
Któż, choć raz nie zanucił tej nieśmier-
telnej frazy: “You're my heart, you're 
my soul” czy nie tańczył do utworu 
mówiącego o ukochanej kobiecie 
zwanej “Cheri, cheri lady”? To wła-
śnie miał taką okazję. Legendarny 
Modern Talking z Thomasem Ander-
sem, Krzysztof Cugowski, do niedaw-
na frontman Budki Suflera, Danzel, 
Stachursky, Halina Mlynkowa, Boys, 
Milano oraz Papa D na 36 metrowej 
scenie bawili się z blisko 10 tysiącami 
łomżyniaków w ramach Wakacyjnej 
Trasy Dwójki 2019.

Łomżyński poseł Lech Antoni Ko-
łakowski reprezentował Polskę na 
dwóch  ważnych europejskich wyda-
rzeniach parlamentarnych. 

W Bratysławie odbyło się 
spotkanie Komisji ds. Unii Eu-
ropejskiej Parlamentów Państw 
Grupy Wyszehradzkiej, czyli 
Czech, Polski, Słowacji i Węgier. 
Specjalnymi gośćmi byli przed-
stawiciele podobnej komisji par-
lamentu Serbii, która ubiega się 
o akces do UE.   

Bratysława
Głównym tematem były 

perspektywy rozszerzenia Unii, 
a także przyszłość Wspólnoty po 
niedawnych wyborach do Parla-
mentu Europejskiego. 

-To państwa i narody są go-
spodarzami procesu integracji 
europejskiej. Zwierzchnikiem 
każdego rządu są obywatele re-
prezentowani w krajowych par-
lamentach – przekazał w swoim 
wystąpieniu Lech Antoni Koła-
kowski. - Doskonale rozumiemy, 
że dziś suwerenność nie oznacza 

niezależności państwa od czyn-
ników zewnętrznych. Jednak su-
werenność Europy nie może być 
budowana kosztem suwerenności 
państw. UE czerpie swoją siłę 
i legitymizację z siły i legitymacji 

demokratycznej państw człon-
kowskich. Nie może też oznaczać 
osłabienia więzów transatlantyc-
kich. Współpraca z Amerykana-
mi stanowi dziś podstawę bez-
pieczeństwa Polski i Europy.

Jak podkreślał poseł prze-
wodniczący polskiej delegacji, 
jednym z najważniejszych za-
grożeń dla spójności europej-
skiej jest pokusa protekcjoni-
zmu. Uderza ona w samo jądro 

integracji europejskiej, jakim jest 
wspólny rynek oparty na wolno-
ści przepływu towarów, kapitału, 
pracowników i usług. Bezpre-
cedensowy poziom integracji 
w tym obszarze umożliwił nie 
tylko powstanie największej go-
spodarki na świecie, ale także wy-
mierny wzrost i poprawę sytuacji 
przedsiębiorstw i gospodarstw 
domowych. Polska opowiada się 
za pełnym wykorzystaniem po-
tencjału tkwiącego we Wspól-
nym Rynku. Szczególne pokłady 
niewykorzystanych możliwości 
tkwią w obszarze usług i gospo-
darce cyfrowej. Do priorytetów 
działań Unii Europejskiej par-
lamentarzysta zaliczył również 
walkę z przyczynami emigracji 
w bliskiej współpracy z krajami 
trzecimi – miejscami pochodze-
nia i tranzytu imigrantów.

- Dzisiaj nasze państwa są 
najbezpieczniejsze na świecie. 
UE nie może być jednak pod-
porządkowana  dwóm najsilniej-
szym państwom, ma być silna 
państwami Grupy Wyszehradz-
kiej, Bałtów i w bliskiej przy-
szłości Serbii oraz Bałkanów Za-
chodnich  - zaakcentował Lech 
Antoni Kołakowski.
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Minister 
z jedynką 

Dariusz Piontkowski, mini-
ster edukacji narodowej, po-
seł z Białegostoku i od kilku 
miesięcy lider wojewódzkich 
struktur Prawa i Sprawiedli-
wości to polityk „numer 1” 
w regionie. Tak należy od-
czytywać umieszczenie go na 
czele listy kandydatów PiS do 
Sejmu w jesiennych wyborach 
w okręgu.

Funkcję regionalnego peł-
nomocnika partii objął już 
wcześniej zmieniając w tej roli 
Krzysztofa Jurgiela, doświadczo-
nego polityka „od zawsze” wier-
nego Jarosławowi Kaczyńskiemu 
w Porozumieniu Centrum, a po-
tem w PiS. Kiedy okazało się, że 
były minister rolnictwa zdobył 
mandat do Parlamentu Europej-
skiego, pozostała tylko niewielka 
wątpliwość: Dariusz Piontkowski 
czy bardziej doświadczony w ży-
ciu politycznym regionu i kraju 
Jarosław Zieliński, wicemini-
ster spraw wewnętrznych i poseł 
z Suwałk. Kierownictwo PiS po-
stawiło na pedagoga (co ciekawe 
– Jarosław Zieliński ma też peda-
gogiczne  wykształcenie), mini-
stra edukacji narodowej.

Nie ma jednak wątpliwo-
ści, że dla wiceministra spraw 
wewnętrznych nie zabraknie 
wysokiego miejsca na listach. 
Najprawdopodobniej drugiego. 
Według zapowiedzi władz PiS, 
o 14 mandatów przypadających 
na okręg wyborczy (zatem li-
sta zawierać będzie 28 nazwisk) 
ubiegać się będą dotychczasowi 
parlamentarzyści, wyróżniający 
się samorządowcy czy inne zna-
ne postacie życia publicznego. 
Oznacza to, prawdopodobnie, 
że rację mają ci komentatorzy, 

którzy nazywają listę PiS „listą 
śmierci”. Z grona pewniaków od-
padł europoseł Krzysztof Jurgiel, 
ale dołączą zapewne posłowie, 
którzy w poprzednich wyborach 
wchodzili z innych ugrupowań,  
np. Mieczysław Baszko (wtedy 
PSL teraz Porozumienie Jaro-
sława Gowina) czy wiceminister 
cyfryzacji Adam Andruszkiewicz 
(wtedy Kukiz’15 teraz formalnie 
niezrzeszony). 

Łomża i Ziemia Łomżyńska 
mają w kończącym kadencję Sej-
mie ciekawą i mocną reprezenta-
cję w klubie PiS: Bernadeta Kry-
nicka, Lech Antoni Kołakowski, 
Kazimierz Gwiazdowski i Jacek 
Bogucki, a w miejsce Krzysztofa 
Jurgiela doszedł ostatnio jesz-
cze Henryk Wnorowski. Czy 
uda się taką ekipę powtórzyć, 
a może jeszcze wzmocnić? Z nie-
oficjalnych informacji wynika, 
że Ziemię Łomżyńską mogą 
reprezentować na liście jeszcze 
Piotr Modzelewski, zastępca ko-
mendanta OHP i być może ktoś 
z kręgu samorządowców. 

Otwarta pozostaje sprawa 
kandydatów do Senatu, w wo-
jewództwie, a przede wszystkim 
w okręgu łomżyńsko – suwal-
skim. Anna Maria Anders sama 
wycofała się z wyścigu obejmując 
stanowisko ambasadora Polski 
w Rzymie. Pojawia się w tym 
kontekście nazwisko wojewody 
Bohdana Paszkowskiego, któ-
ry już w tym okręgu mandat 
senatorski zdobywał, ale coraz 
głośniej także jest o Dariuszu 
Brakonieckim, dyrektorze Miej-
skiego Przedsiębiorstwa Gospo-
darki Komunalnej i Mieszkanio-
wej w Łomży, który reprezentuje 
Porozumienie Jarosława Gowina.

O wyborczych „jedynkach” 
w każdym z okręgów, na jakie po-
dzielona jest  Polska poinformo-
wał prezes Prawa i Sprawiedli-
wości Jarosław Kaczyński. Sam 
będzie otwierał listę w Warsza-
wie. Wśród kandydatów, których 
prezentował są przede wszystkim 
obecni parlamentarzyści i człon-
kowie rządu, m. in. premier Ma-
teusz Morawiecki, wicepremier 
Piotr Gliński, Zbigniew Ziobro, 
Jadwiga Emilewicz czy Mariusz 
Błaszczak. Są doświadczeni dzia-
łacze Prawa i Sprawiedliwości 
jak Adam Lipiński czy Antoni 
Macierewicz, ale także młodsze 
pokolenie polityków partii i so-
juszniczych ugrupowań.    

„Jedynki” PiS

Legnica: Adam Lipiński
Wałbrzych: Michał Dworczyk
Wrocław: Mirosława Stachowiak-
Różecka
Bydgoszcz: Tomasz Latos
Toruń: Jan Krzysztof Ardanowski 
Lublin: Sylwester Tułajew 
Chełm: Jacek Sasin
Zielona Góra: Marek Ast
Łódź: Piotr Gliński
Piotrków Trybunalskich: Antoni 
Macierewicz 
Sieradz: Joanna Lichocka
Chrzanów: Rafał Bochenek

Kraków: Małgorzata Wasserman
Nowy Sącz: Arkadiusz Mularczyk
Tarnów: Anna Pieczarka
Płock: Łukasz Szumowski
Radom: Marek Suski
Siedlce: Krzysztof Tchórzewski
Warszawa: Jarosław Kaczyński 
Warszawa II: Mariusz Błaszczak
Opole: Violetta Porowska
Krosno: Marek Kuchciński
Rzeszów: Krzysztof Sobolewski
Białystok: Dariusz Piontkowski
Gdańsk: Jarosław Sellin
Gdynia: Marcin Horała 
Bielsko-Biała: Stanisław Szwed
Częstochowa: Szymon Giżyński

Gliwice: Bożena Borys-Szopa
Rybnik: Bolesław Piecha
Katowice: Mateusz Morawiecki
Sosnowiec: Ewa Michalik
Kielce: Zbigniew Ziobro
Elbląg: Leonard Krasulski
Olsztyn: Wojciech Maksymowicz
Kalisz: Jan Dziedziczak
Konin: Zbigniew Hofman
Piła: Krzysztof Czarnecki
Poznań: Jadwiga Emilewicz
Koszalin: Paweł Szefernaker 
Szczecin: Marek Gróbarczyk.

Wybory prawdopodobnie 
odbędą się 13 lub 20 października.
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PSL gotowe  
do wyborów

Polskie Stronnictwo Ludowe w woje-
wództwie podlaskim ogłosiło goto-
wość do startu jesiennych wyborach 
parlamentarnych  w ramach Komi-
tetu Wyborczego POLSKIE STRONNIC-
TWO LUDOWE – KOALICJA POLSKA. 
Wskazało też swoich liderów: Stefa-
na Krajewskiego do Sejmu i Jerzego 
Leszczyńskiego w jednym z okręgów 
do Senatu.

PSL jako jedno z  pierwszych 
ugrupowań, które w tak wyraźny 
sposób wkroczyły w okres przed-
wyborczy. Zrobiło to w dodatku 
nie czekając na finał rozmów 
o ewentualnej szerokiej koalicji 
sił, które chcą się przeciwstawić 
Prawu i Sprawiedliwości. Osta-
tecznie przedstawiciele głównych 
sił obecnej opozycji nie poro-
zumieli się i sformują odrębne 
bloki: jeden wokół PSL, drugi - 
z PO i Nowoczesną oraz trzeci - 
lewicowy z SLD i Razem.              

Jak głosi komunikat przeka-
zany mediom przez Agnieszkę 
Zawistowską, dyrektor Biura 

PSL w Białymstoku: "Prezy-
dium Zarządu Wojewódzkiego 
Polskiego Stronnictwa Ludowe-
go w Białymstoku rekomendo-
wało potencjalnych kandydatów 
na listy do wyborów parlamen-
tarnych.  Listę do Sejmu RP 
w naszym okręgu będzie otwie-
rał tradycyjnie Prezes struktur 
wojewódzkich STEFAN KRA-
JEWSKI. Natomiast jeżeli cho-
dzi o listy do Senatu w jednym 
z okręgów kandydatem jest były 

Marszałek Województwa Pod-
laskiego JERZY LESZCZYŃ-
SKI".

Wydaje się jednak, że nadal 
możliwy jest wspólne wystawie-
nie przez szeroko rozumiany 
obóz opozycji  w wyborach do 
Senatu. Województwo podlaskie 
składa się bowiem z trzech jed-
nomandatowych okręgów i PSL 
rekomendacją w tylko jednym 
sygnalizuje, że jest gotowe do 
rozmów. 
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Centrum Unijnych Projektów 
Transportowych? A może Pol-
ski Instytut Sztuki Filmowej? Co 
bardziej pasowałoby do Łomży 
i Ostrołęki? W raporcie Minister-
stwa Przedsiębiorczości i Tech-
nologii duet tych miast jest jedną 
z potencjalnie dobrych lokalizacji 
jakiegoś urzędu rangi centralnej. 

Omówienie, raportu MPiT, który nosi  
tytuł  „Uwarunkowania delokalizacji cen-
tralnych urzędów w Polsce” i  przygotowa-
ny został  przez ekspertów, opublikował 
rządowy portal www.gov.pl.  Diagnoza sy-
tuacji dokonana przez autorów wskazuje, 
że:  

• W Polsce jest 107 urzędów central-
nych,

• Tylko 14 z nich jest zlokalizowanych 
poza Warszawą,

• Co najmniej 31 urzędów centralnych 
potencjalnie mogłyby mieć swoją siedzibę 
poza Warszawą.

Głównymi beneficjentami programu 
deglomeracji mogą być 33 miasta, które 
ponad 20 lat temu utraciły status miast 
wojewódzkich. Miasta, do których prze-
noszone będą urzędów powinny spełniać 
kryteria:

• efektywności (niższe koszty funkcjono-
wania, zapewnienie wykwalifikowanych kadr)

• spójności (priorytet dla miejsc z naj-
większą liczbą wyzwań rozwojowych).

Ministerstwo dokonało analizy miast, 
w których w niedalekiej przyszłości, mo-
głyby funkcjonować wybrane urzędy pań-
stwowe. 

– Do tej pory lokalizacja centralnych 
instytucji państwowych była prowadzona 
dość chaotycznie, nie wynikała z prze-
myślanej polityki państwa w tym zakre-
sie. Tymczasem delokalizacja urzędów 
mogłaby stać się działaniem, które przy-
niesie szereg korzyści nie tylko miastom 
docelowym i ich mieszkańcom, ale także 
samej stolicy i całej administracji publicz-
nej – podkreśla szefowa MPiT Jadwiga 
Emilewicz.

W 1998 roku, wskutek reformy samo-
rządowej, kilkadziesiąt miast które niegdyś 
były stolicami województw, do dziś utra-
ciło wiele swoich funkcji (społecznych, 
kulturowych, gospodarczych). Deglome-
racja i związana z nią delokalizacja urzę-
dów centralnych to dla nich szansa na ich 
stopniowe przywrócenie, na stworzenie 
dodatkowych miejsc pracy i zahamowanie 
procesu wyjazdu młodych ludzi z mniej-
szych ośrodków miejskich oraz wzrost ich 
konkurencyjności.

- Polska jest doskonałym państwem, 
które może zmienić swoją strukturę insty-
tucjonalną z monocentrycznej na policen-
tryczną. Aby centrum całej administracji 
nie była tylko Warszawa, a na znaczeniu 
zyskiwały także inne miasta – przyznaje 

minister Jadwiga Emilewicz. - Rekomen-
dujemy stworzenie pilotażowego pro-
gramu, który polegałby na przeniesieniu 
jednego z urzędów. Wnikliwa obserwacja 
i następnie ewaluacja tego procesu pozwo-
liłaby ustrzec się błędów przy zwiększaniu 
skali delokalizacji w przyszłości. 

Lista urzędów centralnych do ewentu-
alnego przeniesienia:
• Urząd Regulacji Energetyki
• Centrum Projektów Polska Cyfrowa
• Centralna Komisja Egzaminacyjna
• Urząd Komunikacji Elektronicznej 
• Agencja Rezerw Materiałowych
• Centrum Unijnych Projektów Transpor-
towych.
• Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
• Krajowy Zasób Nieruchomości
• Polski Instytut Sztuki Filmowej
• Urząd Zamówień Publicznych
• Polska Agencja Rozwoju Przedsiębior-
czości
• Urząd Dozoru Technicznego
• Biuro Państwowego Funduszu Rehabili-
tacji Osób Niepełnosprawnych;
• Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecz-
nych
• Główny Inspektorat Jakości Handlowej 
Artykułów Rolno-Spożywczych
• Główny Inspektorat Ochrony Roślin 
i Nasiennictwa 
• Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa
• Agencja Mienia Wojskowego
• Centralny Ośrodek Sportu
• Polska Agencja Antydopingowa 
• Generalna Dyrekcja Ochrony Środowi-
ska
• Państwowa Agencji Atomistyki
• Biuro Nasiennictwa Leśnego
• Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy 
Państwowe w Warszawie.
• Główny Inspektor Farmaceutyczny
• Centrum Systemów Informacyjnych 
Ochrony Zdrowia
• Narodowe Centrum Krwi
• Centrala Narodowego Fundusz Zdrowia
• Komenda Główna Straży Granicznej
• Centrum Personalizacji Dokumentów 
MSWiA
• Szef Obrony Cywilnej Kraju

Fragmenty Raportu:
3. Lokalizacja urzędów centralnych 

w Polsce jest „warszawskocentryczna”. 
W stolicy znajduje się 87% badanych 
urzędów, pomimo, że zamieszkuje ją oko-
ło 8,5% mieszkańców kraju. Świadczy to 
o nieproporcjonalnym wzmacnianiu roli 
osadniczej stolicy w stosunku do innych 
ośrodków. 

Potencjalne korzyści dla urzędów na 
podstawie opracowania kosztów i efek-
tywności przeniesienia urzędów w Wiel-
kiej Brytanii: • obniżenie kosztów funk-
cjonowania urzędu o około 30% rocznie, 
• zwrot kosztów przeniesienia urzędu po 
4 -11 latach, • podwyższenie standardu 
i prestiżu przestrzeni biurowych, • reduk-
cję kosztów rekrutacji pracowników i ob-
niżenie poziomu rotacji, • przeprowadzka 
była bodźcem do kluczowych zmian w or-
ganizacji urzędów, • zwiększenie efektyw-
ności działania urzędów dzięki dostępowi 
do lepszych kadr. 

Wedle hierarchii opisanej w Koncepcji 
Przestrzennego Zagospodarowania Kra-
ju, funkcje o charakterze krajowym po-
winny pełnić: a) miasta o podstawowym 
znaczeniu dla struktury osadniczej: War-
szawa, Kraków, Gdańsk-Gdynia, Wro-
cław, Poznań, Katowice – Aglomeracja 
Górnośląska, Łódź, Szczecin, Bydgoszcz 
z Toruniem i Lublin; b) pozostałe ośrodki 
wojewódzkie pełniące szereg funkcji kra-
jowych: Białystok, Gorzów Wielkopolski, 
Kielce, Olsztyn, Opole, Rzeszów, Zielona 
Góra; c) ośrodki o znaczeniu regional-
nym połączone węzłami z główną siecią 
osadniczą: Częstochowa, Radom, Bielsko-
-Biała, Rybnik, Płock, Elbląg, Wałbrzych, 
Włocławek, Tarnów, Kalisz z Ostrowem 
Wlkp., Koszalin, Legnica, Grudziądz, 
Słupsk. Dodatkowo do listy miast według 
delimitacji KPZK zostaną dodane Siedlce 
oraz zespół Łomży i Ostrołęki, które we-
dług celnej analizy Łukasza Zaborowskie-
go powinny być rozważane jako ośrodki 
regionalne . 

