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Hasłem tegorocznej piel-
grzymki, na którą wyruszyło bli-
sko 150. pątników, jest wezwanie: 
„Idź za Bożym Duchem”.

- Przemierzając drogi ojczy-
stej ziemi, podążamy za głosem 
Ducha Świętego, który zapra-
sza nas do przyjaźni z Jezu-
sem Chrystusem i Jego Matką, 
a także odkrywamy swoje miej-
sce w społeczeństwie, Kościele 
i świecie. Pielgrzymka jest takim 
pięknym i intensywnym czasem 
doświadczenia wolności i ra-
dości bycia z innymi i bycia dla 
innych, bo przecież tam właśnie 
nie tylko doświadczamy dobro-
ci i pomocy braci pielgrzymów 
i gospodarzy, ale i sami możemy 
tę pomoc i dobroć okazywać, co 
daje ogromną radość i satysfak-
cję – mówi biskup Janusz Step-
nowski, ordynariusz Diecezji 
Łomżyńskiej.

Niektórzy, jak Pan Mirosław, 
na dzień wymarszu czekają cały 
rok. 

Wielki krok do tytułu zawodowego 
mistrza świata w boksie wagi ciężkiej 
zrobił Adam Kownacki. Pięściarz z Ko-
narzyc i Łomży, po 12 rundach wojny 
w Barclays Center w Nowym Jorku 
wygrał na punkty z Chrisem Arreolą.  
Jeden sędzia punktował 118 do 112 
dla  „Babyface”, dwóch 117:111. 

Po walce Adam Kownacki 
przysiadł się do komentujących 
wydarzenie dla telewizji FOX 
Lennoxa Lewisa i Deontaya 
Wildera. „ Dokonałem dziś hi-
storycznej rzeczy, ale na tym nie 
koniec. Chcę zostać pierwszym 

polskim mistrzem świata. Dla-
tego Deontay, wybieram się do 
ciebie! - zapowiedział Kownac-
ki klepiąc Wildera po ramieniu” 
- relacjonuje portal Onet. 

Rekord
Adam Kownacki zdobył 

w sobotniej walce pas  interkon-
tynentalnego mistrza federacji 
IBF w wadze ciężkiej. Trochę to 
zostało wymyślone, aby starcie 
było o „coś”, bo naprawdę bokser 

Ciąg dalszy na str. 23

Piękno duchowego przeżycia, 
czyli 35. Piesza Pielgrzymka Łomżyńska na Jasną Górę 

Chcę zostać pierwszym polskim 
mistrzem świata - zapowiedział 

Adam „Babyface” Kownacki

Dokończenie na str. 7

Dlaczego zdecydowałam się wyruszyć na pielgrzymi szlak? Bo chcę podziękować Maryi za pewne sprawy, które ułożyły się w moim 

życiu, właśnie za jej wstawiennictwem. Chcę także prosić o łaski dla siebie i moich bliskich – tłumaczy Magdalena, która piękno 

duchowego przeżycia w 35. Pieszej Pielgrzymce Łomżyńskiej na Jasną Górę, mimo młodego wieku, odkrywa po raz czwarty. 



2 www.narew.info

Koalicja Obywatelska, czyli Platforma 
Obywatelska, Nowoczesna, Inicjaty-
wa Polska, Zieloni oraz działacze i ak-
tywiści społeczni, ogłosiła kto jesienią 
tego roku zajmie pierwsze miejsca, na 
listach wyborczych do Sejmu. W okrę-
gu, który stanowi  całe województwo 
podlaskie niespodzianki nie ma - „je-
dynką” będzie poseł i lider struktur PO 
w regionie Robert Tyszkiewicz, a łom-
żyniak Maciej Borysewicz ma pozycję 
nr 4.  

Kilka godzin później lider PO 
w województwie opublikował na 
Twitterze trochę więcej szczegó-
łów regionalnej listy wyborczej:  

„Czołówka listy #KoalicjaOby-
watelska przyjęta dziś przez ZK: 1. 
R. Tyszkiewicz 2. @KTruskolaski 
3. @bozenakaminska 4. M. Bory-
sewicz @MacBor4 5. E. Czykwin 
6. @Jolanta_Den 28. @tcimosze-
wicz Jestem dumny, że wspólnie 
zawalczymy o sprawy mieszkańców 
Podlasia  w jesiennych wyborach „ - 
napisał Robert Tyszkiewicz.

Kraj
Prezentacji „jedynek” dokonał 

przewodniczący Platformy Grze-
gorz Schetyna. Jego czeka naj-
cięższy bój w Warszawie, gdzie 
głównego przeciwnika będzie 
miał w Jarosławie Kaczyńskim, 
prezesie Prawa i Sprawiedliwości. 
Borys Budka będzie się starał po-
konać premiera Mateusza Mora-
wieckiego w Katowicach, a bar-
dzo popularny jeszcze niedawno 
sprawozdawca sportowy Tomasz 
Zimoch wicepremiera Piotra 
Glińskiego w Łodzi. W Krako-
wie startuje były wiceminister 
spraw zagranicznych  w rządzie 
PiS Paweł Kowal, a jego główną 
rywalką będzie Małgorzata Was-
sermann.

Na listach KO jest jeszcze 
więcej znanych postaci, np. To-
masz Siemoniak, Cezary Gra-
barczyk, Joanna Mucha, Kamila 

Gasiuk-Pihowicz czy Bartłomiej 
Sienkiewicz. Część „jedynek” to 
koalicjanci, ale jest też sporo zu-
pełnie nowych postaci. Koalicji 
udało się również pozyskać kil-
koro rozpoznawalnych polityków 
lewicy np. Jerzego Wenderlicha 
czy Katarzynę Piekarską.

Lewica startująca oddzielnie 
skierowała do pozostałych ugru-
powań opozycyjnych apel, aby 
nie wystawiać przeciw sobie wza-
jemnie kandydatów w okręgach 
wyborczych do Senatu. Propozy-
cja jest rozważana - zadeklarowa-
li zgodnie zainteresowani.                            

Liderzy list wyborczych KO do Sejmu
Okręg nr 1 Legnica - Piotr Borys
Okręg nr 2 Wałbrzych - Tomasz 
Siemoniak
Okręg nr 3 Wrocław - Małgorzata 
Kidawa-Błońska
Okręg nr 4 Bydgoszcz - Krzysztof 
Brejza
Okręg nr 5 Toruń - Tomasz Lenz
Okręg nr 6 Lublin - Joanna Mucha
Okręg nr 7 Chełm - Rijad Haidar
Okręg nr 8 Zielona Góra - Tomasz 
Aniśko
Okręg nr 9 Łódź - Tomasz Zimoch
Okręg nr 10 Piotrków Trybunkalski - 
Cezary Grabarczyk
Okręg nr 11 Sieradz - Cezary 
Tomczyk
Okręg nr 12 Chrzanów - Dorota 
Niedziela
Okręg nr 13 Kraków - Paweł Kowal
Okręg nr 14 Nowy Sącz - Jagna 
Marczułajtis-Walczak
Okręg nr 15 Tarnów - Urszula 
Augustyn
Okręg nr 16 Płock - Marcin 
Kierwiński
Okręg nr 17 Radom - Joanna Kluzik-
Rostkowska
Okręg nr 18 Siedlce - Kamila Gasiuk-
Pihowicz
Okręg nr 19 Warszawa - Grzegorz 
Schetyna
Okręg nr 20 Warszawa II - Jan 
Grabiec
Okręg nr 21 Opole - Witold 

Zembaczyński
Okręg nr 22 Krosno - Joanna 
Frydrych
Okręg nr 23 Rzeszów - Tadeusz 
Ferenc
Okręg nr 24 Białystok - Robert 
Tyszkiewicz
Okręg nr 25 Gdańsk - Sławomir 
Neumann
Okręg nr 26 Gdynia - Barbara 
Nowacka
Okręg nr 27 Bielsko-Biała - 
Mirosława Nykiel
Okręg nr 28 Częstochowa - Izabela 
Leszczyna
Okręg nr 29 Katowice II - Marta 
Golbik
Okręg nr 30 Rybnik - Marek Krząkała
Okręg nr 31 Katowice - Borys Budka
Okręg nr 32 Sosnowiec - Wojciech 
Saługa
Okręg nr 33 Kielce - Bartłomiej 
Sienkiewicz
Okręg nr 34 Elbląg - Jacek Protas
Okręg nr 35 Olsztyn - Janusz Cichoń
Okręg nr 36 Kalisz - Mariusz Witczak
Okręg nr 37 Konin - Tomasz Nowak
Okręg nr 38 Piła - Małgorzata 
Janyska
Okręg nr 39 Poznań - Joanna 
Jaśkowiak
Okręg nr 40 Koszalin - Sławomir 
Nitras
Okręg nr 41 Szczecin - Arkadiusz 
Marchewka.
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Łomża i Ostrołęka chcą 
wykorzystać szansę 

Prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski oraz prezydent Ostrołęki Łukasz Kulik 
skierowali wspólne pismo do premiera Mateusza Morawieckiego ws. możliwej 
delokalizacji urzędów centralnych – informuje  Urząd Miejski w Łomży.  Obaj 
samorządowcy uważają, że przeniesienie przynajmniej jednej centralnej insty-
tucji do zespołu miast Łomża - Ostrołęka będzie szansą na zmniejszenie stopy 
bezrobocia i wzmocnienie lokalnej gospodarki oraz infrastruktury.

W spotkaniu, które odbyło się 1 sierpnia 2019 r. w łomżyńskim 
Ratuszu uczestniczyła również poseł Bernadeta Krynicka, która za-
powiedziała wsparcie działań w tej sprawie. Prezydenci obu miast 
zwrócili się do niej z prośbą, aby pomogła zorganizować wizytę w Mi-
nisterstwie Przedsiębiorczości i Technologii, by można było już szcze-
gółowo porozmawiać o delokalizacji urzędów centralnych i ewentual-
nym ulokowaniu jednego lub kilku z nich w Łomży i Ostrołęce.

W połowie lipca Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii 
opublikowało raport pn. „Uwarunkowanie delokalizacji centralnych 
urzędów w Polsce”. Zgodnie z jego treścią przeniesienie urzędów cen-
tralnych z Warszawy do innych miast pozwoliłoby m. in. obniżyć kosz-
ty funkcjonowania i zapewnić dopływ nowych kadr. Przeprowadzka 
może czekać w sumie 31 urzędów. We wspomnianym dokumencie 
zespół miast Łomża - Ostrołęka znajduje się wysoko na liście lokali-
zacji, które powinny być wzięte w pierwszej kolejności, jako docelowe 
miejsca urzędów centralnych.

Przypominamy fragmenty materiału dotyczącego tej sprawy opu-
blikowanego na www.narew.info i w Tygodnika Narew:

Łomża - Ostrołęka: zespół z potencjałem  
Omówienie, raportu MPiT, który nosi  tytuł  „Uwarunkowania 

delokalizacji centralnych urzędów w Polsce” i  przygotowany został  
przez ekspertów, opublikował rządowy portal www.gov.pl.  Diagnoza 
sytuacji dokonana przez autorów wskazuje, że:  

• W Polsce jest 107 urzędów centralnych, 
• Tylko 14 z nich jest zlokalizowanych poza Warszawą, 
• Co najmniej 31 urzędów centralnych potencjalnie mogłyby mieć 

swoją siedzibę poza Warszawą. 

Fragmenty Raportu:
Wedle hierarchii opisanej w Koncepcji Przestrzennego Zagospo-

darowania Kraju, funkcje o charakterze krajowym powinny pełnić: a) 
miasta o podstawowym znaczeniu dla struktury osadniczej: Warsza-
wa, Kraków, Gdańsk-Gdynia, Wrocław, Poznań, Katowice – Aglome-
racja Górnośląska, Łódź, Szczecin, Bydgoszcz z Toruniem i Lublin; 
b) pozostałe ośrodki wojewódzkie pełniące szereg funkcji krajowych: 
Białystok, Gorzów Wielkopolski, Kielce, Olsztyn, Opole, Rzeszów, 
Zielona Góra; c) ośrodki o znaczeniu regionalnym połączone węzłami 
z główną siecią osadniczą: Częstochowa, Radom, Bielsko-Biała, Ryb-
nik, Płock, Elbląg, Wałbrzych, Włocławek, Tarnów, Kalisz z Ostro-
wem Wlkp., Koszalin, Legnica, Grudziądz, Słupsk. Dodatkowo do 
listy miast według delimitacji KPZK zostaną dodane Siedlce oraz 
zespół Łomży i Ostrołęki, które według celnej analizy Łukasza Zabo-
rowskiego powinny być rozważane jako ośrodki regionalne. 

Znane są „jedynki”  Koalicji Obywatelskiej

Podczas spotkania 
w Łomży, od lewej 
Krzysztof Truskolaski, 
Katarzyna Lubnauer, 
Maciej Borysewicz, 
Grzegorz Schetyna 
i Robert Tyszkiewicz
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To kolejny element re-
alizacji programu Prawa 
i Sprawiedliwości, rządu 
premiera Mateusza Mora-
wieckiego w zakresie walki 
z różnego rodzaju wyklu-
czeniami społecznymi po-
wiedział –  wojewoda pod-
laski Bohdan Paszkowski 
o projekcie przywracają-
cym połączenia lokalne. 

Pierwsze autobusy wyjadą na 
trasy pomijane dotąd lub zupeł-
nie nowe dzięki wsparciu ustawy 
o Funduszu rozwoju przewozów 
autobusowych powinny ruszyć 
od września tego roku. Z budże-
tu państwa na realizację progra-
mu w 2019 r. trafi 300 mln zł, 
a w 2020 r. – 800 mln zł. Z dopłat 
na transport autobusowy skorzy-
stają głównie mieszkańcy wsi 
i miasteczek.

Wojewoda podlaski Boh-
dan Paszkowski spotkał się 
z samorządowcami, z którymi 
rozmawiał o zasadach udziału 
w nowym rządowym programie 
przywracającym lokalne połącze-
nia autobusowe.

- Fundusz Dróg Samorzą-
dowych poprawia stan dróg po-
wiatowych i gminnych, ale ważne 
jest też, by przewozy autobusowe 
w Polsce powiatowej i ten ele-
ment infrastruktury komunika-
cyjnej został odtworzony – pod-
kreślał wojewoda. Przypomniał, 
że w tym tygodniu  wtorek pod-
pisał z ministrem infrastruktury 
Andrzejem Adamczykiem poro-
zumienie w zakresie zasad dopłat 
do przewozów autobusowych.

Zgodnie z zapowiedziami, 
Bohdan Paszkowski jeszcze 
w tym tygodniu ogłosi na-
bór, który będzie trwał 12 dni 
i w tym czasie potencjalni or-
ganizatorzy, czyli wójtowie, 
burmistrzowie, starostowie 
składają wnioski na konkret-
ne linie, które chcą uruchomić. 
Rozstrzygnięcie takiego na-
boru powinno nastąpić w cią-
gu kolejnych dziesięciu dni, 
tak aby organizator z końcem 
sierpnia wiedział, że otrzymuje 
środki i może takie linie uru-
chomić od pierwszego wrze-
śnia tego roku.

W spotkaniu z wojewodą 
wzięła udział grupa samorzą-
dowców, którzy wstępnie okre-
ślili swoje potrzeby. Np. Bogdan 
Zieliński, starosta wysokoma-
zowiecki, mówił o linii Wysokie 
Mazowieckie – Krzyżewo, któ-
ra łączyłaby kilka miejscowo-

ści gminnych  w tym regionie. 
Z nieoficjalnych informacji wy-
nika, że samorządowcy dostrze-
gają potrzebę utworzenia połą-
czeń np. do miejscowości przy 
ważnych trasach dalekobieżnych. 
Obsługujący je przewoźnicy 
przeważnie organizują kursy po-
spieszne, czyli obsługujące tylko 
duże „przystanki”, a mieszkańcy 
mniejszych społeczności miewają 
problemy. W każdym razie staro-
stowie, burmistrzowie i wójtowie 
muszą dosyć szybko uwinąć się 
z propozycjami, bo do połowy 
sierpnia powinny zapaść ustale-
nia.

W województwie podla-
skim walka z wykluczeniem 
powinna być nieco prostsza 
niż gdzie indziej. Główny 
przewoźnik, który może być 
uczestnikiem programu, czyli 
PKS Nova, to spółka samorzą-
du województwa złożona z kil-
ku dawnych przedsiębiorstw 
PKS rozmieszczonych w róż-
nych częściach województwa. 
To może ułatwić planowanie 
nowej siatki połączeń i ko-
ordynację ich obsługi. Prezes 
PKS Nova Andrzej Miodu-
szewski był zresztą uczestni-
kiem spotkania samorządow-
ców z wojewodą.            

Jak informuje Podlaski Urząd 
Wojewódzki, w tym roku do sa-
morządów trafi 300 mln zł na 
walkę z wykluczeniem komuni-
kacyjnym, w następnych latach 
po 800 mln zł. Z dopłat na trans-
port skorzystają przede wszyst-
kim gminy wiejskie.  Nowy rzą-
dowy program zlikwiduje białe 
plamy na mapie połączeń auto-
busowych Podlasia oraz połączy 
ze sobą wszystkie gminy i powia-
ty. Niemożność dojazdu ze wsi 
czy małego miasteczka do pracy, 
szkoły czy lekarza nie powinna 
być już dla mieszkańców regionu 
problemem.

Połączenia lokalne  
– zasady działania programu

Z Funduszu rozwoju prze-
wozów autobusowych o charak-
terze użyteczności publicznej 
dofinansowywane będzie przy-
wracanie lokalnych połączeń au-
tobusowych. Dofinansowanie ma 
dotyczyć linii komunikacyjnych 
nie funkcjonujących od co naj-
mniej 3 miesięcy przed wejściem 
w życie ustawy i na które umowa 
o świadczenie usług dotyczących 
publicznego transportu zbioro-
wego zostanie zawarta po jej wej-
ściu w życie.

Fundusz rozwoju przewo-
zów autobusowych o charakte-
rze użyteczności publicznej jest 

państwowym funduszem celo-
wym, którego dysponentem jest 
minister do spraw transportu. 
Obsługę Funduszu na zasadach 
określonych w umowie z jego 
dysponentem będzie prowadził 
Bank Gospodarstwa Krajowego.

Organizator publicznego 
transportu zbiorowego (jed-
nostka samorządu terytorialne-
go) może uzyskać ze środków 
Funduszu dopłatę po zawarciu 
umowy z wojewodą. Umowa jest 
zawierana na wniosek organiza-
tora po zakończeniu procedury 

naboru i oceny wniosków o obję-
cie dopłatą. Do 31 grudnia 2021 
r. dopłatę ustala się w kwocie nie 
wyższej niż 1 zł do 1 wozokilo-
metra przewozu autobusowego 
o charakterze użyteczności pu-
blicznej.

Warunkiem uzyskania  
dopłaty jest:

1. Sfinansowanie ze środ-
ków własnych organizatora czę-
ści ceny usługi w wysokości nie 
mniejszej niż 10%.

2. Zawarcie umowy 
o świadczenie usług w zakresie 
publicznego transportu zbio-
rowego 

– określonej w art. 4 ust. 1 pkt. 
24 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 
r. o publicznym transporcie dro-
gowym.

„Ustawy o Funduszu roz-
woju przewozów autobusowych 
o charakterze użyteczności pu-
blicznej” nie stosuje się do prze-
wozów w ramach komunikacji 
miejskiej.

