując przez bezmiar oce-
anu, spotyka potężnego niegdyś półboga Maui. 
Wspólna podróż pełna jest niezwykłych przy-
gód.

Pewnie nie wiesz...
Film zarobił w kinach na świecie 650 milio-

nów dolarów. Kosztował 150 milionów 
W wielu krajach europejskich tytuł filmu 

i imię głównej bohaterki zmieniono na Vaiana.
Spirala na żaglu łodzi, i w nazwie Moana 

na plakacie, nazywa się koru. To rozwijający się 
liść paproci, symbolizujący nowe życie, nadzieję, 
doskonałość, czystość.

Wyspa Moany nazywa się Motu Nui. W kilku 
językach polinezyjskich „motu” oznacza „wyspę”, 
a „nui” oznacza „duży”. Moana oznacza „ocean” 
i „niebieski” , Vaiana, oznacza „świeżą wodę”. 
Hei Hei (piesek Moany) oznacza „kurczak”, Ta-
matoa, olbrzymi krab, oznacza „trofeum” .

Vaiana: Skarb oceanu
Polsat sobota 20.05, niedziela 13.30

Księżna Diana o sobie

Intymne wyznania
Opowieść o tragicznie zmarłej księżnej Walii. 
To zapis rozmowy Lady Di z bliskim przyjacielem, dziennika-

rzem i biografem Andrew Mortonem, w której dzieli się ona swo-
imi przemyśleniami oraz komentuje najważniejsze wydarzenia ze 
swojego życia. Spotkanie miało miejsce w 1991 roku, sześć lat przed 
śmiercią królowej ludzkich serc. 

Księżna otwarcie opowiada o dzieciństwie, rozwodzie rodziców, 
poznaniu księcia Karola czy niechcianej popularności. Wejście do ro-
dziny królewskiej skupiło na Dianie uwagę mediów, a jej związkiem 

z następcą tronu żył cały kraj. Brytyj-
czycy pokochali ją również za dzia-
łalność dobroczynną i zamiłowanie 
do mody. Księżna nie przemilcza też 
trudnych wątków ze swojej biografii 
jak zaburzenia odżywiania, depresja 
poporodowa czy kryzys w małżeń-
stwie.

„Przerażające jest słuchanie jej 
relacji o próbach samobójczych, 
w tym skoku ze schodów, kiedy była 
w trzecim miesiącu ciąży z Willia-
mem, a także jej bulimii i samooka-
leczeniu. Jej cichego głosu, gorzkiego 
i zrezygnowanego tonu – nie da się 
zapomnieć” – napisał jeden z recen-
zentów. 

Księżna Diana o sobie
Nowa TV piątek 17.40

Czarna ryba

Bezsilna złość 
orki

Film opowiada straszną historię, którą jed-
nak koniecznie trzeba poznać. Diametralnie 
odmienia spojrzenie na wodne parki oraz same 
orki. Parki rozrywki dla ludzi to w rzeczywistości 
miejsce tortur dla zwierząt, 

Punktem wyjściowym filmu są wydarze-
nia z 24 lutego 2010 roku, które miały miejsce 
w amerykańskim parku rozrywki Sea World 

w Orlando na Florydzie. Tego dnia orka o imie-
niu Tilikum zabiła trenerkę i opiekunkę Dawn 
Brancheau. 

Kobieta była kolejną już śmiertelną ofiarą 
ataku zwierzęcia. Twórcy zastanawiają się, co 
było przyczyną tragicznego zajścia, tym bardziej, 
że w naturalnym środowisku orki to jedne z naj-
spokojniejszych i najpogodniejszych ssaków na 
ziemi. 

Film pokazuje dramat waleni, które dostają 
się do niewoli. Zmuszone do życia bez bliskich 
przeżywają traumę, która na zawsze zmienia ich 
charakter. 

Czarna ryba
TV6 sobota 15.45

reklama
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Gdy w poniedziałki o 16.15 rozlegał się sygnał 
„Zwierzyńca”, podwórka pustoszały, a rozłożone przed 
telewizorami maluchy zapominały o całym świecie. Jeden 
starszy pan z sumiastym wąsem niezwykle malowniczo 
opowiadał o zwierzętach i otaczającej nas przyrodzie. 

Na pomysł programu wpadł Maciej Zimiński:
– W 1967 do któregoś z wakacyjnych wydań posta-

nowiliśmy zaprosić gawędziarza potrafiącego opowiadać 
o lesie. Niestety, nikogo takiego w kręgu znajomych nie 
mieliśmy. I wówczas jeden z kolegów zasugerował, że 
w redakcji Polskiego Radia „Dla tych, co na morzu”, pra-
cuje Michał Sumiński, który jest świetnym gadaczem, 
wprost niezwykłym malarzem wyobraźni. A przy tym ma 
o czym mówić. No to go zaprosiliśmy. 

Proszę pamiętać, że program nadawano na żywo, więc 
sprawdzian umiejętności był znacznie ostrzejszy niż teraz, 
gdy całość jest nagrywana, a w razie wpadki potknięcie 
można skorygować.

– W studio postawiliśmy dekorację przedstawiającą 
leśniczówkę. Sumiński snuł swą opowieść. O czym?..., nie 
pamiętam, ale zrobił na nas kolosalne wrażenie. Układając 
ramówkę na sezon 1968/1969 uświadomiliśmy sobie, że 
w ogóle nie poruszamy tematów przyrodniczych. Mając 
w pamięci tego genialnego narratora i wspaniałą osobo-
wość kamerową, postanowiliśmy uruchomić „Zwierzy-
niec”. Jego opowieści, jak i kontakt z widzami, były abso-
lutnie czarodziejskie.

Programem w którym po raz pierwszy zobaczyliśmy 
Michała Sumińskiego był „Ekran z bratkiem”:

– Mówiłem o lisie, którego przywabiłem udając mysz. 
Zainscenizowałem całą sytuację wydając z siebie niezliczo-
ną ilość dźwięków imitujących głosy natury. I chyba z po-
wodzeniem, bo wkrótce przyszło do redakcji kilkadziesiąt 
listów z prośbą, żeby ten „Pan z Wąsami” – tak mnie przez 

dłuższy czas nazywano, bo moje nazwisko jeszcze nic ni-
komu nie mówiło, a moje czarne, sumiaste wąsy widzowie 
zapamiętali doskonale – no więc, żeby ten pan z wąsami 
jeszcze coś opowiedział. Sama nazwa programu „Zwierzy-
niec” nie do końca podobała się panu Michałowi:

– Nie była zbyt szczęśliwa, bo kojarzyła się z ogrodem 
zoologicznym.

Pierwsze wydanie programu ukazało się 9 październi-
ka 1968 roku. Emisja trwała 45 minut, z czego 20 przypa-
dało na żywe studio, natomiast 25 na filmy.

Pamiętacie, jak rozpoczynał się program?
„I kudłate, i łaciate,
pręgowane i skrzydlate,
te, co skaczą i fruwają
na nasz program zapraszają.”
– A potem było znakomite rżenie konia – śmieje się 

pan Michał. Jakże mógłbym zapomnieć!
Maciej Zimiński:
– Jak coś było naprawdę ciekawe, to koledzy kame-

rzyści, choć widzieli w swej pracy dużo, zamiast patrzeć 
w wizjer wystawiali łepetyny i gapili się na Sumińskiego 
niczym zwykły nastolatek. Ich reakcje były dla nas pierw-
szą – nie chcę powiedzieć najważniejszą – ale bardzo waż-
ną cenzurką.