Kryteria brane pod uwagę przez auto-
rów raportu: 

a) Zmiana rejestrowanej liczby lud-
ności w latach 2005-2017. Kryterium 

zostaje spełnione, gdy względna utra-
ta liczby mieszkańców jest wyższa, niż 
przeciętna dla badanych miast. b) Pro-
gnoza liczby ludności w 2050 roku. Speł-
nienie kryterium, gdy prognozowany 
spadek liczby ludności jest większy, niż 
przeciętne dla porównywanych miast. c) 
Stopa bezrobocia w 2018 r. Kryterium 
jest spełnione, gdy bezrobocie jest wyż-
sze niż przeciętne bezrobocie dla całej 
Polski (5,8%). d) Zmiana dochodów 
własnych gminy w latach 2005-2017. 
Kryterium zostaje spełnione, gdy miasto 
nie podwoiło wskaźnika. e) Zmiana licz-
by udzielonych noclegów w latach 2005-
2017. Miasto spełnia kryterium, gdy 
liczba udzielonych noclegów nie uległa 
podwojeniu. f ) Produkt krajowy brut-
to na 1 mieszkańca według regionów 
w 2016 r. Kryterium jest spełnione, gdy 
PKB regionu jest niższe od przeciętnego 
dla Polski (100%). g) Ilość urzędów cen-
tralnych wedle przyjętej w opracowaniu 
definicji. Kryterium jest spełnione, gdy 
w mieście nie funkcjonuje żaden urząd 
centralny. h) Absolwenci szkół wyż-
szych na 10 000 mieszkańców w regio-
nie. Miasto spełnia kryterium, gdy liczba 
absolwentów jest wyższa niż przeciętna 
dla Polski (101 absolwentów na 10 000 
mieszkańców)

Miastem, które spełnia największą 
liczbę przyjętych kryteriów (7) jest Wło-
cławek. O jedno mniej spełniają trzy 
miasta: Płock, Radom oraz Tarnów. Pięć 
kryteriów spełniają: Częstochowa, El-
bląg, Legnica, Łomża-Ostrołęka, Słupsk, 
Sosnowiec oraz Wałbrzych. To te mia-
sta wedle analizy powinny być brane pod 
uwagę jako docelowe miejsca dla urzędów 
centralnych. 

*  *  *
Przygotowany przez Ministerstwo 

Przedsiębiorczości i Technologii, czyli 
resort  najbardziej skierowany w przy-
szłość, raport potwierdza ocenami eks-
pertów to, co intuicyjnie wiemy od stu-
leci: Łomża i Ostrołęka powinny jak 
najbliżej ze sobą współpracować. Łączy 
je historyczna przynależność do Zie-
mi Łomżyńskiej i Diecezji Łomżyń-
ski (ale z ordynariuszem wywodzącym 
się z Ostrołęki), łączy Narew, mocniej 
zwiąże wkrótce nowoczesna linia kole-
jowa. Łomża to silny ośrodek edukacyj-
ny, Ostrołęka ma mocne fundamenty 
gospodarcze (zakłady papiernicze, elek-
trownia). Okazuje się, że to „przymierze 
równych partnerów”, może być jeszcze 
silniejsze i gościć ważną krajową insty-
tucję.

A może w przyszłości okaże się, że 
lepiej na wyzwania gospodarcze i spo-
łeczne odpowiadać będzie nowy kształt 
administracyjny kraju. Województwo 
Narwiańskie z wojewodą w Ostrołece 
i marszałkiem w Łomży (albo odwrot-
nie)? Czemu nie.                    

Łomża – Ostrołęka: „przymierze równych” 
z potencjałem na urząd centralny  
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Bukareszt
Wydarzeniem o jeszcze 

większej skali było COSAC, 
czyli 61. sesja plenarna  Kon-
ferencji Komisji ds. Unijnych 
Parlamentów Unii Europej-
skiej (COSAC), która odbyła 
się w Bukareszcie. Do stolicy 
Rumunii podsumowującej swo-
ją prezydencję w UE zjechały 
delegacje 28 państw członkow-
skich oraz   przedstawiciele Al-
banii, Czarnogóry, Serbii i Tur-
cji aspirujących do dołączenia 
do Unii, a dodatkowo reprezen-
tanci m. in. Norwegii, Szwajca-
rii, Ukrainy czy Kosowa.   

COSAC to forum współ-
pracy i wymiany informacji, 
w szczególności na temat prak-
tycznych aspektów parlamentar-
nej kontroli spraw unijnych, par-
lamentów narodowych państw 
członkowskich UE i Parlamentu 
Europejskiego. Łomżyński po-
seł jest w tej kadencji reprezen-
tantem Sejmu Rzeczpospolitej 
Polskiej w tym gremium. Tym 
razem poszczególne sesje doty-
czyły: osiągnięć prezydencji Ru-
munii w UE, przyszłości relacji 
handlowych w Unii Europejskiej 
i z Wielką Brytanią w perspek-
tywie „Brexitu”,  Europejskiego 
Obszaru Edukacji jako głównego 
motoru zmiany i wzmocnienia 
Jednolitego Rynku oraz gospo-
darki  opartej o innowacje, postęp 
technologiczny i roli parlamen-

tów narodowych w popieraniu 
modelu „Nowej Ekonomii”.

Lech Antoni Kołakowski 
swoje wystąpienie zaprezento-
wał podczas panelowej dysku-
sji o Pakiecie Mobilności, czyli 
planowanym zbiorze propozycji 
legislacyjnych dotyczących funk-
cjonowania międzynarodowego 
transportu drogowego. Zaczął 
jednak od ukłonu pod adresem 
gospodarzy COSAC. 

- Gratulujemy prezydencji 
rumuńskiej, zwłaszcza, że przy-
padła w tak trudnym dla Europy 
momencie. Rumunia okazała się 
skutecznym negocjatorem i osią-
gnęła znaczące postępy w róż-

nych dziedzinach - powiedział. 
Pragnę podkreślić, że prezyden-
cja rumuńska okazała się  sku-
tecznym negocjatorem: dyrekty-
wy gazowej, zaangażowania na 
rzecz rozszerzenia i relacji z Bał-
kanami Zachodnimi oraz realiza-
cji priorytetu dotyczącego  stabil-
ności w sąsiedztwie.  Chciałbym 
też podziękować za częściową 
akceptację poprawki zgłoszo-
nej przez nasz Sejm odnoszącej 
się do wzmocnienia roli parla-
mentów narodowych.  Z tego 
względu proponuję poprawkę, 
w której odnosimy się do kwestii 
tzw. czerwonej kartki. To narzę-
dzie, które parlamenty narodo-

we mogłyby mieć 
do dyspozycji aby 
wzmocnić swoją 
pozycję w unijnym 
procesie decyzyj-
nym – stwierdził.

Odnosząc się do 
Pakietu Mobilno-
ści łomżyński po-
seł wyartykułował 
jednak obawy, jakie 
towarzyszą propo-
nowanym rozwią-
zania. 

- Z wielkim ża-
lem odnotowujemy 
zmiany w zakresie 
Pakietu Mobilno-
ści, które zamiast 
znosić stare bariery 
tworzą nowe. Ko-

misja Europejska przedkładając 
wnioski legislacyjne w 2017 roku 
zadeklarowała, że Pakiet ma być 
kamieniem węgielnym dla dal-
szego wzmocnienia Jednolitego 
Rynku i zapewnienia lepszych 
warunków pracy. Niestety, ostat-
nie wyniki prac są przykładem, 
że zamiast wysiłków w kierunku 
pogłębiania rynku wewnętrznego 
i zwiększania efektywności wy-
konywania operacji transportu 
drogowego, zmierzamy w kie-
runku przeciwnym — utrzymy-
wania, czy wręcz tworzenia no-
wych barier administracyjnych 
na rynku. Chciałbym przypo-
mnieć w tym miejscu, iż europej-

ski transport drogowy towarów 
to około 3 mln osób i około 600 
000 przedsiębiorstw. Sektor ten 
zasługuje na sprawiedliwe i solid-
ne ramy prawne UE, które będą 
dalej stymulować jego rozwój 
i dobrze funkcjonujący jednolity 
rynek, zapewniając jednocześnie 
realistyczne i egzekwowalne re-
guły – mówił reprezentant pol-
skiego Sejmu.

Podsumowując, zaapelo-
wał o determinację w dalszych 
pracach nad Pakietem Mobil-
ności, aby znalazły się tam roz-
wiązania, które z jednej strony 
rzeczywiście poprawią warunki 
pracy kierowców, z drugiej zaś - 
przyniosą wartość dodaną euro-
pejskiemu sektorowi transportu 
drogowego.

Poseł Lech Antoni Koła-
kowski, który w polskim Sejmie 
pracuje w komisji do spraw Unii 
Europejskiej i kieruje podkomi-
sją analizującą wykorzystywanie 
unijnych funduszy, jak zwykle, 
znalazł sposobność, aby przed-
stawicieli unijnych państw prze-
konywać do rozwoju infrastruk-
tury komunikacyjnej w Polsce 
i województwie podlaskim. Jego 
wieloletnie zabiegi dały efekt 
w przypadku szlaku Via Baltica, 
który stopniowo zamienia się 
w ekspresową drogę łącząca Za-
chodnią i Północną Europę przez 
Łomżę. Teraz tematem „numer 
1” rozmów łomżyńskiego parla-
mentarzysty jest infrastruktura 
kolejowa, a zwłaszcza Kolej War-
szawsko – Mazurska przez Łom-
żę stanowiąca jedną ze „szprych” 
w sieci połączeń wszystkich czę-
ści kraju z Centralnym Portem 
Komunikacyjnym.                  

nasz człowiek w Europie

Poseł Lech Antoni Kołakowski na czele 
polskiej delegacji w Bratysławie i Bukareszcie

W Bratysławie spotkali się przedstawiciele 
parlamentów państw Grupy Wyszehradzkiej, polskiej 

delegacji przewodził poseł Lech Antoni Kołakowski
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- Bardzo się cieszę, że zarząd 
województwa podjął decyzję, 
która sprawiła, że Wakacyjna 
Trasa Dwójki zawitała do Łom-
ży. Województwo podlaskie to 
nie tylko Białystok, ale także inne 
miasta, które trzeba dostrzegać. 
To ogromna promocja dla Łom-
ży i całego regionu – tłumaczy 
Marek Olbryś, wicemarszałek 
województwa podlaskiego. 

Wakacyjna Trasa Dwójki 
2019 znalazła się właśnie na pół-
metku. Koncert w Łomży był 
piątym przystankiem na trasie 
„Lato, Muzyka, Zabawa”.

- Każde miasto, które odwie-
dzamy podczas wakacyjnej trasy 
dwójki jest wyjątkowe. Łomża 
jest niezwykle urocza i prze-
piękna – mówi Mateusz Szym-
kowiak, jeden z prowadzących 
koncertową trasę „Dwójki”. – To, 
co odróżnia tę trasę od innych 
koncertów plenerowych czy te-
lewizyjnych to, to że my, jako 
prowadzący bardzo dobrze się 
bawimy – dodaje. – Nasza praca 
ma także drugą stronę. Bardzo 
liczymy na tych, którzy pojawiają 
się pod sceną, bo czerpiemy od 
nich niesamowitą energię. Trze-
ba przyznać, że łomżanie mają 
jej nieskończenie wiele – wtrąca 
jego sceniczny kolega Aleksander 
Sikora.

Legendarny Modern Talking 
z Thomasem Andersem łomżyń-
ską publiczność przeniósł w ryt-
my lat 80. Bawili się wszyscy. I ci, 
dla których zespół to piękny frag-
ment młodości, ale także ci, któ-
rzy choć urodzili się już w innym 
wieku, to ikonę popu doskonale 
znają. Bo jak się okazuje muzyka 
łączy pokolenia. 

- Jestem w Łomży po raz 
pierwszy. Przyjechaliśmy do 

was prosto z Sopotu. Dobrze tu 
być. Polska jest w ogóle krajem, 
który darzę ogromną sympatią 
– zdradza Thomas Anders, poło-
wa legendarnego duetu Modern 
Talking, choć jak sam przyznaje 
legendą się nie czuje. - A niby 
dlaczego mam się nią czuć? Ko-
cham, to co robię. Gdy wstaje 
rano, mam poczucie, że na ziemi 
staje stopa zwykłego człowieka, 
a nie legendy. To byłoby dziwacz-
ne postrzegać siebie, jako coś le-
gendarnego – mówi nieco z prze-
kąsem Thomas Anders. 

Podobnie, jak Thomas An-
ders, w Polsce i w Łomży znako-
micie czuje się Danzel, który 15 

lat temu  wylansował hit "Pump 
It Up".   

- Polska to dla mnie drugi 
dom. Przez 15 lat mojej kariery 
zagrałem tu ponad 400 koncer-
tów. Dlatego myślę, że z pełną 
odpowiedzialnością mogę tak 
o Polsce powiedzieć – wyjaśnia 
belgijski piosenkarz. - Niesa-
mowite jest też to, jakie emocje 
i radość, mimo upływu lat, bu-
dzi utwór od którego zaczęła się 
moja kariera. “Pump It Up”, to 
hit znany nie tylko w Polsce, ale 
i na całym świecie. Jednak nie ma 
lepszej publiczności, niż ta w Pol-
sce – dodaje Danzel. 

Na scenie nie zabrakło oczy-
wiście plejady polskich 
gwiazd. Niezapomnia-
nych muzycznych wrażeń 
dostarczył: Krzysztof Cu-
gowski, Halina Mlynko-
va, Stachursky i Papa D. 

- Otwarcie tak du-
żego koncertu  nie jest 
łatwą sprawą. Miałam to 
szczęście, że publiczność 
już od początku była roz-
grzana i w doskonałym 
nastroju. To jest fanta-
styczne uczucie móc się 
z nimi bawić i dawać im 
radość. Ja w ogóle jestem 
wdzięczna, że mogę 
istnieć, być na scenie. 
To jest to, co kocham, 
i co mnie inspiruje. Jazda 
busem z moim zespo-
łem, godziny spędzone 
na przygotowaniach 
czy studia nagraniowe. 
Według mnie to jest 
najlepsze, co może spo-
tkać artystę - przyznaje 
Halina Mlynkova. - Za-
wsze walczyłam, by po-

strzegano mnie właśnie przez ten 
muzyczny świat, a nie poprzez to, 
co dzieje się w moim prywatnym 
życiu. Myślę, że się udało i znów 
odnalazłam spokój – dodaje. 

Znalazło się także coś dla 
miłośników muzyki disco-polo. 
„Jesteś szalona” w wykonaniu ze-
społu Boys czy utwór „O Tobie 
kochana” zespołu Milano koły-
sały całym łomżyńskim amfite-
atrem.

- Dla zespołu Boys każdy 
koncert jest potężnym wydarze-
niem. Niezależnie od tego, gdzie 
występujemy zawsze z szacun-
kiem podchodzimy do publicz-
ności. Muszę jednak przyznać, że 
przy tej okazji towarzyszy nam 
mały dreszczyk emocji. Jest to 
koncert na żywo, w który włożo-
no ogrom przygotowań. Dlatego 
tu nie można pozwolić sobie na 
pomyłki i potknięcia. Chociaż to 
jest nasza Łomża, a ona wszystko 
wybacza – mówi z przekonaniem  
i jednocześnie rozbawieniem 
Marcin Miller, z zespołu Boys, 
którego część składu - Jan Cie-
niewicz i Andrzej Jabłoński - po-
chodzi właśnie z Łomży.

Po kilkudziesięciometrowym 
scenicznym monstrum i mu-
zycznych emocjach pozostał już 
tylko ślad w postaci wspomnień 
w pamięci łomżyniaków. Nie-
mniej jednak to dopiero połowa 
lata i atrakcji, które czekają  na 
mieszkańców podczas łomżyń-
skich wakacji.

Łomża: Lato, Muzyka, Zabawa

Thomas 
Anders

Danzel

Boys

Wicemarszałek Marek Olbryś reprezentował na koncercie władze województwa, 
które dofinansowały imprezę w Łomży
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Łomża: Lato, Muzyka, Zabawa

 Mateusz Szymkowiak i Aleksander Sikora w ogniu pytań redaktor Marleny Siok

Papa D

Stachursky

Halina 
Mlynkova
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Czeki strażakom z powiatu kolneńskiego przekazał Adam Sekściński, radny Sejmiku (w środku)

Rekordowe 
wsparcie OSP na 

Ziemi Łomżyńskiej  
Są zazwyczaj najszybciej tam, gdzie trzeba ra-
tować życie i zdrowie ludzi oraz ich mienie. Aby 
mogły to robić jeszcze skuteczniej, Jednostki 
Ochotniczej Straży Pożarnej z czterech powia-
tów Ziemi Łomżyńskiej otrzymały dofinansowa-
nie z Urzędu Marszałkowskiego. Do Zambrowa, 
Łomży, Kolna i Grajewa symboliczne czeki oraz 
umowy z podpisem wicemarszałka Marka Ol-
brysia przywiózł Juliusz Jakimowicz, a we wrę-
czaniu ich strażakom wzięli  udział także radni 
Sejmiku: Marek Komorowski w Zambrowie, 
Adam Sekściński w Kolnie i Wanda Mieczkowska 
w Grajewie.

- Strażacy działają w zespole. Tu tak-
że mamy do czynienia z pracą zespoło-
wą. Zarząd Województwa pod kierun-
kiem marszałka Artura Kosickiego, cały 
Sejmik, odpowiednie departamenty 
Urzędu Marszałkowskiego i w efek-
cie możemy przekazać na ręce burmi-
strzów i wójtów czeki przeznaczone 
dla OSP, a fundusze trafią na konta jak 
tylko podpisane zostaną dokumenty. To 
wyraz szacunku, jaki marszałek, jego 
współpracownicy i my wszyscy mamy 
dla waszej... Chciałem powiedzieć 
pracy, ale właściwszym słowem będzie 
jednak służba czy misja. A jeszcze gdy 
strażacy z Ziemi Łomżyńskiej mają ta-
kiego orędownika i sprzymierzeńca jak 
wicemarszałek Marek Olbryś, to nic 
dziwnego, że wszystko przebiegło tak 
sprawnie, jak wasze akcje - powiedział 
Juliusz Jakimowicz, zastępca dyrektora 
Gabinetu Marszałka..

Podsumowanie finansowe potwierdza, 
jak bardzo skorzystały jednostki OSP z   
Łomżyńskiego (i to jeszcze nie licząc Wy-
sokiego Mazowieckiego): jedna czwarta 
wszystkich powiatów w województwie - 

blisko jedna trzecia funduszy (ponad 609 
tysięcy złotych) .

- To historyczny i rekordowy rok pod 
względem wysokości wsparcia dla ochot-
niczych straży przez samorząd wojewódz-
twa; 2 miliony złotych - mówili zgodnie 
w Zambrowie, podczas pierwszego z serii 
spotkań Juliusz Jakimowicz i wiceprze-
wodniczący Sejmiku Marek Adam Komo-
rowski w - jakżeby inaczej - w strażackim 
uniformie prezesa powiatowych struktur 
OSP.

Jak podkreślił Marek Komorowski, 2 
miliony złotych są na początek pięciolet-
niej kadencji  

- Dziękuję zarządowi województwa za 
dostrzegania potrzeb związanych z bez-
pieczeństwem. Mam nadzieję, że to będzie 
kontynuowane. W perspektywie kolejnych 
czterech lat pewne rzeczy zostaną wyrów-
nane jeżeli nawet tym razem ktoś dostał 
mniej, a ma większe potrzeby - dodał. 

Uroczyste przekazywanie czeków 
w Zambrowie, Łomży, Kolnie i Grajewie 
wyglądało tego dnia podobnie. 

- W imieniu wicemarszałka Marka 
Olbrysia serdecznie dziękuję strażakom 
z Ziemi Łomżyńskiej za ofiarną służbę - 
przekazywał Juliusz Jakimowicz. 

W Łomży honory gospodarza spo-
tkania pełniła wicestarosta Maria Dzie-
końska. W Kolnie dzielili je burmistrz 
Andrzej Duda i radny Sejmiku Adam 
Sekściński, który pogratulował dobrze 
przygotowanych wniosków, dzięki czemu 
cala procedura przebiegła szybko.     

– Dzięki tym pieniądzom podniesie się 
poziom bezpieczeństwa, ale i komfort ży-
cia mieszkańców powiatu. Mam nadzieję, 
że zakupiony dzięki dotacji sprzęt posłu-
ży jedynie do ćwiczeń - podkreślał radny. 
– Przy wielu zdarzeniach pomoc straża-
ków- ochotników jest niezbędna i jest to 
ogromne uzupełnienie państwowej straży 
pożarnej dodał burmistrz Andrzej Duda, 
członek Zarządu Głównego Związku 
OSP RP. 

W Grajewie wraz ze starostą Walde-
marem Remfeldem czeki przekazywała 
radna Sejmiku Wanda Mieczkowska. 