Autobus dojedzie gdzie trzeba 
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Ma numer PL0384.15.4119. Ale któżby 
potrafił to zapamiętać? Dlatego nosi 
też imię „Pliszka”, bo była najmniejsza 
ze wszystkich gołębi w gołębniku. Te-
raz jest jednym z największych gołę-
bi pocztowych w Polsce, a może i na 
świecie. Największych siłą, mądro-
ścią, wytrwałością, sprytem. „Pliszka” 
przeleciała 2990 kilometrów nad Eu-
ropą i w 27 dni dotarła z Lizbony do 
swego domu w Nowogrodzie.       

- Do tej pory nie jest znany 
przypadek, aby gołąb w zawo-
dach sportowych wrócił z tak 
ogromnej odległości w Europie, 
a nawet i na świecie –podkre-
śla Janusz Dąbrowski, miłośnik 
gołębi pocztowych i propagator 
znakomitych łomżyńskich ho-
dowców.

Nad Europą    
PL0384.15.4119 to samicz-

ka. Niebieska nakrapiana. Hodu-
je ją emerytowany strażak Jerzy 
Wyszyński (61 lat ), który do 
Polskiego Związku Hodowców 
Gołębi Pocztowych należy od 
1987 roku w sekcji Nowogród, 
Oddział Łomża Miasto. Specja-
lizuje się w lotach dalekodystan-
sowych .

Zdaniem Janusza Dąbrow-
skiego – choć nie kryje, że 
porównanie jest ryzykowne – 
„Pliszka” jest gołębim Piotrem 
Łobodzińskim, łomżyniakiem 
z wyboru, który uprawia niety-
powy sport. Biega  po schodach 
najwyższych budynków na kuli 
ziemskiej i, ponieważ robi to naj-
lepiej na świecie, stał się sławny 

na cały świat. Należy do Lu-
dowego Łomżyńskiego Klubu 
Sportowego „Prefbet Śniadowo” 
Łomża. Jest kilkukrotnym mi-
strzem świata, wygrywa najbar-
dziej prestiżowe zawody w Pary-
żu, Nowym Jorku, Szanghaju czy 
Hongkongu. Rozsławia  Łomżę 
swoimi wyczynami.

Gołębica Jerzego Wyszyńskie-
go dokonała niebywałego wyczy-
nu: w 27 dni przeleciała odległość 
2990 km. Została wypuszczona 
2 lipca o godz. 6:50 w Lizbonie. 
Wróciła do Jerzego Wyszyńskiego 
28 lipca o godz. 15:06. 

Jak opowiada Janusz Dą-
browski, „Pliszka” leciała oko-
ło 200 km przez pasma górskie 
w Hiszpanii. Potem  2800 km 
nad wielką Niziną Europejską 
rozciągającą się aż po Ural. Co 
dzień, według wyznaczonego 
przez siebie azymutu, zbliżała się 
do celu. Leciała sama. Napotkane 
gołębie pozostawiała za sobą, nie 
szukała towarzystwa. Nad Fran-
cją i nad Niemcami upały sięgały 
40 stopni Celsjusza. Przez cały 
czas czyhały na dzielnego gołębia 
drapieżne ptaki i zwierzęta: ja-
strzębie, sokoły, w nocy puchacze 
i sowy oraz zdziczałe koty, kuny 
i tchórze. Musiał być przez te 
dni cały czas uważny i ostrożny, 
w czasie żerowania na polu, lub 
gdy pił wodę ze strumyków. Mu-
siał wybierać bezpieczne miejsca 
na noclegi i czujnie spać, aby 
w odpowiednim momencie nagle 
zerwać się i odlecieć. Sprzyjało 
mu wielkie szczęście, bo wiele 

gołębi w takich lotach ginie, albo 
są pozbawiane wolności.

Gołąb PL0384.15.4119- le-
ciał 405 godzin. Dobowa „porcja” 
to około 15 godzin.  Każdego 
dnia przelatywał przeciętnie 110 
km, osiągał szybkość około 7 km 
na godzinę. 

W dobrym gołębniku 
- W Lizbonie wypuszczo-

nych zostało 153 gołębi, w tym 7 
z hodowli naszego Jerzego Wy-
szyńskiego. Hodowcy wszystkich 
gołębi byli przekonani, że wró-
cą, bo były top okazy  najlepsze 
z najlepszych. Na ten lot Okręg 
Zielona Góra wystawiła 83 go-
łębie, a Lublin - 70. Hodowca 
z Okręgu Lublin Sławomir Ro-
gala wypuścił w niebo najwięcej, 
bo 10 gołębi. Najlepszy wrócił do 
niego po 28 dniach o godz. 8:30 
– mówi Janusz Dąbrowski.

„Pliszka” ma wyjątkowe pre-
dyspozycje do lotów długody-
stansowych. Uczestniczyła w lo-
cie z Brukseli jako dwulatka. Jako 
trzylatka zdobyła 3 konkursy 
i brała udział w kolejnym locie 
z Brukseli. Jako czterolatka była 
już dobrze doświadczona i czeka-
ła na lot z Lizbony.

Rodziców tej gołębicy otrzy-
mał w prezencie Jerzy Wyszyń-
ski od przyjaciela, Leszka Nie-
brzydowskiego z Wąsosza, który 
sprowadził parę gołębi po słyn-
nym gołębiu niemieckim „Nacio-
nal”. On w wielu lotach z Barce-
lony zdobywał czołowe miejsca, 
znany był w Niemczech.

- Warto przypomnieć, że ho-
dowca z Ziemi Łomżyńskiej, ze 
Śniadowa w 2014 roku z Barce-
lony (2400 km) zdobył 1 miejsce 
w III strefie – dodaje Janusz Dą-
browski.

Pierwszym sukcesem Jerzego 
Wyszyńskiego w lotach gołębi 
był puchar za zwycięstwo w locie 
z Radzymina 15 sierpnia 1991 
roku. Ten sukces zapoczątko-
wał znakomitą serię zwycięstw. 
Można powiedzieć, że lot z Ra-
dzymina był „ojcem chrzestnym” 

późniejszych  mistrzowskich 
tytułów. Jerzemu Wyszyńskie-
mu w 2017 roku z lotu z Paryża 
(1450 km) wróciło 7 gołębi z 21.

Mistrzami Polski z PZHGP 
zostali w 2018 roku koledzy 
z Piątnicy bracia Tadeusz i Wi-
told Mocarscy. 

Oddział Łomża Miasto sta-
je się potęgą w lotach gołębich. 
Utarło się takie powiedzenie 
kto chce odnosić sukcesy  i zo-
stać mistrzem, niech zamieszka 
w Łomży.

Gołąb wrócił z Lizbony do Nowogrodu

Jerzy Wyszyński z Nowogrodu i jego dzielna "Pliszka"
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Nie będzie łatwiejszego dostępu do 
alkoholu w Łomży. Wojewoda pod-
laski Bohdan Paszkowski stwierdził 
nieważność uchwały Rady Miejskiej, 
która postanowiła znacznie zwięk-
szyć liczbę możliwych do przydziele-
nia zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych.

Prawnicy Podlaskiego Urzędu 
Wojewódzkiego surowo „rozpra-
wili się” w uzasadnieniu z przy-
jętym przez samorząd Łomży 
aktem prawa miejscowego.      

U Z A S A D N I E N I E (fragmenty, 
podkreślenia - redakcja Narew)

Na sesji w dniu 10 lipca 2019 
r. Rada Miejska Łomży pod-
jęła uchwałę NR 113/XII/19 
zmieniającą uchwałę w sprawie 
ustalenia maksymalnej liczby 
zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych na terenie miasta 
Łomża.

Przedmiotowy akt prawny, 
wraz z uzasadnieniem, wpłynął 
do organu nadzoru w dniu 12 
lipca 2019 r. i z urzędu poddany 
został kontroli legalności. Anali-
za jego treści wykazała, iż uchwa-
ła podjęta została z istotnym 
naruszeniem prawa, w związku 
z czym organ nadzoru w dniu 19 
lipca br. wszczął postępowanie 
nadzorcze.

Mocą niniejszej uchwały 
Rada ustaliła nową, maksymal-
ną liczbę zezwoleń na sprzedaż 
napojów alkoholowych na te-
renie miasta Łomża, decydując 
o jej zwiększeniu w stosunku do 
sprzedaży napojów alkoholo-
wych przeznaczonych do spoży-
cia poza miejscem sprzedaży o 50 
zezwoleń.

W ocenie organu nadzoru, 
przyjęta regulacja w sposób istotny 
narusza art. 2 ust. 1 pkt 4 ww. usta-
wy, w którym ustawodawca wprost 
postanowił, że zadania w zakresie 
przeciwdziałania alkoholizmowi 
wykonuje się przez odpowiednie 
kształtowanie polityki społecznej, 
w szczególności ograniczanie do-
stępności alkoholu.

Szczególnego podkreślenia 
wymaga, iż swoboda gminy w za-
kresie tworzenia norm prawnych 
ustalających maksymalną liczbę 
zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych jest ograniczona 
przez obowiązek realizowania 
celów ustawy o wychowaniu 
w trzeźwości, z których wynika, 
iż „organy administracji rządo-
wej i jednostek samorządu te-
rytorialnego są obowiązane do 
podejmowania działań zmierza-
jących do ograniczania spoży-
cia napojów alkoholowych oraz 
zmiany struktury ich spożywa-
nia, inicjowania i wspierania 
przedsięwzięć mających na celu 
zmianę obyczajów w zakresie 
sposobu spożywania tych napo-
jów, działania na rzecz trzeźwo-
ści w miejscu pracy, przeciwdzia-

łania powstawaniu i usuwania 
następstw nadużywania alkoho-
lu, a także wspierania działalno-
ści w tym zakresie organizacji 
społecznych i zakładów pracy” 
(art. 1 ust. 1 ww. ustawy). 

Przenosząc powyższe rozwa-
żania na grunt niniejszej spra-
wy, stwierdzić należy, że przy 
podejmowaniu przedmiotowej 
uchwały doszło do naruszenia 
przez Radę obowiązku realiza-
cji zadań, o których mowa ww. 
normach prawnych, z uwagi na 
zwiększenie maksymalnej licz-
by przedmiotowych zezwoleń 
w stosunku do wartości określo-
nej w uchwale nr 512/LVI/18 
Rady Miejskiej Łomży z dnia 
27 czerwca 2018 r. pomijając 
eliminowanie czynników ryzyka 
sprzyjających rozwojowi proble-
mów alkoholowych społeczności 
lokalnej. 

Nie do zaakceptowania są 
w ocenie organu nadzoru mo-
tywy jakimi kierował się organ 
stanowiący Miasta Łomża wpro-
wadzając do obrotu prawnego 
niniejszy akt. Z dołączonego do 
kwestionowanej uchwały uzasad-
nienia wynika, iż głównym po-
wodem zwiększenia maksymal-
nej liczby zezwoleń na sprzedaż 
napojów alkoholowych przezna-
czonych do spożycia poza miej-
scem sprzedaży jest zapewnienie 
równego dostępu do zezwoleń 
wszystkim obecnym i przyszłym 
przedsiębiorcom, dostosowanie 
liczby zezwoleń do ich zapotrze-
bowania, gdyż z uwagi na stale 

rozwijające się i powstające nowe 
placówki handlowe, zwiększa się 
liczba wnioskodawców, którzy 
chcą zapewnić pełen asortyment. 
Ponadto, Rada Miejska podno-
si, iż „niedobór ilości zezwoleń 
powoduje niekończące się po-
stępowania odwoławcze od od-
mownych decyzji co nie pozwala 
na utrzymywanie pozytywnych 
relacji z przedsiębiorcami w tym 
zakresie”.

Zdaniem Wojewody przyjęta 
przez Radę argumentacja w ża-
den sposób nie ogranicza dostęp-
ności do alkoholu i nie tworzy 
warunków chociażby motywują-
cych do powstrzymywania się od 
jego spożywania, co stoi w oczy-
wistej sprzeczności ustawowymi 
celami, nakreślonymi przez usta-
wodawcę w art. 1 i 2 ww. ustawy, 
jej preambule, jak i w wymow-
nym tytule aktu - o wychowaniu 

w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi. Ograniczenie 
spożywania napojów alkoho-
lowych dotyczy zarówno ilości 
spożywanego alkoholu, jak i jego 
dostępności, inaczej mówiąc 
miejsc jego sprzedaży, podawania 
i spożywania. Większa ilość i do-
stępność alkoholu, dzięki zwięk-
szonej liczbie zezwoleń na jego 
sprzedaż implikuje zwiększenie 
też następstw nadużywania al-
koholu. Preferowanym celem 
ustawy jest zaś przeciwdziałanie 
powstawaniu następstw naduży-
wania alkoholu.

Biorąc pod uwagę powyż-
sze, organ nadzoru stoi na sta-
nowisku, iż przy zwiększaniu 
liczby zezwoleń na sprzedaż 
napojów alkoholowych prze-
znaczonych do spożycia poza 
miejscem sprzedaży na terenie 
miasta Łomża, Rada Miejska 
nie uwzględniła przepisów usta-
wy o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholi-
zmowi ukierunkowanych na 
ograniczanie dostępności alko-
holu i skupiając się wyłącznie na 
polepszeniu sytuacji handlowej 
lokalnych przedsiębiorców, na-
ruszyła tym samym obowiązują-
cy porządek prawny. 

W świetle dokonanych 
w odniesieniu do badanej uchwa-
ły ustaleń, stwierdzenie jej nie-
ważności, jest w pełni uzasadnio-
ne.

Na niniejsze rozstrzygnię-
cie Na niniejsze rozstrzygnięcie 
służy Gminie prawo wniesienia 
skargi do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Białymsto-
ku, za pośrednictwem Wojewody 
Podlaskiego, w terminie 30 dni 
od daty jego doręczenia”.

ważna sprawa

STOP 
powiedział Radzie Miejskiej Łomży wojewoda
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M.G: - Czy niemiecki nadaje się do 
śpiewania? To w takim powszechnym 
odbiorze twardy, chropawy język.     

Maria Połączak: - Z zawodu 
jestem nauczycielką języka nie-
mieckiego. Zawsze wprowadza-
łam do zajęć z uczniami  bardzo 
dużo śpiewu. Po polsku i po nie-
miecku, pieśni i piosenki, świec-
kie i religijne. Niemiecki nadaje 
się do śpiewania. Wszystko po 
prostu zależy od tego z kim się 
rozmawia. Poznałam w Niem-
czech starsze osoby o bardzo 
twardej wymowie, ale współcze-
śni młodzi Niemcy mówią już 
inaczej. A śpiew w każdym języ-
ku jest na wagę złota. Języka ła-
twiej się nauczyć śpiewając: nowe 
słowa, pomaga melodia 
M.G.: - To jednak nie dlatego spoty-
kamy się, że od dziesięcioleci uczy 
Pani łomżyńskich licealistów języka 
Goethego. Obchodzi Pani pewien ju-
bileusz w zupełnie innej dziedzinie. 

M.P: - To było dokładnie 8 
sierpnia 2004 roku w  niedzielę. 
Pamiętam to jakby było wczo-
raj. Była w naszej Katedrze msza 
święta dla nauczycieli o godz. 18. 
Odprawiał ją ksiądz doktor Woj-
ciech Chudzik, był wtedy niedłu-
go po święceniach. Może było 
jakieś 10 minut do rozpoczęcia. 
I on - proszę sobie wyobrazić - 
mówi do mnie tak: Pani Mario, 
może by Pani zaśpiewała psalm. 
Nigdy w życiu - odpowiedziałam. 
Nie zaśpiewam, bo nie wiem jak 
to zrobić. Śpiewam różne rzeczy, 
w kościele i z uczniami, słyszałam 
je wiele razy, ale... psalm? Nie! 
A on tak posmutniał. Jemu się 
zrobiło przykro, a mnie jeszcze 
bardziej, bo to wspaniały kapłan. 
Nie mogłam odmówić: Dobrze, 
proszę księdza, zaśpiewam, ale 
tylko na księdza odpowiedzial-
ność  Jak coś nie wyjdzie, to nie 
chcę nawet myśleć ... I postawi-
łam warunek: Ksiądz mnie musi 
trochę nauczyć melodii, Niedzie-
la, pełno ludzi, kilka minut do 
mszy. Zaśpiewałam tak, jak mnie 
nauczył. Podobało się. Profesor 
Stanisław Winiarski, wieloletni 
organista i dyrygent chóru w Ka-
tedrze, zaprosił mnie do chóru. 
Ale śpiewałam tam tylko około 
roku z powodu kłopotów z nogą. 
Ciężko tam było wchodzić po 
schodach. Zatem zrezygnowa-
łam. Ale umówiliśmy się z pro-
fesorem, że psalmy będę mogła 
śpiewać przy ołtarzu.       
M. G.: - Czy ksiądz Wojciech Chudzik 
wiedział, że Pani w ogóle śpiewa, czy 
miał taką niezwykłą intuicję i zgadł?

M. P.: - Myślę, że wiedział, 
a co najmniej się domyślał. Zna-
liśmy się, a kiedyś zadeklarowa-
łam, że czytania w kościele mogę 

wykonywać bez problemu. Ze 
śpiewaniem, to już inna sprawa. 
Jeśli nie potrafiłabym „załapać” 
melodii, to co by było? A jesz-
cze tak wyjść bez przygotowania, 
w kościele pełnym ludzi... To zu-
pełnie nie w moim stylu. Ale zro-
biłam to dla niego.    
M. G.: - I jakoś się potoczyło.

M. P.: - Początkowo z pew-
ną ostrożnością - raz w tygodniu. 
Ale zaczął mnie zachęcać ksiądz 
proboszcz Marian Mieczkow-
ski, pozostali księża, profesor 
Winiarski. Było tych występów 
coraz więcej i teraz śpiewam 
codziennie, a czasami dwa razy 
dziennie, jeżeli są jakieś inne uro-
czystości. Bardzo dobrze mi się 
współpracuje z obecnym orga-
nistą, panem Robertem Kuleszą. 
On zna mnie, zna moje melodie 
wie jak śpiewam, Jesteśmy zgrani, 
można powiedzieć.
M. G.: - Czy w tej sferze muzycznej 
skupia się Pani na tylko psalmach czy 
jest coś jeszcze?.

M. P.: - Czasami, gdy nie ma 
organisty, księża proszą, abym 
rozpoczynała inne pieśni w cią-
gu mszy świętej. Różne pieśni 
eucharystyczne. Mamy też naszą 
wspólnotę, gdzie prowadzę śpiew 
w czasie adoracji. A z uczniami 
to już bardzo różnorodne rzeczy 
śpiewamy.       
M. G.: - A co Pani myśli wykonując 
psalmy w czasie mszy, przed tak wie-
loma  słuchaczami?

M. P.: - Śpiewam na chwa-
łę Pana Boga. Sprawia mi to 
ogromną radość, przyjemność. 

Wszystkim się podoba. Gratulu-
ją mi, dziękują. A jak ludziom się 
podoba, to ja też jestem uskrzy-
dlona. I tak z psalmami upłynę-
ło mi już 15 lat. Zapamiętałam 
nawet refren tego pierwszego: 
„Szczęśliwy naród  wybrany 
przez Pana”. Pewne rzeczy kodu-
ją się w pamięci i w sercu, zostają.
M. G.: - Czy lepiej się Pani czuje jako 
solistka czy w chórze?