Regina Sawicka z Redakcji Dziecięcej TVP:
– Zawsze patrzyłam na pana Michała z niekłamanym 

zachwytem. To był najwyższej klasy profesjonalista. Cza-
sami gawęda miała trwać trzy i pół minuty, czasami czte-
ry i pół. Panie Michale – mówiłam - dzisiaj cztery i pół 
minuty. I potem wszyscy patrzyliśmy jak mijała czwarta 
minuta, potem dwadzieścia pięć sekund i pan Michał 
z fantazją, a na dodatek piękną puentą, kończył. Myślę, 
że był to efekt długich lat pracy w radiu i bezbłędnego 
wyczucia czasu.

Michał Sumiński:
– Bez względu na to czy program szedł na żywo czy 

też był nagrywany, wolałem nie robić prób. W studio za-
wsze było kilka osób: kamerzystów, dźwiękowców, ope-
ratorów światła. Gdy opowiadałem po raz pierwszy, to 

widziałem na ich twarzach zainteresowanie. A gdy opo-
wiadałem po raz drugi, a nie daj Boże trzeci, to każdy już 
stał beznamiętnie wpatrzony w wizjer. Dla mnie to były… 
odgrzewane kotlety. Bez smaku, bez nutki emocji i bez 
entuzjazmu oraz tego niepowtarzalnego klimatu. A ja 
chciałem mieć ten kotlet zawsze bardzo świeży...

Dlaczego „Zwierzyniec” cieszył się tak dużym powo-
dzeniem? – Michał Sumiński zamyśla się na moment. 
Być może dlatego, że nigdy nie opowiadałem o zwierzę-
tach w ogóle, tylko o moich z nimi spotkaniach. To mógł 
być zarówno lew w Tanzanii, niedźwiedź na Syberii, ale 
równie dobrze mysz w moim osobistym pokoju. Mówi-
łem jak wygląda, co robi, jak prawie ze mną rozmawia... 
I dlatego, jak sądzę, „Zwierzyniec” cieszył się tak dużym 
powodzeniem.

Piotr Bałtroczyk, znany dziennikarz i prezenter, czę-
sto goszczący na kabaretowych scenach, nie kryje swego 
uznania dla gospodarza „Zwierzyńca”:

– Pan Michał miał w sobie coś takiego, że słuchało się 
go z otwartymi oczami, ustami i uszami. Miał niebywałą ła-
twość pięknego, erudycyjnego, a przy tym bardzo mądrego 
mówienia. Nie wiem skąd to się bierze. To pewnie niezwy-
kły dar natury. Niektórzy to mają... ale nie jest ich wielu.

Na programy pana Sumińskiego, w poniedziałek oko-
ło szesnastej, czekałem tak, jak wszyscy chłopcy w moim 
wieku. Z nich dowiadywaliśmy się: jak zostać prawdzi-
wym traperem, jak odczytywać ślady dzikich zwierząt, 
jak można je podejść i rozpoznać, jakie odgłosy wydają? 
Opowiadał o tym z tak niebywałą charyzmą i z takim 
wdziękiem, że pamiętam do tej pory. A jego głos? Taki 
głos to skarb!

Książka o programach Telewizji Dziewcząt i Chłopców  jest już napisana. Jej autorem jest Sławomir W. Malinowski, dziennikarz, autor kilku 
książek o tematyce społeczno-politycznej i kilkudziesięciu filmów dokumentalnych. To prawie czterysta stron maszynopisu, faktów, zdjęć, 

wzruszających wspomnień, anegdot i telewizyjnej kuchni, która stała się udziałem wielu z nas. 
Zwracamy się do Państwa o wsparcie jej wydania. Możecie to uczynić na portalu zrzutka.pl/tdc 

lub tradycyjnym przelewem na konto nr: 31 1750 1312 6889 3991 0275 1372; 
odbiorca: Zrzutka.pl sp. z o. o.; adres: al. Karkonoska 59; 53-015 Wrocław; wpłata na: wydanie książki o Telewizji Dziewcząt i Chłopców. 

Naszym pragnieniem jest aby ukazała się w sprzedaży jeszcze w tym roku. Liczy się każdy gest. Dziękujemy.

 „Telewizja Dziewcząt i Chłopców  
– złota karta Telewizji Polskiej”
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.Telewizja Dziewcząt i Chłopców

Pan z wąsami i zwierzęta

SŁAWOMIR MALINOWSKI
Następny odcinek za tydzień
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Aby starzeć się godnie, trzeba mieć 
za co – sentencjonalnie określił 

prof. Zenon Wiśniewski dwie 
dominanty plenarnego posiedzenia 

Komitetu Nauk o Pracy i Polityce 
Społecznej Polskiej Akademii Nauk, 

które odbyło się w Państwowej 
Wyższej Szkole Informatyki i 
Przedsiębiorczości w Łomży. 

Z WĘDKAMI PO RYBY
Znany ekonomista podkre-

ślał, że urzędy pracy nie mają 
funduszy na aktywne formy 
wsparcia osób bezrobotnych z 
grupy powyżej 50 roku życia. 
Zilustrował ten problem opisem 
eksperymentalnego projektu, 
który obejmował powiaty to-
ruński, grudziądzki oraz wło-
cławski. Tamtejsi długotrwa-
le bezrobotni zamiast „ryby”, 
czyli zasiłku lub świadczenia 
przedemerytalnego, otrzymali 
„wędki” – wizyty u fryzjera, ko-
smetyczki, stomatologa, indy-
widualne spotkania z coachem, 
premię za znalezienie pracy. Po-
łowa z nich rok po zakończeniu 
projektu pracowała.

- Osiągnęliśmy lepszy 
wskaźnik niż Niemcy, u któ-
rych takie działania aktywi-
zacyjne są codziennością, ale 
my mieliśmy pod swoją opieką 
zaledwie sześćdziesiąt osób, a 
oni tak pracują standardowo, 
nawet z bezrobotnymi w bar-
dzo trudnej sytuacji: dłużni-
kami oraz osobami zobowią-
zanymi do płacenia alimentów. 
Gdybyśmy wypracowali takie 
niestandardowe narzędzia 
wsparcia w Polsce moglibyśmy 
zaktywizować bez problemu 
ok. dziewięćdziesiąt tysięcy 
bezrobotnych z grupy 50 plus 
– podkreślał profesor.

STARZEJEMY SIĘ
Debatę „Krajowa a lokalna 

polityka senioralna – aktywiza-
cja i wsparcie” moderował prof. 
Janusz Witkowski, w latach 
2011-2016 prezes Głównego 
Urzędu Statystycznego. Nakre-
ślił kontekst demograficzny: w 
2050 roku 3,5 mln Polaków bę-
dzie miało osiemdziesiąt i więcej 
lat, będą stanowili 10 proc. spo-
łeczeństwa, wzrośnie wskaźnik 
niemłodych dzieci (50-64 lata) 
opiekujących się zniedołężnia-
łymi rodzicami (80-latkowie i 

starsi).  Debacie przysłuchiwali 
się lokalni decydenci, studenci 
i aktywni seniorzy z Łomżyń-
skiej Społecznej Rady Seniorów 
pod przewodnictwem Grażyny 
Czajkowskiej. Radę powołał w 
2015 roku prezydent Łomży 
Mariusz Chrzanowski, który na 
spotkaniu poinformował, że w 
ratuszu tworzony jest nowy etat 
– asystenta do spraw osób star-
szych i z niepełnosprawnością. 
Osoba zatrudniona na tym sta-
nowisku ma być przewodnikiem 
po urzędniczych zawiłościach, 
pomagać w wypełnianiu doku-
mentów oraz poruszaniu się po 
korytarzach i gabinetach Urzę-
du Miejskiego. 