DOTACJE DLA OSP

Powiat Łomżyński – 4 samorządy; 159 050 zł
1. Gmina Łomża (37 550 zł),
2. Śniadowo (10 500 zł),
3.Wizna (68 000 zł),
4.Jedwabne (43 000 zł)
Powiat Zambrowski – 4 samorządy; 190 000 zł
1. Zambrów (50 000 zł),
2. Kołaki Kościelne (25 000 zł),
3. Rutki (70 000 zł),
4. Szumowo (45 000 zł)
Powiat Kolneński – 5 samorządów; 135 000 zł
1. Grabowo (25 000 zł),
2. Kolno (10 000 zł),
3. Miasto Kolno (25 000 zł),
4. Mały Płock (40 000 zł),
5. Stawiski (35 000 zł)
Powiat Grajewski – 6 samorządów; 125 000 zł 
1. Grajewo (20 000 zł),
2. Miasto Grajewo (20 000 zł),
3. Radziłów (20 000 zł),
4. Wąsosz (15 000 zł),
5. Rajgród (35 000 zł),
6. Szczuczyn (15 000zł).

Na kilka dni przed swymi 73. urodzi-
nami zmarł w Warszawie Maciej Sta-
nisław Jankowski, niezwykły człowiek 
Solidarności. - To ogromna strata, był 
naszym przyjacielem i wiele zrobił dla 
Łomży – mówi Sławomir Zgrzywa, 
były przewodniczący łomżyńskiego 
oddziału NSZZ „Solidarność”.

Maciej Jankowski urodził się 
w 1946 roku. Jak nietuzinkową 
był postacią, obrazują już pierw-
sze słowa jego biogramu w Wi-
kipedii: „polski polityk, dżudoka, 
spawacz, działacz związkowy, po-
seł na Sejm III kadencji”.

Wprawdzie zapis zaczyna się 
od polityki, ale to nie był żywioł 
i główne pole działania Macieja 
Jankowskiego. Był posłem III ka-
dencji (1997 – 2001) z list Akcji 
Wyborczej Solidarność, ale wy-
stępował jako niezrzeszony.      

– Z jego głosem wszyscy się 
liczyli. Zawsze słynął z inteligen-
cji, otwartości, tolerancji – pod-

kreśla Sławomir Zgrzywa, ostatni 
wojewoda łomżyński i pierwszy 
marszałek województwa podla-
skiego. 

Nie tylko dlatego umiał wpły-

wać na ludzi, że miał imponującą 
sylwetkę i krzepę – w 1967 roku 
został mistrzem Polski w judo. 
Obdarzony był przede wszyst-
kim charyzmą przywódcy.

- Potrafił porwać w latach 
90. ludzi na uliczne manifestacje 
liczące po kilkadziesiąt tysięcy 
uczestników. Z Łomży jeździło 
do Warszawy po kilka – kilkana-
ście autokarów – dodaje Sławo-
mir Zgrzywa.

Kolejny niezwykły rys Macie-
ja Jankowskiego: miał tylko pod-
stawowe wykształcenia, był pro-
stym robotnikiem, spawaczem 
w brygadzie remontowej Uni-
wersytetu Warszawskiego (od 
1975 roku). To jednak jego – po 
powstaniu NSZZ „Solidarność” 
w 1980 roku – środowisko pełne 
wybitnych naukowców i intelek-
tualistów wybrało szefem uczel-
nianych struktur związku.

Jak podaje „Tygodnik Soli-
darność”, po 13 grudnia 1981 r. 
był internowany, a w latach 80. 
działał w podziemiu. W 1990 
roku został zastępcą szefa Za-
rządu Regionu Mazowsze „S”, 

a w latach 1991 - 1998 był sze-
fem Zarządu Regionu. W 2002 
roku wrócił do pracy na Uniwer-
sytecie Warszawskim. Znów jako 
robotnik brygady remontowej.  

- Łomżyńska „Solidarność” 
od początku należy do Regionu 
Mazowsze i bardzo z jego po-
mocy korzystaliśmy. Maciej Jan-
kowski po prostu lubił Łomżę. 
Przyjeżdżał tak często jak mógł. 
Bardzo chętnie na nasze trady-
cyjne zawody wędkarskie w Bro-
nowie nad Narwią. Dobrze się 
u nas czuł i wiele zrobił dla Łom-
ży. Straciliśmy naprawdę wielkie-
go przyjaciela – mówi Sławomir 
Zgrzywa.

Maciej Stanisław Jankowski 
pochowany został na Cmentarzu 
Powązkowskim w Warszawie. 
„Legendę Solidarności żegnało 
wielu obecnych i byłych człon-
ków naszego Związku” – czytamy 
w „Tygodniku Solidarność”. 

Odszedł wielki przyjaciel Łomży



Nowy Jork, rok 1863. Zanim powstało tu miasto, któ-
re znamy dziś, czyli stolica bogactwa, władzy i marzeń, 
Nowy Jork był zupełnie innym miejscem – świeżo po-
wstałym młodym miastem, w którym pragnienie lepsze-
go życia kipiało na ulicach zdominowanych przez biedę 
i zbrodnię. Tutaj właśnie rodził się rozległy i niebezpiecz-
ny podziemny świat. 

Dzielnica Five Points – ciemny zakątek miasta, cen-
trum występku i chaosu. Amerykanin irlandzkiego po-
chodzenia, Amsterdam Vallon (Leonardo DiCaprio) 
jako mały chłopiec jest obserwatorem bitwy gangów, 
w której ginie jego ojciec – Priest Vallon (Liam Neeson) – 
człowiek bez reszty oddany sprawom swojej społeczności, 
przywódca gangu irlandzkich imigrantów zamieszkują-
cych Five Points. 

Po 16 latach spędzonych z dala od domu, Amsterdam 
powraca, by odzyskać honor, pomścić śmierć ojca i tym 
samym potwierdzić swoje prawo do bycia obywatelem 
Nowego Jorku. Jego celem jest „Rzeźnik” (Daniel Day-
-Lewis), zabójca ojca, który stał się nowym bezlitosnym 
liderem dzielnicy. „Rzeźnik" jest nacjonalistą, nienawi-
dzącym nowo przybywających imigrantów, zdecydowa-
nym brutalnie odeprzeć atak „obcych najeźdźców". Co 
roku, w rocznicę śmierci Priesta Vallona, „Rzeźnik" święci 
swój triumf. Plan Amsterdama jest prosty: zamordować 
zabójcę ojca właśnie w dniu, w którym obchodzi on swo-
je zwycięstwo. „Jeśli chcesz zabić króla, nie robisz tego 
w ukryciu, bez rozgłosu. Zabijasz go w miejscu, w którym 
cały dwór patrzy na jego śmierć" – mówi Amsterdam. 

Postanawia czekać, przenika w szeregi bandy. „Rzeź-
nik” traktuje Amsterdama jak syna. A on wbrew sobie 
zaczyna darzyć go szacunkiem i zakochuje się w jego wy-
chowanicy. 

„Gangi Nowego Jorku" to film, o którym krążą le-
gendy – pisze Dominik Kubacki. W licznych wywiadach 
Martin Scorsese mówił, że pomysł narodził się w jego 
głowie prawie 30 lat temu i wiele czasu minęło zanim 
udało mu się znaleźć producentów gotowych zaangażo-
wać się w projekt. 

Kiedy rozpoczęły się prace na planie pojawiły się 
informacje o konflikcie pomiędzy Scorsese a DiCaprio, 
który ponoć spóźniał się notorycznie na plan, nie słuchał 
się reżysera i zachowywał jak gwiazdor.

Kiedy wreszcie obraz Scorsese pojawił się na ekra-
nach okazało się, że jest to wersja znacznie skrócona 
przez producenta, który zmusił reżysera do usunięcia 
prawie 90 minut filmu. 

To film imponujący. Zdjęcia, scenografia, pomysł, 
dbałość o szczegóły w przedstawianiu realiów XIX w. 
Nowego Jorku wzbudzają podziw.

Daniel Day-Lewis – odtwórca roli „Rzeźnika”, stwo-
rzył jedną z najlepszych kreacji swojego życia. Jest gwał-
towny, szorstki, brutalny i bezwzględny, ale jest jednocze-
śnie człowiekiem honoru. Śmiało można powiedzieć, iż 
Daniel Day-Lewis ukradł film pozostałym aktorom. Kie-
dy pojawia się na ekranie wszystkie oczy skierowane są 
na niego. Rzeźnik przykuwa uwagę widzów jak magnes. 

Scorsese pokazał Nowy Jork w sposób w jaki nie po-
kazał go nikt wcześniej. Nie jako silną metropolię, ale jako 
arenę walk pomiędzy niezliczonymi grupami społeczny-
mi i zawodowymi, która dopiero miała przekształcić się 

w jedno z największych miast na świecie. W „Gangach" 
wszyscy walczą ze wszystkimi. Tubylcy z imigrantami, 
policjanci z policjantami, strażacy, ze strażakami. Totalny 
chaos”

Każdego dnia do pobliskiego Five Points portu przy-
bywała nowa grupa irlandzkich imigrantów. W latach 
1840 -1870 było to ponad 15 tys. osób co tydzień. Ludzie 
ci nie mieli pracy, pieniędzy, nie mówili po angielsku. 

„Wojna Secesyjna wybuchła w Nowym Jorku w 1863 
roku, zamieszki uliczne Draft Riots trwały cztery dni 
i cztery noce. Przyczyną ich był uchwalony przez pre-
zydenta Lincolna dekret, ogłaszający masowy pobór do 
wojska. Można było zapłacić 300 dolarów i się od tego 
obowiązku wymigać. Dla biednych był to warunek nie-
możliwy do spełnienia, dekret wywołał więc prawdziwą 
furię. Uczestnicy rozruchów niszczyli i równali z ziemią 
wszystko, co napotkali na swojej drodze. Drugiego dnia 
dekret o poborze zawieszono, ale miasto nadal było w sta-
nie oblężenia. Wtedy przybyły oddziały wojsk Unii, któ-
rych zadaniem było stłumienie zamieszek. W tym czasie 
w filmie rozgrywa się walka pomiędzy Amsterdamem 
i „Rzeźnikiem" oraz ich gangami. Mamy więc punkt kul-
minacyjny fikcyjnej opowieści na tle prawdziwych histo-
rycznych wydarzeń” – powiedział Martin Scorsese. 

Pewnie nie wiesz...
Robert De Niro, Willem Dafoe i Tom Hanks byli brani 

pod uwagę przy obsadzie roli „Rzeźnika". Ten ostatni od-
rzucił rolę, ponieważ oferowano mu za małą gażę. 

Amsterdama miał zagrać Mel Gibson
Daniel Day-Lewis złamał nos podczas kręcenia walki 

z Di Caprio. Mimo tego, kontynuował zdjęcia.
Martin Scorsese zatrudnił „Magika", słynnego wło-

skiego kieszonkowca (30 lat złodziejskiej kariery) , by na-
uczył Cameron Diaz sztuki opróżniania kieszeni. 

„11 miesięcy przez rozpoczęciem zdjęć zacząłem ćwi-
czenia – powiedział DiCaprio. To były zapasy, rzucanie 
nożami i sposób walki wręcz charakterystyczny dla tam-
tego okresu”

„Rzeźnik" ma jedno oko szklane. Wygrawerowany był 
na nim amerykański orzeł. Aktor codziennie zakładał spe-
cjalnie zrobioną soczewkę. Day-Lewis nauczył się dotykać 
fałszywego oka czubkiem noża bez mrugania.

Daniel Day-Lewis zatrudnił dwóch artystów 
cyrkowych, aby w jego domu w Irlandii, uczyli go rzu-
cać nożami. Przez kilka tygodni pracował również 
w sklepie mięsnym, aby nauczyć się rozbierać tusze 
zwierząt.

HALO TV NA WEEKEND 26–28.07
Wielkie widowisko z Leonardem DiCaprio, Danielem Day-Lewisem,  

Cameron Diaz i Liamem Neesonem.

Gangi Nowego Jorku.   
O miłości, nienawiści i zemście 
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Marlena Siok: - Brana jeszcze niedawno pod 
uwagę  możliwość stworzenia sojuszu z Plat-
formą Obywatelską na jesienne wybory jest już 
nieaktualna?

Stefan Krajewski: - Jako Polskie Stron-
nictwo Ludowe byliśmy przygotowani do 
samodzielnego startu. Mamy swoich kan-
dydatów, a obecnie prowadzimy ostatnie 
przygotowania programowe. Oczywiście, 
rozmowy z partnerem, Platformą Oby-
watelską, Koalicją Obywatelską, były po-
trzebne. Przecież rządziliśmy wiele lat 
wspólnie – i w rządzie, i w samorządach 
wojewódzkich czy powiatowych. Także te 
koalicje trwały i jeszcze trwają. Widzimy 
jednak po wspólnym starcie w Koalicji 
Europejskiej, że ta formuła się nie spraw-
dziła. Za dużo jest różnic światopoglądo-
wych, mocny skręt całej koalicji w lewo… 
Na to się nie umawialiśmy w poprzedniej 
koalicji. Ostatnie wypowiedzi przedstawi-
cieli Platformy Obywatelskiej także wska-
zywały, że ten zwrot w lewo będzie konty-
nuowany. A my chcemy iść środkiem, jako 
partia chadecka. Oczywiście w ramach na-
szej formacji dominują członkowie i sym-
patycy PSL, ale naszą siłą zawsze była też 
obecność przedstawicieli innych środo-
wisk. Byliśmy i jesteśmy otwarci. Na swoje 
listy zapraszamy wszystkich, dla których 
jest ważne to, co robimy, co mówimy.
M.S: - Czyli oznacza to, że PSL do jesiennych wy-
borów staje jako umiarkowane centrum, bez 
lewicy?

S.K: - Nasi wyborcy i działacze ocenili 
to, co wydarzyło się podczas wyborów do 
Europarlamentu. Padło wiele niepotrzeb-
nych słów nie z naszej strony. Dzisiaj le-
wicy, niestety, gdzieś brakuje działalności 
socjalnej, programu socjalnego, a pojawia 
się tylko przekaz, który – w dzisiejszej od-
słonie – skupia się np. na legalizacji związ-
ków partnerskich. To dla nas, dla naszych 
wyborców, nie jest najważniejszy temat. 
Oczywiście, zawsze mówimy, że w przy-
padku partnerskich związków osób prze-
ciwnych płci może to być np. ślub cywil-
ny, który załatwia przecież wiele kwestii. 
Proponujemy po prostu takie zdroworoz-
sądkowe podejście do tematu, wychodzące 
z umiarkowanego centrum. A to co poja-
wia się ostatnio, to nie jest nasz temat. Za-
praszamy w tej dziedzinie do współpracy.
M.S:- Który z punktów „szóstki” Grzegorza 
Schetyny budzi wśród ludowców największe 
wątpliwości?

S.K: - To, o czym właśnie powiedzia-
łem, czyli legalizacja związków partner-
skich, zmiany w prawodawstwie obycza-
jowym. To nie jest dla nas najważniejsze. 
Mamy wiele rzeczy, o które trzeba wal-
czyć, które trzeba zmieniać. Jest to cho-
ciażby służba zdrowia, oświata, w której 
przypadku rząd zrzuca ciężar na samorzą-
dy i chce je obarczyć odpowiedzialnością, 
że się reforma nie do końca udała. To są 

dla nas ważne rzeczy, na które zwracaliśmy 
i nadal będziemy zwracać uwagę. Weźmy 
chociażby pod uwagę te Marsze Równo-
ści. Nie jestem do końca przekonany, że 
ich celem jest pokazanie zjawisk społecz-
nych, które trzeba przezwyciężyć.
M.S: - Wartości i idee to jedna część obrazu. Ale 
rzeczywiście ważne jest chyba to, co będzie po 
wyborach? Ze strony Platformy słychać: stwórz-
my jedno ugrupowanie. PSL odpowiada: nieko-
niecznie. 

S.K: - Wiele różnych rzeczy zostało 
ostatnio powiedzianych. My chcemy za-
chować własną tożsamość. Nie da się tego 
zrobić bez własnego klubu. Jeżeli mieliby-
śmy być tylko częścią jakiegoś wielkiego 
ugrupowania, to – tak naprawdę – aż tak 
mocno nam nie zależy. Gdybyśmy my-
śleli tylko o tym jak rządzić, to pewnie 
byśmy wybrali tę szeroką koalicję. Jednak 
my patrzymy trochę dalej niż tylko na te 
najbliższe wybory. Dla nas ważne jest stałe 
budowanie i rozwój partii, która jest naj-
starsza w polskim parlamencie, dbanie o te 
właśnie wartości naszego twórcy Wincen-
tego Witosa, na które się często powołu-
jemy. Chcemy realizować własny program, 
choćby w kwestii KRUS-u, co dzieliło 
często Polskie Stronnictwo Ludowe i inne 
kluby parlamentarne, które chciały jego li-
kwidacji. Kto inny jeszcze mówi jak ciężka 
jest praca rolnika? A zaraz po górnikach, ta 
właśnie grupa ponosi największy wysiłek 
zawodowy. A my to cały czas podkreślamy.
M.S: - Pozostając przy sprawach programowych. 
Pomysłem Polskiego Stronnictwa Ludowego 
jest Koalicja Polska. Jak przekonuje Władysław 
Kosiniak-Kamysz, ma być to program stworzony 
dla wszystkich Polaków. Czyli jaki?

S.K: - Jako partia opozycyjna poprali-
śmy chociażby program „500+”. Wskazy-
waliśmy w nim jednak także rzeczy, które 

trzeba zmienić, np. program „złotówka za 
złotówkę”. Jego celem było, aby świadcze-
nia nie były odbierane przy minimalnych 
przekroczeniach progu dochodów, tylko 
zmniejszane o tyle złotówek ile wynosiło 
to przekroczenie. Popieramy socjalne pro-
jekty pomocy najuboższym, ale mamy też 
swój sztandarowy – „Emerytura bez po-
datku”, który dzisiaj jest już przedstawiany 
jako własny przez inne partie polityczne, 
a to my go zaproponowaliśmy. Jeżeli ktoś 
całe życie odprowadzał podatki, dlaczego 
raz jeszcze miałby być obciążany, kiedy już 
otrzymuje zasłużone świadczenie.       
M.S: - A jeżeli jednak koalicja, to podstawowe 
pytanie: z kim? Czy widzicie się we wspólnym 
szeregu z ugrupowaniem Marka Jurka czy Ku-
kiz'15?

S.K: - Rozmawiamy z różnymi kandy-
datami, z różnymi środowiskami. Otwie-
ramy się też na samorządowców, bezpar-
tyjnych samorządowców, którzy działają 
lokalnie. Są także organizacje pozarządo-
we, które chcą w podobnym jak my kie-
runku zmieniać prawodawstwo. Szukamy 
w bliskim nam otoczeniu. W sumie dobrze 
też oceniamy naszą współpracę w Sejmiku 
województwa z Platformą Obywatelską 
pomimo drobnych różnic czy innych spoj-
rzeń na pewne sprawy. Udało się jednak 
podczas wielu lat współpracy dużo zrobić. 
Obecny zarząd, który tworzą politycy Pra-
wa i Sprawiedliwości, czy szerzej rozumia-
nej prawicy, też kontynuuje wiele naszych 
działań. Zatem można uznać, że to, co ro-
biliśmy, robiliśmy dobrze. 
M.S.: - Czy już jakieś deklaracje padły, czy ktoś 
wyraził chęć przyłączenia się do Koalicji Polskiej?

S.K: - Ostatnio powiększony został 
sejmowy klub Polskiego Stronnictwa 
Ludowego, a pamiętamy jeszcze jak był 
zagrożony, jak na włosku wisiało jego ist-

nienie w 2018 roku, gdy poseł PSL z woje-
wództwa podlaskiego Mieczysław Baszko 
przeszedł do Porozumienia. Dzisiaj ten 
klub jest silniejszy, mamy też senatorów. 
Będziemy chcieli takie mocne nazwiska na 
naszych listach umieścić. Będziemy budo-
wali mocną listę w każdym województwie, 
żeby wprowadzić jak najwięcej posłów 
i senatorów.
M.S: - Skoro mówimy o województwie podla-
skim, wszystko wskazuje na to, że jest już goto-
we do wyborów? To Pańskie nazwisko otworzy 
listę do Sejmu. 