M. P.: - Dobrze i tu, i tu. 
W chórze jest się z ludźmi. Za-
przyjaźniłam się z wieloma, zży-
łam. Niestety, tak się ułożyło nie-
zależnie ode mnie, że musiałam 
zrezygnować...
M. G. : - Chór to praca zbiorowa, na so-
listkę są skierowane wszystkie oczy...
To może speszyć 

M. P.: - Muszę powiedzieć, 
że specjalnej treny nie miałam 
od początku. Organizowałam 
przecież wycieczki do Niemiec 
i po Polsce, dużo tłumaczyłam 
przy różnych okazjach, przema-
wiałam. Oczywiście, jako na-
uczycielska przecież codziennie 
staję przed klasą. Miałam wpra-
wę w takich wydarzeniach, kiedy  
jestem w centrum uwagi. Spraw-
dzam tylko w pierwszych chwi-
lach czy słuchają i patrzą. Gdyby 
były jakieś szmery rozmowy, to 
nie wiem, ale nie miałam takiej 
sytuacji.  
M. G.: - Zasadniczy jednak Pani zawód 
to nie śpiewaczka, a nauczycielka ję-
zyka niemieckiego.

M. P.: - Uczyłam 20 lat 
w Liceum Ekonomicznym, po-
tem w Liceum Katolickim. Teraz 

jestem na emeryturze, ale nadal 
pracuję, bo wciąż ktoś czegoś 
chce. Bardzo się cieszę, że nadal 
przygotowuję uczniów do ma-
tury. Studiów muzycznych nie 
mam. A we wcześniejszej mło-
dości kontaktu ze śpiewem tyle 
tylko, co na zajęciach szkolnych. 
Nie brałam żadnych lekcji pry-
watnych czy w szkole muzycznej. 
Nie było takich możliwości. Na 
studiach germanistycznych było 
trochę występów wokalnych i ta-
necznych. Żeby być nauczycielką 
marzyłam zresztą już od pierw-
szych lat szkoły podstawowej. 
Moje marzenie się spełniło.  
 M. G.: - Czy jest jakiś kompozytor czy 
wykonawca, którego utwory chciała-
by Pani zaprezentować przed publicz-
nością? 

M. P.: - Wszystko mi się 
podoba. W tym, co się dzieje 
w naszej Katedrze, uczestniczę 
zawsze. Rozkoszuję się muzyką. 
Uwielbiam, gdy np. pan Robert 
Kulesza ćwiczy coś na organach, 
a ja wtedy się modlę, kontem-
pluję, skupiam. Muzyka mnie nie 
rozprasza, tylko wręcz przeciw-
nie. 
M. G.: - A może Anna German?

M. P.: - Prostu ją kocham. Jak 
oglądałam serial o jej życiu, prze-
żywałam to bardzo. Niesamowi-
ta osoba. Syn kupił mi jej płytę, 
wciąż słucham. Po prostu była 
aniołem na tym świecie. Nie pró-
buję się nawet przymierzać do jej 
muzyki. Nie mam tej „fachowo-
ści”, podstaw. Śpiewam ze słuchu 
i mogę się tylko cieszyć, że się 

podoba. Nawet fachowcom jak 
nasz organista czy pan Jacek Szy-
mański, twórca festiwalu Mu-
zyczne Dni. Mam z nim zdjęcie 
z koncertu w dniu świętej Cecy-
lii. Było wtedy dosyć gorąco, bo 
w ostatniej chwili zmienialiśmy 
psalm i w rezultacie wystąpiłam 
praktycznie bez przygotowania. 
Ale zachwycił się i gratulował mi. 
M. G.: - To skąd ten dar?

M. P.: - Jak mówiłam, nie 
mam szkoły muzycznej. Mój ta-
tuś był jednak taką artystyczną 
duszą. Miał tylko szkołę kra-
wiecką, ale szył  artystycznie. 
Malował, rzeźbił, pisał wiersze 
i śpiewał. To częste zjawisko na 
Kurpiach, z których pochodzę. 
Czyli coś tam w genach pewnie 
jest. Powiem Panu, że najpierw 
dostałam się na studia artystycz-
ne, na kierunek aktorski. Dzięki 
mojej polonistce, pani Marii Za-
rembowej, brałam udział w kon-
kurach recytatorskich. Najpierw 
w Łomży, potem w kolejnych 
etapach. Na konkursie prezen-
towałam 20 minutowy fragment 
poważnej prozy i 10 minut humo-
rystycznego wiersza. Łącznie pół 
godziny na pamięć! Przeszłam 
to, dostałam się bez egzaminu 
na studia. Odbierałam dyplom 
w Teatrze Węgierki w Białym-
stoku. Byłam uskrzydlona. Ale 
moi rodzice, bliscy, znajomi od-
radzili mi: to bez przyszłości nie 
dla kobiety. Zrezygnowałam. 
Przeżywałam mocno, bo to była 
moja pasja. Tak jednak musiało 
być. Tamte wakacje były smutne. 
Jednak nie żałuję tego teraz, juz 
50 lat po maturze. Szkoła, wy-
cieczki, spotkania z muzyką i po-
ezją. W pewien sposób realizuję 
przez cały czas obie te pasje, któ-
re we mnie były od dzieciństwa. 
Wciąż coś się dzieje.    
M. G.: - A kurpiowskie nuty grają tro-
chę w duszy?

M. P.: - Kiedy byłam w szkole, 
nie było jeszcze takiego nawrotu 
do ludowych tradycji i to mnie ja-
koś ominęło. Potem studia, praca. 
Tym bardziej nie było czasu. Te-
raz widzę, jak się ładnie wszystko 
odradza. Z przyjemnością wzię-
łam udział w mszy odprawianej 
w gwarze kurpiowskiej. Znam to 
zjawisko powrotu do korzeni też 
z wizyt w Niemczech.
M. G.: - Gdzie i kiedy można Panią 
usłyszeć?

M. P.: - Codziennie na mszy 
o godzinie 12, a w niedziele o go-
dzinie 10 w Katedrze. Czasami 
też na wieczornych mszach. Msze 
w dniu roboczym w południe bu-
dziły wątpliwości, a okazało się, 
że bardzo dużo ludzi przychodzi, 
i to nie tylko starszych.                                         

Ja tak całe życie śpiewam

Z Marią Połączak, 
Kurpianką z pochodzenia, 

nauczycielką z dziecięcych marzeń, 
artystyczną duszą z powołania, 

rozmawia Maciej Gryguc.  
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- W końcu ten dzień nadszedł. 
Przez cały rok modliłem się, by 
zdrowie dopisało, gdyż bardzo za-
leżało mi, by kolejny raz wyruszyć 
na pielgrzymi szlak – wyznaje pąt-
nik, dla którego rekolekcje w dro-
dze to już tradycja, bo na Jasną 
Górę podróżuje 13 raz. Choć do-
piero wyruszył w tegoroczną piel-
grzymkę zapowiada, że w przy-
szłym roku także zjawi się w tym 
samym miejscu, o tej samej porze. 

Intencje niesione na Jasną 
Górę bywaj bywają różne, ale 
każda z nich stanowi dobry owoc 
w życiu osobistym i rodzinnym. 

- To piękny czas zupełnego 
oderwania się od rzeczywistości 
i, nieco przekornie, zatrzymania 
się. Przyjrzenia się nie tylko in-
nym, ale przede wszystkim sobie 
– mówi Małgorzata, wyruszająca 
na Pieszą Pielgrzymkę Łomżyń-
ską trzeci raz. Nie sama, bo z sy-
nem i córką. Ich zdaniem, dwa 
tygodnie spędzone na pielgrzy-
mowaniu, to doskonała okazja 
do bycia ze sobą, ale w zupełnie 
innych warunkach. 

Jak przyznają pielgrzymi nie 
zawsze jest łatwo. Jednak trud 
podróży wynagradza uczucie, ja-

kie towarzyszy w momencie do-
tarcia na Jasną Górę. 

- Kiedy po dwóch tygodniach 
dociera się na Jasną Górę szczę-
ście miesza się ze łzami wzrusze-
nia, że po takim wysiłku jestem 
wreszcie u mamy – przyznaje 
Magdalena.

Piesza Pielgrzymka Łom-
żyńska na Jasną Górę wyruszyła 
z pięciu miejscowości: 1 sierpnia 
z Łomży, Zambrowa i z Ostrołęki, 
2 sierpnia - z Ostrowi Mazowiec-
kiej i 3 sierpnia - z Wyszkowa.

Na Jasną Górę pątnicy wcho-
dzą 13 sierpnia. Prezentacja piel-
grzymki odbywa się przed wa-
łami Jasnej Góry o godz. 18:30, 
zaś o godz. 19:00 odprawiana jest 
Msza Święta w kaplicy Cudow-
nego Obrazu. Zakończenie piel-
grzymki następuje 14 sierpnia po 
Mszy Świętej sprawowanej o go-
dzinie 9:00.

Różna jest długość trasy dla 
poszczególnych grup. Pielgrzymi 
grup łomżyńskich mają do po-
konania 435 km w ciągu 13 dni, 
zaś pielgrzymi grup ostrołęckiej 
i zambrowskiej przemierzają 430 
km. Grupa z Ostrowi Mazowiec-
kiej wędruje 12 dni trasą liczącą 
386 km, a Grupa z Wyszkowa 
w ciągu 11 dni pokonuje 364 km. 
Na całej trasie witani są z wielką 
serdecznością.

wiara

Piękno duchowego przeżycia, 
czyli 35. Piesza Pielgrzymka Łomżyńska na Jasną Górę 

Łomżyńskich pątników wyprawił w drogę ks. biskup Janusz Stepnowski

W łomżyńskiej pielgrzymce biorą udział całe rodziny

Tym razem mamie Małgorzacie towarzyszyć będzie w drodze syn i córkaOkoło 150 osób wyruszyło na Jasną Górę po mszy z łomżyńskiej Katedry



Akcja „Sabriny" rozgrywa się wśród rekinów fi-
nansjery z Long Island. Tytułowa bohaterka, Sabrina 
Fairchild (Audrey Hepburn), jest tylko córką szofera 
zamożnych państwa Larrabee. Z wielkim i eleganckim 
światem co najwyżej może się zetknąć przez okienną 
szybę służbówki. Młoda dziewczyna marzy jednak 
o innym życiu.

Sabrina podkochuje się skrycie w Davidzie (William 
Holden), młodszym z synów Larrabee, utracjuszu i uwo-
dzicielu, który ma już za sobą trzy małżeństwa. Przeko-
nawszy się, że nie ma u niego żadnych szans, życie traci 
dla niej sens. Wydaje się jej, że jedynym sposobem na 
rozwiązanie problemów jest samobójstwo. 

Z garażu wypełnionego trującymi spalinami ratuje 
dziewczynę starszy brat Davida, Linu (Humphrey Bo-
gart), który jest dla odmiany stateczny i zrównoważony. 

Ojciec postanawia wysłać córkę do Paryża. Ma zgłę-
biać tajniki sztuki kulinarnej, by w przyszłości zostać do-
brą służącą u zamożnych państwa. 

We Francji z kopciuszka Sabrina przeistacza się 
w młodą, atrakcyjną damę, która potrafi zadbać o własne 
interesy. Nabiera pewności siebie, jest świadoma własnej 
atrakcyjności.

Gdy wraca na Long Island, staje się obiektem wes-
tchnień wszystkich mężczyzn. Zafascynowany piękną 
Sabriną jest również David, ale Linus ma wobec swego 
brata inne plany. 

„Sabrina" Billy'ego Wildera była absolutnym przebo-
jem sezonu i wydarzeniem artystycznym, a krytyka wła-
ściwie nie miała nic do zarzucenia twórcom ani wyko-
nawcom. Już same nazwiska w czołówce budziły emocje 
i kojarzyły się ze sztuką w najlepszym wydaniu. U szczy-
tu sławy był wówczas Humphrey Bogart, mający za sobą 
głośne role m. in. w „Sokole maltańskim", „Casablance", 
„Afrykańskiej królowej", za którą otrzymał Oscara. Bo-
gatszy o najwyższą nagrodę filmową był również Wil-
liam Holden, uhonorowany rok wcześniej za „Stalag 17", 

a wschodząca gwiazda ekranu Audrey Hepburn zdobyła 
sławę dzięki pamiętnej oscarowej roli w „Rzymskich wa-
kacjach". 

Trzeba jednak zaznaczyć, że Audrey Hepburn przy-
ćmiła swym blaskiem pozostałych odtwórców pierw-
szoplanowych ról. Humphrey Bogart wypadł niestety 
mało przekonująco. W ostatniej chwili zastąpił Cary'ego 
Granta, który miał grać tę rolę. Bogart podobno nie mógł 
znieść, że nie jest pierwszym wyborem reżysera. Bogart 
i William Holden nie mogli się dogadać, nie lubili się, 
patrzyli na siebie wrogo. Bogart nie żywił sympatii do 
Audrey Hepburn (w tej roli chciał obsadzić żonę, Lauren 
Bacall). 

Film został uhonorowany nominacjami do Oscara 
w kategoriach: najlepsza aktorka, reżyseria, scenariusz, 
scenografia i zdjęcia. Jedyną statuetkę Akademia przy-
znała za kostiumy. 

W grudnia 1995 r. Paramount Pictures pokazał nową 
wersję „Sabriny” w reżyserii Sydneya Pollacka z udziałem 
Julii Ormond i Harrisona Forda. Film był rozczarowaniem 
kasowym, ale zdobył pozytywne recenzje krytyków. Nowa 
wersja nie zdołała przyćmić sukcesu filmu z 1954 roku. 

Pewnie nie wiesz...
Bogart za rolę w tym filmie otrzymał 300 tys. dolarów, 

Holden połowę tej kwoty, a Hepburn tylko 15 tys. dolarów.
Audrey Hepburn i William Holden zakochali się w so-

bie podczas kręcenia filmu. Audrey zerwała z nim po tym, 
jak dowiedziała się, iż nie może mieć dzieci.

W czasie filmowania (październik i listopad 1953) 
Audrey Hepburn miała 24 lata, William Holden 35 lat, 
a Humphrey Bogart 53 lata.

Scenariusz był pisany jeszcze podczas kręcenia filmu. 
Pewnego dnia Wilder poprosił Audrey, aby udała chorą, 
miał pretekst, by zrobić przerwę w zdjęciach i dokończyć 
pisanie scenariusza.

Ze względu na wysoką cenę kostiumów, wytwórnia 
Paramount nalegała, aby Audrey Hepburn zapłaciła za 
nie, jeśli chce je dalej używać. Wcześniej, po zakończeniu 
zdjęć do „Rzymskich wakacji” studio podarowało aktorce 
wszystkie kostiumy, a także biżuterię i torebki, w których 
pojawiła się na ekranie.

Posiadłość, w której kręcono film, w rzeczywistości na-
leżała do Barneya Balabana, prezesa firmy produkującej 
film, Paramount Pictures. Rezydencja została zburzona 
w latach 60.

Edith Head wygrała Oscara w kategorii: najlepsze 
kostiumy. Ciekawostką jest fakt, że większość niezaprze-
czalnie unikatowych stylizacji Hepburn została stworzo-
na przez Huberta de Givenchy. Piękna kremowa suknia 
w kwiaty, czarna sukienka koktajlowa, stały się sensacją 
mody. Wysoki dekolt jest dziś znany jako „dekolt Sabrina”.

Hubert de Givenchy, francuski projektant mody tak 
opisuje pierwsze spotkanie z Hepburn:

„W drzwiach mojego atelier stanęła filigranowa, 
szczupła kobieta ubrana w t-shirt, cygaretki i balerinki. 
Na głowie miała kapelusz przypominający atrybut we-
neckiego gondoliera”. Tak zaczęła się przyjaźń między 
Hepburn, a Givenchy, owocująca kolejnymi filmowymi 
kreacjami, które przeszły do historii mody, i kina. „To nie 
jest tylko wspaniały krawiec czy projektant. To kreator 
osobowości!” – zwykła powtarzać Audrey Hepburn.

Sztukę „Sabrina Fair” Samuela A. Taylora, na pod-
stawie której powstał film, wystawiono na Broadwayu  
11 listopada 1953 r. Zagrano 318 przedstawień.

Audrey Hepburn podsumowała swoją karierę filmową 
w następujących słowach: „Ludzie kojarzą mnie z okresem 
w historii kina, kiedy filmy były przyjemne, kobiety nosiły 
ładne sukienki, a w tle słyszało się piękną muzykę”.

Sabrina
TVP2 sobota 11.55

HALO TV NA WEEKEND 9–11.08
Audrey Hepburn i Humphrey Bogart w bajce, która ma już 65 lat

Była sobie córka szofera 
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Ławki  
i książki

Dziesięć ławeczek w kształcie książek ustawio-
nych zostanie w Łomży w związku z projektem 
promocji czytelnictwa, kultury i sztuki oraz edu-
kacji społecznej. 

We wrześniu, na okres miesiąca, po-
jawią się  w Łomży unikalnie zaprojekto-
wane i skonstruowane ławki w kształcie 
otwartych książek. Inicjatywa organizo-
wana jest we współpracy z Fundacją Za-
czytani.org. Inicjatorzy przedsięwzięcia do 
dyspozycji mieszkańców pozostawili kwe-
stię, gdzie ławeczki mają stanąć. 

 Prezydent Mariusz Chrzanowski za-
chęca mieszkańców, by swoje propozycje 
lokalizacji „zaczytanych ławek” przesyła-
li do 9 sierpnia do godz. 12:00 na adres 
mailowy:  portal@um.lomza.pl. Można je 
również umieszczać na oficjalnym profilu 

prezydenta Łomży na portalu społeczno-
ściowym Facebook.

Osoby odwiedzające ławki będą miały 
możliwość pobrania bezpłatnie utworów 
literackich za pomocą kodów QR umie-
szonych na tabliczkach opisujących każdą 
ławkę. 

- Dodatkowo mieszkańcy będą mogli 
przekazać książki podopiecznym Fundacji 
Zaczytani.org, przynosząc używane oraz 
nowe woluminy we wskazane miejsce. 
Trafią one do szpitali, gdzie będą mogły 
z nich korzystać hospitalizowane dzieci 
oraz dorośli – informuje prezydent Ma-
riusz Chrzanowski.  

Dodatkowo 7 września planowane jest 
spotkanie z jednym z ambasadorów Fun-
dacji (znanym aktorem, kabareciarzem, 
piosenkarzem, pisarzem lub rysowni-
kiem), połączone z Narodowym Czyta-
niem 2019.

Pomoc w Ratuszu
Od 1 sierpnia w łomżyńskim magistracie można korzystać ze stałej pomocy 
asystenta osób starszych i z niepełnosprawnością. Stanowisko zostało zlo-
kalizowane w Punkcie Obsługi Mieszkańców na parterze Ratusza. Asystent 
udzieli wsparcia potrzebującym tego osobom w czynnościach związanych 
z załatwianiem spraw urzędowych.

Utworzenie w Wydziale Obsługi Urzędu stanowiska asystenta 
osób starszych i niepełnosprawnych przewiduje Regulamin Or-
ganizacyjny Urzędu Miejskiego w Łomży. 

- Już w poprzedniej kadencji, rady społeczne wnioskowały do 
mnie o zatrudnienie pracownika, który pomagałby osobom  nie 
radzącym sobie w czynnościach związanych z załatwieniem spra-
wy w urzędzie – informował w kwietniu prezydent Łomży Ma-
riusz Chrzanowski.

Jak informuje Urząd Miejski, asystent osób starszych i z nie-
pełnosprawnościami uzyska pracę w formie zatrudnienia sub-
sydiowanego z Funduszu Pracy i będzie świadczył pomocny m. 
in. w dostarczaniu niezbędnych formularzy, wypełnianiu druków 
i sporządzaniu pism, a także poruszaniu się po urzędzie i par-
kingu. Pomoże również skorzystać ze schodołazu i windy oraz 
wskaże właściwy wydział i odpowiednią osobę w danej sprawie.