ERA BABĆ I DZIADKÓW
Profesor Stanisława Goli-

nowska (w 1991 r. jako dyrek-
torka Instytutu Pracy i Spraw 
Socjalnych kierowała badaniami 
nad ubóstwem; niedawno uka-
zała się jej książka „O polskiej 
biedzie w latach 1990–2015” ), 
podkreślała, że starość jest hete-
rogeniczna, czyli niezwykle zróż-
nicowana. Wiek 55-67 to ak-
tywne starzenie się, 67-80/85  to 
tzw. „trzeci wiek”, czyli era babć 
i dziadków troskliwie opiekują-

cych się wnukami, 80-85 i więcej 
–  to „czwarty wiek”, potrzebują-
cy ciepła i bliskości, najbardziej 
narażony na zapomnienie, po-
rzucenie, samotność, choroby...  
– Zdrowie seniorów jest wielkim 
wyzwaniem współczesności i 
przyszłości –  stwierdziła.

Profesor Stanisław Goli-
nowska, mówiła także o pożą-
danych kierunkach zmian: po-
szerzeniu kompetencji lekarza 
rodzinnego, aby diagnozował 
problemy seniorów i mógł pro-
ponować konkretne rozwiązania 
prozdrowotne i rehabilitacyjne; 
zwalczaniu samotności; instytu-
cjonalnym wsparciu osób prze-
wlekle chorych i z zaburzeniami 
poznawczymi; instytucjonalnym 
wsparciu opiekunów osób star-
szych.  – Promujmy zdrowie 
we wszystkich politykach: kra-
jowych, resortowych, lokalnych, 
środowiskowych – mówiła pro-
fesor, która  w marcowym wyda-
niu tygodniku „Polityka” prze-
konywała, że „pieniądze biedy 
nie przegonią”, gdyż dzieci z 
biednych rodzin mają co praw-
da smartfony, tablety, ale brakuje 
im równych szans społecznych 
czy chociażby dobrych nawy-
ków żywieniowych. 

– To biedni kupują najwięk-
sze telewizory, w pogoni za 
zewnętrznymi oznakami statu-
su materialnego.  Dzięki pro-
gramowi 500+ zmniejszyła się 
skala ubóstwa dochodowego w 
rodzinach, ale nie wyrównało 
to dostępu polskich dzieci do 
dobrej oświaty i kultury. Dodat-
kowo rodzice biednych dzieci 
mają mniejszą motywację do 
starania się o pracę. Bieda się 
zmodernizowała i skomercjali-
zowała. Ta skrajna, związana z 
niedożywieniem, dotyka z re-
guły już tylko osób starszych i 
samotnych – mówiła profesor 
Stanisława Golinowska w kulu-
arach naukowego spotkania. 

Ona i jej koledzy z Polskiej 
Akademii Nauk, profesorowie: 
Janusz Witkowski, Barbara Sza-
tur-Jaworska, Piotr Błędowski, 
Zenon Wiśniewski, przytaczali 
niezliczone wyniki analiz GUS, 
Eurostatu, prognozy demogra-
ficzne na lata 2050, 2080. 

W ŁOMŻY
Plenarne posiedzenie Ko-

mitetu Nauk o Pracy i Polityce 
Społecznej PAN zorganizowa-
ła w PWSIiP profesor Cecylia 
Sadowska-Snarska, która od 

bieżącego roku akademickiego 
jest wykładowcą w łomżyńskiej 
uczelni, kierownikiem Kate-
dry Przedsiębiorczości PWSIiP 
i jednocześnie jedyną w kraju 
przedstawicielką  publicznych 
uczelni zawodowych należącą do 
prestiżowego gremium polityków 
społecznych Polskiej Akademii 
Nauk. Rektor PWSIiP profesor 
Dariusz Surowik, podczas debaty 
przedstawił milowe kroki w roz-
woju  publicznej uczelni zawodo-
wej. 

– Uczelnia tworzy pozytyw-
ny wizerunek Łomży, jest także 
przykładem wspaniałej rewitali-
zacji przestrzeni miejskiej – ko-
mentowali profesorowie Zenon 
Wiśniewski oraz Janusz Wit-
kowski. 

Już niebawem naukowcy z 
PWSIiP oraz PAN spotkają się 
ponownie, podczas XXXVII 
Ogólnopolskiej Konferencji 
Polityków Społecznych „Praca 
i Polityka Społeczna – Ten-
dencje i Wyzwania w Aspek-
cie Przestrzennym”. Spotka-
nie współorganizowane przez 
Wydział Nauk Społecznych 
i Humanistycznych PWSIiP 
odbędzie się 27-29 maja w 
Białowieży. 

W PWSIiP obradowali naukowcy  
z Polskiej Akademii Nauk
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Wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Tadeusz 
Romańczuk wziął udział w posiedzeniu Rady 
Nadzorczej Spółdzielni Mleczarskiej Mlekpol  w 
Grajewie. Spotkanie było okazją do przedstawie-
nia osiągnięć lidera polskiego rynku mleka i bez-
pośredniego dialogu przedstawiciela resortu z 
producentami mleka oraz Radą Nadzorczą i Zarzą-
dem czołowej polskiej Spółdzielni Mleczarskiej.

Jak informują służby prasowe spół-
dzielni, podczas posiedzenia Rady Nad-
zorczej SM MLEKPOL zaprezentowano 
wyniki gospodarcze firmy i aktualną sy-
tuację w skupie mleka. W tej dziedzinie 
spółdzielnia może pochwalić się rekor-
dowym wynikiem w 2018 roku -  1 mi-
liard  826 milionów litrów. Szacuje się, że 
w 2019 będzie to ponad 1,9 mld,  a w 2020 
przekroczy 2 mld litrów. 

Dziś dynamika skupu wynosi ponad 
7%. Niepokojącym dla spółdzielni zja-
wiskiem jest wzrost kosztów czynników 
energetycznych, kosztów pracy, podatków 
od nieruchomości i opłat za recykling, co 
w końcowym efekcie odbija się na staw-
kach  płaconych członkom spółdzielni za 
mleko. Prezes Mlekpolu Edmund Boraw-
ski podkreślił, że Zarząd robi wszystko, by 
płacić swoim producentom możliwie naj-
więcej za dostarczany surowiec. 

- Mimo rosnących kosztów, utrzymu-
jemy aktualną cenę skupu mleka – zade-
klarował Edmund Borawski.

Wiceminister Tadeusz Romańczuk 
nie krył uznania dla osiągnięć gospodarzy 
spotkania. 

- Wizyta w Mlekpolu napawa mnie 
optymizmem i pozwala z nadzieją spojrzeć 
na polskie mleczarstwo – powiedział. 

Przekazał  też wyrazy uznania produ-
centom  mleka oraz Radzie Nadzorczej i 
Zarządowi Spółdzielni Mleczarskiej w 
Grajewie. 

- Sukcesy Mlekpolu wynikają z ciężkiej 
pracy producentów mleka i profesjonalne-
go zarządzania firmą.  To wielki powód do 
dumy – dodał Tadeusz Romańczuk.

W czasie dyskusji członkowie spół-
dzielni przedstawili ministrowi pro-
blemy z jakimi borykają się rolnicy 
- producenci mleka . Poruszono m.in. 
problem rosnącej biurokracji w kon-

taktach z agencjami obsługującymi 
rolnictwo, problemy z finansowaniem 
projektów wykorzystania odpadów do 
produkcji bioenergii oraz przedstawio-
no plan wprowadzenia oceny wartości 
użytkowej bydła dla producentów mle-
ka w Mlekpolu. Minister zadeklarował 
swoje wsparcie i podkreślił rangę branży 
mleczarskiej w kontekście rozwoju pol-

skiego rolnictwa. 
Na zakończenie posiedzenia uhono-

rowano statuetką „Kryształowej Krowy”  
państwa Bożenę i Ireneusza  Piłkowskich 
z Gardlina, za osiągnięcia oraz rekordowe 
wyniki w hodowli. Właściciele tego go-
spodarstwa rodzinnego, są wyróżniającymi 
się członkami Spółdzielni z Grajewa już 
ponad 30 lat. 