S.K: - Spotkało się Prezydium Za-
rządu Polskiego Stronnictwa Ludowego. 
Mamy tak naprawdę już mocno zaawan-
sowane prace związane z obsadzeniem 
list. Pozostaje jeszcze ustalenie kolejności 
najważniejszych nazwisk. Prezydium zde-
cydowało o podtrzymaniu zasady, iż to 
prezes otwiera listę. Ja jestem oczywiście 
na to przygotowany. Są nazwiska radnych 
Sejmiku, samorządowców innych szczebli. 
Do jesieni będziemy to wszystko ustalać 
od strony programowej – będzie konwen-
cja krajowa i wojewódzkie – oraz personal-
nej. Będziemy pracować na jak najlepszy 
wynik z myślą o rozwoju naszego regionu 
i kraju.
M.S: - Te cele i idee pozostają niezmienne? Mam 
na myśli przede wszystkim interesy polskiej 
wsi… 

S.K: - Będzie kontynuacja tego, co za-
powiadaliśmy w 2015 roku, a czego nie 
udało się w tej kadencji zrobić. Chociaż 
teraz jesteśmy w opozycji, a głos opozy-
cji jest słabiej słyszalny. Ale myślimy też 
o otwarciu nowych tematów, jak mała 
retencja, która jest bardzo ważna w kon-
tekście suszy, która dotyka nasze woje-
wództwo. Mając na uwadze to, że jesteśmy 
regionem typowo rolniczym, myślimy tak-
że o wsparciu gospodarstw i rolników, ale 
także mieszkańców wsi. Współczesna wieś 
to nie tylko rolnictwo, bo wielu mieszkań-
ców miast przenosi się na tereny wiejskie 
i o tych osobach trzeba też pamiętać. Do-
chodzi do tego poprawa sytuacji tych go-
spodarstw, które odważnie zainwestowały 
w rozwój. Nie można przecież tworzyć ob-
razu z jednej strony „wsi socjalnej”, o którą 
się dba, a z drugiej „wsi rozwiniętej”, ale 
często zadłużonej. Wielomilionowe inwe-
stycje też trzeba spłacać. Jeżeli nie będzie 
opłacalności, to będzie problem dla wielu 
gospodarstw i rolników, ale też miejscowo-
ści gminnych i powiatowych, subregional-
nych.
M.S: - Zdaniem prezesa Stefana Krajewskiego: 
jaka jest dobra konfiguracja na jesienne wybo-
ry?                                                

S.K: - Szukanie dobrych rozwiązań 
programowych, budowanie mocnych list, 
obecność dobrych kandydatów i dotarcie 
do wyborców – to gwarancja dobrego wy-
niku.               

Jesteśmy gotowi do samodzielnego startu
- Ta szeroka, europejska koalicja, się nie sprawdziła. Dzieli nas za dużo różnic światopoglądowych - mówi szef podlaskiego PSL. O zerwaniu, 
branej jeszcze niedawno pod uwagę, możliwości zawarcia sojuszu z Platformą Obywatelską na jesienne wybory, Koalicji Polskiej i gotowości PSL 
w województwie podlaskim do samodzielnego startu ze Stefanem Krajewskim, prezesem podlaskich struktur Polskiego Stronnictwa Ludowego, 

otwierającym listę kandydatów do Sejmu w regionie, rozmawia Marlena Siok.



Nowy Jork, rok 1863. Zanim powstało tu miasto, któ-
re znamy dziś, czyli stolica bogactwa, władzy i marzeń, 
Nowy Jork był zupełnie innym miejscem – świeżo po-
wstałym młodym miastem, w którym pragnienie lepsze-
go życia kipiało na ulicach zdominowanych przez biedę 
i zbrodnię. Tutaj właśnie rodził się rozległy i niebezpiecz-
ny podziemny świat. 

Dzielnica Five Points – ciemny zakątek miasta, cen-
trum występku i chaosu. Amerykanin irlandzkiego po-
chodzenia, Amsterdam Vallon (Leonardo DiCaprio) 
jako mały chłopiec jest obserwatorem bitwy gangów, 
w której ginie jego ojciec – Priest Vallon (Liam Neeson) – 
człowiek bez reszty oddany sprawom swojej społeczności, 
przywódca gangu irlandzkich imigrantów zamieszkują-
cych Five Points. 

Po 16 latach spędzonych z dala od domu, Amsterdam 
powraca, by odzyskać honor, pomścić śmierć ojca i tym 
samym potwierdzić swoje prawo do bycia obywatelem 
Nowego Jorku. Jego celem jest „Rzeźnik” (Daniel Day-
-Lewis), zabójca ojca, który stał się nowym bezlitosnym 
liderem dzielnicy. „Rzeźnik" jest nacjonalistą, nienawi-
dzącym nowo przybywających imigrantów, zdecydowa-
nym brutalnie odeprzeć atak „obcych najeźdźców". Co 
roku, w rocznicę śmierci Priesta Vallona, „Rzeźnik" święci 
swój triumf. Plan Amsterdama jest prosty: zamordować 
zabójcę ojca właśnie w dniu, w którym obchodzi on swo-
je zwycięstwo. „Jeśli chcesz zabić króla, nie robisz tego 
w ukryciu, bez rozgłosu. Zabijasz go w miejscu, w którym 
cały dwór patrzy na jego śmierć" – mówi Amsterdam. 

Postanawia czekać, przenika w szeregi bandy. „Rzeź-
nik” traktuje Amsterdama jak syna. A on wbrew sobie 
zaczyna darzyć go szacunkiem i zakochuje się w jego wy-
chowanicy. 

„Gangi Nowego Jorku" to film, o którym krążą le-
gendy – pisze Dominik Kubacki. W licznych wywiadach 
Martin Scorsese mówił, że pomysł narodził się w jego 
głowie prawie 30 lat temu i wiele czasu minęło zanim 
udało mu się znaleźć producentów gotowych zaangażo-
wać się w projekt. 

Kiedy rozpoczęły się prace na planie pojawiły się 
informacje o konflikcie pomiędzy Scorsese a DiCaprio, 
który ponoć spóźniał się notorycznie na plan, nie słuchał 
się reżysera i zachowywał jak gwiazdor.

Kiedy wreszcie obraz Scorsese pojawił się na ekra-
nach okazało się, że jest to wersja znacznie skrócona 
przez producenta, który zmusił reżysera do usunięcia 
prawie 90 minut filmu. 

To film imponujący. Zdjęcia, scenografia, pomysł, 
dbałość o szczegóły w przedstawianiu realiów XIX w. 
Nowego Jorku wzbudzają podziw.

Daniel Day-Lewis – odtwórca roli „Rzeźnika”, stwo-
rzył jedną z najlepszych kreacji swojego życia. Jest gwał-
towny, szorstki, brutalny i bezwzględny, ale jest jednocze-
śnie człowiekiem honoru. Śmiało można powiedzieć, iż 
Daniel Day-Lewis ukradł film pozostałym aktorom. Kie-
dy pojawia się na ekranie wszystkie oczy skierowane są 
na niego. Rzeźnik przykuwa uwagę widzów jak magnes. 

Scorsese pokazał Nowy Jork w sposób w jaki nie po-
kazał go nikt wcześniej. Nie jako silną metropolię, ale jako 
arenę walk pomiędzy niezliczonymi grupami społeczny-
mi i zawodowymi, która dopiero miała przekształcić się 

w jedno z największych miast na świecie. W „Gangach" 
wszyscy walczą ze wszystkimi. Tubylcy z imigrantami, 
policjanci z policjantami, strażacy, ze strażakami. Totalny 
chaos”

Każdego dnia do pobliskiego Five Points portu przy-
bywała nowa grupa irlandzkich imigrantów. W latach 
1840 -1870 było to ponad 15 tys. osób co tydzień. Ludzie 
ci nie mieli pracy, pieniędzy, nie mówili po angielsku. 

„Wojna Secesyjna wybuchła w Nowym Jorku w 1863 
roku, zamieszki uliczne Draft Riots trwały cztery dni 
i cztery noce. Przyczyną ich był uchwalony przez pre-
zydenta Lincolna dekret, ogłaszający masowy pobór do 
wojska. Można było zapłacić 300 dolarów i się od tego 
obowiązku wymigać. Dla biednych był to warunek nie-
możliwy do spełnienia, dekret wywołał więc prawdziwą 
furię. Uczestnicy rozruchów niszczyli i równali z ziemią 
wszystko, co napotkali na swojej drodze. Drugiego dnia 
dekret o poborze zawieszono, ale miasto nadal było w sta-
nie oblężenia. Wtedy przybyły oddziały wojsk Unii, któ-
rych zadaniem było stłumienie zamieszek. W tym czasie 
w filmie rozgrywa się walka pomiędzy Amsterdamem 
i „Rzeźnikiem" oraz ich gangami. Mamy więc punkt kul-
minacyjny fikcyjnej opowieści na tle prawdziwych histo-
rycznych wydarzeń” – powiedział Martin Scorsese. 

Pewnie nie wiesz...
Robert De Niro, Willem Dafoe i Tom Hanks byli brani 

pod uwagę przy obsadzie roli „Rzeźnika". Ten ostatni od-
rzucił rolę, ponieważ oferowano mu za małą gażę. 

Amsterdama miał zagrać Mel Gibson
Daniel Day-Lewis złamał nos podczas kręcenia walki 

z Di Caprio. Mimo tego, kontynuował zdjęcia.
Martin Scorsese zatrudnił „Magika", słynnego wło-

skiego kieszonkowca (30 lat złodziejskiej kariery) , by na-
uczył Cameron Diaz sztuki opróżniania kieszeni. 

„11 miesięcy przez rozpoczęciem zdjęć zacząłem ćwi-
czenia – powiedział DiCaprio. To były zapasy, rzucanie 
nożami i sposób walki wręcz charakterystyczny dla tam-
tego okresu”

„Rzeźnik" ma jedno oko szklane. Wygrawerowany był 
na nim amerykański orzeł. Aktor codziennie zakładał spe-
cjalnie zrobioną soczewkę. Day-Lewis nauczył się dotykać 
fałszywego oka czubkiem noża bez mrugania.

Daniel Day-Lewis zatrudnił dwóch artystów 
cyrkowych, aby w jego domu w Irlandii, uczyli go rzu-
cać nożami. Przez kilka tygodni pracował również 
w sklepie mięsnym, aby nauczyć się rozbierać tusze 
zwierząt.

HALO TV NA WEEKEND 26–28.07
Wielkie widowisko z Leonardem DiCaprio, Danielem Day-Lewisem,  

Cameron Diaz i Liamem Neesonem.

Gangi Nowego Jorku.   
O miłości, nienawiści i zemście 

Gangi Nowego Jorku
TV6 piątek 23.55
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coś  

dla siebie
Ciocia Danielle

TVP Kultura piątek 20.20

Komedia. Danielle to osoba z piekła rodem. Udręczona 

rodzina zostawia ją pod opieką młodej dziewczyny, 

a sama wyjeżdża na wakacje do Grecji. Nieznośna 

cioteczka początkowo wszelkimi siłami uprzykrza 

życie młodej opiekunce, w końcu jednak obie kobiety 

odkrywają, że mają ze sobą wiele wspólnego. 

Ouija 
TVN piątek 22.40

Horror. Grupa przyjaciół chce nawiązać kontakt ze zmarłą 

koleżanką, wykorzystując do tego starożytną planszę 

do wywoływania duchów. Podczas rytuału sprowadzają 

ciemne moce. Wkrótce wszyscy muszą stawić czoła swoim 

najbardziej przerażającym lękom.

Twój na zawsze
TVN7 sobota 20.00

Melodramat. Młody nowojorczyk staje się mimowolnym 

uczestnikiem bijatyki. Schwytany przez policjanta, 

zostaje obarczony winą za coś, czego nie zrobił. Chcąc 

zemścić się na stróżu prawa, uwodzi jego córkę. 

Wieczny student
Puls2 sobota 21.50

Komedia. Van Wilder to młody student, woli powtarzać 

rok, niż zaliczyć semestr i zakończyć edukację. Van nie 

wyobraża sobie życia bez imprez. Nieoczekiwanie ojciec 

przestaje finansować jego naukę. Teraz wieczny student 

musi radzić sobie sam.

W obronie własnej
TV Puls niedziela 20.00 

Dramat sensacyjny. Agent Phil Broker (Jason Statham) 

właśnie przeszedł na emeryturę. Przeprowadza się do 

małego, z pozoru spokojnego miasteczka. Okazuje się, 

że jest ono sterroryzowane przez narkotykowego dilera 

Gatora (James Franco).

Kuchnia w TVP 3

Dobre danie 
i wspaniały 

deser
„Nożem i widelcem” to program dla miłośni-

ków gotowania i kulinariów. Rafał Godziemski, 
szef restauracji Memo w Bydgoszczy przygotuje 

polędwiczkę podaną na orzeźwiających sałatach 
z kolendrą i arbuzem.

„Słodką kuchnię Pszczółek” prowadzą: Ju-
styna Pszczółka i Dorota Pszczółka-Habdas 
– ekspertki od słodkich wypieków, siostry, blo-
gerki kulinarne. W każdym odcinku przedstawią 
przepis na pyszny i efektowny wypiek lub deser. 
Widzowie dowiedzą się m.in. jak zatemperować 
czekoladę, jak przygotować krem angielski oraz 
zrobić proste i ładne dekoracje.

TVP3 piątek
Słodka kuchnia Pszczółek 20.00

Nożem i widelcem 20.15

Film wzbudził wielkie zainteresowanie na ca-
łym świecie zarówno u publiczności, jak i u kry-
tyków, był nominowany do Oscara w sześciu ka-
tegoriach. 

Szanghaj, początek lat 40. Dwunastoletni Jim, 
syn brytyjskiego dyplomaty, jest na przekór okru-
cieństwom drugiej wojny światowej, która rozgo-
rzała już na całym świecie, miłośnikiem japońskich 
samolotów wojskowych. Kiedy Japonia napada na 
Chiny i jej wojska wkraczają do Szanghaju, chłopiec 
zostaje fatalnym zbiegiem okoliczności oddzielony 
od rodziców. Od tego momentu musi sobie radzić 
sam.

Christian Bale, dla którego była to rola otwie-
rająca drogę do hollywoodzkiej kariery, zagrał wy-
śmienicie, mając zaledwie 13 lat. Obok Bale'a naj-
jaśniejszą postacią był John Malkovich, który zagrał 
tajemniczego i skrytego Basiego. 

Pewnie nie wiesz...
Christian Bale został wybrany spośród ponad 

4000 osób, które wzięły udział w castingu. 
„Suo Gan", główny motyw muzyczny filmu, to 

walijska kołysanka. Steven Spielberg wybrał ją, bo 
w roli Jima obsadził Walijczyka Christiana Bale'a. 

G. Ballard'a, autora książki na podstawie, której 
powstał film, można zobaczyć na przyjęciu w scenie 
otwierającej film.

Japońskie myśliwce „Zero" to w rzeczywistości 
amerykańskie samoloty treningowe Harvard, które 
dla potrzeb filmu przerobiono tak, aby wyglądały jak 
„Zero”

Imperium Słońca
TVP2 niedziela 22.30

Imperium Słońca

Lekcja życia  
w czasie 

wojny
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ciemne moce. Wkrótce wszyscy muszą stawić czoła swoim 

najbardziej przerażającym lękom.

Twój na zawsze
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Melodramat. Młody nowojorczyk staje się mimowolnym 

uczestnikiem bijatyki. Schwytany przez policjanta, 

zostaje obarczony winą za coś, czego nie zrobił. Chcąc 

zemścić się na stróżu prawa, uwodzi jego córkę. 

Wieczny student
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rok, niż zaliczyć semestr i zakończyć edukację. Van nie 

wyobraża sobie życia bez imprez. Nieoczekiwanie ojciec 

przestaje finansować jego naukę. Teraz wieczny student 

musi radzić sobie sam.
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Dramat sensacyjny. Agent Phil Broker (Jason Statham) 

właśnie przeszedł na emeryturę. Przeprowadza się do 

małego, z pozoru spokojnego miasteczka. Okazuje się, 

że jest ono sterroryzowane przez narkotykowego dilera 

Gatora (James Franco).
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szef restauracji Memo w Bydgoszczy przygotuje 

polędwiczkę podaną na orzeźwiających sałatach 
z kolendrą i arbuzem.

„Słodką kuchnię Pszczółek” prowadzą: Ju-
styna Pszczółka i Dorota Pszczółka-Habdas 
– ekspertki od słodkich wypieków, siostry, blo-
gerki kulinarne. W każdym odcinku przedstawią 
przepis na pyszny i efektowny wypiek lub deser. 
Widzowie dowiedzą się m.in. jak zatemperować 
czekoladę, jak przygotować krem angielski oraz 
zrobić proste i ładne dekoracje.
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Film wzbudził wielkie zainteresowanie na ca-
łym świecie zarówno u publiczności, jak i u kry-
tyków, był nominowany do Oscara w sześciu ka-
tegoriach. 

Szanghaj, początek lat 40. Dwunastoletni Jim, 
syn brytyjskiego dyplomaty, jest na przekór okru-
cieństwom drugiej wojny światowej, która rozgo-
rzała już na całym świecie, miłośnikiem japońskich 
samolotów wojskowych. Kiedy Japonia napada na 
Chiny i jej wojska wkraczają do Szanghaju, chłopiec 
zostaje fatalnym zbiegiem okoliczności oddzielony 
od rodziców. Od tego momentu musi sobie radzić 
sam.

Christian Bale, dla którego była to rola otwie-
rająca drogę do hollywoodzkiej kariery, zagrał wy-
śmienicie, mając zaledwie 13 lat. Obok Bale'a naj-
jaśniejszą postacią był John Malkovich, który zagrał 
tajemniczego i skrytego Basiego. 

Pewnie nie wiesz...
Christian Bale został wybrany spośród ponad 

4000 osób, które wzięły udział w castingu. 
„Suo Gan", główny motyw muzyczny filmu, to 

walijska kołysanka. Steven Spielberg wybrał ją, bo 
w roli Jima obsadził Walijczyka Christiana Bale'a. 

G. Ballard'a, autora książki na podstawie, której 
powstał film, można zobaczyć na przyjęciu w scenie 
otwierającej film.

Japońskie myśliwce „Zero" to w rzeczywistości 
amerykańskie samoloty treningowe Harvard, które 
dla potrzeb filmu przerobiono tak, aby wyglądały jak 
„Zero”

Imperium Słońca
TVP2 niedziela 22.30
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Człowiek z blizną

Bezwzględny i ambitny
Brawurowa kreacja Al Pacino robi spore wrażenie...
W 1980 roku rząd Fidela Castro, podczas akcji łączenia rodzin, pozbył 

się przy okazji dwudziestu pięciu tysięcy kryminalistów, których przymusowo 
deportowano do Stanów Zjednoczonych. Jednym z nich był Anthony „Tony" 
Montana (Al Pacino), zwany „Caracortada" (człowiek z blizną), który ma wy-
tatuowany na ręce znak, oznaczający w przestępczym kodzie mordercę. 

Tony przenosi się do Miami. Jeden z wielkich szefów, włącza go do gru-
py najbliższych współpracowników i wprowadza w światowe życie. Wkrótce 
Montana zazdrości mu pozycji, klasy, majątku oraz pięknej kobiety, Elviry 
(Michelle Pfeiffer) i chce zająć jego miejsce. 

Pewnie nie wiesz...
Akcja rozgrywa się na Florydzie, więc reżyser, Brian De Palma postanowił 

tam kręcić swój film. Kubańskiej mniejszości nie spodobał się scenariusz i zażą-
dano – pod groźbą śmierci – zmian (Montana miał być komunistycznym agen-
tem nasłanym przez Fidela Castro). Ta sytuacja zmusiła De Palmę do przenie-
sienia produkcji do Kalifornii, co kosztowało go dodatkowe 5 mln dolarów.

Brian De Palma wymagał od Michelle Pfeiffer nieskazitelnego wyglądu. 
Miał obsesję na tym punkcie. Gdy dostrzegł u aktorki mikroskopijne zadrapanie 
na nodze, dostał furii, przerwał zdjęcia, i wznowił je dopiero wtedy, gdy „rana” 
została przypudrowana.

Broń używana w filmie była wy-
posażona w elektroniczne urządze-
nia, dzięki którym pistolety i karabi-
ny strzelały dokładnie wtedy, kiedy 
otwierała się przesłona obiektywu. 

Człowiek z blizną
TVN7 piątek 21.50

będzie się działo

Świetny strzelec zostaje wrobiony w zabójstwo prezydenta. Musi 
udowodnić swoją niewinność mając przeciwko sobie wszystkie 

agencje rządowe kraju oraz tajemniczą organizację
Bob Lee Swagger (Mark Wahlberg) to były snajper korpusu marines i rozczarowa-

ny amerykański bohater. Odszedł ze służby i zaszył się daleko w górach. Odwiedza go 
emerytowany pułkownik Isaac Johnson (Danny Glover), który informuje go o tym, że 
życie prezydenta Stanów Zjednoczonych jest zagrożone i tylko umiejętności Swaggera 
są w stanie zapobiec tragedii. Kiedy ten zdaje sobie sprawę, że został wrobiony, jest już 
za późno. 