Stanowisko asystenta osób starszych i niepełnosprawnych jest 
usytuowane w Punkcie Obsługi Mieszkańców na parterze Urzę-
du Miejskiego. Zostało czytelnie oznaczone, aby zainteresowane 
osoby mogły w łatwy sposób skorzystać z pomocy.

Skromny i powściągliwy wymiar miało łomżyń-
skie upamiętnienie 75. rocznicy Powstania Warszaw-
skiego. W godzinie „W” (17:00) nad miastem poniósł 
się jęk syren alarmowych. Na Starym Rynku mło-

dzież z organizacji patriotycznych wzniosła okrzyki 
ku chwale bohaterów. Posłowie Bernadeta Krynicka 
i Lech Antoni Kołakowski, starosta Lech Marek 
Szabłowski, wiceprezydent Andrzej Stypułkowski, 

przewodniczący Rady Miejskiej Jan 
Olszewski w towarzystwie radnych, 
przedstawiciele wojska, złożyli kwia-
ty i zapalili znicze przy pomniku Ar-
mii Krajowej przy al. Legionów oraz 
w Dolinie Pamięci przy Sanktuarium 
Miłosierdzia Bożego. Nie było prze-
mówień, ani oprawy artystycznej.   

W poprzednich latach upamięt-
nienie heroicznej walki młodej War-
szawy i Polski, w tym Łomży (wśród 
powstańców była spora grupa łom-
żyniaków) odbywało się w bogatszej 
oprawie.   

1 sierpnia w Łomży. 
Płomień który gaśnie?   



Akcja „Sabriny" rozgrywa się wśród rekinów fi-
nansjery z Long Island. Tytułowa bohaterka, Sabrina 
Fairchild (Audrey Hepburn), jest tylko córką szofera 
zamożnych państwa Larrabee. Z wielkim i eleganckim 
światem co najwyżej może się zetknąć przez okienną 
szybę służbówki. Młoda dziewczyna marzy jednak 
o innym życiu.

Sabrina podkochuje się skrycie w Davidzie (William 
Holden), młodszym z synów Larrabee, utracjuszu i uwo-
dzicielu, który ma już za sobą trzy małżeństwa. Przeko-
nawszy się, że nie ma u niego żadnych szans, życie traci 
dla niej sens. Wydaje się jej, że jedynym sposobem na 
rozwiązanie problemów jest samobójstwo. 

Z garażu wypełnionego trującymi spalinami ratuje 
dziewczynę starszy brat Davida, Linu (Humphrey Bo-
gart), który jest dla odmiany stateczny i zrównoważony. 

Ojciec postanawia wysłać córkę do Paryża. Ma zgłę-
biać tajniki sztuki kulinarnej, by w przyszłości zostać do-
brą służącą u zamożnych państwa. 

We Francji z kopciuszka Sabrina przeistacza się 
w młodą, atrakcyjną damę, która potrafi zadbać o własne 
interesy. Nabiera pewności siebie, jest świadoma własnej 
atrakcyjności.

Gdy wraca na Long Island, staje się obiektem wes-
tchnień wszystkich mężczyzn. Zafascynowany piękną 
Sabriną jest również David, ale Linus ma wobec swego 
brata inne plany. 

„Sabrina" Billy'ego Wildera była absolutnym przebo-
jem sezonu i wydarzeniem artystycznym, a krytyka wła-
ściwie nie miała nic do zarzucenia twórcom ani wyko-
nawcom. Już same nazwiska w czołówce budziły emocje 
i kojarzyły się ze sztuką w najlepszym wydaniu. U szczy-
tu sławy był wówczas Humphrey Bogart, mający za sobą 
głośne role m. in. w „Sokole maltańskim", „Casablance", 
„Afrykańskiej królowej", za którą otrzymał Oscara. Bo-
gatszy o najwyższą nagrodę filmową był również Wil-
liam Holden, uhonorowany rok wcześniej za „Stalag 17", 

a wschodząca gwiazda ekranu Audrey Hepburn zdobyła 
sławę dzięki pamiętnej oscarowej roli w „Rzymskich wa-
kacjach". 

Trzeba jednak zaznaczyć, że Audrey Hepburn przy-
ćmiła swym blaskiem pozostałych odtwórców pierw-
szoplanowych ról. Humphrey Bogart wypadł niestety 
mało przekonująco. W ostatniej chwili zastąpił Cary'ego 
Granta, który miał grać tę rolę. Bogart podobno nie mógł 
znieść, że nie jest pierwszym wyborem reżysera. Bogart 
i William Holden nie mogli się dogadać, nie lubili się, 
patrzyli na siebie wrogo. Bogart nie żywił sympatii do 
Audrey Hepburn (w tej roli chciał obsadzić żonę, Lauren 
Bacall). 

Film został uhonorowany nominacjami do Oscara 
w kategoriach: najlepsza aktorka, reżyseria, scenariusz, 
scenografia i zdjęcia. Jedyną statuetkę Akademia przy-
znała za kostiumy. 

W grudnia 1995 r. Paramount Pictures pokazał nową 
wersję „Sabriny” w reżyserii Sydneya Pollacka z udziałem 
Julii Ormond i Harrisona Forda. Film był rozczarowaniem 
kasowym, ale zdobył pozytywne recenzje krytyków. Nowa 
wersja nie zdołała przyćmić sukcesu filmu z 1954 roku. 

Pewnie nie wiesz...
Bogart za rolę w tym filmie otrzymał 300 tys. dolarów, 

Holden połowę tej kwoty, a Hepburn tylko 15 tys. dolarów.
Audrey Hepburn i William Holden zakochali się w so-

bie podczas kręcenia filmu. Audrey zerwała z nim po tym, 
jak dowiedziała się, iż nie może mieć dzieci.

W czasie filmowania (październik i listopad 1953) 
Audrey Hepburn miała 24 lata, William Holden 35 lat, 
a Humphrey Bogart 53 lata.

Scenariusz był pisany jeszcze podczas kręcenia filmu. 
Pewnego dnia Wilder poprosił Audrey, aby udała chorą, 
miał pretekst, by zrobić przerwę w zdjęciach i dokończyć 
pisanie scenariusza.

Ze względu na wysoką cenę kostiumów, wytwórnia 
Paramount nalegała, aby Audrey Hepburn zapłaciła za 
nie, jeśli chce je dalej używać. Wcześniej, po zakończeniu 
zdjęć do „Rzymskich wakacji” studio podarowało aktorce 
wszystkie kostiumy, a także biżuterię i torebki, w których 
pojawiła się na ekranie.

Posiadłość, w której kręcono film, w rzeczywistości na-
leżała do Barneya Balabana, prezesa firmy produkującej 
film, Paramount Pictures. Rezydencja została zburzona 
w latach 60.

Edith Head wygrała Oscara w kategorii: najlepsze 
kostiumy. Ciekawostką jest fakt, że większość niezaprze-
czalnie unikatowych stylizacji Hepburn została stworzo-
na przez Huberta de Givenchy. Piękna kremowa suknia 
w kwiaty, czarna sukienka koktajlowa, stały się sensacją 
mody. Wysoki dekolt jest dziś znany jako „dekolt Sabrina”.

Hubert de Givenchy, francuski projektant mody tak 
opisuje pierwsze spotkanie z Hepburn:

„W drzwiach mojego atelier stanęła filigranowa, 
szczupła kobieta ubrana w t-shirt, cygaretki i balerinki. 
Na głowie miała kapelusz przypominający atrybut we-
neckiego gondoliera”. Tak zaczęła się przyjaźń między 
Hepburn, a Givenchy, owocująca kolejnymi filmowymi 
kreacjami, które przeszły do historii mody, i kina. „To nie 
jest tylko wspaniały krawiec czy projektant. To kreator 
osobowości!” – zwykła powtarzać Audrey Hepburn.

Sztukę „Sabrina Fair” Samuela A. Taylora, na pod-
stawie której powstał film, wystawiono na Broadwayu  
11 listopada 1953 r. Zagrano 318 przedstawień.

Audrey Hepburn podsumowała swoją karierę filmową 
w następujących słowach: „Ludzie kojarzą mnie z okresem 
w historii kina, kiedy filmy były przyjemne, kobiety nosiły 
ładne sukienki, a w tle słyszało się piękną muzykę”.

Sabrina
TVP2 sobota 11.55

HALO TV NA WEEKEND 9–11.08
Audrey Hepburn i Humphrey Bogart w bajce, która ma już 65 lat

Była sobie córka szofera 
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Centralne biuro uwodzenia

Stopklatka TV piątek 20.00

Komedia z Antonio Banderasem i Meg Ryan. Piękna 

Marty przebiera w mężczyznach, dopóki nie zakochuje się 

w Tommym, sławnym na cały świat złodzieju dzieł sztuki. 

Ich związek zostaje jednak wystawiony na próbę, kiedy 

syn Marty – agent FBI – dostaje zadanie rozpracowania 

jej nowego partnera.

Wioska przeklętych
TV4 piątek 23.00

SF. Potomkowie przybyszów z obcej planety, 

wykorzystując nadprzyrodzone umiejętności, chcą 

doprowadzić do zagłady ludzkości i przejęcia kontroli nad 

Ziemią. Jedynie doktor Chaffee może ich powstrzymać.

Lemur zwany Rollo
TVN7 sobota 18.05

Komedia. Nastawiony na zysk biznesmen przejmuje 

ogród zoologiczny. Szykują się duże zmiany. Film jest 

kontynuacją komedii  „Rybka zwana Wandą". W realizacji 

wzięli udział ci sami twórcy – John Cleese, Jamie Lee 

Curtis i Kevin Kline, którzy inteligentnymi żartami 

i błyskotliwą grą bawią do łez.

Zakazane królestwo
TVP1 sobota 22.35

Przygodowy. Nastoletni Jason jest zafascynowany 

filmami kung-fu. Pewnego dnia chłopiec odbywa 

magiczną podróż w czasie do starożytnych Chin, gdzie 

para mnichów ujawnia sekrety starożytnych sztuk walki. 

Wyposażony w cenną wiedzę, wyrusza na niebezpieczną 

misję ocalenia uwięzionego Króla Małp.

Tożsamość Bourne’a
TVN7 niedziela 20.00

Sensacyjny. Rybacy wyławiają nieprzytomnego 

mężczyznę. W jego ciele tkwią dwa pociski oraz implant 

z wyświetlanym kodem cyfrowym – numerem konta 

bankowego. Okazuje się, że ranny nie zna swojej 

tożsamości. W skrytce bankowej znajduje  

kilka paszportów z własnym zdjęciem, ale na różne 

nazwiska, broń i znaczną ilość gotówki.

Ptaszek na uwięzi

Miłość po 
raz drugi

Film ma niezłe tempo i kilka znakomitych dow-
cipów. Jest solidną robotą fachowców.

Rick Jarmin (Mel Gibson) popełnił w przeszłości 
poważny błąd – naraził się gangsterom. Przez pięt-
naście lat żył bezpiecznie, otoczony opieką agentów 
FBI, dzięki programowi ochrony świadków. Pewne-
go dnia jednak Rick spotkał na stacji benzynowej 
swoją byłą dziewczynę, Marianne (Goldie Hawn). 
W obawie o własne i jej bezpieczeństwo, udaje, że 
jej nie poznaje. Marianna, która w szkole kochała się 
w Ricku, a później przez lata żyła w przekonaniu, że 
zginął, nie zamierza stracić go kolejny raz. 

Jej nagłe zainteresowanie pracownikiem stacji 
benzynowej nie pozostaje niezauważone. Wkrótce 

gangster (David Carradine), który od lat poluje na 
Ricka, aby wyrównać dawne porachunki, nabiera 
pewności, że go odnalazł. Na celowniku żądnego ze-
msty przestępcy jest teraz nie tylko Rick, ale i jego 
przyjaciółka Marianne. 

Pewnie nie wiesz...
Film przyniósł w kinach na świecie 110 mln 

dolarów wpływów, przy kosztach w granicach 
15,5 mln. 

Goldie Hawn samodzielnie wykonała większość 
scen kaskaderskich. Przekonał ją do tego Mel Gibson. 
Była tak zadowolona ze swoich wyczynów, że zacho-
wała swoją kaskaderską kurtkę, a od 2017 roku poka-
zuje ją obok swojej statuetki Oscara.

Zwierzęta w zoo to: lew, pawian, iguana, dwu-
metrowa jaszczurka, trzyipółmetrowy pyton, trzy 
jaguary, cztery aligatory, sześć tygrysów, sześć szym-
pansów i dwadzieścia pięć rodzajów papug.

Ptaszek na uwięzi
TVN7 piątek 21.50

Zakochany Szekspir

Teatr i miłość
William Szekspir ( Joseph Fiennes), początkują-

cy, ale już znany dramatopisarz (a prywatnie hulaka 
i kobieciarz), jest w trakcie pisania sztuki zatytuło-
wanej „Romeo i Ethel, córka pirata". Na spektakl ma 
przyjść sama królowa. Problem w tym, że Will cierpi 
na niemoc twórczą. 

Wtedy właśnie zakochuje się z wzajemnością 
w pięknej Violi (Gwyneth Paltrow), dziewczy-

nie pochodzącej z wyższych sfer i prze-
znaczonej już komu innemu. Wena 

Willa powraca w wielkim stylu. 
Ukochana Szekspira, ma ambicje 
aktorskie, co stanowi spory pro-
blem, bo kobietom w tamtych 
czasach nie wolno było wystę-

pować w teatrze. Aby więc zagrać w sztuce Willa, 
postanawia przebrać się za mężczyznę... 

Pewnie nie wiesz...
Film zarobił w kinach na świecie prawie 300 mi-

lionów dolarów, kosztował 25 milionów.
Budując Londyn z 1593 roku zatrudniono grupę 

115 robotników i w ciągu ośmiu tygodni powstało 17 
budynków, w tym dwa teatry, tawerna, dom publicz-
ny, targ, mieszkanie Williama Szekspira oraz liczne 
kręte londyńskie uliczki i zaułki.

Judi Dench zdobyła Oscara dla najlepszej aktor-
ki drugoplanowej za rolę królowej Elżbiety, choć jest 
na ekranie w czterech scenach, zaledwie przez sześć 
minut. 

Zakochany Szekspir
TVP Kultura sobota 20.20



z drugiej strony wybierz  
coś  

dla siebie
Centralne biuro uwodzenia

Stopklatka TV piątek 20.00

Komedia z Antonio Banderasem i Meg Ryan. Piękna 

Marty przebiera w mężczyznach, dopóki nie zakochuje się 

w Tommym, sławnym na cały świat złodzieju dzieł sztuki. 

Ich związek zostaje jednak wystawiony na próbę, kiedy 

syn Marty – agent FBI – dostaje zadanie rozpracowania 

jej nowego partnera.

Wioska przeklętych
TV4 piątek 23.00

SF. Potomkowie przybyszów z obcej planety, 

wykorzystując nadprzyrodzone umiejętności, chcą 

doprowadzić do zagłady ludzkości i przejęcia kontroli nad 

Ziemią. Jedynie doktor Chaffee może ich powstrzymać.

Lemur zwany Rollo
TVN7 sobota 18.05

Komedia. Nastawiony na zysk biznesmen przejmuje 

ogród zoologiczny. Szykują się duże zmiany. Film jest 

kontynuacją komedii  „Rybka zwana Wandą". W realizacji 

wzięli udział ci sami twórcy – John Cleese, Jamie Lee 

Curtis i Kevin Kline, którzy inteligentnymi żartami 

i błyskotliwą grą bawią do łez.

Zakazane królestwo
TVP1 sobota 22.35

Przygodowy. Nastoletni Jason jest zafascynowany 

filmami kung-fu. Pewnego dnia chłopiec odbywa 

magiczną podróż w czasie do starożytnych Chin, gdzie 

para mnichów ujawnia sekrety starożytnych sztuk walki. 

Wyposażony w cenną wiedzę, wyrusza na niebezpieczną 

misję ocalenia uwięzionego Króla Małp.

Tożsamość Bourne’a
TVN7 niedziela 20.00

Sensacyjny. Rybacy wyławiają nieprzytomnego 

mężczyznę. W jego ciele tkwią dwa pociski oraz implant 

z wyświetlanym kodem cyfrowym – numerem konta 

bankowego. Okazuje się, że ranny nie zna swojej 

tożsamości. W skrytce bankowej znajduje  

kilka paszportów z własnym zdjęciem, ale na różne 

nazwiska, broń i znaczną ilość gotówki.

Ptaszek na uwięzi

Miłość po 
raz drugi

Film ma niezłe tempo i kilka znakomitych dow-
cipów. Jest solidną robotą fachowców.

Rick Jarmin (Mel Gibson) popełnił w przeszłości 
poważny błąd – naraził się gangsterom. Przez pięt-
naście lat żył bezpiecznie, otoczony opieką agentów 
FBI, dzięki programowi ochrony świadków. Pewne-
go dnia jednak Rick spotkał na stacji benzynowej 
swoją byłą dziewczynę, Marianne (Goldie Hawn). 
W obawie o własne i jej bezpieczeństwo, udaje, że 
jej nie poznaje. Marianna, która w szkole kochała się 
w Ricku, a później przez lata żyła w przekonaniu, że 
zginął, nie zamierza stracić go kolejny raz. 

Jej nagłe zainteresowanie pracownikiem stacji 
benzynowej nie pozostaje niezauważone. Wkrótce 

gangster (David Carradine), który od lat poluje na 
Ricka, aby wyrównać dawne porachunki, nabiera 
pewności, że go odnalazł. Na celowniku żądnego ze-
msty przestępcy jest teraz nie tylko Rick, ale i jego 
przyjaciółka Marianne. 

Pewnie nie wiesz...
Film przyniósł w kinach na świecie 110 mln 

dolarów wpływów, przy kosztach w granicach 
15,5 mln. 

Goldie Hawn samodzielnie wykonała większość 
scen kaskaderskich. Przekonał ją do tego Mel Gibson. 
Była tak zadowolona ze swoich wyczynów, że zacho-
wała swoją kaskaderską kurtkę, a od 2017 roku poka-
zuje ją obok swojej statuetki Oscara.

Zwierzęta w zoo to: lew, pawian, iguana, dwu-
metrowa jaszczurka, trzyipółmetrowy pyton, trzy 
jaguary, cztery aligatory, sześć tygrysów, sześć szym-
pansów i dwadzieścia pięć rodzajów papug.

Ptaszek na uwięzi
TVN7 piątek 21.50

Zakochany Szekspir

Teatr i miłość
William Szekspir ( Joseph Fiennes), początkują-

cy, ale już znany dramatopisarz (a prywatnie hulaka 
i kobieciarz), jest w trakcie pisania sztuki zatytuło-
wanej „Romeo i Ethel, córka pirata". Na spektakl ma 
przyjść sama królowa. Problem w tym, że Will cierpi 
na niemoc twórczą. 

Wtedy właśnie zakochuje się z wzajemnością 
w pięknej Violi (Gwyneth Paltrow), dziewczy-

nie pochodzącej z wyższych sfer i prze-
znaczonej już komu innemu. Wena 

Willa powraca w wielkim stylu. 
Ukochana Szekspira, ma ambicje 
aktorskie, co stanowi spory pro-
blem, bo kobietom w tamtych 
czasach nie wolno było wystę-

pować w teatrze. Aby więc zagrać w sztuce Willa, 
postanawia przebrać się za mężczyznę... 