Tadeusz  Romańczuk gościem Mlekpolu
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Marlena Siok: - “Meandry Losu”, 
to fascynująca powieść z histo-
rią w tle. Jej treść odsłania nam 
historię Łomży. Główni bohate-
rowie, Polacy i Żydzi przeżywa-
ją swoje własne meandry losu. 
Mamy tam podeptane przyjaź-
nie, wiarołomstwo, poniewier-
kę i szukanie swojego miejsca 
w okrutnym bezwzględnym 
świecie, ale też przyjaźń i mi-
łość oraz niegasnącą nadzieję 
na pokonanie niebezpiecznych 
zakrętów losu…” To jedna 
z recenzji odbiorców. Muszę 
przyznać zaskarbił Pan sobie 
uznanie Czytelników, w tym 
naszych, “Tygodnika Narew”. 

Zenon Krajewski: - 
Mam taką nadzieję. Zwa-
żywszy na to, że rozwijam 
ten plan. W tej chwili uka-
zał się już tom IV “Mean-
drów Losu”. Minimum, 
które sobie zakładałem, 
wykonałem. Jednak do pla-
nu maksimum jest jeszcze 
bardzo daleko. 

M.S: - Mnie najbardziej w tej 
powieści porusza postać jed-
nego z głównych bohaterów, a 
mianowicie Eliana Wiernika. Młodego 
Żyda, studenta medycyny w Warsza-
wie, któremu nagle załamuje się cały 
świat, a mimo to stara się odnaleźć 
w tych zmienionych realiach. Czy to 
właśnie m.in. jego historia jest tym 
wołaniem o pamięć, wynikającą ze 
współczucia? 

Z.K: - Uczyniłem tę postać 
głównym bohaterem całego cy-
klu. To właśnie Elian Wiernik 
ekstrapoluje całą społeczność ży-
dowską. W związku z tym uosa-
bia on historię, ludność, która 
żyła na Ziemi Łomżyńskiej. W 
jednej chwili rzeczywiście zmie-
nił się ich cały świat. Życie zo-
stało kompletnie przewartościo-
wane. A to, co działo się później, 
szczegółowo opisane jest w kolej-
nych tomach. 

M.S: - Panie Zenonie, wróćmy jednak 
do początku. Zdaje się, że to wołanie 
o pamięć obecne było już w liceum. 
Jeśli źródła nie kłamią, to właśnie 
wtedy pojawiła się idea napisania 
powieści… 

Z.K: - Zgadza się. Jestem 
łomżyniakiem I dla mnie ta re-

gionalna historia jest niezwykle 
istotna. Specjalizuję się w histo-
rii XX wieku. Te działania, które 
podejmuję już od kilku lat łączą 
w sobie tę historyczną pasję, jak i 
miłość do macierzystego regionu. 
Jest to moja ojczyzna. Co praw-
da opuściłem ją 15 lat temu, by 
nie dojeżdżać już do Warszawy, 
do pracy. Muszę przyznać, że 
zdarzały się momenty, w których 
żałowałem tego kroku. Ciąglę 
jednak wierzę, że jeszcze zdąże 
tu powrócić. 

M.S: - “Ostatnie dni gorącego lata 
1939 w Łomży. Mieszkańcy miasta I 
jego okolic z niepokojem przyjmują 
informację o wybuchu międzynarodo-
wego konfilktu. 11 września, po kilku 
dniach walk nad Narwią, hitlerowcy 
zajmują Łomżę, by wkrótce oddać ją 
Sowietom”. Tak zaczyna się saga “Me-
andry Losu”. Trzeba przyznać, że to 
trudny początek, pod wieloma wzglę-
dami… 

Z.K: - Jest to fragment z 
okładki Tomu I powieści. Frag-
ment napisany nie przeze mnie, 
a przez wydawcę. Tak naprawdę 
książka zaczyna się od spokojnej, 

sielskiej i uroczej wizji wioski 
Setno, dokładniej Osetno, leżącej 
między Miastkowem a Ostrołę-
ką. Pokazuję tam zwyczajne ży-
cie, które 1 września ulega dra-
stycznej zmianie. Bohaterami tej 
powieści jest z jednej strony spo-
łeczność żydowska, a z drugiej 
Polacy, a ściślej mówiąc polscy 
chłopi. Ponieważ to właśnie oni 
nieśli to niezwykle patriotyczne 
przesłanie. Widoczne jest to w 
zasadzie już w momencie Po-
wstania Kościuszkowskiego, aż 
po rozbiory. W związku z tym 
nie mogłem nie uczynić ich od-
powiedzialnymi za te uczucia, 
emocje, ale przede wszystkim 
tego ducha. 

M.S: - Można zatem stwierdzić, że 
historia ta bez wątku społeczności 
żydowskiej byłaby niekompletna. Czy 
rzeczywiście te polsko-żydowskie ko-
realacje na Ziemi Łomżyńskiej są tak 
mało znane? 

Z.K: - Jeśli myślimy o tych 
relacjach w kategorii powszech-
ności, to zdecydowanie tak. Hi-
storie te znane są jedynie ba-
daczom i specjalistom. Jednak 

napotykają oni wie-
le trudności związa-
nych z dotarciem do 
szerszego grona od-
biorców. Przygoto-
wując się do pisania 
przypominam sobie 
fakty, wydarzenia I 
odświeżam te hi-
storyczne dzieje. 
Sięgam wówczas do 
naukowych publi-
kacji. I bardzo czę-
sto okazuje się, że 
jestem pierwszym 
czytelnkiem, który 
tę książe wypoży-
cza. Muszę przy-
znać, że jest to dla 
mnie bardzo niepo-
kojące. Utwierdzi-
ło mnie to tylko w 
przekonaniu, że hi-
storię regionu nale-
ży upowszechnić. A 
jak? Tylko i wyłącz-
nie poprzez powieść 
historyczną. Wyda-
rzenia opowiadane 
są przez fikcyjnych 
bohaterów, którzy 
mogli w tym czasie 
żyć na Ziemi Łom-

żyńskiej.  Bardzo istotny, zwłasz-
cza w I tomie jest narrator, który 
również przywołuje te wydarze-
nia. W pierwszej części znajdzie-
my całe rozdziały narracyjne, 
pisane kursywą, opowiadające hi-
storię. Czułem się w obowiązku, 
by wyjaśnić czytelnikowi zarys I 
tło wydarzeń. W kolejnych to-
mach tej historycznej narracji jest 
znacznie mniej. Czytelnik skupia 
się już na akcji, która jest bardzo 

absorbująca. I to sygnalizują mi 
sami czytelnicy. 

M.S: - Dla kronikarskiego porządku 
należy usystematyzować kilka fak-
tów. I tom cyklu powieściowego, 
którego fragmenty przybliżaliśmy w 
Tygodniku Narew, został wydany w 
2007 roku. Od tego czasu pojawił się 
tom II, III, a teraz także IV. I zdaje się, 
że to jeszcze nie koniec? 