Pozostawiony samemu sobie, mając za sprzymierzeńców tylko dwie przypadkowe 
osoby – tajemniczą kobietę (Kate Mara) oraz młodego agenta FBI ryzykującego całą 
swoją karierę (Michael Pena), Swagger desperacko walczy o prawdę. 

Pewnie nie wiesz...
Eminem odrzucił propozycję zagrania jednego z „czarnych charakterów".
Reżyser Antoine Fuqua, wcielił się tu w postać etiopskiego arcybiskupa, który wygła-

sza istotne dla filmu przemówienie.
Początkowo Keanu Reeves miał grać rolę Boba Lee Swaggera.
Mark Wahlberg musiał zrzucić 10 kilogramów, żeby bohater miał sylwetkę typowego 

snajpera.

Strzelec
Metro piątek 23.00

Uśpieni

Dzieciństwo w piekle
Szczeniacki żart kończy się tragicznie dla czterech chłopców. Trafiają do 

poprawczaka, gdzie dostają się w ręce zwyrodniałych, perwersyjnych strażni-
ków. Przez całe życie chłopcy nie potrafią uporać się z dręczącymi ich kosz-
marami z przeszłości. 

Po wielu latach dwaj z nich wykonują wyrok na jednym ze swoich opraw-
ców. Dwaj pozostali postanawiają poruszyć niebo i ziemię, aby ocalić kolegów 
od kary śmierci i aby wreszcie upomnieć się o sprawiedliwość.

Dustin Hoffman, Brad Pitt, Kevin Bacon, Robert De Niro – obsada filmu 
prezentuje się naprawdę imponująco.

Pewnie nie wiesz...
Kevin Bacon nigdy nie spotkał Roberta De Niro i Dustina Hoffmana pod-

czas zdjęć.
Autor książki i producent filmu Lorenzo Carcaterra twierdził, że opisał 

prawdziwą historię swojego dzieciństwa. Prawnicy jednak nie znaleźli żad-
nych akt sądowych podobnej sprawy. Dziennikarze „New York Timesa” – żad-
nej informacji w gazetach, dokumentach szkolnych, biuletynach. Carcaterra 
odmówił komentarza.

Uśpieni
TVN7 niedziela 23.15

Strzelec

Znaleźć 
prawdziwych 

zabójców



Ziemia Łomżyńska latem, tu wiele się dzieje

Głównie Białystok, ale też Zambrów, Piątnica, 
Szczuczyn, Hodyszewo, Czyżew czy Grajewo. 
Za sprawą Podlaskiej Oktawy Kultury miesz-
kańców różnych części Ziemi Łomżyńskiej i ca-
łego województwa podlaskiego czeka fascy-
nujący kontakt z folklorem kilkunastu krajów. 
Organizatorem wydarzenia jest Wojewódzki 
Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku.  

Szczególnie gorące zaproszenia 
przekazały nam na 24 i 26 lipca Miej-
ski Ośrodek Kultury w Zambrowie na 
występy grup z Hiszpanii i Ukrainy 
oraz Gminny Ośrodek Kultury w Piąt-

nicy. Międzynarodowy Festiwal Muzy-
ki, Sztuki i Folkloru „Podlaska Oktawa 
Kultur” zawita tam po raz pierwszy.

Koncert pod patronatem wójta Ar-
tura Wierzbowskiego odbędzie się 26 
lipca. o godz. 18:00 w Gminnej Hali  
Sportowej w Piątnicy ( ul. Szkolna 
31, Piątnica Poduchowna).  Wystąpią: 
„JUNII BRAŞOVULUI” (Rumunia), 
„WODA NA MŁYN” (Polska) i go-
ścinnie „PROJEKT ARTYSTYCZNY 
MEANDRY” (Polska) .

Międzynarodowy Festiwal Muzyki, 

Sztuki i Folkloru pt. „Podlaska Oktawa 
Kultur” od12 lat odbywa się w Białym-
stoku oraz kilkunastu miejscowościach 
naszego województwa. Tym razem od 
środy 24 do niedzieli 28 lipca. To naj-
popularniejszy przegląd folklorystyczny 
w naszym województwie!

- Z propozycją koncertów warto-
ściowych zespołów festiwalu docieramy 
do wielu podlaskich miejscowości  – 
mówi Cezary Mielko dyrektor WOAK-
-u. – Z roku na rok planujemy ubogacać 
Podlaską Oktawę Kultur o nowe, dodat-
kowe działania. Będziemy kontynuować 
organizację potańcówki festiwalowej 
we współpracy z białostockim klubem. 
Odbędzie się ona w piątek, 26 lipca, 
przy udziale zespołów takich jak Skład 
Niearchaiczny, Kapela Niwińskich oraz 
Romoda i Ot-Tuda. Zapraszając grupy, 
mamy na uwadze, by były one otwarte 
na prowadzenie warsztatów wokalnych, 
tanecznych i artystycznych.

Podlaska Oktawa Kultur – XII Międzynarodowy 
Festiwal Muzyki, Sztuki i Folkloru,  Białystok 
i województwo podlaskie,  24-28 lipca 2019 r.

Program Oktawy na Ziemi Łomżyńskiej
Zambrów
godz. 18:00, Miejski Ośrodek Kultu-
ry:  ASOCIACIÓN FOLCLÓRICA 
DE COROS Y DANZAS  „SAVIA 
VIVA” DE CORIA (Hiszpania)
 Savia Viva to stowarzyszenie miłośni-
ków muzyki i tańca, które zrzesza ponad 
70 członków. Zespół kładzie szczególny 
nacisk na kontynuacje folkloru muzycz-
no-tanecznego z miasta Coria i autono-
micznego regionu Extremadura. Region 
jest bogaty w liczne pieśni i tańce, które 
zespół adaptuje w choreograficznych 
opracowaniach. Stowarzyszenie jest or-
ganizatorem własnych festiwali folklo-
rystycznych.
Piątnica
godz. 18:00, Gminna Hala Sportowa: 
JUNII BRAŞOVULUI (Rumunia), 
WODA NA MŁYN (Polska)
ASOCIATA ANSAMBLUL FOLKCLORIC JUNII „JUNII 
BRAŞOVULUI” (Rumunia)
 Zespół pieśni i tańca powstały w 1972 
r., prezentuje kulturę rumuńską. Poprzez 
swoje koncerty pragnie odtwarzać at-
mosferę kultury wsi, jest kontynuatorem 
zwyczajów przekazywanych z pokolenia 
na pokolenie. W świecie rumuńskiej wsi 

poezja, pieśni, muzyka, taniec są zako-
rzenione mocno, tworząc nierozerwalne 
więzi. Zespół pragnie być strażnikiem 
i kontynuatorem tych wartości.
WODA NA MŁYN (Polska)
Grupa taneczna Woda na Młyn po-
wstała w grudniu 2013 roku z inicjaty-
wy tancerzy oraz instruktorów, byłych 
członków warszawskich uczelnianych 
zespołów pieśni i tańca. Z miłości do 
folkloru i chęci kontynuowania swoich 
pasji stworzyli zespół, który wypełnia 
nie tylko warszawską, ale też ogólno-
polską niszę tańca ludowego. Korzy-
stając i czerpiąc z polskich tradycji, 
Woda na Młyn tworzy kompozycje 
stylizowane do współczesnej muzyki 
folkowej i jazzowej bazującej na mu-
zyce ludowej i szlacheckiej. Woda na 
Młyn to zespół, który szuka inspiracji 
i powiązań międzykulturowych, łączy 
dyscypliny sztuki i szuka nowych kon-
tekstów scenicznych dla tańca ludowe-
go, traktując go jako środek artystycz-
nego wyrazu.
Zambrów
godz. 18:00, Miejski Ośrodek Kul-
tury:  VOLYNSKYI NARODNYI 
HOR (Ukraina)
VOLYNSKYI NARODNYI HOR (Ukraina)
 To zawodowy zespół artystyczny, za-
łożony w 1978 roku w Łucku, mieście 
obwodu wołyńskiego. Od roku 1989 
głównym dyrygentem i kierownikiem 
artystycznym jest Aleksandr Stadnyk. 
Podstawę repertuaru chóru stanowią 
utwory muzyczne oraz opracowania 
choreograficzne tańców i pieśni ukra-
ińskich, szczególnie z Wołynia. Grupa 
w swoim dorobku ma 3500 koncertów, 
z dużym powodzeniem występowała 
na terenie całej Ukrainy, ale także poza 
jej granicami. Muzyków oklaskiwa-
no w największych salach koncerto-
wych Kanady, Stanów Zjednoczonych, 
Włoch, Grecji, Austrii, Belgii, Francji, 
Niemiec, Polski oraz w wielu innych 
krajach Europy.
Czyżew
godz. 17:00, Gminny Ośrodek Kultury:  
ORKIESTRA INSTRUMENTÓW 
LUDOWYCH (Białoruś)
ORKIESTRA INSTRUMENTÓW LUDOWYCH „LIDA 
STATE MUSICAL COLLEGE” (Białoruś)
Orkiestra powstała w 1974 r. Dyrek-
torem artystycznym jest Elena Sechko. 
Grupę tworzą studenci i wykładowcy 

Podlaska Oktawa Kultur. Już za kilka dni 
zaprasza Piątnica, Zambrów  
i wiele innych miejscowości   



Lida State Music Collage. Repertuar 
jest bardzo zróżnicowany: to klasyczne 
utwory rodzimych i zachodnich kompo-
zytorów, własne aranżacje ludowej mu-
zyki i współczesne opracowania oparte 
na folklorze. Ideą zespołu jest prezen-
towanie tradycji białoruskich poprzez 
muzykę.
Szepietowo
godz. 18:00, Gminny Ośrodek Kultury: 
PADLASKI WIANOK (Polska)
BIAŁORUSKI DZIECIĘCY ZESPÓŁ 
TANECZNY „PADLASKI WIANOK” (Polska)
To taneczny zespół białoruski w Polsce. 
Powstał w 2015 r. przy Stowarzyszeniu 
na Rzecz Dzieci i Młodzieży Uczących 
się Języka Białoruskiego AB-BA w Bia-
łymstoku. Zespół pragnie zasiewać ziar-
no miłości do folkloru już od najmłod-
szych lat. Choreografie tworzone na 
bazie ludowych tańców przeplecione są 
zabawami i zwyczajami charakterystycz-
nymi dla kultury białoruskiej. Jednocze-
śnie poziom artystyczny kreowany jest 
na solidnych podstawach baletowych. 
Kierownikiem zespołu jest Oksana Prus.
Grajewo
godz. 17:00, Grajewskie Centrum Kul-
tury:  ORKESTAR KRISTIJANA 
AZIROVIĆA (Serbia), WODA NA 
MŁYN (Polska)
ORKESTAR KRISTIJANA AZIROVIĆA (Serbia)
  Bałkańska orkiestra powstała w 2004 
r. W 2008 r. zakwalifikowali się do pre-
stiżowego festiwalu GUCA, który jest 
największym wydarzeniem muzycznym 
bałkańskich instrumentów, szczególnie 
trąbki. Festiwal otworzył zespołowi sze-
roko drzwi do sukcesów. To grupa pełna 
wigoru i serbskiego ducha. Bałkańskie 
rytmy i „najlepsza serbska trąbka” (główna 
nagroda festiwalu GUCA) to wyznaczni-
ki wysokiego poziomu wykonawczego.
Hodyszewo/Nowe Piekuty
godz. 13:00, sanktuarium Matki Bożej 
Pojednania w Hodyszewie:  ORKIE-
STRA INSTRUMENTÓW LUDO-
WYCH (Białoruś)

Zabiele/Kolno
godz. 13:00, sala gimnastyczna SP 
w Zabielu:  SAVIA VIVA DE CORIA 
(Hiszpania)
Rajgród
godz. 18:00, amfiteatr przy Górze Zam-
kowej (w razie niepogody Zespół Szkol-
no-Przedszkolny w Rajgrodzie, ul. Stan-
ki 14):  MTSVERVALI (Gruzja), ZPiT 
UJ „SŁOWIANKI” (Polska)
N(N)LE CHOREOGRAPHIC 
ANSAMBLE „MTSVERVALI” OF THE ADJARIAN A. 
R. (Gruzja)
 Zespół powstał w 1994 r. w Batumi. 
Jego repertuar zawsze bazuje na tra-
dycjach gruzińskich, a opracowania 
sceniczne to spektakle pełne żywioło-
wości i nieposkromionej energii. Tań-
ce ludowe w ich wykonaniach to m.in. 
chorumi (wojenny taniec adżarski), 
chewsuruli (taniec z mieczami i tar-
czami) czy raczuli (świąteczny taniec 
chłopców i dziewcząt). Młodzieżowy 
zespół prezentuje bardzo wysoką klasę 
artystyczną.
ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA UNIWERSYTETU 
JAGIELLOŃSKIEGO „SŁOWIANKI” (Polska)
Zespół powstał w 1959 r. przy Kate-
drze Filologii Słowiańskiej Uniwersy-
tetu Jagiellońskiego. Członkami zespo-
łu są głównie studenci i absolwenci UJ, 
innych krakowskich uczelni, a nawet 
studenci zagraniczni polskiego pocho-
dzenia. W zespole mają możliwość roz-
wijania swoich zdolności i zamiłowań 
artystycznych. Popularyzując polską 
kulturę narodową oraz kulturę ludową 
innych narodów słowiańskich, zespół 
prowadzi wśród młodzieży działalność 
edukacyjną w zakresie muzyki, tańca, 
śpiewu i etnografii.
Szczuczyn
godz. 19:00, Biblioteka Centrum Kultu-
ry:  KUPALINKA (Białoruś)
FOLK GROUP „KUPALINKA” (Białoruś)
Zespół folkowy „Kupalinka” posia-
da swój niepowtarzalny charakter. Ich 
koncerty przepełnione są żywiołowymi 

rytmami osadzonymi w białoruskim 
folklorze. Dzięki zespołowi ludowe 
piosenki dostają nowe brzmienie, zy-
skując świeżość. Moc dźwięku bijąca 

ze sceny powoduje uwalnianie się ener-
getycznych endorfin i sprawia, że nogi 
same zaczynają tańczyć.

Król jest tylko jeden.  
Król Lew, ale na Babskim 
Wieczorze w Kinie Millenium 
w Łomży będą same Królowe 
Repertuar 26 lipca - 1 sierpnia 

Piątek 26 lipca 
Duża sala: Król Lew - godz. 11:30 
i 14:00; Babski Wieczór – godz. 
18:00 i 20:30.   
Mała sala: Asteriks i Obeliks – 
godz. 10:00;  Ralph Demolka - 
godz. 11:30; Fighter - godz. 14:00 
i 21:15; Król Lew- godz. 16:30 
i 19:00.
Sobota 27 lipca 
Duża sala: Król Lew - godz.11:30, 
14:00, 16:30 i 19:00; Fighter - godz. 
21:15.  
Mała sala: Asteriks i Obeliks – 
godz. 10:30;  Ralph Demolka 
- godz. 13:00; Let’s dance (!!!!?) - 
godz. 16:00;  Fighter - godz. 18:00; 

W deszczowy dzień w Nowym 
Jorku - godz. 20:30.  
Niedziela 28 lipca 
Duża sala: Król Lew - godz.11:30, 
14:00, 16:30 i 19:00; Fighter - godz. 
21:15.    
Mała sala: Ralph Demolka - godz. 
11:30; Asteriks i Obeliks – godz. 
13:00; Let’s dance (!!!!?) - godz. 
16:00;  Fighter - godz. 18:00; 
W deszczowy dzień w Nowym 
Jorku - godz. 20:30.  
Poniedziałek 29 lipca
Duża sala: Król Lew - godz.11:30, 
14:00, 16:30 i 19:00; Fighter - godz. 
21:15.    
Mała sala: Asteriks i Obeliks – 

godz. 10:30;  Ralph Demolka 
- godz. 13:00; Let’s dance (!!!!?) - 
godz. 16:00;  Fighter - godz. 18:00; 
W deszczowy dzień w Nowym 
Jorku - godz. 20:30.  
Wtorek 30 lipca 
Duża sala: Król Lew - godz.11:30, 14:00, 
16:30 i 19:00; Fighter - godz. 21:15.   
Mała sala: Ralph Demolka - godz. 
10:30; Asteriks i Obeliks – godz. 
13:30; Let’s dance (!!!!?) - godz. 
16:00;  Fighter - godz. 18:00; 
W deszczowy dzień w Nowym 
Jorku - godz. 20:30.  
Środa 31 lipca 
Duża sala: Król Lew - godz.11:30, 
14:00, 16:30 i 19:00; Fighter - godz. 

21:15.    
Mała sala: Asteriks i Obeliks – 
godz. 10:30;  Ralph Demolka 
- godz. 13:00; Let’s dance (!!!!?) - 
godz. 16:00;  Fighter - godz. 18:00; 
W deszczowy dzień w Nowym 
Jorku - godz. 20:30.  
Czwartek 1 sierpnia
Duża sala: Król Lew - godz.11:30, 
14:00, 16:30 i 19:00; Fighter - godz. 
21:15.   
Mała sala: Ralph Demolka - godz. 
10:30; Asteriks i Obeliks – godz. 
13:30; Let’s dance (!!!!?) - godz. 
16:00;  Fighter - godz. 18:00; 
W deszczowy dzień w Nowym 
Jorku - godz. 20:30. 

Ziemia Łomżyńska latem, tu wiele się dzieje



a to ciekawe

Amazon – największy sklep internetowy – zarządzany jest przez najbogatszego 
człowieka świata. Jeff Bezos przekształcił sklep w międzynarodowe imperium. Jego 
majątek w ubiegłym roku oceniano na 150 miliardów dolarów.

Amazon zrewolucjonizował globalną gospodarkę i przepływ towarów. Dokumenta-
liści próbują dowiedzieć się, jak funkcjonuje ten koncern i kim jest jego szef, libertaria-
nin (minimalizowanie wpływu władzy państwowej na życie jednostki, aż do zupełnego 
jej zniesienia) Jeff Bezo.

W programie usłyszymy wypowiedzi osób zatrudnionych w Amazonie – od szere-
gowych pracowników po kadrę zarządzającą. Opisują oni model działania firmy, w któ-
rej od ludzi oczekuje się, że będą równie wydajni jak roboty.

Jeff Bezos, właściwie Jeffrey Preston Bezos (ur. 12 stycznia 1964) to amerykański 
przedsiębiorca, jest założycielem i dyrektorem generalnym Amazon.com i właścicielem 
„The Washington Post”. Otworzył Amazon.com, nazwany tak na cześć południowo-
amerykańskiej rzeki, 16 lipca 1995 roku.

Bezos i Amazon mają wspólne motto: „Pracuj ciężko, baw się i twórz historię”.

Świat według Amazona
Focus TV piątek 22.45

USA-nowe oblicze biedy

Przeżyć 
w bogatym kraju

Bieda nie polega na tym, że nie mamy co do 
garnka włożyć, ale na tym, że nie stać nas na to, na 
co stać większość.

Ameryka wydaje się być pionierem nowego ro-
dzaju ubóstwa. To jest życie na krawędzi, nieustanne 
bycie na skraju ruiny. Przeciętny Amerykanin ma 
relatywnie wysoki dochód, ale jego lwią część zja-
da, próbując normalnie żyć. Koszty opieki zdrowot-
nej, edukacji, transportu, czynsze, spłata kredytów, 
wszystko to powoduje, że przeciętny Amerykanin 
ciągle żyje na styk – jedna wypłata pozwala w miarę 
dobrze żyć, brak jednej wypłaty powoduje katastrofę.

A z drugiej strony w Stanach Zjednoczonych 
poniżej granicy ubóstwa żyje 43 miliony ludzi – to 

dwa razy więcej niż 50 lat temu. Półtora miliona 
dzieci jest bezdomnych, to trzy razy więcej niż pod-
czas wielkiego kryzysu w latach 30. XX wieku. 