Pewnie nie wiesz...
Film zarobił w kinach na świecie prawie 300 mi-

lionów dolarów, kosztował 25 milionów.
Budując Londyn z 1593 roku zatrudniono grupę 

115 robotników i w ciągu ośmiu tygodni powstało 17 
budynków, w tym dwa teatry, tawerna, dom publicz-
ny, targ, mieszkanie Williama Szekspira oraz liczne 
kręte londyńskie uliczki i zaułki.

Judi Dench zdobyła Oscara dla najlepszej aktor-
ki drugoplanowej za rolę królowej Elżbiety, choć jest 
na ekranie w czterech scenach, zaledwie przez sześć 
minut. 

Zakochany Szekspir
TVP Kultura sobota 20.20

Ocalony

Walka bez szans
Czerwiec 2005 roku. Marcus Luttrell (Mark Wahlberg) i jego trzej kole-

dzy z jednostki Navy SEALs trafiają na tereny afgańsko-pakistańskiego po-
granicza. Ich celem jest wytropienie jednego z najgroźniejszych przywódców 
talibów. Żołnierze, wydani przez okoliczną ludność, trafiają w pułapkę. Mimo 
to stają do nierównej walki z wrogiem

To produkcja oparta na prawdziwych wydarzeniach, mających miejsce 28 
czerwca 2005. Przedstawia dramatyczną i wstrząsającą historię czteroosobo-
wego oddziału snajperów. Film został zrealizowany na podstawie książki pod 
tytułem „Przetrwałem Afganistan" autorstwa jedynego ocalałego członka ze-
społu, Marcusa Luttrella. 

Pewnie nie wiesz...
Mark Wahlberg wylądował w szpitalu, po wykonaniu upadku ze skał.
Wahlberg powiedział, że jest to film, z którego jest najbardziej dumny.
Przed rozpoczęciem zdjęć, obsada przeszła szkolenie pod kierunkiem praw-

dziwych członków Navy SEALs. Prawdziwy Marcus Luttrell ma prawie 198 
cm wzrostu, a Mark Wahlberg, który go gra – 176 cm.

Daniel Arroyo , który gra nastoletniego pasterza kóz, wykonał niebezpiecz-
ną scenę skakania po skałach, po której był oklaskiwany przez całą ekipę.

Ocalony
Polsat 

sobota 22.20

będzie się działo

Garść dynamitu

Bandyci 
bohaterowie

Ekspert od materiałów wybuchowych i rabuś stają na czele rewolucji, 
która ma obalić władze Meksyku.

Początek XX wieku. W ogarniętym rewolucją Meksyku pojawia się John Mallo-
ry – irlandzki buntownik i specjalista od materiałów wybuchowych. Awanturnik Juan 
Miranda namawia go do udziału w długo planowanym napadzie na bank. Dzięki Mal-
lory'emu akcja zostaje zakończona powodzeniem. 

Ku zdziwieniu przestępców bank jest pełen meksykańskich rewolucjonistów zamiast 
pieniędzy. Nieoczekiwanie Mallory i Miranda zostają walczącymi z siłami rządowymi 
bohaterami. Tymczasem oddziały wojskowe po wodzą okrutnego pułkownika Guttier-
reza wkrótce wpadają na ich trop. 

Zmarły w 1989 roku Sergio Leone był niewątpliwie mistrzem „spaghetti wester-
nów", włoskiej wersji opowieści z Dzikiego Zachodu. W „Garści dynamitu"  zadbał 
o gwiazdorską obsadę, powierzając główne role znanym amerykańskim aktorom: Rodo-
wi Steigerowi i Jamesowi Coburnowi. Zdjęcia, do których zaangażowano setki statystów, 
były kręcone w Hiszpanii, udającej pagórkowaty krajobraz Meksyku. Prawdziwą ozdobą 
filmów Sergio Leone jest kapitalna muzyka włoskiego kompozytora Ennio Morricone, 
która i tym razem zwróciła uwagę krytyki. 

Garść dynamitu
TVP2 sobota 23.50

Quest

Śmiertelna walka
Debiut reżyserski Jeana-Claude'a Van Damme'a, łączący konwencję filmu 

awanturniczo-przygodowego z kinem sztuk walki. 
Chris Dubois ( Jean-Claude Van Damme) to uliczny przestępca notorycz-

nie tropiony przez policję, który nie może znaleźć dla siebie spokojnego azylu 
w slumsach Nowego Jorku. Wyrusza więc w pełną przygód i niebezpieczeństw 
podróż do tajemniczego Lost City w Tybecie, położonego w wysokich Hima-
lajach. Porwany i więziony przez przemytników broni, następnie sprzedany 
przez piratów i rzucony w świat hazardu i kickboxingu Chris, trafia do Thai 
Island miejsca, gdzie uczą śmiertelnej sztuki walki. Właśnie tam musi stanąć 
do walki, w której liczy się tylko zwycięzca. 

Pewnie nie wiesz...
Madonna była jedną z pierwszych kobiet, branych pod uwagę do roli Carrie 

Newton.
Wojciech Kilar nie przyjął propozycji skomponowania muzyki do filmu. 
Kiedy producentom kończyły się pieniądze, poproszono ekipę o pracę za dar-

mo, aby kontynuować filmowanie zgodnie z harmonogramem. Producenci na-
tychmiast znaleźli pieniądze kiedy załoga zagroziła strajkiem. 

Sir Roger Moore napisał w autobiografii, że bardzo nie podobał mu się Je-
an-Claude Van Damme i producent Moshe Diamant. Obiecano wyeksponować 
jego nazwisko i na plakatach, i napisach w filmie, ale tej umowy nie dotrzymano.

Quest
TV4 sobota 14.35



Chudy i Buzz znów w akcji czyli 
Toy Story 4 w Kinie Millenium. 
A na dokładkę jeszcze wilki - 
przebierańcy  upiory, lwy, szybcy 
i wściekli   
Repertuar 9 – 15 sierpnia 

Piątek 9 sierpnia 
Duża sala: Toy Story 4  - godz. 
10:00, 12:00, 14:00, 16:00 i 18:00; 

Upiorne  opowieści  po zmroku – 
godz. 20:30.   
Mała sala: Wilk w owczej skórze 
2 - godz. 10:00, 12:00 i 14:00; Król 
Lew- godz. 15:30, Szybcy i wście-
kli. Hobbs i Shaw -  godz. 18:00 
i 20:30.
Sobota 10 sierpnia 
Duża sala: Toy Story 4  - godz. 
10:00, 12:00, 14:00, 16:00 i 18:00; 
Upiorne  opowieści  po zmroku – 
godz. 20:30.   
Mała sala: Wilk w owczej skórze 
2 - godz. 10:00, 12:00 i 14:00; Król 
Lew- godz. 15:30, Szybcy i wście-
kli. Hobbs i Shaw -  godz. 18:00 
i 20:30.

Niedziela 11 sierpnia 
Duża sala: Toy Story 4  - godz. 
10:00, 12:00, 14:00, 16:00 i 18:00; 
Upiorne  opowieści  po zmroku – 
godz. 20:30.   
Mała sala: Wilk w owczej skórze 
2 - godz. 10:00, 12:00 i 14:00; Król 
Lew- godz. 15:30, Szybcy i wście-
kli. Hobbs i Shaw -  godz. 18:00 
i 20:30.
Poniedziałek 12 sierpnia
Duża sala: Toy Story 4  - godz. 
10:00, 12:00, 14:00, 16:00 i 18:00; 
Upiorne  opowieści  po zmroku – 
godz. 20:30.   
Mała sala: Wilk w owczej skórze 
2 - godz. 10:00, 12:00 i 14:00; Król 

Lew- godz. 15:30, Szybcy i wście-
kli. Hobbs i Shaw -  godz. 18:00 
i 20:30.
Wtorek 13 sierpnia 
Duża sala: Toy Story 4  - godz. 
10:00, 12:00, 14:00, 16:00 i 18:00; 
Upiorne  opowieści  po zmroku – 
godz. 20:30.   
Mała sala: Wilk w owczej skórze 
2 - godz. 10:00, 12:00 i 14:00; Król 
Lew- godz. 15:30, Szybcy i wście-
kli. Hobbs i Shaw -  godz. 18:00 
i 20:30.
Środa 14 sierpnia 
Duża sala: Toy Story 4  - godz. 
10:00, 12:00, 14:00, 16:00 i 18:00; 
Pewnego razu w Hollywood  – 

godz. 20:00 (przedpremiera).   
Mała sala: Wilk w owczej skórze 
2 - godz. 10:00, 12:00 i 14:00; Król 
Lew- godz. 15:30, Szybcy i wście-
kli. Hobbs i Shaw -  godz. 18:00 
i 20:30.
Czwartek 15 sierpnia
Duża sala: Toy Story 4  - godz. 
10:00, 12:00, 14:00, 16:00 i 18:00; 
Na bank się uda – godz. 20:00.   
Mała sala: Wilk w owczej skórze 
2 - godz. 10:00, 12:00 i 14:00; Król 
Lew- godz. 15:30, Szybcy i wście-
kli. Hobbs i Shaw -  godz. 15:00 
i 20:30; Pewnego razu w Holly-
wood  – godz. 17:30 (przedpre-
miera).

Ziemia Łomżyńska latem, tu wiele się dzieje

Drugi dzień sierpnia, czyli start tegorocznego 
Cafe Kultura, nadał symboliczno -  klimatycz-
ny ton całemu przedsięwzięciu Miejskiego 
Domu Kultury – Domu Środowisk Twórczych 
w Łomży. Zespół SKICKI-SKIUK z jazzową kre-
atywnością oficjalnie rozpoczął owe wydarze-
nie, które będzie trwało do 11 sierpnia. 

Mieszkańcy Łomży będą w tym cza-
sie mogli cieszyć się muzyką w odrobinę 
inny niż zazwyczaj sposób.

Jak mówi dyrektor MDK-DŚT 
w Łomży, Krzysztof Zemło: 

– Jest to pomysł odejścia od wiel-
kich koncertowych spędów, z jasnymi 
lub bardzo jasnym gwiazdami na rzecz 
zrobienia takiego małego ogródka mu-
zycznego, w którym występowaliby 
„gatunkowi” muzycy. Propozycja byłaby 

wysoka jeśli chodzi o poziom artystycz-
ny a niekoniecznie by się posiłkowała 
nazwiskami z pierwszych stron gazet. 
Ludzie doceniają, że to jest taka forma 
rozrywki niewymuszonej, że mogą so-
bie usiąść, zrobić kawę, posłuchać dobrej 
muzyki, spotkać się oko w oko z artystą.

Pierwszym punktem Cafe Kultu-
ra stał się koncert zespołu SKICKI-
-SKIUK, którego muzycy  przyznają, 
że z ogromną przyjemnością wracają do 
naszego miasta. 

- Ludzie są wspaniali, podczas wy-
stępów dają nam tę energię, czujemy ich 
wsparcie, z pomocą którego tworzy się 
coś niesamowitego, coś co sprawia, że 
chcemy tu wracać. My kochamy Łomżę 
i chętnie będziemy grać dla was tak czę-

sto jak to tylko możliwe – mówi Jakub 
Mizeracki, gitarzysta zespołu SKICKI-
-SKIUK.

Jednak Stary Rynek podczas Cafe 
Kultura zachwyca nie tylko dźwiękami. 
Przykładem może być wystawa Zbigniewa 
Walczuka. Galeria pod Arkadami wypeł-
niona migawkami wschodzącego słońca 
pozwoliła na chwilę zatrzymać te najbar-
dziej ulotne momenty naszej codzienności.

- Ten krótkotrwały moment ciszy za-
czyna niknąć. Wstaje nowy dzionek, za-
czynają budzić się ptaki, zwierzęta, zaczy-
na się gwar życia. Nie mamy bardzo często 
czasu ani ochoty aby wstać wcześnie rano 
żeby posłuchać tej ciszy, popatrzeć na 
mnóstwo kolorów które pojawiają się wte-
dy na niebie – mówi fotograf.

Druga część Cafe Kultura jeszcze 
przed nami. Kto przegapi ciąg dalszy, 
będzie żałował. 

NATALIA FARFUŁOWSKA

RELACJA W TELEWIZJI NAREW I NA WWW.NAREW.INFO

Cafe Kultura, 
czyli rozrywka niewymuszona



Ziemia Łomżyńska latem, tu wiele się dzieje

PROGRAM DRUGIEGO WEEKENDU

7.08– środa
godz. 18:00
Cała Góra Barwinków

Zespół działa w obecnym składzie 
od 2002 roku, choć korzenie grupy się-
gają roku 1998. Należy do najważniej-
szych wykonawców rodzimej sceny ska/
reggae. Muzyka grupy, to energetyczny 
mix ska, reggae i rocksteady. Znakiem 
rozpoznawczym CGB jest wysunięta na 
pierwszy plan, rozbudowana sekcja dęta 
i chwytliwe melodie.

Grupa ma na koncie pięć płyt długo-
grających. Ostatnia z nich – „Sposoby” 
ukazała się w 2018 roku.

CGB słynie z świetnie przyjmo-
wanych, energetycznych koncertów. 
Wystąpiła dotąd na niemal wszystkich 
najważniejszych festiwalach, a także 
dwukrotnie na Przystanku Woodstock – 
w 2003 i 2013 roku oraz Heineken Ope-
ner Festival 2007 w Gdyni. Obecnie ma 
na koncie blisko 1000 występów w kraju 
i za granicą.

Zespół tworzą: Kuba Kaczmarek 
– bas/śpiew; Maciek Kulej – klawisze;  
Jakub Syguda – perkusja; Artur Wilk 
– gitara; Karol Ryś – puzon; Maciek 
Mazurek – saksofon; Daniel Michoń – 
trąbka; Adrian Puta – realizator zespołu.

8.08– czwartek
godz. 18:00
SOUL-JAZZ-R&B 
Electric Groove Gang 

Robert Kamalski – saksofon; Bar-
tek Miarka i Andrzej Szeremet – gitara; 
Piotr Świętoniowski – keyboard; Kamil 
Pełka – kontrabas; Bartosz Niebielecki – 
perkusja.

Joanna Kwaśnik - Wrocławska wo-
kalistka, która popularność zyskała wy-
stępując w drugiej edycji programu „X 
Factor”.

9.08 – piątek 
godz. 18:00
The Crackers

Po blisko dwudziestu latach działal-
ności wrocławski zespół The Crackers 
stał się jednym z najlepiej rozpozna-
walnych w Polsce funkowych składów. 
Zespół powstał w 1997. Początkowo 
grupa nazywała się Promyczki, potem 
nazwa została zmieniona na Promilki, aż 
w końcu przekształciła się w The Crac-

kers Band. Właśnie pod tą nazwą trwa 
do dzisiaj. 

Skład zespołu: Joanna Kwaśnik – 
wokal; Andrzej Szeremet (Szary) – gi-
tara; Zbigniew Nowak (Zbylu) – gitara; 
Sebastian Ragiel (Bastek) – gitara ba-
sowa; Bartosz Niebielecki (Mr. Shuffle) 
– perkusja; Krzysztof Borowicz (Boro) – 
instrumenty klawiszowe; Daniel Kraus 
(danek) – saksofon. 

10.08 – sobota 
godz. 18:00
Kapela Brodów

Są miłośnikami polskiej muzyki tra-
dycyjnej, grają wspólnie od 1992 roku. 
Na repertuar kapeli składają się utwory 
świeckie i religijne z obszaru Pierwszej 
Rzeczypospolitej. Ich koncerty są prze-
wodnikiem w kalendarzu polskich świąt 
i obrzędów. Aby nie uchybić pięknu sta-
rodawnych pieśni i partytur zachowują 
oryginalne maniery wykonawcze oraz - 

w przypadku muzyki religijnej - właści-
wy jej tematyce kontekst. Pamiętają przy 
tym, że muzyka karmi się indywidualno-
ścią jej wykonawców; więc nie tyle cytują 
ile opowiadają tę samą, co przed wieka-
mi, historię.

Skład zespołu: Witek Broda: skrzyp-
ce, lira korbowa, śpiew; Anatol Broda: 
basy kaliskie; Marta Maślanka: cymbały; 
Bartek Izbicki: śpiew, portatyw, skrzypce

Iwona Sojka: skrzypce; Jacek Miel-
carek: klarnet, tarogato, saksofon sopra-
nowy;  Kuba Mielcarek: kontrabas

11.08 – niedziela
godz. 18:00
Michał Sołtan Loop! Feat Artur Jargiło

Gitarzysta, kompozytor, autor tek-
stów, wokalista, multiinstrumentalista, 
edukator i performer. Wychował się na 
rocku i popie, zakochany w jazzie. Zwią-
zany twórczo z Warszawą i Sopotem. 
Lider zespołu Imagination Quartet, 

z którym grał koncerty na festiwalach 
jazzowych w Chinach, Niemczech, Da-
nii i Polsce, prezentując autorskie kom-
pozycje. Z zespołem wydał dwie płyty 
„IQ” 2011 r. oraz „Mallada” 2015 r. Od 
8 lat w każdy poniedziałek współtworzy 
warszawski Funk & Jazz Jam Session. 
W 2015 roku rozpoczął solowe ekspe-
rymenty z Loop Station. Single „Pan 
Sowa” , „Najlepiej”, „Weź” oraz „Dzieje 
się” prezentowane są w stacjach radio-
wych, m.in. Tok FM, Polskim Radiu i in. 
Supporty przed Melą Koteluk, Lao Che 
czy Smolik/Kev Fox. W Polsce doświad-
czył Must Be The Music 9, 55 KFPP 
w Opolu, Tarnów Polskiej Piosenki. i.in. 
Teatry Rampa, Szekspirowski, BOTO 
i in. W 2017 roku wydał debiutancką 
płytę „MaloGranie”.

Michał Sołtan (śpiew, instrumenty) 
oraz Artur Jargiło (trąbka) zagrają au-
torski repertuar Michała Sołtana oraz 
wybrane standardy muzyki rozrywkowej 
we własnych aranżacjach.

Tymon Tymański
Od najmłodszych lat związany był 

z muzyką. Około 12 roku życia zało-
żył swój pierwszy zespół The Howling 
Dogs. W liceum prowadził nowofalo-
wą grupę Sni Sredstvom Za Uklania-
nie, która w 1988 roku przekształciła 
się w jazzowy kwintet Miłość z Ty-
monem Tymańskim na kontrabasie, 
Leszkiem Możdżerem na fortepianie, 
Mikołajem Trzaską i Maćkiem Sikałą 
na saksofonach oraz Jackiem Olterem 
na perkusji. 

W 2017 roku powstała grupa Tymon 
Tymański & MU. Nowy projekt Tymo-
na Tymańskiego do którego zaprosił 
młodych muzyków trójmiejskiej sceny 
okołojazzowej. Muzyka kwintetu oscy-
luje pomiędzy kultowymi brzmieniami 
avant rock'a lat 60., a współczesnymi 
brzmieniami z pogranicza synth popu 
i elektroniki. Obecnie zespół pracuje 
nad premierowym albumem.

Teatr Cafe
11.08 – niedziela
godz. 10:00
Teatr Falkoshow

O SZEWCZYKU CO SMOKA 
WAWELSKIEGO POKONAŁ

Spektakl dla dzieci +warsztaty te-
atralne

Niezapomniane wrażenia w rytmie jazzu, 
country i muzyki francuskiej.  

Cafe Kultura pełna niespodzianek!
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Australia. Podniebne safari

Potęga 
przyrody 

Film dokumentalny o kontynencie, 
który od ponad trzydziestu milionów lat 
rozwija się z dala od innych kontynen-
tów, podążając własnym szlakiem. Ponad 
jedną trzecią powierzchni, dwa i pół mi-
liona kilometrów kwadratowych, zajmują 
pustynie.