Z.K: - Tak właśnie ukazał się 
tom IV. Według mnie, autora, re-
welacyjny. Napisany jest już tom 
V, który obecnie jest sczytywany. 
W połowie jest także tom VI. W 
planach jest jeszcze tom VII, któ-
ry mam nadzieję uda się skończyć 
w połowie następnego roku. Bę-
dzie to zakończenie cyklu powie-
ściowego. Wybucha powstanie w 
Getcie Warszawskim, które koń-
czy się klęską. Nie ukrywam, że 
chciałbym odpoczać od tematu, 
ale też umożliwić to czytelnikom. 
Ponadto chciałbym napisać książ-
kę wspomnieniową, którą noszę 
już z tyłu głowy. Jest także pomysł 
napisania książki, której dzieje 
sięgałyby do końca XVIII I po-
czątku XIX wieku. Akcja toczyła-
by się na terenach dawnych Prus 
Wschodnich. Oczywiście nie po-
rzucam “Meandrów Losu”. Po na-
pisaniu tych kilku książek chciał-
bym do nich wrócić. Wszystkie 
moje książki można bez problemu 
znaleźć w księgarniach interne-
towych, hurtowniach. “Meandry 
Losu” dostępne są także w Łom-
żyńskim Towarzystwie Nauko-
wym imienia Wagów.

ROZMOWA W TELEWIZJI NAREW I NA 
WWW.NAREW.INFO

literatura

Łączę historyczną pasję  
z miłością do regionu 

O mało znanej, choć niezwykle ważnej historii Ziemi Łomżyńskiej, odkrywaniu jej kart, czego efektem jest porywająca saga, a także najbliższych planach z dr. Zenonem Krajewskim, 
autorem cyklu powieściowego “Meandry Losu” rozmawia Marlena Siok. 
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Znane jest porzekadło o tym, że lep-
szy jest wróbel w garści niż gołąb na 
dachu. Władze Łomży usiłują nadać 
mu nową treść. Mają prawie w garści 
bażanta, ale wolą wypatrywać czy na 
dachu może jednak jakiś wróbel przy-
siądzie. 

Wstyd
- Cieszę się, że miasto Łomża 

nie występowało jako współorga-
nizator ostatniej gali bokserskiej z 
udziałem m. in. Krzysztofa "Dia-
blo" Włodarczyka. Pewnie wielu 
będzie takich, którzy stwierdzą, 
że to ja mieszam. Ale to nie ja na-
ruszyłem przepisy, nie ja złama-
łem prawo - mówi Zbigniew Ma-
leszewski. W Łomży jest szefem 
i szkoleniowcem klubu bokser-
skiego "Tiger", w województwie 
- prezesem Podlaskiego Okręgo-
wego Związku Bokserskiego, w 
kraju - pracuje w zarządzie Pol-
skiego Związku Bokserskiego.

Cieszy się, bo sprawa nie ob-
ciąża bezpośrednio Łomży, którą 
kocha, ale swoje obowiązki wyni-
kające z pełnionych funkcji mu-
siał jednak wykonać. 

- Zostałem, jako prezes POZB 
zobligowany przez przewodniczą-
cego Wydziału Dyscypliny PZB 
Marian Prekopa do przekazania 
pełnej informacji na temat bok-
serskiej gali KnockOut Boxing 
Night 6, która odbyła się w marcu 
w Łomży - tłumaczy działacz.

Głównymi wydarzeniami 
gali były walki zawodowe m. in. 
z udziałem Krzysztofa "Diablo" 
Włodarczyka, ale w programie 
znalazł się także pojedynek 

boksu olimpijskiego, zwanego 
też amatorskim. Transmisję wie-
czoru w łomżyńskiej hali Olim-
pijczyków Polskich przeprowa-
dziła Telewizja Polska (na swojej 
sportowej antenie, a częściowo 
także w TVP1). To właśnie te-
lewizyjny przekaz wprawił w 
osłupienie niektórych członków 
Polskiego Związku Bokserskiego.

- Jeżeli człowiek znający się 
na boksie, sędzia, ogląda szeroko 
reklamowaną galę i widzi, że na 
ring w walce w formule olimpij-
skiej wchodzi zawodnik ze spo-
rym zarostem, prawie brodą, to 
nic dziwnego, że poczuł się za-
skoczony. Wśród zawodowców 
broda jest dopuszczalna. Przepisy 
boksu olimpijskiego na zarost nie 
pozwalają. Zawodnicy w koszul-
kach, ogoleni i bez stosowanych 
w wielu sportach taśm (przylep-
ców) - to podstawowe wizualne 
czynniki, aby stwierdzić, że jest 
to walka w formule amatorskiej - 
mówi szkoleniowiec BKS Tiger.

Zarost na twarzy Krzysztofa 
Lipnickiego (jego rywal, Bartło-
miej Szczęsny był ogolony) był 

jak czerwona lampka alarmo-
wa dla działaczy, ale nie tylko 
to stanowiło naruszenie prze-
pisów. Przy organizacji walk w 
formule olimpijskiej obowiązuje 
procedura, której Polski Zwią-
zek Bokserski jest niezbędnym 
składnikiem.          

- Nie znam kulis. ale w ubie-
głym roku była też u nas orga-
nizowana gala przez tę samą 
organizację promotorską. Były pro-

fesjonalne rozmowy i uzgodnienia, 
chociaż ostatecznie do walki  olim-
pijskiej doszło. W tym roku ktoś  
zdecydował się pokazać, że nie ma 
bladego pojęcia jak się to powinno 
zrobić. Po pierwsze: bez akredyta-
cji, czyli zgody PZB. Do PZB na-
leży też wyznaczenie całego składu 
sędziowskiego. To muszą być inne 
osoby niż w zawodowym boksie. 
Nie można przemieszać walk olim-
pijskich i zawodowych. A co szcze-
gólnie ważne - nie wiemy czy był 
tam sędzia techniczny, który musi 
nadzorować ważenie i sprawdzić 
stan zdrowia zawodników, a była 
to kategoria do 93 kilogramów z 
odpowiednio silnymi ciosami. Mo-
gło dojść do narażenia ich zdrowia 
i życia, a to może już być sprawa 

dla prokuratury. Zbierze się Komi-
sja Dyscypliny będą decyzje kto i w 
jakim zakresie zostanie ukarany. Już 
wiemy, że jeden z trenerów nie miał 
aktualnej licencji PZB, a sędziemu 
grozi zawieszenie nawet na dwa 
lata.  Jeżeli dojdzie do jakiegoś gło-
sowania, ja będę chciał się wyłączyć, 
żeby mi nikt nie zarzucił  że dole-
wam oliwy do ognia. To w końcu 
chodzi o moje miasto - mówi Zbi-
gniew Maleszewski. 

Sędzia. który prowadził tę 
walkę, już musiał się tłumaczyć w 
Związku. Mówił, że został wpro-
wadzony w błąd. Tłumaczono 
mu, że to dla dobra boksu, że im-
preza ma akredytację. 

- Nie wiem jeszcze jak podej-
dzie do tego zarząd PZB w spra-
wie trenerów  i zawodników, cho-
ciaż ich winy jest tu najmniej. To, 
co się stało to skrajna amatorsz-
czyzna, albo celowe działanie, aby 
mnie pominąć. Pal diabli trenera 
Zbyszka Maleszewskiego, ale 
prezesa POZB Zbigniewa Ma-
leszewskiego? Działacze, którzy 
się ze mną kontaktowali są zszo-
kowani, że tak się odbyła gala w 
Łomży, także ze względu na nor-
malne zasady dobrych praktyk i 
szacunku - dodaje prezes POZB.

Jest przekonany, że zamiesza-
nie nie wynika z działań orga-
nizacji KonockOut Promotion, 
gdzie pracują profesjonaliści. Był 
to raczej impuls z Łomży. Czyli 
na wizerunku miasta jako poważ-
nego partnera ciekawych przed-
sięwzięć pojawiła się skaza.    

Szansa
Gala miała stanowić promo-

cję miasta. W pewnym sensie 
była za sprawą przekazu telewi-
zyjnego.  

- Czy jednak brał w niej 
udział jakiś zawodnik z Łomży? 
Przecież mamy dobrych chłopa-
ków. Rywalem mógłby być też 
ktoś z naszego regionu, z Bia-
łegostoku czy Sokółki - dodaje 
Zbigniew Maleszewski.