USA-nowe oblicze biedy
Focus TV niedziela 21.05

Bomber Boys

Bracia na 
bombowcu

Ewan McGregor (Obi-Wan Kenobi w pierwszych trzech 
częściach „Gwiezdnych wojen”) i jego brat Colin, były pilot 
RAF-u, który miał wywołanie „OBI 2”, prezentują historię pi-
lotów bombowców RAF (Królewskie Siły Powietrzne) z okresu 
II wojny światowej. 

Film koncentruje się na ludziach, którzy walczyli i ginęli nad 
okupowaną Europą, przedstawia liczne przykłady indywidualne-
go bohaterstwa i nadzwyczajnego ducha walki. 

Colinowie przedstawiają Lancastera, ciężki czterosilnikowy 
brytyjski samolot bombowy z okresu II wojny światowej, używa-
ny od 1942 roku, uważany za najbardziej udany brytyjski ciężki 
bombowiec. Wyprodukowano łącznie 7377 tego typu samolotów.

Bomber Boys
TVP Historia sobota 23.30Obozowisko bezdomnych w Anaheim w stanie Kalifornia.

Świat według Amazona

Najbogatszy człowiek świata

reklama
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Z zaskoczenia 

Grać jak 
mistrz!

Brian to niepozorny szesnastolatek, 
który pasjonuje się koszykówką. 
Mimo że chłopak nie ma drygu 

do sportu, marzy, żeby grać 
tak dobrze jak jego idol,  

Kevin Durant. 

Pewnego dnia jego marzenie się spełnia. 
W niezwykły sposób zamienia się umiejętnościami 
z gwiazdą NBA i staje się liderem szkolnej drużyny. 
W tym samym czasie Durant przeżywa spadek for-
my i kompromituje się na boisku.

Kevin Wayne Durant urodził się w 1988 roku. 
Ma 2,13 m wzrostu. Dwukrotnie zdobył mistrzo-
stwo NBA, dwukrotnie – wicemistrzostwo. Od lipca 
tego roku występuje w Brooklyn Nets.

Małe dzikusy

Kto znajdzie skarb
Mały geniusz 

Albie i jego sio-
stra, zbuntowana 
nastoletnia Tiffa-
ny, spędzają czas 
u swojej ekscen-
trycznej ciotki 
Jackie. Począt-
kowo nic nie za-
powiada, że będą 
to chwile pełne 
wrażeń. Pewnego 
dnia Albie spoty-
ka Eddiego, który poznaje go z grupą miejscowych łobuzia-
ków, tworzącą gang „Małych dzikusów". Od tej pory zaczyna 
się wielka przygoda. Rodzeństwo staje do rywalizacji, której 
stawką jest ukryty przez ekscentrycznego milionera skarb.

Małe dzikusy 
TV6 sobota 11.35

Ciekawski George

Najbardziej zwariowana  
małpka świata

Oto sympatycz-
na małpka Ciekawski 
George w pierwszym 
pełnometrażowym fil-
mie animowanym. 

Niesamowite po-
dróże z dżungli do 
miasta w poszukiwaniu 
wielkiej przygody! 

George, ciekawski 
zwierzak o wiecznie 
niezaspokojonym gło-
dzie przygody, spotkał 
Człowieka w Żółtym Kapeluszu i pomógł mu dotrzeć do 
wielkiego miasta. Ciekawość George’a dostarczy obu przyja-
ciołom masy kłopotów. 

Ciekawski George 
TV4 niedziela 8.00

Asterix i Kleopatra

Pałac na pustyni
Kolejna z przygód Asteriksa i Obeliksa tym razem tocząca 

się w starożytnym Egipcie. 
Królowa Egiptu, Kleopatra, jest zirytowana uwagami Ju-

liusza Cezara na temat wyższości Rzymian. Rzuca mu więc 
wyzwanie: jeśli w trzy miesiące jej poddani zbudują na środku 
pustyni najpiękniejszy pałac na świecie, Cezar będzie musiał 
uznać ich geniusz. 

Zdesperowany egipski architekt prosi o pomoc druida 
i jego przyjaciół, Asterixa i Obelixa.

Asterix i Kleopatra
Puls2 sobota 18.35, niedziela 14.05

Z zaskoczenia
TVN7 sobota 11.15
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To już 35. Piesza 
Pielgrzymka 

Łomżyńska na 
Jasną Górę

Drodzy pielgrzymi, i Wy którzy 
pragniecie udać się na pielgrzymkę 
i jeszcze rozważacie w swoim sercu 
tę decyzję!

Zapraszam Was wszystkich 
na naszą łomżyńska, diecezjalną 
pielgrzymkę do Częstochowy. Ru-
szamy 1 sierpnia, po mszy świętej 
w łomżyńskiej Katedrze. Nabożeń-
stwo rozpocznie się o godzinie 6:00, 
natomiast wymarsz na pielgrzymi 
szlak o 8:00. Ci, którzy jeszcze się 
wahają, zapraszamy aby podjęli tą 
piękną decyzję i przeżyli wspólne 
rekolekcje w drodze. Jeśli waszym 
problemem jest dyspozycja czasowa 
i nie macie dwóch tygodni, możecie 
pielgrzymować tydzień albo kil-
ka dni. Warto być na pielgrzymim 
szlaku.

Z SERCA WSZYSTKIM BŁOGOSŁAWIĘ
+ JANUSZ STEPNOWSKI

WASZ BISKUP

Rodzinny 
festyn  

w ogrodach 
biskupich

Muzyczne zabawy, gry zręcznościo-
we czy wesoły plac zabaw. To tylko 
część programu dorocznych spotkań 
w ogrodach biskupich w Łomży. 
Okazją do organizacji rodzinnego 
festynu są zbliżające się imieniny 
świętej Anny i Joachima, dziadków 
Pana Jezusa.

- Spotkania babć i dziadków 
z wnuczętami, to ważne wyda-
rzenia w wychowaniu najmłod-
szego pokolenia. W wakacje 
te kontakty przybierają na sile. 
Wspólne przebywanie jest cho-
ciażby okazją do poznawania hi-
storii rodziny. Babcie mają także 
więcej czasu i cierpliwości, aby 
uczyć i przekazywać wartości 
religijne - mówi ksiądz biskup 
Janusz Stepnowski.

Dobra pogoda, żywiołowo 
realizowany program arty-
styczny, ale przede wszystkim 
ciepła i rodzinna atmosfera, są 
powodowami, które zachęcają 

do udziału w rodzinnym fe-
stynie. 

- Na spotkanie u księdza bi-
skupa przyszłam pierwszy raz, 
ale za to ze wszystkimi wnucz-
kami: Oleńką, Martynką i Hu-

bercikiem. Muszę przyznać, że 
bawią się wyśmienicie - zdradza 
Irena Sawicka. - Warto przycho-
dzić na spotkania, aby dowie-
dzieć się kim jest ksiądz biskup, 
dlaczego znajdujący się obok ko-

ściół to katedra. Wnuczka Kla-
ra przyjechała aż z Irlandii, ale 
właśnie tutaj w ogrodach księdza 
biskupa umówiła się z koleżan-
kami, które przyjadą z Warszawy 
– wtrąca   Lidia Kobylińska.

Spotkanie w ogrodach biskupich to zawsze okazja do bezpośrednich, serdecznych rozmów

Modlitwa, medale i specjalne podzię-
kowania towarzyszyły uroczystościom 
z okazji 600-lecia parafii w Kuczynie. 
Było także imieninowe serdeczności 
dla ambasador Anny Marii Anders. 

Jubileuszowe wydarzenia roz-
poczęły się w parafii w Kuczy-
nie już kilka tygodni temu. Ich 
kolejna odsłona  rozpoczęła się 
przemarszem członków Bractw 
Kurkowych i stowarzyszeń hi-
storycznych do kościoła. Inicja-

torem tej części uroczystości był 
Gniewomir Rokosz Kuczyński.

- Przypominamy naszych 
przodków, którzy sześćset lat temu 
byli fundatorami tejże parafii. Tra-
fili do Kuczyna po nadaniach księ-
cia Witolda po bitwie pod Grun-
waldem - tłumaczy Gniewomir 
Rokosz Kuczyński, z Łomżyńskie-
go  Bractwa Kurkowego.

Modlitwie dziękczynnej 
w intencji fundatorów parafii 

i świątyni oraz mieszkańców pa-
rafii przewodniczył ksiądz arcy-
biskup senior Józef Kowalczyk. 
W homilii podkreślił znaczenie 
budowania lokalnej wspólnoty. 
Jak przekonywał, jedność dzia-
łania konieczna jest także we 
współczesnych czasach.

Jubileuszowe uroczysto-
ści były okazją do wręcze-
nia pamiątkowych odznaczeń 
i przekazania specjalnych po-
dziękowań osobom szczególnie 

zasłużonym dla parafii i bractw 
kurkowych. Liczne grono braci 
zostało uhonorowane orderem 
Łomżyńskich Rycerzy Świętego 
Brunona. W czasie uroczystości 
Wojciech Strzałkowski został 
ustanowiony wojewodą podla-
skim Bractwa Kurkowego.

Po uroczystościach w ko-
ściele, wozami konnymi, zebrani 
przemieścili się do Ciechanow-
ca. W reprezentacyjnych salach 
Muzeum Rolnictwa zostało zor-

ganizowane przyjęcie z okazji 
imienin Anny Marii Anders, do 
niedawna senator, a obecnie am-
basador Polski we Włoszech.

- Ze wzruszeniem wspomi-
nam moją służbę w Senacie RP. 
Żałuję tylko, że tak mało czasu 
udało mi się spędzić w tym czasie 
z mieszkańcami mojego okrę-
gu wyborczego, między innymi 
w Łomży - przyznała Anna Ma-
ria Anders, ambasador Polski we 
Włoszech.

Order Łomżyńskiego Rycerza Świętego Brunona Gniewomir Rokosz Kuczyński 
wręczył między innymi księdzu Jerzemu Kaczyńskiemu proboszczowi  parafii 
w Kuczynie

Przemarszem ze sztandarami , braci kurkowych oraz stowarzyszeńhistorycznych rozpoczęły się uroczyste obchody jubileuszu 
600-lecia parafii w Kuczynie. 

600 lat parafii 
w Kuczynie
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Anita Chalecka, absolwentka łomżyńskiej 
„Wety”, okazała się najlepsza w XVI Konkursie 
im. dr nauk weterynaryjnych Jana Stypuły, Se-
natora Ziemi Łomżyńskiej o indeks na Wydział 
Medycyny Weterynaryjnej na SGGW w Warsza-
wie. Podopieczna pana lek. wet. Piotra Miecz-
kowskiego wykazała się ogromną wiedzą teo-
retyczną, jak również praktyczną dotyczącą 
cesarskiego cięcia u zwierząt towarzyszących.

Anita  zaprezentowała pracę pt. „Cesar-
skie cięcie u suk”. Następnie odpowiadała 
na pytania komisji uczelnianej dotyczące 
sposobów zszywania ran pooperacyjnych 
oraz możliwych powikłań po zabiegu. Jury 
wyraziło swój podziw dla wiedzy, którą 
wykazała się przyszła studentka.

Nagrodą, którą zdobyła Anita, jest in-
deks na I rok Wydziału Medycyny Wete-
rynaryjnej SGGW w Warszawie.

Do konkursu w roku szkolnym 
2018/2019 przygotowywała się również 
Klaudia Zubrzycka, opracowując temat: 
„BVD jako główna przyczyna ronień u by-
dła”. Opiekunką Klaudii była pani lek. wet. 
Joanna Cwalina.

Jury konkursowemu przewodniczyła 
dyrektor "Wety" Bogumiła Olbryś, a towa-
rzyszyli jej pani dr hab. Karolina Barszcz 
i pan dr Michał Skibniewski – pracownicy 
naukowi z SGGW w Warszawie. 

XVI Konkurs im. dr nauk wetery-
naryjnych Jana Stypuły przeszedł już 
do historii. Szesnasty indeks znalazł 
swoją właścicielkę, a od września nowi 
konkursowicze rozpoczną żmudną, ale 
jakże ciekawą pracę. Pracę, która być 
może, spełni ich marzenia o studiach na 
SGGW.

Łomża  
we Wspólnocie 

Emilian Kudyba, społecznik i przyjaciel naszej 
redakcji, wszedł w skład Rady Krajowej Stowa-
rzyszenia WSPÓLNOTA POLSKA. Wybrany został 
w tajnym  głosowaniu na miejsce, które zajmo-
wał inny Łomżyniak, zmarły niedawno Czesław 
Rybicki.   

Władze WSPÓLNOTY, której 
głównym zadaniem jest podtrzymywanie 
i umacnianie więzi polskich i polonij-
nych środowisk w innych krajach z Oj-
czyzną, tworzą obecnie: 
prezes Dariusz Bonisław-
ski, wiceprezes Krzysztof 
Łachmański, Aleksander 
Socha, członek Zarządu 
Krajowego, Henryk Ko-
walczyk, przewodniczący 
Rady Krajowej, Tomasz 
Różniak, skarbnik Zarzą-
du Krajowego.  

Krajowa Komisja Re-
wizyjna: Adam Cekie-
ra, Sebastian Jaworowski 
(także łomżyniak), Da-
riusz Kwas, Wiesław Łu-
giewicz, Piotr Ojowski. 
Krajowy Sąd Koleżeński: 
Jan Gajewski, Daniel Ko-
reś, Cezary Majcherski, 
Andrzej Stefan Piegut-
kowski, Krzysztof Warda-
wy 

Rada Krajowa: Ce-
zary Arciszewski, Adam 
Bala, Henryk Błaszczyk, 
Agnieszka Bogucka, Woj-
ciech Dębowski, Roman 
Dzwonkowski, Jacek Fal-
fus, Mariusz Frączek, Ste-
fan Gajda, Hanka Gałąz-
ka (wiceprzewodnicząca 
Rady, szefowa WSPÓL-

NOTY w Łomży), Tomasz Głowiński, 
Adam Hlebowicz, Jan Jaraszek, Anna 
Kietlińska, Marek Konopczyński, Jan 
Korsak, Anna Kosicka, Henryk Kowal-
czyk (przewodniczący Rady), Miro-
sław Koźlakiewicz, Jarosław Krajewski, 
Emilian Kudyba (łomżyniak), Andrzej 
Modzelewski, Piotr Mrozowski, Jerzy 
Myszkowski, Halina Nabrdalik, Tadeusz 
Niewęgłowski, Jerzy Ostrouch, Dariusz 
Przybytek, Witold Rybczyński, Konrad 
Rytel, Jan Wiktor Sienkiewicz, Włady-
sław Strutyński, Aleksandra Ślusarek, 
Kazimierz Wiatr, Robert Wyszyński. 

Indeks na weterynarię w konkursie  
im. Jana Stypuły

Szkoły kończą 
rekrutację   

Gorący i pracowity lipiec miał mini-
ster edukacji, poseł z województwa 
podlaskiego  Dariusz Piontkowski.  
Przede wszystkim dwoił się i troił, aby 
tonować nastroje wokół rekrutacji 
uczniów do szkół średnich. W Łomży 
i województwie podlaskim - w ocenie 
ministra i regionalnych władz oświa-
towych - problem nie istniał. 

Przypomnijmy, że tym razem 
o miejsca w liceach i technikach 
ubiegali się ostatni absolwen-
ci wygaszonych już gimnazjów 
(jeszcze na trzyletni okres nauki) 
oraz pierwsi absolwenci ośmio-
klasowych podstawówek (na 
cztery lata), czyli faktycznie dwu-
krotnie większa grupa młodzie-
ży niż zwykle. Według danych 
MEN, dla 726 751 absolwentów 
szkół podstawowych i gimnazjów 
przygotowano 830 234 miejsca 
w szkołach ponadgimnazjalnych 
i ponadpodstawowych. To w skali 
kraju ponad 103 tys. dodatkowych 

miejsc.  Mimo to jednak więcej 
młodych ludzi nie dostanie się do 
najbardziej wymarzonych szkół. 
Niektóre samorządy sygnalizują 
problemy z zapewnieniem miejsc 
w ogóle. Są także doniesienia, że 
brakuje kadr nauczycielskich.       

Minister Dariusz Piontkow-
ski oraz przedstawiciele resortu 
i regionalnych władz oświatowych 
przekazywali uspokajające infor-
macje na temat naboru. Sytuacji 
w województwie podlaskim doty-
czyło spotkanie z mediami w Pod-
laskim Kuratorium Oświaty.   

- Poszczególne samorzą-
dy przygotowały zdecydowanie 
większą liczbę miejsc niż jest ab-
solwentów. Tak jest w Białymsto-
ku, Łomży czy Suwałkach, a jesz-
cze lepiej pod tym względem jest 
w poszczególnych powiatach. Ale 
chcieliśmy także poprzez tę kon-
ferencję pokazać w skali ogól-
nopolskiej, także i w   HYPER-
LINK "https://www.dziennik.pl/
tagi/warszawa" \o "Warszawa" 
Warszawie, że w poszczególnych 
województwach tak napraw-

dę nie widzimy poważniejszego 
problemu – zacytował słowa mi-
nistra Dariusza Piontkowskiego 
portal Wrota Podlasia.

Szef MEN przypomniał, że 
nabór odbywa się dla dwóch grup 
uczniów  - po gimnazjach  oraz 
po szkołach  podstawowych. 

- Postępowania rekrutacyjne 
przeprowadzane były odrębnie. 
Uczniowie nie rywalizowali o te 
same miejsca w szkołach, jedynie 
wyłącznie w ramach tego samego 
typu szkoły, który ukończyli – 

powiedział minister edukacji.
Szczegóły dotyczące pierw-

szego etapu rekrutacji w woje-
wództwie podlaskim przedstawi-
ła wicekurator oświaty Elżbieta 
Kamińska. Liczba absolwentów 
szkół podstawowych i gimna-
zjów w Podlaskiem to ponad 21 
tys. uczniów, miejsc w szkołach 
ponadpodstawowych i ponad-
gimnazjalnych różnego typu 
przygotowano w sumie ponad 
23 tys. – wynikało z danych udo-
stępnionych przez kuratorium. 

- Liczba wolnych miejsc 
w szkołach przedstawiała się na-
stępująco: w Białymstoku – 1,1 
tys. wolnych miejsc, w Łomży – 
907, a w Suwałkach – 264. Licz-
ba tych miejsc w szkołach pu-
blicznych Białegostoku, Łomży 
czy Suwałk jest znacznie wyższa 
od liczby kandydatów nieprzyję-
tych do szkół – poinformowała 
wicekurator Elżbieta Kamińska. 

Jak podkreśliła, drugi etap 
rekrutacji zakończył się 19 lipca 
i młodzież w tych dniach bę-
dzie miała informacje, w których 
placówkach została przyjęta. 
W Łomży w ubiegłym tygodniu 
zapraszały jeszcze - do całych kas 
i na pojedyncze miejsca - m. in.: 
III LO, Zespoły Szkół - Tech-
nicznych i Ogólnokształcących nr 
4 (do liceum ogólnokształcącego, 
techników i klas zawodowych), 
Mechanicznych i Ogólnokształ-
cących nr 5, Ekonomicznych 
i Ogólnokształcących nr 6, We-
terynaryjnych i Ogólnokształcą-
cych nr 7 oraz Zakład Doskona-
lenia Zawodowego.
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OPISANIE MIASTA
„Z okresu dzieciństwa, po 

którym już nigdy nie widziałem 
moich rodzinnych Stawisk, mam 
dziwną ekspresyjną wizję długiej 
linii, z tyłu tak prostej jak linia 
skrzypiec, z przodu wybrzuszo-
nej, powyżej dużego brzucha 
wysoki tors, a następnie szczupła 
prosta szyja uwieńczona głową.

Ta linia to prosta droga 
z Grajewa do Łomży, która prze-
cina miasto. Brzuch przed nią 
to owalny rynek, tors to kościół, 
z którego wyrastają dwie maje-
statyczne wieże niczym piersi 
i dalej reszta miasta jako głowa 
na szczupłej szyi.

Od głównej linii widzę od-
chodzące dwie ścieżki: na prawo 
prowadząca na podwórzec dzie-
dzica, a na lewo - do młyna. Po 
drugiej stronie miasta, wzdłuż 
drogi do Łomży, ostatnim przy-
stankiem dla nas, dzieci, w tym 
spacerze po mieście, była poczta. 
Poza tym – w pewnym oddaleniu 
od miasta – cmentarz.

Wiedzieliśmy, że spacer 
mógłby trwać dłużej, aż do lasu 
na trakcie łomżyńskim, ze wspa-
niałą skałą, przy której Napoleon 
– jak opowiadali najstarsi miesz-
kańcy – spędził noc z żoną dzie-
dzica.