Film to zapis wyjątkowej podróży po 
Australii, podniebnego safari po lądzie peł-
nym dziwnych stworzeń, niespotykanych 
nigdzie indziej. Z podniebnej perspektywy 
można podziwiać potęgę sił natury, któ-
re ukształtowały górę Uluru, Wielką Rafę 
Koralową i jezioro Eyre. Filmowcy nie po-
kazują jedynie piękna krajobrazów i bujnej 
australijskiej przyrody. Starają się też przed-
stawić wpływ topografii, klimatu i położe-
nia prezentowanych miejsc na występujące 
na tych terenach rośliny i zwierzęta.

Australia. Podniebne safari
TVP2 niedziela 10.50

Od czasu upadku muru berlińskiego 
mroczna przeszłość NRD stopniowo jest 
ujawniana. 

Stasi (urząd bezpieczeństwa) spra-
wowała niemal absolutną kontrolę nad 
społeczeństwem NRD. Wiele aspektów 
działalności służb wciąż jednak pozostaje 
nieznanych. 

Szacuje się, że w komunistycznych 
Niemczech ponad dziesięć tysięcy dzieci 
w wieku do siedmiu lat zostało odebra-
nych rodzicom, najczęściej samotnym 
matkom. Maluchy umieszczano w siero-
cińcach przypominających obozy reedu-
kacyjne lub oddawano parom, które były 
lojalne wobec socjalistycznego państwa. 
O swoich traumatycznych przeżyciach 
przed kamerami opowiadają matki i ich 
dorosłe już dzieci.

„Wielu z nas doświadczyło skrajnej 
udręki”, mówi Andreas Laake, 58 lat. 
Został zatrzymany w 1984 r. przez straż 
przybrzeżną NRD, kiedy próbował ucie-
kać przez Morze Bałtyckie w gumowym 
pontonie ze swoją ciężarną żoną. Laake 
został wtrącony do więzienia. Nie po-
zwolono mu zobaczyć dziecka, a sąd ode-
brał mu prawa rodzicielskie. Jego żona 
została zmuszona do oddania dziecka do 
adopcji.

NRD – skradzione dzieci
Focus TV piątek 22.50

Helga Gniess 
miała dwie 

córki odebrane 
jej przez 

władze NRD.

Lodowa planeta

Życie poniżej zera
Dokumentaliści prezentują miejsca, w których tempe-

ratura nigdy nie przekracza zera stopni Celsjusza. Wyko-
rzystując najnowsze technologie schodzą pod lód, pene-
trują góry lodowe i śledzą codzienne życie mieszkańców 
mroźnych krain. Skupili się na wyzwaniach, przed jakimi 
stoją niedźwiedzie polarne i arktyczne wilki na północy 
oraz pingwiny Adelie i wędrujące albatrosy na południu.

Serial przyrodniczy produkcji BBC dotyka tak wraż-
liwego tematu jakim są zmiany klimatu i ich wpływ na 
mroźne obszary Ziemi. Narratorem – niezawodny David 
Attenborough.

Zdjęcia lotnicze wykorzystywały kamery, które  
umożliwiały doskonałej jakości nagrania wykonane z du-
żej odległości bez zakłócania spokoju zwierząt.

Nakręcono siódmy, dodatkowy odcinek „Na cienkim 
lodzie", który dotyczy zmian klimatycznych, globalnego 
ocieplenia , topnienia czap lodowych i ich konsekwencji. 

Lodowa planeta
TVP Historia niedziela 12.50 odc. 1/6

NRD – skradzione dzieci

Skrzywdzeni nieprawomyślni

reklama
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plac zabaw

Toy Story 1 i 2 

Kowboj 
Chudy

Zbliżają się kolejne urodziny Andy'ego. Plasti-
kowe żołnierzyki wyruszają na zwiady. W ostatniej 
paczce znajduje się wymarzony prezent. Buzz Astral 
to kosmiczny superbohater, wprawdzie plastikowy, 
ale świetnie sobie radzi w różnych sytuacjach i wspa-
niale się prezentuje. Kowboj Chudy przeczuwa, że 
jego czas już minął. Konfrontacja starego kowboja 
i młodego astronauty jest jednak nieunikniona. Przy-
padek sprawia, że obaj dostają się do świata ludzi. 

Toy Story 2. Nadchodzą wakacje. Andy ma je-
chać na obóz kowbojski. Chudy bardzo by chciał, 
żeby chłopiec zabrał go ze sobą. Niestety, pech chce, 
że Chudy łamie rękę i zostaje w domu

Pewnie nie wiesz...
Premiera odbyła się 19 listopada 1995 r. To 

pierwszy pełnometrażowy film zrobiony w całości 
przy użyciu technik animacji komputerowej. Na jego 
podstawie powstało wiele książek, zabawek, gadże-
tów oraz gier. 

Przy filmie pracowało zaledwie 110 osób. Dla po-
równania, „Król Lew” (1994) został stworzony przez 
800 pracowników.

TVN7
Toy Story 1, sobota 12.55

Toy Story 2, niedziela 14.15

Smerfy

Ucieczka  
z Nowego 

Jorku
P r z y g o d y 

u w i e l b i a n y c h 
przez wszystkich 
Smerfów. Ucie-
kając przed Gar-
gamelem, przedostaną się przez magiczny portal do dziwnego 
świata, niepodobnego do niczego, co do tej pory widziały: do 
Nowego Jorku. Papa Smerf i jego rodzina będą desperacko 
szukać drogi powrotnej do domu i uciekać przed Gargamelem, 
który podąża za nimi przez zatłoczone, futurystyczne miasto. 
Jak Smerfy poradzą sobie w największym mieście USA? 

Pewnie nie wiesz...
268 pracowników Sony Pictures Imageworks przez  

358 000 godzin animowało Smerfy.
Smerfy Polsat sobota 20.00

Asterix podbija Amerykę

Na koniec świata
Rzymianie postanawiają pod-

bić terytorium Galów poprzez 
wystrzelenie z katapulty ich druida 
Panoramixa, który był jedynym 
twórcą magicznego napoju. Bez 
niego bowiem nie mieli nadludzkiej siły, pozostawali garstką 
zwykłych wieśniaków i rzymski legion z łatwością by ich po-
konał. Dlatego też Asterix wraz ze swoim wiernym przyja-
cielem Obelixem wyruszają w szaleńczą wyprawę by odnaleźć 
Panoramixa, jak się jednak okazuje, odkryją nowy ląd.

Asterix podbija Amerykę Puls2 sobota 18.25

Żelazna wola

Zimowy wyścig
Will Stoneman, traci ojca, który ginie w nurtach porywi-

stej rzeki. Rodzina staje przed perspektywą nędzy. Chłopak 
za punkt honoru stawia sobie uchronienie swojej matki przed 
widmem głodu. 

Postanawia wziąć udział w wyścigach psich zaprzęgów, 
w których stawką jest 10 tysięcy dolarów. Zawody rozgrywa-
ją się jednak w zimowych warunkach, a uczestnicy mają do 
pokonania 888 kilometrów arcytrudnego terenu. Taka dawka 
wysiłku powaliłaby nawet najsilniejszych i najbardziej odpor-
nych mężczyzn, tak więc Will będzie musiał wykazać się pie-
kielnie mocną wolą walki, żeby wygrać. Na szczęście ma do 
pomocy Gusa, bardzo mądrego psa, przewodnika zaprzęgu.

Pewnie nie wiesz...
24 stycznia 1917 roku w wielkim wyścigu psich zaprzęgów 

(Winnipeg – St. Paul), wystartowało 11 drużyn, ale tylko 5 do-
tarło do mety w Como Park 3 lutego. Fotografowie mogli kręcić 
filmy z wagonu kolejowego w miejscach, gdzie trasa wyścigu 
leżała blisko torów kolejowych. 

Żelazna wola TV6 sobota 15.50
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Gdyby jeszcze niedawno ktoś 
powiedział, że fotografia wywróci 
ich świat do góry nogami, 
pewnie popatrzyliby na niego ze 
zdziwieniem. Dziś nie wyobrażają 
sobie definiowania rzeczywistości 
inaczej niż poprzez spust migawki 
aparatu. O podglądaniu przeszłości, 
opowieściach kreowanych za pomocą 
obrazu i uśmiechu,  10-dniowym 
noworodku potrafiącym całkowicie 
odmienić koncepcję sesji, z duetem 
fotografów, Magdaleną i Karolem 
Grochowskimi, będącymi prawdziwą 
mieszanką wybuchową rozmawia 
Marlena Siok. 

Marlena Siok: - Zacznijmy od pewne-
go testu. Chciałabym abyście zdefi-
niowali słowo „fotografia”. Czym ona 
dla was jest?

Karol Grochowski: - Przy-
znam, że to trudne pytanie. Nie 
mniej jednak dla mnie fotografia 
jest światem, w którym można 
się zapomnieć. Zostawić wszyst-
kie codzienne sprawy i odpłynąć. 
Jest azylem, w którym można dać 
upust emocjom.  

M.S: - Madziu, a dla ciebie?
Magdalena Grochowska: - 

Dla mnie fotografia to trochę 
takie podglądanie przeszłości. 
Bo, jak to śpiewał Rysiek Rie-
del, zresztą ulubiony piosenkarz 
mojego męża: „w życiu piękne są 
tylko chwile”. I my, tak naprawdę, 
te chwile uwieczniamy, właśnie 
w naszych kadrach. Ja traktuję 
fotografię, jako sentymentalną 
podróż do przeszłości. Któż z nas, 
choć raz, nie chwycił w dłoń albu-
mu ze zdjęciami. Nie uśmiechnął 
się czy wzruszył wracając do kon-
kretnych wspomnień i dat… 

M.S: - Powiedzmy sobie szczerze, ale 
fotografowie rzadko pracują w du-
ecie… Jak to możliwe, że się dogadu-
jecie, a może nawet lubicie? 

K.G: - Szczerze? Nie wyobra-
żam sobie już pracy bez Magdy. 
Jest moim uzupełnieniem. Wła-
ściwie jesteśmy, jak dwa tryby 
w skrzyni biegów (śmiech). Nie 
wiem jak to się stało, ale każde 
z nas doskonale wie, co do nie-
go należy. Mamy w sumie  taki 
niepisany podział obowiązków. Ja 
kładę nacisk na stronę technicz-
ną, czyli obróbkę zdjęć, dobór 
światła, lamp, natomiast Magda 
kreuje przestrzeń, to bardziej ar-
tystyczna dusza. 

M.G: - Coś w tym jest. Ka-
rol tak naprawdę nie wtrąca się 
w żadne stylizacje, które propo-
nuję. To ja jestem w tym przy-
padku prowodyrem. Ustawianie 

całej stylizacji, zakup sukien, 
ubrań dla maluszków  czy przy-
szłych mam, sprawia mi ogromną 
radość. Natomiast Karol, tak jak 
zresztą sam wspomniał, jest typo-
wym, ścisłym umysłem, któremu 
ja się po prostu poddaję.

M.S: - Czyli mogę zaryzykować stwier-
dzenie, że ten techniczny, męski 
umysł i kobiecą wrażliwość można 
sprowadzić do wspólnego mianowni-
ka? 

M.G: - Jak najbardziej, choć 
nie ukrywamy, że czasami są 
między nami spięcia. Natomiast 
staramy się współpracować, żeby 
uniknąć ich wpływu na efekt 
końcowy. Wyjątkowe w tym 
wszystkim jest to, że Karol od-
krył świat maluchów i stara się 
uczestniczyć w każdej sesji no-
worodkowej. Tak naprawdę chy-
ba robi to lepiej niż ja, z większą 
cierpliwością i dokładnością. 
Niemniej jednak świetnie się 
uzupełniamy w trakcie takich 
sesji. Kiedy jestem sama, brakuje 
mi jego męskiej dłoni.

Bardzo często budzi to zdzi-
wienie u rodziców, którzy przy-
chodzą z maluchami i widzą po-
stawnego mężczyznę, który bierze 
malucha do rąk, owija i układa ra-
zem ze mną na beanbagu. 

M.S: - I nie masz Karolu żadnych ba-
rier?

K.G: - Nie. Delikatność i kru-
chość niemowląt wprawia w lek-
ką nostalgię. Największy sukces 
podczas sesji jest, gdy dzieciaczek 
zapowiada się nieco wymagający, 
że na przykład nie będzie chciał 
spać, albo rodzice mówią, że 
smoczek to nie, bo on smoczka 
nie lubi. A okazuje się zupełnie 
co innego. Właściwie chyba nie 
mieliśmy sesji, żeby którykolwiek 
z dzieciaczków nie chciał współ-
pracować. 

M.G: - Dokładnie, choć ta-
kie sesje faktycznie wymagają 
cierpliwości. Bywa tak, że rodzi-
ce chcą zrezygnować, odpuścić. 
Natomiast siła przekonywania 
Karola jest ogromna i w efekcie 
rodzice są pod ogromnym wraże-
niem, że jednak się udało.

M.S: - A miewacie takie momenty, że 
myślicie sobie: a pokażę mu jak się 
robi dobre zdjęcie, a udowodnię  jej, 
że ta sesja w moim obiektywie będzie 
wyglądała lepiej… 

K.G: - Nie. Nawet jeżeli do-
chodzi do jakichkolwiek delikat-
nych spięć, to one wynikają z fak-
tu, że każde z nas chce stworzyć 
jak najbardziej doskonały efekt, 
jednak z różną wizją. 

M.G: - Dokładnie. Przyznam, 
że kiedy oglądamy zdjęcia z sesji, 
by wybrać te najlepsze ujęcia, to 
podglądam kadry Karola. I jestem 
nimi po prostu zaskoczona. Muszę 
przyznać, że będąc bardzo upo-
rządkowaną osobą wybieram stan-
dardowe kadry. Natomiast mam 
wrażenie, że Karol jest tą bardziej 
szaloną stroną naszego duetu. 

K.G: Czyli twierdzisz, że 
wprowadzam odrobinę bałaganu?

M.G: - Myślę, że tak. Ale to 
właśnie nas uzupełnia, przez co 
reportaż, który powstaje z tych 
dwóch aparatów jest po prostu 
kompletny.

M.S: - Chciałoby się rzec, mieszanka 
wybuchowa… 

M.G: - Z całą pewnością!

M.S: - Wróćmy jednak do momentu, 
w którym to wszystko się zaczęło. 
Najpierw było uczucie, każde z was 
zawodowo zajmowało się czymś kom-
pletnie innym. Kiedy zrozumieliście, 
że fotografia to coś, co was pasjonuje? 

K.G: - Uczucie było, jest i, 
miejmy nadzieję, będzie. To wła-
śnie ono zrodziło całą inspirację, 

którą była nasza córka. Pamiętam 
jak z bratem w wieku dwunastu czy 
trzynastu lat, robiliśmy i wywoły-
waliśmy zdjęcia robione starym, 
radzieckim aparatem. Poznając 
Magdę, też widywałem ją z apara-
tem, próbującą robić zdjęcia. Jed-
nak to było jeszcze za mało… 

M.G: - Moment, w którym 
odkryliśmy, że fotografia to nasz 
świat, nastąpił wtedy, gdy na świe-
cie pojawiła się nasza córka Anna. 
Chciałam po prostu robić lepsze 
zdjęcia, ale ciągle coś mi nie wy-
chodziło. Wtedy wkroczył ten 
techniczny umysł Karola. Wziął 
w dłonie aparat, przeczytał in-
strukcję, czego ja – przyznaję - ni-
gdy nie robię i po prostu się za-
częło. Pamiętam nasze pierwsze 
próby w mieszkaniu. Wtedy tych 
zgrzytów między nami było na-
prawdę bardzo dużo. Czerwona 
ściana, którą mieliśmy w miesz-
kaniu i prześcieradła, które żeśmy 
wieszali żeby tylko tę ścianę zasło-
nić, to początki które budzą na-
prawdę wiele miłych wspomnień. 
Dziś wydaje się to przezabawne 
i przekomiczne. Najważniejsze 
jednak jest to, że małymi krokami 
doszliśmy do tego właśnie miejsca.

K.G: - Warto dodać, że zaczy-
nając nie mieliśmy świadomości 
tego, co nas czeka. Kiedyś to było 
pudełko z naświetlonymi błona-
mi, a dziś okazuje się, że zdjęcia 
z sesji zajmują bardzo dużo miej-
sca w komputerze, a my takim 
sprzętem po prostu nie dyspono-
waliśmy, do tego monitor, który 
musi być zupełnie inny. I wiele 
jeszcze innych, takich właśnie 
technicznych aspektów. 

M.S: - Mówi się, że fotografia jest jak 
opowiadanie obrazem. Jakie opowie-
ści można znaleźć u was?

K.G: - Każde zdjęcie, nawet to 
pojedyncze, wyrwane z całego re-
portażu o czymś mówi. O miłości 
matki do dziecka, o jego bezbron-
ności. I to właśnie chcemy poka-
zać. Emocje i ulotność chwili. 

M.S: - Zauważyłam, że bardzo często 
waszą pracę określacie poprzez towa-
rzyszenie rodzinom w wyjątkowych 
chwilach, momentach...

M.G: - Tak naprawdę my 
wtapiamy się w te rodziny. Pozna-
jemy ich bliżej. Bardzo często wy-
konując reportaże siadamy z nimi 
przy wspólnym stole, rozmawia-
my, śmiejemy się. Czasami nawet 
bywa tak, że Karol zakłada muchę 
panu młodemu, bo wszystkim 
drżą ze stresu ręce. My gdzieś tam 
ten stres łagodzimy. Po prostu bę-
dąc dla nich i z nimi. 

K.G: - W tamtym roku do-
staliśmy zdjęcie od pewnego 
małżeństwa, któremu towarzy-
szyliśmy począwszy od ślubu 
poprzez sesję brzuszkową, po 
chrzciny. Był tam wachlarz pię-
ciu czy sześciu płyt. Niesamowi-
te uczucie uświadomić sobie jak 
wiele z nimi przeżyliśmy. 

M.G: - Karol jest bardzo 
otwartą osobą i wzbudza ogrom-
ne zainteresowanie ludzi. Być 
może ze względu na swój wy-
gląd. Niemal z każdego wesela 
dostaje jakieś zdjęcie opatrzone 
podpisem typu: “Wiedźmin z ka-
rabinem”, czyli z aparatem foto-
graficznym. Niestety trochę ubo-
lewam nad tym, że to nie ja gram 
pierwsze skrzypce (śmiech). 

M.S: - Ile z waszych zdjęć to przypa-
dek, o którym decyduje chwila, emo-
cja, a ile starannie planowane i wy-
pracowywane obrazy?

K.G: - Są stałe elementy pod-
czas wykonywania zdjęć, czy to 
podczas sesji, czy w trakcie repor-
tażu. Jednak nigdy nie jest to ta-
kie samo. Powiedzmy, mamy kilka 
ułożeń maluchów, które lubimy, 
ale za każdym razem ono może 
wyjść inaczej. Chociażby przez to, 
że dziecko się uśmiechnie, czego 
kompletnie się nie spodziewamy. 

M.G: - Emocji nie da się za-
planować. Nie można nakazać 
komuś, jak ma reagować w da-
nym momencie. My po prostu 
fotografujemy to, co widzimy. 
Emocje ludzi są naprawdę prze-
różne, poprzez płacz, śmiech, 
a czasami nawet złość.