Ale jego "Tiger" jest jedynym 
takim klubem w Łomży. Dopiero 
niedawno pojawiła się zapowiedź 
utworzenia nowego. Czyli wróbla 
na dachu. 

Zbigniew Maleszewski wie 
kim jest osoba, która ma obecnie 
decydujący wpływ na sportowe 
działania Ratusza. Woli jednak 
nie mówić o dawnym bliskim 
znajomym, z którym poróżniły 
go sprawy osobiste. Nie zamie-
rza mu podawać ręki, ale rozmów 
o ciekawych przedsięwzięciach 

mających dobre skutki dla Łom-
ży unikać nie będzie.     

A szansa na rozwój boksu 
w mieście i promocję miasta za 
sprawą boksu jest w tej chwili 
niepowtarzalna. Wśród "Tige-
rów" Zbigniewa Maleszewskiego 
są dwie medalistki mistrzostw 
Polski w boksie kobiet: Doro-
ta Bukowska i Aneta Gojko 
(formalnie reprezentuje klub z 
Sokółki, ale ponieważ studiuje 
w Łomży, korzysta także z do-
świadczeń szkoleniowca).   

- W roku akademickim 
2019 /2020 rusza w Państwowej 
Wyższej Szkole Informatyki i 
Przedsiębiorczości kierunek tre-
nerski boksu. Zajęcia teoretycz-
ne i praktyczne przez dwa lata i 
dyplom trenera drugiej klasy na 
zakończenie. Będzie to wielka 
promocja miasta, bo przyjadą na 
studia ludzie z różnych ośrodków 
- mówi szkoleniowiec.

To także rok, w którym Łom-
ża będzie organizatorem akade-
mickich mistrzostw Polski dla 
uczczenia 15-lecia PWSIiP oraz 
młodzieżowych mistrzostw kraju.    

- Zwróciłem się do prezyden-
ta o dofinansowanie. Przedsta-
wiałem nawet wyliczenia ile VAT 
zostanie w mieście po pobycie 
około 250 zawodników i opieku-
nów przez kilka dni. Wojewoda i 
Urząd Marszałkowski znacznie 
bardziej zainteresowali się per-
spektywą imprez centralnych w 
naszym województwie i rozma-
wiamy o ich zaangażowaniu - 
mówi Zbigniew Maleszewski. 

Zadziwiające. Miasto chce się 
promować przez sport i sięga po 
tę metodę chętnie. W sferze boksu 
Zbigniew Maleszewski, jako klub 
"Tiger", działacz Polskiego Związ-
ku Bokserskiego, szkoleniowiec ma 
renomę wypracowaną przez lata. 
Start studiów trenerskich, dwie duże 
imprezy centralne, a tle jest jeszcze 
Adam Kownacki, przyjaciel Zbi-
gniewa Maleszewskiego na  ścieżce 
kariery. Zmarnować taki potencjał 
promocyjny tylko dlatego, że ktoś 
kogoś nie lubi. Stać nas na to?          

ważny temat

Łomżyniak w PKOl    
To ogromny zaszczyt - mówi Zbigniew Maleszewski. 

Otrzymał właśnie pismo z podpisem prezesa Polskiego Komi-
tetu Olimpijskiego Andrzeja Kraśnickiego. To zaproszenie do 
udziału w Walnym  Zgromadzeniu Sprawozdawczym PKOl.  
dla "delegata z głosem stanowiącym".

PKOl. zajmuje się ruchem olimpijskim, propaguje sport 
i  ideę olimpizmu, reprezentuje Polskę w Międzynarodowym 
Komitecie Olimpijskim, a przede wszystkim ma decydujący 
głos w formowaniu reprezentacji na igrzyska.

- Jestem dumny, że moja praca została w taki właśnie sposób 
zauważona i doceniona - mówi Zbigniew Maleszewski. 

Walne Zgromadzenie PKOl., w którym weźmie udział 
Zbigniew Maleszewski, odbędzie się 25 kwietnia w Centrum 
Olimpijskim w Warszawie. Poświęcone będzie głównie podsu-
mowaniom tego, co w polskim świecie olimpizmu wydarzyło się 
w ubiegłym roku - od spraw sportowych po finanse.      

Nieczyste ciosy

Zbigniew Maleszewski od lat przyjaźni się z naszą wielką bokserską nadzieją 
Adamem Kownackim
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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 dachowe, wymiana konstrukcji 
dachowych, kominy z klinkieru, podbit-
ki, 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.

Sprzedam las z ziemią,1,50 ha gm. 
Jedwabne. Tel.575-682-772

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.

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.

Zlecę wykonanie 4sztuk domków 7x5 w 
systemie szkieletowym, wynagrodzenie 
6 tys. poszukuje do produkcji altan ogro-
dowych 600zl za wykonaną sztukę 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.

Gęsie pierze Sprzedam. Tel. 295 940 275.

Sprzedam kuchenkę gazową, lodówkę, 
koła do WSK, rowery po 70 zł. Tel. 721 
807 932.

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

MOTORYZACJA
AUTOZŁOMOWANIE, SKUP AUT DO DE-
MONTAŻU, ODBIÓR U KLIENTA. DOBRE 

CENY. 18 – 400 Grzymały k.Łomży. Tel. 
602 259 306, 734 857 500. 

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
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W Olecku odbył się Puchar Polski 
w taekwondo olimpijskim Hido-
ri Cup. Jak podkreśla trener Pa-
weł Remiszewski, na szczególne 
wyróżnienie zasługuje Michał 
Czarniewicz z Młodzieżowego 
Klubu Sportowego „Medyk” 
Łomża, który zdobył brązowy 
medal i tym samym kwalifika-
cję na Ogólnopolską Olimpiadę 
Młodzieży.

Zawody były bowiem 
turniejem eliminacyjnym do 
Ogólnopolskiej Olimpiady 
Młodzieży w Sportach Ha-
lowych. Udział wzięli spor-
towcy z całej z całej Polski, 
w tym łomżyńscy „Medy-
cy”. Najskuteczniej spośród 
nich poradził sobie Michał 
Czarniewicz – trzecie miej-
sce i automatyczny awans na 
olimpiadę młodzieży. Wy-
jazd na zawody był możliwy 
dzięki wsparciu prezyden-
ta Łomży oraz Okręgowej 
Spółdzielni Mleczarskiej 
Piątnica.

UKS 4 Łomża w walce  
o tytuł na Mazowszu 

Kolejne zwycięstwo odniosły zawodniczki UKS 4 Łomża w grupie A mazowiec-
kiej ligi dziewcząt do lat 11 w koszykówce. Podopieczne trenera Marcina Pio-
trowskiego w meczu rewanżowym pokonały najgroźniejsze rywalki z UKS Hu-
ragan Wołomin 83:26. 

To kolejne zwycięstwo łomżyńskiej drużyny. Do tej pory dziew-
czynki z roczników 2008 i 2009  wygrały  wszystkie rozegrane spotka-
nia. Okazały się lepsze od drużyn z Sokołowa Podlaskiego, Wołomi-
na i Grodziska Mazowieckiego, dzięki czemu zagwarantowały sobie 
pierwsze miejsce w grupie i awans do rozgrywek w grupie mistrzow-
skiej, w której powalczą o tytuł Mistrza Województwa Mazowieckie-
go. Liga mazowiecka jest uznawana za jedną z najmocniejszych lig w 
Polsce. 