Nigdy nie zawędrowałem tak 
daleko. Nie widziałem tej ska-
ły. Często w późniejszych latach 
przypominałem sobie tajemniczy 
mały cmentarz w środku miasta 
ogrodzony płotkiem, tuż za do-
mem, gdzie – zgodnie z legendą 
– nowożeńcy spalili się w dniu 
ślubu. Kiedy się to stało, nie 
wiedzieliśmy, ale nasze dziecin-
ne serca ogarniał strach kiedy-
kolwiek przechodziliśmy obok, 
szczególnie wieczorem, kiedy 
sztetl zatopiony był w głębokich 
ciemnościach.

Na prawo od centrum, idąc 
małą, wąską uliczką, dochodzi-
ło się do majestatycznej, zimnej 
ściany synagogi, wyglądającej jak 
gigant i wielka gwiazda pośrodku 
małych gwiazd – niskich drew-
nianych domów. Tuż obok, przy 
synagodze, stał również niemały 
Bejt Midrasz, gdzie najdostoj-
niejsi mieszkańcy miasta mogli 
modlić się i studiować Torę. Głę-

boka tajemnica otaczała kamień 
z inskrypcją, której nie można 
było odczytać. Znajdował się on 
tuż za Midraszem. To była ta-
jemnica, nad którą głowiły się 
kolejne pokolenia, a ona i tak po-
została tajemnicą”.

Przytoczony powyżej frag-
ment wspomnień Pesacha Ka-
plana to najbardziej spektaku-
larny opis wielokulturowych 
Stawisk. Takie było miasto przez 
kilka stuleci zanim, w połowie 
dwudziestego wieku, w rezul-
tacie Holocaustu, wróciło do 
swoich jednorodnych korzeni. 
Powyższy fragment wspomnień 
to najbardziej wzruszający opis 
miasta, raju utraconego, słodkie-
go mirażu dzieciństwa. Czytel-
nik nie powinien mieć żadnych 
wątpliwości, że Kaplan ukochał 
swoje rodzinne miasto i oddał tę 
miłość do swojego sztetlu, swo-
jej kolebki, swojej małej ojczy-
zny w postaci tak wzruszających 
słów wspomnień. Jak wielu z nas 
potrafiłoby z takim uczuciem 
opisać swoje miasto rodzinne? 
A to przecież tylko fragment nie 
ukazujący kulturowych zawiłości 
skomplikowanych dziejów jedne-
go z wielu miast leżących na pół-
nocno-wschodnim pograniczu 
historycznego Mazowsza.

Stawiski dziś, u schyłku dru-
giej dekady dwudziestego pierw-
szego stulecia, w roku setnej 
rocznicy odzyskania przez Polskę 
niepodległości to miasto w wo-
jewództwie podlaskim, należące 
do powiatu kolneńskiego, usytu-
owane w odległości około 24 ki-
lometrów od przepięknej Łomży, 
naturalnej stolicy regionu, liczące 
sobie około 2 500 mieszkańców, 
zajmujące powierzchnię nieco 
ponad 13 km² z gęstością zalud-
nienia około 200 osób na km².

POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE
53 stopień 22 minuty i 40 

sekundy szerokości geograficz-
nej północnej oraz 22 stopień 
9 minuty i 40 sekundy długo-
ści geograficznej wschodnie to 
współrzędne miasta. Stawiski 

położone są na Wysoczyźnie 
Kolneńskiej, czyli rozległym pa-
sie wzniesień rozpościerającym 
się między rozległą doliną rze-
ki Pisy na zachodzie, pradoliną 
Narwi na południu, wielką do-
liną Biebrzy na wschodzie i je-
ziorami mazurskimi na półno-
cy. Najwyższy punkt w pobliżu 
miasta, na terenie wsi Borawskie 
osiąga 203 metry n.p.m. Wznie-
sienie to tworzy dział wodny. 
Jedne rzeki płyną w kierunku 
wschodnim, do Biebrzy, inne 
na zachód –zmierzają do Pisy. 
W okolicach Stawisk, w pobli-
żu wsi Mieszołki, bierze swój 
początek rzeka Dzierzbia, tak 
nazwana od wioski, leżącej na 
terenie parafii Poryte. Jej źró-
dło znajduje się na wysokości 
178 metrów n.p.m. Dzierzbia 
niebawem łączy się ze Skro-
dą, mającą swe źródło w pobli-
żu wsi Skroda Wielka, leżącej 
na pograniczu parafii Stawiski 
i Grabowo. Skroda wpada do 
Pisy, która z kolei domierza do 
Narwi naprzeciwko urokliwego 
wzniesienia, na którym rozro-
sło się miasto Nowogród. Z koli 
Biebrza odwadnia za pośrednic-
twem rzeki Wissy ze Słuczem 
i Przytulanką oraz licznych stru-
myków wschodnią część Wyso-
czyzny Kolneńskiej. Najdłuższą 
ze wspomnianych rzek jest Na-
rew (399 km), Biebrza liczy so-
bie 138 km, a Pisa tylko 55  km. 
Inne są znacznie krótsze.

W pobliżu miasta płyną także 
rzeczki Mogilna i Złota. 4-ki-
lometrowa Mogilna bierze swój 
początek od źródła znajdującego 
się w odległości kilometra od wsi 
Cedry. Jej dolina łączy się z doli-
ną rzeki Złotej, nieco krótszej niż 
Mogilna. Obydwie rzeczki opły-
wają  miasto od strony południo-
wej, łącząc się z Dzierzbią.

Przez Stawiski przebiegają 
dwie główne drogi. Jedna w ukła-
dzie południkowym łączy War-
szawę z Suwałkami i dalej Litwą, 
Łotwą i Estonią poprzez Łom-
żę, Szczuczyn i Grajewo, druga 
zaś, obecnie o znacznie mniej-

szym znaczeniu, prowadzi z Pisza 
przez Kolno, Korzeniste, Przy-
tuły, Jedwabne i Wiznę do drogi 
Warszawa-Białystok i dalej do 
granicy wschodniej, a potem na 
Białoruś i Litwę. Położenie Sta-
wisk na dwóch ważnych szlakach 
handlowych miało ogromne zna-
czenie dla ich rozwoju i w efekcie 
przekształceniu się w miasto pod 
koniec XVII w. Stawiski położo-
ne blisko granicy dwóch różnych 
pod względem gospodarczym te-
rytoriów, t.j. Polski i Prus, miały 
szczególnie dogodne warunki do 
prowadzenia handlu i organizowa-
nia targów na towary pochodzenia 
rolniczego i przemysłowego.

Po północnej stronie dro-
gi z Łomży do Szczuczyna leżą 
następujące wioski: Barzyko-
wo, Budy Stawiskie, Grabówek, 
Chmielowa, Karwowo, Koziki, 
Kuczyny, Laskowiec, Skroda 
Mała oraz Zabiele. Ich odległość 
od Stawisk wynosi od dwóch do 
siedmiu kilometrów. Na połu-
dnie od tej drogi, w odległości od 
dwóch do pięciu kilometrów, leżą 
wioski: Cedry, Cwaliny, Michny, 
Rogale, Rostki, Smolniki i Tafiły.

Stawiski leżą w odległości 21 
kilometrów od Kolna, 20 km od 
Jedwabnego, 7 km od Porytego, 
które przez kilka wieków było 
wsią parafialną Stawisk. 24 kilo-
metry, jak już wspomniano, dzieli 

miasto od Łomży, w minionych 
stuleciach, ale także i obecnie, 
centrum administracyjnego re-
gionu, miasta – stolicy departa-
mentu, guberni, województwa, 
a dziś powiatu, do którego należą 
Stawiski. Nieco dalej, jest stąd do 
Pisza (40 km) i Ełku (98 km), 
niebawem jednak Via Baltica 
znacznie skróci czas podróży do 
tych mazurskich miast.

Po drodze ze Stawisk do 
Łomży napotkamy następujące 
miejscowości: Karwowo (odległe 
7 km), Górki (12 km), Kisielnica 
(15 km), Budy Czarnockie (18 
km) i Piątnica (22 km). W od-
wrotnym kierunku, po drodze do 
Szczuczyna leżą w odległości od 
dwóch do dziesięciu kilometrów 
takie miejscowości, jak: Kuczy-
ny, Michny, Zabiele, Dzięgiele 
i Świdry. Jadąc ze Stawisk przez 
Przytuły w kierunku Szczuczyna 
mijamy następujące miejscowo-
ści: Chrzanowo (15 km), Ra-
dziłów (21 km), Czerwonki (26 
km), Żebry (29 km) oraz Wąsosz 
(36 km). Z kolei ze Stawisk do 
Jedwabnego jedzie się przez Ce-
dry (3 km), Lisy (5 km), Obrytki 
(8 km), Przytuły (11 km) oraz 
Karwowo (16 km). Wielość jest 
dróg, które prowadzą do Stawisk 
i tyleż samo wyprowadzających 
podróżnego z tego małego mia-
sta na wschodnim Mazowszu. 
Większość z nich teraz spełnia 
tylko funkcje lokalne, będąc zna-
nymi tylko miejscowym. Nawet 
GPS tutaj się myli, czego sam 
doświadczyłem chcąc trafić do 
Wilamowa. Ale czyż to właśnie 
nie świadczy o uroku lokalnej 
Polski, bez drogowskazów, bo na 
cóż one swojakom?

Stawiski od zarania dziejów  
do wielkiej wojny 

“Stawiski od zarania dziejów do wielkiej wojny”, to najnowsza praca Zenona Krajew-
skiego, znanego czytelnikom Tygodnika Narew, jako autora sagi „Meandry Losu”. Pi-
sarz zaproponował naszej redakcji kilka tygodni przerwy w publikowaniu kolejnych 
części powieści, w zamian chce zaprezentować fragmenty Tomu I monografii nieodle-

głych od Łomży Stawisk, ukazującej historię miasta na tle dziejów Mazowsza.

Zenon 
Krajewski
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Sport, a przynajmniej fizyczna 
sprawność, są im potrzebne aby do-
brze i bezpiecznie wykonywać swoją 
codzienną pracę. Nic zatem dziw-
nego, że pierwszy piłkarski „Turniej 
Służb” stał na profesjonalnym pozio-
mie (przynajmniej dopóki wystarcza-
ło sił) .

Okazji uzbierałoby się spo-
ro, ale dla inicjatora wydarzenia, 
nadkomisarza Marka Sienkie-
wicza, komendanta miejskiego 
policji w Łomży, najważniejsze 
było zbliżające się Święto Po-
licji. Szczególne, bo związane 
z 100. rocznicą utworzenia Po-
licji Państwowej w niepodległej 
Polsce.

- To ważny jubileusz dla na-
szego etosu służby. Ale także 
okazja do poprawienia sprawno-
ści, integracji, sportowego spę-
dzenia czasu z przedstawicielami 
innych służb, z którymi praktycz-
nie codziennie współpracujemy 
– tłumaczył komendant Marek 
Sienkiewicz.

Na zaproszenie łomżyńskich 
policjantów na boisku Orlik 
przy ul. Nowogrodzkiej pojawi-
ły się ekipy gospodarzy, a także 
Komendy Miejskiej Państwowej 
Straży Pożarnej w Łomży, Wo-
jewódzkiej Stacji Pogotowia Ra-
tunkowego w Łomży, Grupy Ra-
towniczej „Nadzieja” w Łomży, 
Zakładu Karnego w Czerwonym 
Borze oraz Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Nowogrodzie.

Turniej rozpoczęli specjali-
ści – przynajmniej teoretycznie 
– od łapania i ryglowania, czyli 
zespoły policji  służby więzien-
nej. W praktyce okazało się , że 
zawodnicy KPM wszystkiego 
nie zdołali wyłapać, a Czerwony 
Bór ma naprawdę groźny atak. 
Pierwszego gola turnieju zdobyli 
gospodarze, a konkretnie aspirant 
sztabowy Radosław Gumkowski 
uderzeniem z gatunku „stadiony 
świata” (lob z dystansu idealnie 
w „okienko”), ale ostatecznie górą 
byli więziennicy.

Rywalizacja miała z grun-
tu sportowy charakter, chociaż 
czasami „iskrzyło”. Zwłaszcza 
w bratobójczych starciach ra-
towników medycznych z WSPR 
z ratownikami medycznymi 
z „Nadziei” albo strażaków za-
wodowych z ochotnikami z No-
wogrodu. Szczególnie zadziorni 
byli reprezentanci pogotowia. To 
z ich strony w pewnym momen-
cie sędzia Radosław Jemielity 
(twardy, konsekwentny i sprawie-
dliwy) usłyszał: „Jeszcze pan do 
nas trafisz”.

Tak naprawdę jednak rywa-
lizacja była fair i nie było w tym 
nic dziwnego, że kontuzjowa-
nym zawodnikom pogotowia 
wsparcia medycznego udzielali 
ratownicy „Nadziei”, a ducho-
wego ich zwierzchnik ksiądz 
Radosław Kubeł. Był jedną 
z tajnych broni Grupy Ratow-
niczej, choć nie odwoływał się 

do pomocy „z góry”. Drugą była 
delikatnej postury, ale szybka jak 
wicher, waleczna i znakomita 
technicznie Karolina.

Życie dało też znać o sobie 
nawet w czasie sportowego świę-
ta. Policjanci i medycy musieli się 
na pewien czas oddalić na sygnał 
o samochodzie, który wylądował 
w rowie. Na szczęście, szybko 
mogli wrócić, bo nic nikomu się 
nie stało.

Rozgrywki grupowe, półfi-
nały i mecze o kolejne miejsca 
przyniosły wiele emocji i poka-

zały naprawdę wysoki poziom 
zawodników. Mnóstwo pochwał 
zebrali strażacy – ochotnicy 
z Nowogrodu, skromna liczebnie, 
ale bardzo dobra ekipa. 

Ostatecznie w pierwszym 
„Turnieju Służb” triumfowali 
strażacy z Komendy Miejskiej 
PSP w Łomży. W finale po-
konali team Zakładu Karnego 
w Czerwonym Borze. Kolejne 
miejsca zajęły zespoły: OSP 
Nowogród, Grupy Ratowniczej 
„Nadzieja”, Komendy Miejskiej 
Policji oraz Wojewódzkiej Stacji 

Pogotowia Ratunkowego. In-
dywidualne nagrody otrzymali: 
Michał Łuckiewicz z Czerwo-
nego Boru – najlepszy zawod-
nik, Dawid Andrzejczyk z No-
wogrodu – najlepszy strzelec 
i Daniel Olszewski z PSP – naj-
lepszy bramkarz.     

Komendant Marek Sienkie-
wicz wręczył puchary, statuet-
ki, medale i dyplomy, a przede 
wszystkim pogratulował i zapro-
sił na kolejny turniej. Bo mimo 
kilku siniaków i bolących stawów, 
zabawa była przednia.                                 

Amatorzy i zawodowcy, al-
pejskie podjazdy i kowboj-
skie miasteczko. Mistrzo-
stwa Polski w kolarstwie 
górskim z Mlekpolem 
w Mrągowie mają swoją 
specjalną oprawę.

600 zawodników z całego 
kraju wzięło udział w kolejnej 
edycji Mistrzostw Polski w ko-
larstwie górskim w Mrągowie.

- W ciągu trzech dni zorga-
nizowaliśmy siedemnaście wy-
ścigów w różnych kategoriach 
wiekowych. W zawodach uczest-
niczyli amatorzy, a także zawo-
dowcy. Gościliśmy mistrzów 
Polski z Mają Włoszczowską, 
najsłynniejszą polską kolarką 
górską - mówi Arkadiusz Cała, 
ze Stowarzyszenia Luz Grupa, 
organizator mistrzostw.

Mistrzostwa Polski w kolar-
stwie górskim zostały zorgani-

zowane we współpracy ze Spół-
dzielnią Mleczarską Mlekpol.

- Mlekpol od dawna jest 
obecny na Mazurach. W Mrą-
gowie do Mlekpolu należy duży 
zakład produkcji mleczarskiej. 
Wytwarzamy tutaj produkty 
mleczarskie bogate w składniki 
odżywcze, w tym w białko, po-
trzebne także osobom aktywnie 
uprawiającym sport -  wyjaśnia 
Edmund Borawski, prezes Spół-
dzielni Mleczarskiej Mlekpol.

W mistrzostwach kolejny raz 
uczestniczyła Maja Włoszczow-
ska, wielokrotna mistrzyni Polski 
w kolarstwie górskim.

- Mamy wiele pięknych 
gór w Polsce, ale coraz częściej 
uczestniczę w zawodach w ko-
larstwie górskim organizowa-
nych na nizinach w Warszawie, 
a ostatnio w Mrągowie. Wiele 
tras na Mazurach, w okolicach 
Mrągowa przypomina góry. Jest 
tu wiele trudnych, alpejskich 
podjazdów  - przyznaje Maja 
Włoszczowska.

Także tegoroczne zawody 
w Mrągowie okazały się szczęśli-
we dla utytułowanej zawodnicz-
ki. Maja Włoszczowska po raz 
trzynasty została mistrzynią Pol-
ski w kolarstwie górskim.  Wy-
przedziła Aleksandrę Podgórska 
i Paulę Gorycką. 

Wśród męskiej najlepszy 
okazał się Bartosz Wawak przed 
Markiem Konwą i Krzysztofem 
Łukasikiem.

Sztafety wygrała ekipa  
Volkswagen Samochody Użyt-
kowe MTB Team; wyścigi  
amatorów zaliczane do Mil-
ko Mazury MTB - Jarosław 
Wołosiuk , Patryk Kowalski  
i Edyta Kryńska oraz Mariusz 
Krzywiel  i Tatiana Mrowiec; 
młodzików – Szymon Lacho-
wicz i Natalia Grzegorzewska; 
juniorów młodszych – Krzysz-
tof Klimek i Hanna Fijalkow-
ska; juniorek – Matylda Szcze-
cińska i Piotr Kryński; orlików 
(do 23 lat) – Gabriela Wojtyła 
i Filip Helta. 

Górskie kolarstwo z Mlekpolem 

Piłkarski Turniej Służb. Bez mundurów i uniformów też wiele potrafią 

Wiele tras na Mazurach, w okolicach Mrągowa przypomina góry, 
powiedziała Maja Włoszczowska.
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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. 

H ydraul ik , 
I n s t a l a c j e 
s a n i t a r -
ne i C.O. 
montaż ko-
t ł o w n i , 
grzejników, ogrzewanie podłogowe, 
przeróbki, odkurzacze centralne, pompy 
ciepła C.W.U. 
Tel. 668 645 922. 

Usługi dekarskie - Perfekt dach: pokrycia 
dachowe, wymiana konstrukcji dacho-
wych, kominy z klinkieru, podbitki, mon-
taż okien dachowych i włazów, materiały. 
Łomża, Boguszyce 17, Łukasz Just. 
Tel. 508 637 509.  

IWBUD Iwona Wiśniewska wypożyczalnia 
sprzętu budowlanego i  i ogrodniczego:
- 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 urządzeń 
sanitarnych, kotłownie (olejowe, gazowe, 
węglowe), kolektory słoneczne, pełen za-
kres usług. Tel. 516 376 389.  

Układanie kostki brukowej: podjazdy, ta-
rasy, 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 Sokołowska 
– twoja pewność w rozliczeniach z Urzę-
dem Skarbowym i ZUS. Zapraszamy: ul 3 
Maja 9. Tel. 862 173 474, 606 728 258. 
Pożyczki pozabankowe pod grunty rolne i nie-

ruchomości bez Bik, umowa notarialna, RRSO 
36%, szybko i uczciwie. Tel. 577 873 616.

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 zakre-
sie naprawy: TV, DVD VCR, KAMERY, LAP-
TOPY, 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.zespol-amor.dzs.pl 

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

NIERUCHOMOŚCI
Sprzedam mieszkanie przy ul. Ks. Anny 
22, pow. 72,5 m2, cztery pokoje, duża 

kuchnia. W mieszkaniu parkiet dębowy, 
drewniana stolarka wewnętrzna, okna 
PCV, blisko centrum handlowo - usługo-
we, Galeria, szkoła i przedszkola, szpital, 
przystanek MPK. Tel. 662 307 684.

Sprzedam łąki  9 ha lub trawa, ciągnik 
Zetor 7211 stan bdb, przyczepę do bel 
i inny sprzęt rolnniczy. Tel. 512 807 562

Sprzedam pola i łąki, kawałek lasu 3,29 ha 
Tel. 86 217 92 34, 518 273 277.