M.S: - Słyszałam, że w fotografii jest 
tak, że naciskając spust migawki, foto-
graf doskonale wie, co chce zobaczyć… 

K.G: - Tak naprawdę przy-
kładając oko do aparatu już to 
wie. Jednak nie ma pewności, że 
to uzyska. A może coś go zasko-
czy i osiągnie coś znacznie lep-
szego? Szczerze mówiąc często 
na to liczę. Uśmiechu 10-dnio-
wego dziecka nie da się zaplano-
wać prawda? A to się zdarza. To 
jest naprawdę rewelacyjne uczu-
cie gdy zdąży się to uchwycić.

M.S: - Gdzie widzicie siebie za pięć, 
dziesięć lat?

M.G: - W tym samym miej-
scu, lecz z większym bagażem 
doświadczeń. Planujemy  jeszcze 
kilka warsztatów fotograficznych. 
Cały czas się rozwijamy. Ja jestem 
szperaczem. Wyszukuję inspira-
cje, podglądam. Karol oczywiście 
na mnie krzyczy, że tych sukien 
i strojów jest już naprawdę sporo, 
ale w konsekwencji daje mi wol-
ną rękę. To chyba jest coś, co nas 
wyróżnia. Brak ograniczeń. My się 
po prostu dopełniamy i stąd być 
może efekty naszej pracy. 

RELACJA W TELEWIZJI NAREW 
I NA WWW.NAREW.INFO

Fotografia jest światem,  
w którym można się zapomnieć 
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Stawiski od zarania dziejów  
do wielkiej wojny Zenon 

Krajewski

“Stawiski od zarania dzie-
jów do wielkiej wojny”, to 
najnowsza praca Zenona 
Krajewskiego, znanego 
czytelnikom Tygodnika 
Narew, jako autora sagi 
„Meandry Losu”. Pisarz 
zaproponował naszej re-
dakcji kilka tygodni prze-
rwy w publikowaniu ko-
lejnych części powieści, 
w zamian chce zaprezen-
tować fragmenty Tomu 
I monografii nieodległych 
od Łomży Stawisk, ukazu-
jącej historię miasta na tle 
dziejów Mazowsza. W 526 
wydaniu Tygodnika Narew 
publikujemy trzeci odci-
nek monografii. 

Tak, jak wiele innych miast 
w okresie wydatnego osłabie-
nia Rzeczypospolitej, Stawiski 
dotknęły nieszczęścia w posta-
ci przemarszu obcych wojsk, co 
wiązało się z gwałtami, choroba-
mi epidemicznymi, podpalenia-
mi i zniszczeniem osady. 

Najpierw, już w II poł. XVI w. 
ludność północno-wschodniego 
Mazowsza została wydatnie zu-
bożona na skutek cyklicznie po-
wtarzających się epidemii w la-
tach 1572-1574 i poboru podatku 
łanowego w 1578 r. w związku 
z wojnami prowadzonymi przez 
Batorego z Rosją o Inflanty. 

Coraz więcej gospodarstw 
chłopskich starego osadnictwa 
pustoszało nie tylko od pomo-
rów, ale i na skutek zbiegostwa 
chłopów uciskanych pańszczy-
zną. Bliskość granic z Prusami 
Książęcymi i Litwą było stwa-
rzała dobrą ku temu okazję. 
Pustkowienie wsi z okolic Kolna 
obrazują lustracje z 1616 r. i 1636 
r. Np. wieś Mały Płock, będąca 
w posiadaniu Albrechta Rakow-
skiego, kasztelana wiskiego, obej-
mowała 77 włók, w tym trzy wój-
towskie, zaś pustych włók w tej 
wsi było 12, czyli znacznie ponad 
15 ogółu areału nadającego się do 
uprawy. Opuszczone, aczkolwiek 
nadające się do uprawy włóki 
ziemi nie przynosiły dochodu ich 
właścicielowi, a tym samym taki 

proces powodowało także zubo-
żenie jego samego.

W okresie potopu w po-
chodzie na Litwę Szwedzi wy-
korzystywali wszystkie drogi, 
ale najdogodniejszą stanowiła 
ta, która prowadziła z Łomży 
przez Stawiski do Rajgrodu 
i dalej. Wszędzie dokonywali 
oni grabieży polskiego majątku, 
nakładali kontrybucje, rekwiro-
wali wszystko, co uznali za im 
pożyteczne. A zatem przemarsz 
armii szwedzkiej przez północ-
no-wschodnie Mazowsze wal-
nie przyczynił się do upadku 
jego gospodarki. Zagrożenie 
egzystencji wszystkich warstw 
społeczeństwa polskiego spowo-
dowało zbrojny opór przeciwko 
najeźdźcy. Walka partyzancka 
objęła także okolice Stawisk, 
gdzie mnogość lasów i zagaj-
ników sprzyjała organizowaniu 
i prowadzeniu zbrojnego oporu. 
Wojna ze Szwedami była pierw-
szą nowożytną wojną partyzanc-
ką. Jej zasięg objął praktycznie 
cały kraj. Urządzano zasadzki na 
Szwedów, napadano ich i szybko 
wycofywano się z uzyskanymi 
lub odzyskanymi łupami. 

Z czasem dochodziło do 
większych potyczek na otwar-
tym polu. 7 października 1656 r. 
armia polsko-litewska przepra-
wiła się przez Narew w okolicy 
Wizny. Wysunięte zagony kon-
trolowały już okolice Radziło-
wa, Wąsosza i Szczuczyna, gdzie 
doszło do pierwszych potyczek 
ze Szwedami i Brandenburczy-
kami. Do poważniejszej bitwy 
wojsk polsko-litewskich i tatar-
skich pod dowództwem hetma-

na Gosiewskiego ze Szwedami 
doszło 20 października 1656 r. 
pod wsią Prostki koło Graje-
wa. Bitwa z Prostek przesunęła 
się w okolice Filipowa. Obie 
te bitwy stały się bezpośred-
nią przyczyną tragedii ludności 
polskiej zamieszkującej pół-
nocno-wschodnie Mazowsze. 
Obie armie pustoszyły tereny 
zarówno Prus, jak i Mazow-
sza. Szczególnie grasowali po 
tych terenach Tatarzy, którzy 
nie oszczędzali nikogo, rabują, 
gwałcąc, zabijając i biorąc do 
niewoli kogo popadnie. W ten 
sposób doszło do ogromnych 
strat w ludziach na północ-
no-wschodnim Mazowszu. 
W dodatku Szwedzi, wycofując 
się z terenu walk i przechodząc 
przez Stawiski, spalili osadę, 
uprowadzając gros jej mieszkań-
ców i w ten sposób wyludniając 
okolicę. Ponowne uczestnictwo 
Tatarów w walce ze Szwedami 
w lutym 1657 r. dopełniło dzie-
ła zniszczenia i spustoszenia 
wśród ludności zamieszkującej 
północno-wschodnie Mazow-
sze. Na dodatek w lutym 1658 
r., podczas przemarszu z Łom-
ży do Prus książęcych przez 
Szczuczyn i Grajewo wojska 
szwedzkie urządziły sobie po-
stój w Stawiskach, co dopełniło 
dzieła zniszczenia osady.

Po wyjściu Szwedów z Rze-
czypospolitej dla Wysoczyzny 
Kolneńskiej nastał ponad trzy-
dziestoletni okres pokoju, w któ-
rym zniszczenia mogły zostać 
zniwelowane, domy i inne za-
budowania odbudowane, a tak-
że wyrosło nowe pokolenie, nie 

pamiętające już 
szwedzkich gwał-
tów. Względny 
spokój zakończył 
się jednak wraz ze 
śmiercią Jana III 
Sobieskiego. Na 
tron polski wstą-
pił elektor saski, 
August II Mocny. 
Rozpoczął się okres 
przesileń politycz-
nych w środkowo-
-wschodniej Euro-
pie. Szwedzi, mając 
wybitnego wodza 
na tronie, znów 
zapragnęli uczynić 
Morze Bałtyckie 
swoim morzem 
wewnętrznym. Ka-
rol XII najpierw 

pobił wojska rosyjskie Piotra 
I pod Narwą w listopadzie 1700 
r., a w pół roku później, pod Rygą, 
wojska saskie Augusta II, po 
czym wkroczył na ziemie Rze-
czypospolitej, pustosząc ziemie 
Wielkiego Księstwa Litewskiego 
na terenach dzisiejszej Białoru-
si aż do maja 1702 r., a w końcu 
znalazł się na ziemiach rdzennie 
polskich. Cofając się spod Grod-
na armia szwedzka szła drogą 
przez Szczuczyn i Stawiski pod 
Pułtusk, gdzie ponownie odnio-
sła zwycięstwo nad koalicją wojsk 
rosyjskich i saskich.

A zatem, mimo że Rzeczypo-
spolita nie była stroną w wojnie 
północnej, została w nią uwi-
kłana przez Augusta II, który 
bynajmniej nie reprezentował jej 
interesów, a raczej własne i ro-
dzinnego kraju. Polska stała się 
w ten sposób na kilka lat terenem 
walk wojsk rosyjskich i saskich 
ze Szwedami. Każdy przemarsz 
wojsk nieprzyjaciela powodował 
duże szkody materialne i straty 
w ludziach.

Rok 1704 i 1705 Szwedzi 
spędzili w Prusach Królewskich 
i na Warmii, skąd urządzali łu-
pieżcze wyprawy na północno-
-wschodnie Mazowsze i ziemię 
łomżyńską, na czym – oczywi-
ście – cierpiały również Stawi-
ski. W 1708 r. Karol XII ruszył 
z Malborka na Litwę przez 
Puszczę Kurpiowską. W drodze 
Szwedzi byli nękani przez party-
zantkę chłopską. Tak pisał o tym 
Anonim-Otwinowski: „Król 
szwedzki idąc w Litwę przez 
Zieloną Puszczę miał wielkie 
nieszczęście około Chorzelowa 

i Ostrołęki. Poczęli go tam nie-
źle witać Kurpikowie, strzelcy 
tamteczni. Pozarębowawszy dro-
gi w lasach rzucili się na wojsko 
tak śmiało, że do 4 000 Szwedów 
nastrzelali (…) i do samego kró-
la szwedzkiego strzelił chłopiec 
niewielki, pastucha, a o trochę 
nie zabił, którego złapawszy, py-
tano, czemu to uczynił, odpowie-
dział: ‘słyszałem, że ojciec mówił 
do sąsiadów, że trzeba Szwedów 
bić’”.  

W walkach puszczańskich 
brali udział nie tylko Kurpie, 
ale i chłopi z okolic Stawisk. 
Do większej bitwy doszło pod 
wsią Kozioł nad rzeką Pisa oraz 
w rejonie Małego Płocka. Szwe-
dzi, przechodząc przez Stawi-
ski powtórnie ograbili i spalili 
miasteczko, a część ludności 
wymordowali. W okresie woj-
ny północnej Stawiski nawie-
dziły epidemie (dżuma i tyfus), 
przywleczone przez obce wojska, 
których ofiarą padła jedna trze-
cia ludności miasta. 

Po ostatecznej klęsce Szwe-
dów pod Połtawą w 1709 r. na 
tron polski ponownie wrócił 
August II Mocny. Z chwila jego 
śmierci w 1733 r. stała się aktu-
alna sprawa powrotu Stanisława 
Leszczyńskiego na tron Rze-
czypospolitej. Kolejna podwójna 
elekcja: jedna za Augustem II, 
a druga za Stanisławem Lesz-
czyńskim ponownie rozbiła jed-
ność narodu. Najdłużej właśnie 
na Wysoczyźnie Kolneńskiej 
trwało ognisko oporu przeciwko 
Sasowi. Zażarty opór stawiała 
drobna szlachta i Kurpie. Dopie-
ro w 1735 roku wojska rosyjskie 
przełamały opór partyzantów 
popierających Leszczyńskiego, 
ale wkrótce ponownie podjęli oni 
walkę. Na czele ruchu powstań-
czego stanął Marcin Dziek-
ciarczyk, który odniósł pewne 
sukcesy nad oddziałami wojsk 
królewskich. Właściwie każda 
wieś, osada i każde miasteczko 
miały swojego przywódcę po-
wstańczego. Ostatecznie na sku-
tek zdrady powstanie upadło, 
a schwytani przywódcy zostali 
straceni.

Po wojnach szwedzkich i par-
tyzanckich zmaganiach z prze-
ważającymi siłami wroga nastał 
względny spokój, co pozwoliło 
miastu Stawiski podźwignąć 
się ze zniszczeń. podstawowym 
czynnikiem rozwoju był handel, 
który powodował zwiększenie 
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dochodów obywateli.
Tymczasem Rzeczypospolita 

chyliła się ku upadkowi. W lu-
tym 1772 r. doszło do pierwsze-
go rozbioru Polski, zaś po rosyj-
skiej interwencji, spowodowanej 
uchwaleniem przez Sejm Wielki 
Konstytucji 3 Maja, do drugie-
go rozbioru Rzeczypospolitej 
(1793). W efekcie tego kolejne-
go gwałtu państw zaborczych 
w marcu 1794 r. wybuchło po-
wstanie kościuszkowskie.

Podczas powstania pół-
nocno-wschodnie Mazowsze 
stanowiło obszar łączący dwa 
główne ośrodki powstańcze, 
dwie historyczne stolice niegdyś 
dwóch członów państwa, War-
szawę i Wilno. Mazowsze w pa-
triotycznej potrzebie nie szczę-
dziło ani rekruta, ani żywności. 
W drugiej połowie kwietnia ruch 
powstańczy objął już praktycznie 
cały kraj. W kwietniu Prusacy 
przekroczyli Narew, zajmując 
na krótko Łomżę, bo niebawem 
wycofali się za rzekę. Niemniej 
jednak nie opuścili Wysoczyzny 
Kolneńskiej. Stawiski znalazły się 
pod władaniem pruskim.

Głównym problem dla po-
wstańców stanowiły Prusy 
Wschodnie, na których terenie 
zgrupowano znaczne siły prze-
ciwnika. W maju 1794 r. dwa 
korpusy wojska zostały przesu-
nięte na linię Biebrzy i Narwi. 
Od Szczuczyna poprzez Wiznę, 
Łomżę, Nowogród, Ostrołękę 
i dalej na południowy zachód 
rozmieszczony był korpus gen. 
lejt. Schöenfeldta. Na północnym 
skrzydle korpusu działała dywi-
zja gen. mjr Guenthera. 

Z rozkazu T. Kościuszki ko-
mendantem na Mazowsze został 
gen. Stanisław Mokronowski. Na 
terenie ziemi łomżyńskiej dzia-
łało dwóch generałów: Jan Zie-
liński i Andrzej Karwowski. Gen. 
Karwowski dążył do odrzucenia 
Prusaków z północno-wschod-
niego Mazowsza na obszarze 
od Puszczy Kurpiowskiej do 
Puszczy Augustowskiej i wkro-
czenia do Prus Wschodnich. 
W połowie czerwca rozpoczęto 
działania bojowe na linii Tykocin 
– Goniądz – Rajgród. 23 czerw-
ca płk. Tadeusz Niewiarowski 
wyruszył z Tykocina na pomoc 
zagrożonemu Goniądzowi. Na-
stępnego dnia doszło do potyczki 

z wojskami pruskimi pod Osow-
cem i Klimaszewnicą, skąd wy-
parto nieprzyjaciela. 25 czerwca 
płk. Niewiarowski stoczył bój 
pod Szczuczynem i Wąsoszem, 
zdobywając obydwa miasteczka. 
Nieprzyjaciel wycofał się do Prus 
Wschodnich.

Wszędzie wokół na Mazow-
szu toczyły się działania wojen-
ne. 25 czerwca pospolite rusze-
nie z Łomży wyparło oddziały 
pruskie z Piątnicy pod Łomżą. 
W nocy z 26 na 27 czerwca zo-
stała bez walki zajęta Wizna. 
Wysłane patrole rozpoznawcze 
do Piątnicy, Stawisk i Dobrzy-
jałowa stwierdziły gremialne 
wycofywanie się nieprzyjaciela. 
W Wiźnie przystąpiono do kon-
centracji sił powstańczych z gen. 
Karwowskim na czele. 

1 lipca 1794 r. gen. Karwow-
ski rozpoczął marsz z Wizny 
w kierunku na Stawiski i Mały 
Płock. Ze Stawisk, gdzie znaj-
dowała się większość jego sił, 
rozpoczął działania w kierunku 
Szczuczyna, Lachowa i Kolna. 
Do potyczki doszło pod wsią 
Lachowo, gdzie po wyparciu od-
działów Schimmelpfenga, gen. 
Karwowski zorganizował obóz 
sił powstańczych, skąd dokony-
wano wypadów na pruskie wsie 
pograniczne. Do ciężkiej walki 
z oddziałami gen. Guenthera 
doszło 3 lipca miedzy Kolnem 
a Borkowem.

6 lipca płk Walenty Kwa-
śniewski przekroczył Narew pod 
Łomżą i ruszył w kierunku wsi 
Dobrylas celem umożliwienia 
przeprawy oddziałom Norber-
ta Zielińskiego i Wiszowatego, 
którzy mieli nocą z 7 na 8 lipca 
nadciągnąć spod Ostrołęki do 
Nowogrodu. Oddział płk. Kwa-
śniewskiego 7 lipca dotarł do 
Kolna i stał się lewym skrzydłem 
sił powstańczych w Lachowie.

Tegoż 7 lipca na wschód od 
Lachowa rozpoczął działania 
z wojskiem zebranym w Gonią-
dzu rtm. Więckowski. 8 lipca 
wkroczył do Prus Wschodnich, 
odrzucając nieprzyjaciela z Pro-
stek i zajmując miejscowość Bo-
bry położoną w odległości 9 km 
od granicy. 9 lipca ze swoim od-
działem dotarł do Rajgrodu, ale 
następnego dnia wojska pruskie 
rozbiły jego oddziały powstańcze. 

Gen. Guenther, po wycofa-

niu się do Piszu, wzmocnił swoją 
dywizję miejscowym garnizonem 
i w nocy z 9 na 10 lipca rozpo-
czął działania bojowe w kierunku 
na Kolno, którego bronił oddział 
płk. Kwaśniewskiego. Podczas 
bitwy zginął por. Malczewski. 
Prusacy, ponosząc znaczne straty, 
wycofali się pod Pisz, Polacy zaś 
do wsi Borkowo. 

Działania wojenne na pół-
nocno-wschodnim Mazowszu 
powodowały nie tylko zniszcze-
nia plonów, ale także w infra-
strukturze wsi i miasteczek pół-
nocno-wschodniego Mazowsza 
oraz straty wśród ludności cywil-
nej.

Na skutek atakujących wojsk 
zarówno pruskich, jak i rosyj-
skich działania powstańcze na 
terenie całego kraju ustały 16 
listopada 1794 r. Klęska powsta-
nia kościuszkowskiego przypie-
czętowała losy Rzeczypospolitej. 
Rosja, Prusy i Austria w wyniku 
porozumienia z 24 października 
1795 r. rozdzieliły między siebie 
resztę terytorium Rzeczypospo-
litej. Państwo polskie przestało 
istnieć. Abdykacja króla Stani-
sława Augusta Poniatowskie-
go, która nastąpiła 25 listopada 
1795 r., była już tylko wynikiem 
tego faktu. Mazowsze północno-
-wschodnie zagrabiły Prusy, two-
rząc z ziem zabranych w III roz-
biorze Nowe Prusy Wschodnie.

Prusy tzw. nowowschodnie 
przeznaczone były do szybkiej 
germanizacji. Połączenie ziem 
Wysoczyzny Kolneńskiej  z Pru-
sami poprzez zniesienie granicy, 
spowodowało na tych ziemiach 
ożywienie gospodarcze. Skorzy-
stały na tym trendzie również 
Stawiski wraz z okolicznym re-
jonem. W Dzierzbi powstała 
papiernia, której właścicielami 
byli Kramkowscy, posiadacze 
Stawisk.