Bieg 15-lecia 
PWSIiP 

141 uczestników wzięło udział w I Otwartych 
Akademickich Mistrzostwach Łomży w biegu 
ulicznym z okazji Jubileuszu 15-lecia PWSIiP. – 
Było wspaniale, pogoda dopisała, spędziliśmy 
aktywnie niedzielę, z przyjaciółmi, rodziną, mi-
łośnikami biegania. Nasz jubileusz odbił się po-
zytywnym echem w Polsce i nie tylko – mówił dr 
Tomasz Waldziński, kierownik Zakładu Kultury 
Fizycznej PWSIiP. 

W biegu wzięli udział zawodnicy z 
kraju i zagranicy, m.in. mieszkańcy Łom-
ży, Zambrowa, Hajnówki, Ostrołęki, War-
szawy, ale także hiszpańskiego Vigo, buł-
garskiego Plewen i białoruskiego Grodna. 
Biegli na dziesięć i pięć kilometrów. – Bie-
gniemy do słońca – dopingował na starcie 
zawodników powszechnie lubiany i cenio-
ny Mariusz Niziński, dyrektor sportowy 
łomżyńskiego biegu, który w swoim życiu 
wziął udział w ponad 500. otwartych im-
prezach biegowych, z czego 100 sam zor-
ganizował. – Organizuję i biegam jedno-
cześnie, od trzydziestu już lat. Dawniej i 
dziś liczą się zabawa, bieganie dla zdrowia. 
Oczywiście rywalizacja także motywuje i 
daje energię, ale najważniejsze jest bycie 
razem, uśmiech, dobre słowa i super ludzie 
wokół. Kiedyś nie było komputerów, roz-
budowanych statystyk i kategorii, a ludzie 
biegali, aby być razem. W naszym biegu 
najważniejsza była dobra zabawa. Było 
naprawdę znakomicie - mówił Mariusz 
Niziński. 

Andrzej Gumkowski z Ostrołęki po-
biegł na dziesięć kilometrów, jest z wy-
kształcenia informatykiem, z zamiłowania 
biegaczem oraz morsem, nie obce mu są 
także ekstremalne kąpiele w śniegu. – Mój 
dzień zaczynam od pół godziny na bieżni, 
później jest dziesięć minut na grawitonie, 

rozciąganie gumy i lekki bieg z dwoma 
odważnikami dziesięciokilogramowymi, 
podnoszenie odważników, rozciąganie z 
użyciem drabinki szkolnej, stanie na rę-
kach, podchwyty. Zimą wieńczę ten wy-
siłek turlaniem się w śniegu i wylaniem 
na głowę wiaderka wody na orzeźwie-
nie – mówi zawodnik. Jest szczęśliwym i 
zdrowym emerytem, a jego biografią – był 
informatykiem w urzędzie wojewódzkim, 
doktorantem badającym edukacyjną mo-
tywację młodzieży, obecnie jest studentem 
fizjoterapii – można by obdzielić kilkoro 
ludzi. Recepta na zdrowie? Sport oraz po-
mysłowo skonstruowana przed domem z 
podzespołów z popularnych sieci handlo-
wych instalacja do zbierania deszczówki. 
– Prysznice z deszczówki mają orzeźwia-
jąca moc – twierdzi Andrzej Gumkowski. 
Był pierwszy na mecie w kategorii 65-69 
lat. A w „królewskiej kategorii wiekowej” 
–  jak to określił dynamicznie prowadzący 
imprezę Sebastian Chrzanowski –  czy-

li 70 plus, zwyciężył Tadeusz Janucik z 
Łomży. 

Sandra Major z Warszawy była najlep-
sza wśród wszystkich kobiet na dystansie 
pięciu kilometrów. – Świetnie zorgani-
zowana impreza, ciekawa trasa, zrobiłam 
swoją życiówkę, 22 minuty i 11 sekund. 
Polecam ten bieg wszystkim. Biegam od 
trzech lat, dotychczas były to biegi górskie, 
a teraz przerzuciłam się na asfalt, różnica 
jest ogromna, nie ma tylu niespodzianek, 
co w górach, na przykład błota. Ale dzisiaj 
był siermiężny, mi osobiście przeszkadza-
jący, wiatr – mówiła zawodniczka. Alek-
sandra Czerwińska, która pojawiła się na 
mecie tuż za nią od dziesięciu lat uprawia 
tenis oraz taniec towarzyski, a w tym roku 
utalentowana dziewczyna  została dodat-
kowo Miss Nastolatek Ziemi Łomżyń-
skiej. – Cały czas biegliśmy pod wiatr, raz 
złapała mnie kolka, ale dobiegłam, jestem 
zadowolona – komentowała Ola. Najlep-
szym na pięć kilometrów mężczyzną oka-

zała się Patryk Drężek z gminy Giby w 
powiecie sejneńskim. 

Krzysztof Stawarz z Łomży pokonał 
najszybciej dystans dziesięciu kilometrów, 
zajęło mu to w 36 minut 46 sekund. Bie-
ga od dziesięciu lat, minimum pięć razy w 
tygodniu – Biegło się dobrze, trasa zosta-
ła świetnie przygotowana – komentował. 
Pierwszą kobietą na tym dystansie okazała 
się Joanna Derencz z Gołdapi. – Wrażenia 
świetne, cieszę się bardzo z tego zwycię-
stwa – mówiła zawodniczka przekraczając 
w sportowej euforii linię mety. 

Anna Dobrowolska i Monika Duch-
nowska pobiegły na pięć kilometrów, na 
co dzień doradzają studentom PWSIiP 
w optymalnym wyborze ścieżki zawo-
dowej.  – Preferujemy zdrowy tryb życia 
i wszystkich do tego namawiamy. Kwie-
cień to dobry moment, aby zrobić formę 
przed wakacjami. Mamy początek wiosny, 
do urlopu jeszcze chwila, rozpoczynamy 
sezon biegowy, aby wbić się w strój kąpie-
lowy, żeby nie było wstydu na plaży – mó-
wiły żartobliwie pracownice PWSIiP. 

Z pierwszym numerem startowym 
pobiegł pomysłodawca uczczenia jubile-
uszu 15-lecia PWSIiP poprzez sporto-
wo-rekreacyjną imprezę dr Dariusz Perło, 
prorektor uczelni, ekonomista z wykształ-
cenia, a z zamiłowania biegacz. – Świetna 
pogoda, miła atmosfera. To były pierwsze 
akademickie mistrzostwa w biegu ulicz-
nym, będą kolejne. Zawodnicy liczą na 
cykliczną imprezę i nie zawiedziemy ich, 
będziemy tak świętować 16., 17., 18., 19. i 
20-lecie uczelni – mówił prorektor. 

Najbardziej zaskoczoną osobą podczas 
ceremonii dekorowania zawodników była 
Katsiaryna Salodkaya z Grodna (student-
ka programu Erasmu+), która otrzyma-
ła wyróżnienie za to, że w piętnastolecie 
uczelni dobiegła do mety jako piętnasta 
kobieta. 

"Medycy" z brązem i kwalifikacją 
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Złote 
mistrzostwa 

siłaczy
Sześć złotych i jeden srebrny medal 
wywalczyła piątka zawodników z 
Łomży na Mistrzostwach Polski w 
Trójboju Siłowym federacji XPC w for-
mule RAW, która odbyły się w miejsco-
wości Skórzec koło Siedlec. 

To kolejny znakomity występ 
trójboistów, podopiecznyh Zbi-
gniewa Turowskiego trenujących 
w Bursie Szkolnej Nr 2 w Łomży.

- Pięciu zawodników i siedem 
medali, w tym sześć najważniej-
szych. Myślę, że to bardzo dobre 
osiągnięcie – uważa Zbigniew 
Turowski.