Sprzedam atrakcyjną działkę budowla-
ną ze strumykiem 25 ar, Stare Kupiski. 
Tel. 798 356 571.

Sprzedam Kawalerkę po remoncie ka-
pitalnym. 29 m2 (własnościowa). IV 
piętro, ul. Wojska Polskiego. Kontakt: 
533649897

Sprzedam działkę rekreacyjną w Bali-
kach-Ptakach, o powierzchni 800 m2, 
z domkiem (na dole duży pokój z anek-
sem kuchennym i łazienką, na górze 
dwie sypialnie). Tel. 667744311

Lokal usługowo - handlowy 40 m2 do wy-
najęcia. Łomża, Ks. Janusza 11. 
Tel. 507 24 74 64.

Sprzedam 2,76 ha lasu Jurzec Włościański 
tel. 600 343 819

Sprzedam M 5, 80m, 1 piętro w Kolnie 
tel. 600 343 819

Wynajmę dobry lokal w Centrum na dzia-
łalność handlowo - usługową, Łomża, ul. 
Sienkiewicza 2. Tel. 508 051 512

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

Do wynajęcia dwa mieszkania w Łom-
ży po 50 m2 parter i 1 piętro. Wcześniej 
mieszkały rodziny z Czeczenii. 900 zło-
tych odstępne plus 300 czynsz i opłaty. 
Wymagana kaucja. Mieszkania w Cen-

trum, ul. 3 Maja. Tel. 600-588-666

Wynajmę mieszkanie wyłącznie dla stu-
dentów lub uczniów. Dwa pokoje z kuch-
nią. Łomża. Tel. 511 599 670.

RÓŻNE

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

Sprzedam kojec dla psa 2x2,5 m2 z budą. 
Tel. 572 345 607

Gęsie pierze Sprzedam. Tel. 295 940 275.

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

Kawaler samotny po 50-ce, pozna poważną 
kobietę w wieku do 60 lat, cel stały związek. 
Tel. 572 336 245

Sprzedam szeroką kanapę w kolorze cha-
browym bez skrzyni na pościel, w komple-
cie dwa fotele. Jak nowe. Cena 300 zł do 
negocjacji. Łomża. Tel. 667 354 869.

Sprzedam rower zabytek prod.CCCP-ZSRR 
składak koła 20” st.tech. b.dobry. Tel. 508 
479 725.

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

Elektromechanika samochodowa. 
Kompleksowy serwis klimatyzacji, 

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

ul. Akacjowa 5. Tel. 518 362 426. 

Sprzedam WV Polo 2006 rok, 1,2 , czarny. 
Tel. 515 154 710

Sprzedam Renault Megane 2001 rok, 
1,4 benzyna, przebieg 190 tys, stan bdb, 
komplet opon zimowych. Używany przez 
jednego właściciela. Cena 3900 zł. Tel. 784 
660 180

ZDROWIE I URODA

Specjalista foniatra – otolaryngolog Li-
lianna U. Lechowicz. Tel. 086  218 22 29, 
604 504 694.  

MASAŻ LECZNICZY, MASAŻ 
ANTYCELULITOWY (WYŁĄCZNIE 
DLA KOBIET). TEL. 532 284 383.

PRACA

Zatrudnię barmankę, pomoc kuchenną. 
Karczma w Kisielnicy, Tel. 606 387 387.

Zatrudnię do montażu domów drewnia-
nych ekipy lub samodzielnych fachow-
ców. Tel. 600 289 289

Zatrudnię pomoc na cukierni,piekarni. 
Praca zmianowa -Piekarnia Piątnica, 

Stawiskowska 53b, kontakt w godz.8-12,
tel 862191334,602490563, 
piekarnia.piatnica@op.pl

Centrum Medyczne CEUTICA  
w Łomży zatrudni na umowę  

o pracę KOSMETYCZKĘ.     
Kontakt 792 438 826 lub 

klinikaceutica@gmail.com

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
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Brązowy medal podczas Ogólnopol-
skiej Olimpiady Młodzieży rozgrywa-
nej w Poznaniu wywalczyła sztafeta 
4x400 metrów chłopców z PREFBETU 
z czasem z czasem 3:24,20. 

- Nasi zawodnicy stoczy-
li ciężki bój, walka o medale 
toczyła się do samej mety. Na 
szczęście  rywalizacja zakoń-
czyła się dla nas pomyślnie 
i przyniosła upragniony medal 
mistrzostw Polski. Warto w tym 
miejscu zaznaczyć, że jest to 
już dziesiąty medal krajowego 
czempionatu w sztafecie 4x400 
wywalczony przez zawodników 
z naszego klubu w ostatnich 14. 

latach. Sztafetę tworzyli  Igor 
Duchnowski, Dawid Likwiarz, 
Bartosz Jurak i Piotr Dąbrowski 
– mówi Andrzej Korytkowski, 
prezes i szkoleniowiec PRE-
FBETU. - Cieszę się niezmier-
nie z tego krążka, ponieważ - 
pomimo że na żadnej ze zmian 
nie spadliśmy poniżej trzeciego 
miejsca - losy medalu ważyły się 
do ostatnich metrów. Spośród 
tych 10. sztafetowych medali 
zdobytych w historii klubu na 
pewno ten było najciężej wy-
walczyć i była najmniejsza róż-
nica nad pokonanymi rywalami. 
Szczególnie pozytywne jest to, 
że nasz drugi skład osiągnął 

szósty czas imprezy, a z całej 
ósemki z obu sztafet, tylko je-
den przechodzi za rok do kate-
gorii juniora – dodaje. 

Obok sztafet 4x400 we 
współzawodnictwie OOM star-
towali  jeszcze inni zawodnicy 
„PREFBETU ŚNIADOWO” 
Łomża:

Bartłomiej Folga – 10 miejsce 
na 1500 m; 

Paweł Dąbrowski, Igor 
Duchnowski, Bartosz Jurak 
i Piotr Dąbrowski – 10 miejsce 
w sztafecie 4x100 m;

Karolina Dzwonkowska -13 
miejsce na 1500 m z przeszko-
dami; 

Dawid Likwiarz-  16 miejsce 
na 800m; 

Piotr Dąbrowski – 16 miejsce 
na 400 m; 

Paweł Dąbrowski – 19 miej-
sce na 100 m.

Akademicka  
i bokserska  
siła Łomży

Otrzymaliśmy oficjalne podsumowa-
nie akademickich mistrzostw Polski 
w boksie, rozegranych w końcu czerw-
ca po raz czwarty, a po raz pierwszy 
w Łomży. Mamy powody do dumy: 
Państwowa Wyższa Szkoła Informa-
tyki i Przedsiębiorczości znalazła się 
wśród najlepszych uczelni. Łomża 
wraz z Białymstokiem - wśród najlep-
szych regionów pięściarskich w kraju.     

Jeżeli dodamy do tego łom-
żyniaka Zbigniewa Maleszew-
skiego w funkcji  wiceprezesa 
Polskiego Związku Bokserskiego, 
wprowadzenie kształcenia trene-
rów pięściarstwa w Państwowej 
Wyższej Szkole Informatyki 
i Przedsiębiorczości oraz orga-
nizację kolejnych większych im-
prez w tej dyscyplinie, to wygląda 
na to, że Łomża staje się bardzo 
znaczącym w kraju ośrodkiem 
boksu w formule olimpijskiej.    

KOMUNIKAT KOŃCOWY 
IV Indywidualnych Mistrzostw Polski 
AZS 

W dniach 26-29.06.2019r. 
w Łomży odbyły się IV Indy-
widualne Mistrzostwa Polski 
Akademickich Związków Spor-
towych w Boksie Olimpijskim 
kobiet i mężczyzn. Łącznie 
wystąpiło 41 zawodników i za-
wodniczek reprezentujących 28 
uczelni. 

Kobiety - 11 zawodniczek 
Mężczyźni - 30 zawodników 
W poszczególnych katego-

riach zgłosiła się następująca 
ilość uczestników: 

Kobiety: 
Kat. 51 kg. - 2 zawodniczki 
Kat. 57 kg. - 4 zawodniczki 

Kat. 69 kg. - 2 zawodniczki 
Kat. 81+ kg. - 3 zawodniczki 
Mężczyźni: 
Kat. 56 kg. - 2 zawodników 
Kat. 64 kg. - 3 zawodników 
Kat. 69 kg. - 6 zawodników 
Kat. 75 kg. - 9 zawodników 
Kat. 81 kg. - 5 zawodników 
Kat. 91 kg. - 3 zawodników 
Kat. 91+ kg. - 2 zawodników 
Wyniki końcowe:] 
Kat. 51 kg. 1. ASANOWICZ 

Róża - WSWFiT Białystok 
2. BUKOWSKA Dorota - 

PWSIiP Łomża 
Kat. 57 kg. 1. KOCIOŁEK 

Żaklina - Uniwersytet Łódzki 
2. SNADNA Natalia - Uni-

wersytet Morski w Gdyni 
3. SIMSAK Klaudia - Aka-

demia WSB Dąbrowa Górnicza 
PSZCZÓŁKOWSKA Pa-

trycja - Elbląska Uczelnia Hu-
manistyczno-Ekonomiczna 

Kat. 69 kg. 1. SZARAŃSKA 
Katarzyna - Uniwersytet Szcze-

ciński 
2. BILOUS Anna - Uniwer-

sytet Śląski 
Kat. 81+ kg. 1. KUSIAK Syl-

wia - Uniwersytet Szczeciński 
2. GOJKO Aneta - PWSIiP 

Łomża 
3. LEMAŃSKA Antonina 

- Uniwersytet Kazimierza Wiel-
kiego w Bydgoszczy 

Mężczyźni: 
Kat. 56 kg. 1. NIEDŹ-

WIECKI Mariusz - Politechni-
ka Białostocka 

2. ŻUK Piotr - PWSIiP 
Łomża. 

Kat. 64 kg. 1. MALESZEW-
SKI Daniel - PWSIiP Łomża 

2. KAPELEWSKI Marcin - 
PWSIiP Łomża 

3. GAWĘCKI Mateusz - 
PWSIiP Łomża 

Kat. 69 kg. 1. ŁAPAWA Ka-
rol - Uniwersytet Ekonomiczny 
w Poznaniu 

2. TOBERA Mikołaj - UMK 

Toruń 
3. PIECH Mateusz - AWF 

Kraków 
PIWOWAR Damian - Uni-

wersytet Śląski 
5-6 KAROLAK Mateusz - 

AWF Warszawa 
STĘPIŃSKI Tomasz - 

WSEiZ Warszawa 
Kat. 75 kg. 1. GOŁĘBIEW-

SKI Bartosz - Wszechnica Świę-
tokrzyska 

2. AL.NASER Adnan - 
AWF Kraków 

3. CHMIEL Tomasz - Szko-
ła Główna Służby Pożarniczej 
Warszawa 

PRZYBYLSKI Tomasz - 
AZS AWF Wrocław 

5-8 KRZYŻOSIAK Karol - 
Uniwersytet im. Adama Mickie-
wicza Poznań 

SKÓRKA Bartosz - AWF 
Poznań 

SPOŹDZIAŁ Adrian - Uni-
wersytet Szczeciński 

LATOS Wojciech - Wyższa 
Szkoła Bankowa Poznań 

9. CHRZUSZCZ Kamil 
- Uniwersytet Humanistyczno-
-Przyrodniczy Częstochowa 

Kat. 81 kg. 1. WODZIŃSKI 
Mateusz - AWF Katowice 

2. KACZMARKIEWICZ 
Konrad Uniwersytet Szczeciński 

3. KACZOROWSKI Da-
mian - PWZS Tarnobrzeg 

NASIŁOWSKI Jakub - 
WSKFiT Pruszków 

5. LISEK Maciej - AWF Ka-
towice 

Kat. 91 kg. 1. LISEK Witold 
- AWF Katowice 

2. KOWALCZYK Mateusz - 
PWSZ Racibórz 

3. TRZNADEL Błażej - Po-
litechnika Koszalińska 

Kat. 91+ kg. 1. RUP Jacek 
- Uniwersytet Humanistyczno-
-Przyrodniczy Częstochow 

2. KUKUC Jan - PPWZS 
Nowy Targ 

Punktacja zespołowa: 
PWSIiP Łomża 126 
Uniwersytet Szczeciński 82 
AWF Katowice 61 
AWF Kraków 38 
Uniwersytet Śląski 38 
Uniwersytet Humanistyczno-
-Przyrodniczy Częstochowa 25 
Politechnika Białostocka 25 
Uniwersytet Łódzki 25 
Wszechnica Świętokrzyska 25 
Uniwersytet Ekonomiczny 
w Poznaniu 25 
WSWFiT Białystok 25 
PPWZS Nowy Targ 21 
UMK Toruń 21 
Uniwersytet Morski w Gdyni 21 
PWSZ Racibórz 21 
Elbląska Uczelnia Humanistycz-
no-Ekonomiczna 17 
Akademia WSB Dąbrowa Gór-
nicza 17 
WSKFiT Pruszków 17 

Sztafeta „PREFBETU ŚNIADOWO” 
Łomża na medal
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Dr Tomasz Waldziński, kierownik 
Zakładu Kultury Fizycznej w Pań-
stwowej Wyższej Szkole Informatyki 
i Przedsiębiorczości w Łomży, uzyskał 
prestiżową specjalizację w tenisie  
Trener Coach przyznawaną przez In-
ternational Tennis Federation. Tego 
typu uprawnienie trenerskie jest 
identyfikowalne w skali międzynaro-
dowej, a w Polsce posiada je zaledwie 
kilka osób. 

Zdobyta przez dra Tomasza 
Waldzińskiego unikalna akre-
dytacja Międzynarodowej Fe-
deracji Tenisa oznacza, że może 
on trenować zawodników wyso-
kowyczynowych, którzy startują 
w turniejach międzynarodowych 
– TE, ITF, WTA, ATP. Wy-
kładowca z „Państwówki” wziął 
udział w trwającym 250 godzin 
kursie prowadzonym przez naj-
lepszych szkoleniowców świata: 
Louisa Cayera (trener braci Mur-
ray’ów oraz dziewięciu innych 
znakomitych zawodników),  Si-
mona Wheatley’a (prowadzi kurs 
High Performance dla LTA), 
Carla Maesa (wieloletni trenera 
Kim Clisters), Richarda Schon-
borna (były główny trenera DTB, 
który pracował min. z Borisem 
Beckerem i Steffi Graff ),  Hrvoje 
Zmajic’a  (trener-metodyk ITF, 
najlepszy w Europie specjalista 
od biomechaniki tenisa) oraz 
Mieczysława Bogusławskiego 
(były trener Jerzego Janowicza 
oraz kadry Kazachstanu).  

„Radosny, przyjazny, ambitny”
Dr Tomasz Wardziński 

od 1997 roku jest  trenerem 
w Uczniowskim Klubie Sporto-
wym „Return” w Łomży, który 
zgodnie z rankingiem Polskiego 
Związku Tenisa jest uznawany 
od kilku lat za najlepszy tego 
typu klub w woj. podlaskim. Na 
znakomity wynik wpływają osią-
gnięcia tenisistów na arenie ogól-
nopolskiej i międzynarodowej, 
ale także ranga organizowanych 
przez klub imprez sportowych. 
Trenują w nim dzieci i młodzież 
do osiemnastego roku życia. 
Pasję do tenisa zaszczepia tak-
że w PWSIiP, w praktyce i na 
polu badawczym, gdzie analizuje 
wpływ budowy antropometrycz-
nej oraz poziom zdolności moto-
rycznych tenisistów na osiągany 
przez nich wynik sportowy. 

– Radosny, przyjazny, am-
bitny – tak o doktorze Wal-
dzińskim mówią w środowisku 
akademickim wykładowcy i stu-
denci. Chętnie dzieli się swoim 
zapałem, wiedzą oraz życiową 
maksymą: „Wysiłek fizyczny me-
dycyną jutra”. Pod jego rządami 
kierunek wychowanie fizyczne 
w PWSIiP wzbogacił się o dwie 

specjalizacje: instruktor tenisa 
oraz trener boksu II klasy. A stu-
dia w „Państwówce” rekomendu-
je na swojej stronie internetowej 
Polski Związek Bokserski, jego 
władze liczą, że PWSIiP stanie 
się kuźnią trenerów boksu. – Nie 
każdy absolwent wychowania fi-
zycznego będzie nauczycielem 
WF. Dlatego  gwarantujemy na-
szym studentom także atrakcyjne 
i rekomendowane przez Polskie 
Związki Sportowe uprawnienia 
trenerskie i instruktorskie, aby 
mogli pracować w przyszłości 
w klubach sportowych lub na-
wet je zakładać, i żeby szlifo-
wali młode talenty – mówi dr 
Tomasz Waldziński. Z myślą 
o żakach zorganizował w 2019 
roku profesjonalny kurs anima-
tora tenisa. Wzięli w nim udział, 
poza studentami wychowania 
fizycznego, także obcokrajowcy, 
którzy do PWSIiP przyjechali 
jako uczestnicy programu Era-
smus+. Ze studentami wycho-
wania fizycznego dr Waldziński 
wyjeżdża na finansowane przez 
uczelnię obozy sportowe: zimo-
wy z nauką narciarstwa zjazdo-
wego, wędrowny w górach oraz 
letni z nauką żeglarstwa, kaja-
karstwa, ratownictwa medycz-
nego i windsurfingu. 

Sporta i badania naukowe 
– Na sukces Zakładu Kultu-

ry Fizycznej pracuje wiele osób – 
mówi dr Tomasz Waldziński. Ma 
tu na myśli przede wszystkim 
młodych doktorantów: Paw-

ła Arnistę, który dba, aby Klub 
Uczelniany AZS PWSIP do-
brze funkcjonował w strukturze 
łomżyńskiej uczelni, organizuje 
zajęcia sportowo-rekreacyjne dla 
studentów wszystkich kierun-
ków i wykładowców wszystkich 
wydziałów uczelni; Weronikę 
Łubę, ambitną pingpongistkę,  
która podprowadziła zespół AZS 
PWSIP Metal-Technik do pre-
stiżowego awansu do ekstraklasy; 

Aleksandrę Durzyńską, opiekun-
kę Studenckiego Koła Nauko-
wego Fizjologii Ekstremalnej, 
trenerkę oraz wychowankę klu-
bu UKS „Return” Łomża, z któ-
rą Waldziński dzieli praktyczną 
i naukową pasję do tenisa. 

W 2018 roku dr Tomasz Wal-
dziński, wspólnie z doktorantami 
ze swojego zespołu, opracowa-
li tzw. kartę aplikacji produktu, 
dzięki której kluby w woj. podla-

skim oraz niektóre krajowe mogą 
skutecznie prognozować przyszłe 
wyniki sportowe młodych tenisi-
stów. – Nasz skromny, niewielki, 
ale wspaniały Zakład prowadzi 
badania dotyczące tenisistów. 
Cieszymy się, gdy wyniki naszych 
analiz przekładają się na praktykę 
krajowych klubów i przyczyniają 
do sukcesu dyscypliny, która jest 
moją życiowa pasją – mówi dr 
Waldziński. On i jego współpra-
cownicy z PWSIiP publikują wy-
niki sportowych analiz w czasopi-
smach naukowych: Baltic Journal 
of Health and Physical Activity 
(Gdańsk); Journal of Physical 
Education and Human Move-
ment (Panama); LASE Journal 
of Sport Science (Ryga); Health, 
Fitness and Education in V4 Co-
untries (Bydgoszcz); Polish Jour-
nal of Applied Sciences (Łom-
ża); Rocznik Naukowy AWFiS 
w Gdańsku. – Nauka w coraz 
większym zakresie determinu-
je sukcesy sportowe, poprzez 
wdrażanie określonych metod 
treningowych, prognozowanie 
wyników sportowych na pod-
stawie dostępnych o zawodniku 
informacji antropometrycznych, 
fizjologicznych i biologicznych – 
wyjaśnia dr Tomasz Waldziński. 
Jego marzeniem jest, aby na łom-
żyńskiej uczelni powstało Labo-
ratorium Wysiłku Fizycznego, 
czyli miejsce, w którym tego typu 
badania będą prowadzone przy 
współpracy z klubami sportowy-
mi regionu i z wykorzystaniem 
zaawansowanego medycznego 
sprzętu. 

Tenisowy Trener Coach z PWSIiP
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