Do sukcesu przyczynił się 
nie tylko jako szkleniowiec, ale 
także zawodnik. Był najlepszy w 

konkurencji „Przysiad” w kate-
gorii wagowej do 90 kg w grupie 
seniorów (Open) i masters 50+ 
(Open) ustanawiając przy tym 

rekord Polski Federacji XPC. W 
„Martwym ciągu” wygrał w gru-
pie Masters 50+ i zajął drugie 
miejsce w klasycfikacji Open.  

Pozostałe sukcesy łomżyń-
skich trójboistów: 

Wojciech Łada w „Przysiadzie” 
- I miejsce w kat. wag. 67,5 kgw 
grupie wiekowej 16-17 lat i III 
miejsce w kat. OPEN 13-23 lata, 
rekord Polski Federacji „XPC” w 
kat. wag. 67,5 kgw grupie wiekowej 
16-17 lat wynikiem   155 kg;

Arkadiusz Jakubiak w „Wy-
ciskaniu sztangi leżąc” - I miej-
sce w kat. wag. 67,5 kg w grupie 
wiekowej 16-17 lat, III miejsce 
w kat. OPEN 13-19 lat, rekord 
Polski Federacji „XPC”w kat. 
wag. 67,5 kgw grupie wiekowej 
16-17 lat wynikiem 92,5 kg.

Przemysław Lipski w „Mar-
twym Ciągu” - I miejsce w kat. 
wag. 67,5 kg w grupie wiekowej 
18-19 lat, rekord Polski Federa-
cji „XPC”w kat. wag. 67,5 kg w 
grupie wiekowej 18-19 lat z wy-
nikiem 155 kg.

Damian Turowski w „Wyci-
skaniu Sztangi Leżąc” - II miej-
sce w kat. wag. 82,5 kg w grupie 
senior (Open), w „Przysiadzie” - 
IVmiejsce w kat. wag. 82,5 kg w 
grupie senior (Open).

- Otrzymałem również od 
Prezydenta Federacji XPC Po-
land Artura Kozłowskiego na-
grodę za wkład włożony w roz-
wój trójboju siłowego – dodaje 
Zbigniew Turowski 

Siłacze dziękują za pomoc, 
która umożliwiła im wyjazd na 
mistrzostwa Barbarze Zawrot-
nej, dyrektor Bursy Szkolnej Nr 
2 w Łomży, wiceprezydentowi 
Łomży Andrzejowi Stypułkow-
skiemu i prezesowi MPWiK w 
Łomży Mariuszowi Konopce. 

- Dzięki tym sponsorom na-
sza młodzież może osiągać suk-
cesy i spełniać swoje marzenia 
– podkreśla Zbigniew Turowski.  

Niepokonana 
Maja 

Maja Szewczyk z Akademii Szachowej 
Sobocińscy w Łomży zajęła pierwsze 
miejsce w Szachowych Mistrzostwach 
Województwa Podlaskiego Dziewcząt 
do lat 6. 

Maja Szewczyk zdobyła ty-
tuł Szachowej Mistrzyni Woje-
wództwa Podlaskiego absolutnie 
bezdyskusyjnie. Przeszła przez 
turniej niepokonana - wygrała 
7 partii z siedmiu możliwych. 
Sześciolatki i młodsi szachiści z 
województwa podlaskiego grali 
na Stadionie Miejskim w Bia-
łymstoku w dwóch turniejach: 
dziewcząt i chłopców.

Jak informuje Magdalena So-
bocińska, Maja na co dzień do-
skonali grę w szachy pod okiem 
trenerów Akademii Szachowej 
Sobocińscy w Łomży. Gra w sza-
chy dla niej to wspaniała zabawa, 
a rozgrywki szachowe są okazją 
do spotkania i poznania nowych 
sportowych koleżanek.  

Mistrzostwa Województwa 
Podlaskiego były świetną roz-
grzewką przed Pucharem Polski 
do lat 6 w Szczyrku, na który pod 
koniec kwietnia wyjeżdża Maja. 

- Trzymamy kciuki – dodaje 
Magdalena Sobocińska.    

Rewanż z nawiązką

Zawodniczki KU AZS PWSIiP Metal - Technik Łomża utrzy-
mują się w znakomitej dyspozycji. W przedostatnim spotkaniu roz-
grywek I ligi kobiet w tenisie stołowym w sezonie 2018/2019 po-
konały na wyjeździe zespół UKS CHROBRY Międzyzdroje 8:2. A 
że w pierwszym pojedynku uległym tym rywalkom 4:6, odpłaciły się 
sowicie.

Jak podsumowuje Weronika Łuba z PWSIiP, tym razem to „Aka-
demiczki” potwierdziły bardzo dobrą dyspozycję w końcówce sezo-
nu. Punkty dla Łomży zdobyły: Aleksandra Jarkowska - 2, Weronika 
Łuba - 2.5, Anna Zielińska – 1.5,  Lizaveta Karasiova - 2.

Zespół KU AZS PWSIiP Metal- Technik Łomża zajmuje 2 miej-
sce w tabeli z dorobkiem 25 punktów. Ostatnie spotkanie Łomżanki 
rozegrają w maju z LUKS AGRO-SIEĆ Chełmno.

Piotr 
Łobodziński 

królem Seulu 
Piotr Łobodziński ponownie pokazał 
plecy rywalom zwyciężając po raz 
drugi w liczącym 555 metrów biu-
rowcu  Lotte  Tower w Seulu. To naj-
bardziej z możliwych udany początek 
kolejnego cyklu Vertical World  Cir-
cuit 2019. 

Jak relacjonuje Andrzej Ko-
rytkowski, lekkoatleta z Łomży 
pokonał 123 piętra i 2917 stop-
ni w niecałe 16 minut pokonując 

reprezentanta Australii i Japonii. 
Na mecie piątego najwyższego 
budynku na świecie reprezen-
tant LŁKS "Prefbet Śniadowo" 
Łomża zameldował się z czasem 
15:37, czym ustanowił nowy re-
kord trasy. Był to już 139 bieg na 
schodach naszego towerrunnera i 
4 zwycięstwo na 4 biegi w sezo-
nie 2019. 

Tak Piotr Łobodziński sko-
mentował swój start:

"Zrealizowałem plan w 100 

procentach. Prowadzenie od po-
czątku i kolejne zwycięstwo cieszą 
bardzo. Jednak nie było tak łatwo 
jak przed rokiem. Przez cały dy-
stans podążał za mną jak cień Mark 
Bourne. Na 100 piętrze miałem 6-7 
sekund przewagi, ale bardzo osła-
błem na ostatnich 5 kondygnacjach. 
Nie dałem sobie jednak wydrzeć 
zwycięstwa i wbiegłem na metę 2 
sekundy przed Australijczykiem. 
Jak na tak długi dystans to różnica 
naprawdę niewielka. Cieszy mnie 

wysoka forma, gdyż przede mną 
kolejne ważna starty na schodach."

Bardzo dobrze zaprezento-
wała się małżonka Łobodziń-
skiego, Iwona Wicha, również 
reprezentantka klubu lekkoatle-
tycznego z Łomży, która zajęła 6 
miejsce.

Geografia kolejnych startów 
Piotra Łobodzińskiego w nad-
chodzących tygodniach prezen-
tuje się imponująco: Mediolan, 
Sajgon, Taipei i Nowy Jork.
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NiejedNo ma imię  
i formę. jedNak 
każdy ma do Niego 
prawo. Szczęście. 
aby je oSiągNąć czaSami 
potrzebujemy odwagi, 
Niekiedy wytrwałości, 
ale zawSze wiary, 
Nadziei i miłości. 
drodzy czytelNicy,  
życzymy aby Nigdy  
Nie zabrakło wam 
żadNej z tych cech, 
których potrzebujecie, 
by być Szczęśliwymi. 

artur filipkowSki 
wraz z pracowNikami 
grupy medialNej Narew