W 1802 r. na nowo zdobytych 
ziemiach północno-wschodniego 
Mazowsza Prusacy utworzyli de-
partament białostocki, w którego 
skład weszły Stawiski. Departa-
ment był częścią dużej prowincji 
Prus tzw. nowowschodnich. Na-
cisk germanizacyjny na zagrabio-
nych ziemiach polskich szybko 
skutkował sprzeciwem polskiej 
ludności. Na szczęście rządy pru-
skie na północno-wschodnim 
Mazowszu potrwały tylko jedną 

dekadę.
Na zmianę sytuacji wpłynę-

ły wojny napoleońskie i w ich 
efekcie zwycięstwo Bonaparte-
go nad wojskami pruskimi pod 
Jeną (a wcześniej Austerlitz). 
W pierwszych dniach listopada 
1806  r. wojska francuskie wkro-
czyły na polskie ziemie. Równo-
cześnie z kierunku wschodniego 
na Mazowsze wkroczyły woj-
ska rosyjskie pod dowództwem 
gen. Bennigsena i zatrzymały 
się w Pułtusku, gdzie doszło do 
bitwy z wojskami Napoleona. 26 
grudnia, po poniesionej klęsce, 
wojska rosyjskie wycofały się do 
Nowogrodu.

W kolejnych miesiącach 
północne Mazowsze zajęte zo-
stało przez wojska francuskie. 
14 czerwca 1807 r. Napoleon 
odniósł zwycięstwo nad gen. 
Bennigsenem pod Friedlandem. 
Umożliwiło ono Francuzom 
zdobycie Królewca i zmusiło 
cara Aleksandra I do zawiesze-
nia broni. Zawarty 7 lipca 1807 
r. układ tylżycki między Francją 
a Rosją, a w dwa dni później 
Francji z Prusami, umożliwiły 
powstanie Księstwa Warszaw-
skiego, który faktycznie nie za-
wierając w nazwie tak wyczeki-
wanego przymiotnika, był jak 
najbardziej namiastką państwa 
polskiego. Nowo powstały or-
ganizm państwowy został po-
dzielony na pięć departamentów, 
wśród których znalazł się depar-
tament łomżyński obejmujący 
Stawiski. Rosja otrzymała ob-
wód białostocki, który bezpo-
średnio wchodził w skład Cesar-
stwa Rosyjskiego przez następne 
ponad sto lat.

W 1812 r. Napoleon ruszył 
ze swoją półmilionową armią 
na Rosję. Umiejętna taktyka 
dowódców rosyjskich i surowe 
warunki klimatycznej u schyłku 
roku, mimo zajęcia przez Bona-
partego Moskwy, doprowadziły 
do klęski Bonapartego i grun-
townych zmian politycznych 
w Europie, które usankcjonował 
kongres wiedeński w 1815 r. Na 
bazie Księstwa Warszawskiego, 
z pewnymi korektami na ko-
rzyść Prus i Austrii, Aleksander 
I doprowadził do utworzenia 
Królestwa Polskiego podpo-
rządkowanego Cesarstwu Ro-
syjskiemu. 

Na samym początku XIX w. 
(1802) władze pruskie pozwo-
liły na liczniejsze osadnictwo 
żydowskie w mieście. Skutko-
wało to szybszym, niż dotych-
czas wzrostem liczby miesz-
kańców Stawisk, chociaż nie 
od razu. Przeplatały się okresy 
rozwoju i stagnacji, a nawet re-
gresu. Jedno źródło podaje, iż 
w 1808 r., za czasów Księstwa 
Warszawskiego, Stawiski liczyły 
1547 mieszkańców, podczas gdy 
w 1810 r. tylko 1211. Zaważył 
na tym z jednej strony pobór do 
wojska, a z drugiej – zbiegostwo 
chłopów w celu uniknięcia owe-
go poboru. 

W 1813 r. wielki pożar stra-
wił większość domów w mie-
ście, ponieważ zbudowane były 
z drewna. Po krótkim upływie 
czasu mieszkańcy odbudowa-
li swoje domy i miasto. Wiele 
czynników miało na to wpływ, 
m.in. środki pochodzące z ubez-
pieczeń wzajemnych, dotacje 
pochodzące z gmin żydowskich 
w sąsiednich miastach oraz do-
starczenie drewna z dużych po-
siadłości leśnych, które można 
było zakupić po korzystnych 
cenach p.w. od dziedzica Sta-
wisk, któremu odbudowa miasta 
leżała głęboko na sercu. Pożar 
i przezwyciężenie jego skutków 
przyczyniło się do większego 
współdziałania społeczności ży-
dowskich i polskich. Po wielkim 
pożarze populacja miasta jednak 
uległa znaczącemu zmniejszeniu 
i następnych dekadach I połowy 
XIX w. nie odbudowała się.  Za-
kładając bowiem słuszność da-
nych z innej estymacji, tuż przed 
wielkim pożarem Stawiski liczyły 
ponad 3 tys. mieszkańców, w tym 
2775 Żydów. Po pożarze liczba 
mieszkańców miała spaść do ok. 
2 tysięcy, czyli o niemal 40%, a to 
na skutek głównie emigracji do 
innych miast, gdzie istniały silne 
gminy oferujące pomoc. Także 
wiele zakładów rzemieślniczych, 
istniejących w mieście do cza-
su wielkiego pożaru, nie zostało 
później odbudowanych, z jednej 
strony z powodu gwałtownego 
rozwoju sąsiednich miast, któ-
re nie doświadczyły podobnego 
nieszczęścia, jak Stawiski, zaś 
z drugiej – z powodu znacznego 
zmniejszenia żydowskiej popula-
cji miasta.

RĘCZNA MYJNIA
ZBIGNIEW JAKACKI

 602 422 762

 Łomza, ul. Nowogrodzka 24

-CZYSZCZENIE I KONSERWACJA 
TAPICEREK SKÓRZANYCH

-ODŚWIEŻANIE I KOREKTA POWŁOK 
LAKIERNICZYCH

-CERAMICZNE I SZKLANE POWŁOKI
ZABEZPIECZAJĄCE

-TWARDE WOSKI OCHRONNE
-GLINKOWANIE I INSPEKCJA POWŁOK

LAKIERNICZYCH
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Mamy nowego 
mistrza Nurtu 

Pradoliny 
Narwi

Mariusz Butrymowicz (31 lat) z dumą 
ma prawo nosić tytuł Mistrza Nurtu 
Pradoliny Narwi. W tegorocznym 
wyścigu pychówek pokonał pięciu za-
wodników. 

Wśród uczestników znaleźli 
się nie tylko ci, którzy na drew-
nianych łodziach pływają od 
dziecka, ale także amatorzy chcą-
cy spróbować swoich sił w specy-
ficznej konkurencji.

Współzawodnicy rywalizo-
wali w trzech konkurencjach: 
slalomie pod prąd, wyścigu oraz 
konkurencji zespołowej. Ku zdzi-
wieniu wielu, drugie miejsce za-
jął najmłodszy, bo 27-letni Ma-
teusz Listowski. Jak przyznaje, 
choć pływa od dziecka, to po raz 
pierwszy zdecydował się spraw-
dzić swoje umiejętności i powal-
czyć o tytuł Mistrza Nurtu Pra-
doliny Narwi.

- Nigdy nie wstydziłem się 
tego, że lubię wodę. Niektórzy 
śmiali się, że jestem rybakiem, a ja 
zawsze, jak chodziliśmy na wa-
gary, zabierałem dziewczynę na 
łódkę. I choć mieszkam w Łomży 

na osiedlu Południe, to cały wol-
ny czas spędzałem u dziadków 
nad rzeką. Zdarzało się, że w ty-
godniu łobuzowaliśmy z chłopa-
kami, a jak przychodził weekend 
to zawsze siadało się na pychów-
kę i wypływało na ryby. Teraz gdy 
moja żona jest w ciąży wiele się 
zmieniło. Mam już plan. Wiem, 
że urodzi się syn i na pewno gdy 
urośnie zabiorę go na pychówkę - 
zdradza Mateusz Listowski.

Zdobywcą trzeciego miejsca 
okazał się Leszek Mierzejewski, 

który nie tylko pływa pychówka-
mi, ale również własnoręcznie je 
tworzy.

- Najlepsze jest drewno so-
snowe. Nie nasiąka wodą i jest 
bardzo wytrzymałe. Czyste, na-
turalne drewno, które co roku 
trzeba impregnować. Zrobienie 
takiej pychówki, to praca od rana 
do wieczora dla dwóch. Samemu 
to jakieś dwa dni  - tłumaczy Le-
szek Mierzejewski.

Jak się okazuje Narew nie 
zawsze jest rzeką przyjazną 

wodniakom. Ma swoje kaprysy 
i naturę. Jak zgodnie przyznają 
uczestnicy wyścigu, przez to, że 
nie jest uregulowana, zawsze po-
zostawia niepewność - co może 
skrywać dno. 

Zmaganiom pychówek na 
Narwi towarzyszyła tym ra-
zem, przyjęta z ogromnym 
zainteresowaniem wizyta fli-
saków, którzy na 80-metrowej 
tratwie przypłynęli aż z Go-
niądza. Wpadli jednak tylko na 
chwilę.  

Flis Obojga Narodów to 
przedsięwzięcie z okazji 450-le-
cia Unii Lubelskiej. Inicjatorzy 
postanowili  tratwą przepłynąć 
trasę, którą dawniej transporto-
wano drewno. Zestaw zbudo-
wany z pięciu osobnych części 
składowych, sterowany 12-me-
trowymi wiosłami pod dowódz-
twem retmana flisackiego Mie-
czysława Łabędzkiego, odbywa 
kilkutygodniową wyprawę Bie-
brzą, Narwią i Wisłą. W połowie 
sierpnia flis chce zakończyć swoją 
drogę w Toruniu. Na szlaku dołą-
czają do nich również międzyna-
rodowe jednostki z Litwy i Bia-
łorusi.

***
Pychówka to, według ency-

klopedii PWN, łódź wiosłowa 
poruszana długim wiosłem jed-
nopiórowym (tzw. pychem) przez 
odpychanie od dna lub brzegu. 
Zamiast klasycznego wiosła sto-
sowana była także żerdź. Py-
chówki to popularny na Narwi 
(i na wielu innych rzekach kra-
ju) środek wodnej lokomocji. 
Przez wieki służyły jako łodzie 
rybaków, do przewozu podróż-
nych i towarów, płodów rolnych. 
Obecnie są głównie atrakcją tu-
rystyczną (np. w Narwiańskim 
Parku Narodowym) i sposobem 
na wodna rekrację.   

NATALIA FARFUŁOWSKA

Mobilne miasteczko rowerowe po-
wstało w niedzielne popołudnie na 
Starym Rynku w Łomży. Dzieci pozna-
wały znaki drogowe i zasady ruchu 
oraz bezpiecznego poruszania się po 
drogach rowerem. Młodzież podzi-
wiała mistrza akrobatyki rowerowej 
Piotra Bielaka, a wszyscy – od naj-
młodszych do najstarszych – delek-
towali się propozycjami restauracji 
„Natura”. W dodatku przyrządzanymi 
wspólnie na warsztatach kulinarnych. 
Ale, w końcu, ta odsłona „Łomżyń-
skich Wakacji” nosiła nazwę „Sport & 
Food”.        

Jak przekazuje portal lomza.
pl, w miasteczku rowerowym 
przygotowana została symula-
cja ruchu ulicznego ze znakami 
drogowymi, rondem, przejazdem 
kolejowym i przejściami dla pie-
szych. Były także  różnego rodza-
ju przeszkody. 

- Chcieliśmy, by dzieci mogły 
pojeździć i zapoznać się z tym 
to, co może je spotkać w realnym 
ruchu drogowym – powiedział 
Piotr Bielak, który zaprezento-
wał również widowisko akroba-
tyczne: skakał wzwyż, żonglował 

i prezentował na rowerze różno-
rodne triki. Przyznał, że od 20 lat 
trenuje akrobatykę sportową.

- Najrozsądniejszym podej-
ściem jest, by nastawić się na to, 
że cała nauka i przygoda z ro-
werem, czy inną pasją, trwa la-
tami. Lepiej małymi kroczkami 
przemieszczać się do przodu, 
bezpiecznie, bez kontuzji, bardzo 
mocno wypracowując w sobie 
nawyki, niż porywać się na ja-
kieś trudne rzeczy, gdzie może to 
okazać się przerwą już na zawsze 
z daną dyscypliną – radził licznie 

zgromadzonym młodym rowe-
rzystom Piotr Bielak.

Pokazom rowerowym to-
warzyszyły warsztaty kulinarne 
prowadzone przez pracowników 
nowej restauracji „Natura”. 

– Na naszych stoiskach były 
grillowane warzywa m.in. cuki-
nia i papryka, grillowana pierś 
z kurczaka w przyprawach i seza-

mie, sałatki owocowe oraz prze-
kąski z twarogu. Był też swojski 
chlebek na bazie jogurtu i ziaren, 
który rozszedł się bardzo szybko 
– powiedziała portalowi lomza.
pl Ewa Tyszka, wprowadzająca 
wspólnie z koleżankami dzie-
ci w tajniki przygotowywania 
smacznych i zdrowych przekąsek 
z owoców i warzyw.

Miasteczko dwóch kółek  
i wielu smaków w sercu miasta
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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 n e 
i C.O. mon-
taż kotłow-
ni, 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. 

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 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

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

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

Zamienię,sprzedam, wynajmę pawi-
lon handlowy 21 m2 przeszklony, trzy 
wejścia wolnostojący przy dworcu PKS 
w Łomży i Siemiatyczach na ziemie rolną 
łąkę, las lub nieużytki. Tel. 600 588 666.

Zamienię, sprzedam, wynajmę pawilon 
handlowy 21m2 przeszklony trzy wejścia 
wolnostojący przy dworcu PKS w Łomży 
i Siemiatyczach na ziemie rolna łąke, las 
lub nieużytki. Tel. 600 588 666.

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

RÓŻNE
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.

Sprzedam szeroką kanapę w kolorze cha-
browym bez skrzyni na pościel, w komple-
cie dwa fotele. Jak nowe. Cena 100 zł lub 
oddam za darmo. Łomża. Tel. 667 354 869.

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

Sprzedam jasną kanapę stan bdb, wymiary 
190x120, cena do uzgodnienia. Tel. 514 515 
950.

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

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

Elektromechanika samochodowa. 
Kompleksowy serwis klimatyzacji, 

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

ul. Akacjowa 5. Tel. 518 362 426. 

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

FIRMA OVVO produkująca meble 
biurowe i na wymiar poszukuje osoby 
z doświadczeniem do montażu mebli. 

Umowa o pracę. Tel. 690 999 699.

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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Jedyną niespodziankę chciała zro-
bić tym razem Narew: czy wystarczy 
wody, aby w niej można było pływać 
i czy woda będzie wystarczająco czy-
sta. Na szczęście, wszystko ułożyło się 
dobrze i rzeka wraz z bulwarami i po-
bliskimi ulicami stała się po raz szó-
sty areną zmagań wszechstronnych 
i twardych sportowców w VI edycji 
Triathlon Miejskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji w  Łomży.

- Wszystko wygląda podob-
nie, jak w ubiegłym roku, chociaż 
mamy chyba bardziej przyjazną 
uczestnikom pogodę. Nie ma ta-
kiego żaru jak rok temu. I, oczy-
wiście mamy, wyższe nagrody fi-
nansowe - uśmiecha się Andrzej 
Modzelewski, dyrektor MOSiR. 
- Było pewne zagrożenie, że 
będziemy musieli odwołać pły-
wanie ze względu na niski stan 
wody, ale trochę się po ostatnich 
deszczach poprawiło. Trasa jest ta 
sama, liczbę uczestników ograni-
czamy jak zwykle do 50 ze wzglę-
dów bezpieczeństwa. Jest więcej 
pań, trochę nowych twarzy, co 
oznacza, że nasz triathlon stał się 
popularny w kraju. Mamy tylko 
sześciu zawodników z Łomży. 
Lista startowa zapełnia się gdy 
tylko ogłaszamy nabór. To cieszy 
- dodaje.           

Zawodnicy w drodze do mety 
mieli do pokonania odcinek 1200 
m pływania (z prądem rzeki), 15 

km jazdy na rowerze oraz 3 km 
biegu. Od pierwszych metrów 
kraula na prowadzenie wyszedł 
Sergiusz Sobczyk z Warszawy. 
I nie oddał prowadzenia do końca.

- W tamtym roku startowa-
łem pierwszy raz, a teraz było le-
piej niż poprzednio. Pogoda jest 

bardziej łaskawa. Trasa przygo-
towana super, mnóstwo kibiców 
na trasie, a dzięki nim łatwiej 
pokonywać ten wysiłek. Chętnie 
będę wracał. Łomża jest dla mnie 
zawsze pozytywna. To idealna 
niedziela - komentuje bezdysku-
syjny triumfator.

Wojciech Hoffmann przyje-
chał na łomżyński triathlon aż 
z Krakowa.

-Tak zaplanowaliśmy wa-
kacje w tych okolicach, aby 
móc wystartować. Triathlon to, 
obok pracy, moje drugie życie 
- mówi trzeci na mecie spor-

towiec, wyraźnie w wieku bar-
dziej dojrzałym niż większość 
startujących.

Nagrodę dla najlepszego 
łomżyniaka zdobył, jak rok temu, 
Damian Domaszewski. Znany 
też jako zawodnik klubu Black 
Horse MMA. Zadowolony jed-
nak nie był.

- Jest nad czym pracować. 
Było rok temu miejsce drugie, 
dzisiaj piąte. Jest też gorszy czas, 
a powinny ubywać, a nie przy-
bywać. Trasa jest bardzo fajna. 
Mamy w Łomży fajną imprezę - 
podsumowuje.

Szybciej i wolniej, sportowo 
i rekreacyjnie. Nieważne. Waż-
na, że - jak wszyscy podkreślają 
- była to idealna niedziela z MO-
SiR-em nad Narwią w Łomży.          

Wyniki
Kobiety:
1. Dominika Nowacka, Warszawa, 
czas - 01:02,05
2. Marta Ostaszewska, Pruszków, 
01:06,08
3. Paulina Chmiel, Łódź, 01:06,13
Mężczyźni
1. Sergiusz Sobczyk, Warszawa, 
48,05
2. Michał Sowa, Warszawa, 51,31
3. Wojciech Hoffmann, Kraków, 
52,10
5. Damian Domaszewski, Łomża, 
53,36.                     

Do Zambrowa 
zawitała moc

Prawdziwą siłę pokazali uczestnicy 
zawodów z cyklu Puchar Narodów 
Strongman, które po raz pierwszy za-
witały do Zambrowa. Sportowe show 
odbyło się pod patronatem burmi-
strza Kazimierz Dąbrowskiego i przy 
współpracy z Miejskim Ośrodkiem 
Kultury.

-  Sądząc po frekwencji, ten 
rodzaj sportu cieszy się w naszym 
mieście zainteresowaniem. My-
ślę, że się podobało i będziemy 
wracać do takich imprez. Zamb-
rów to miasto silnych ludzi, kilka 
osób spróbowało swoich sił w ry-
walizacji - mówi Karolina Ilczuk 
z Urzędu Miasta.

Rzeczywiście, kilku śmiałków 
podjęło się przerzucania wor-
ka o wadze 18 kilogramów nad 
„poprzeczką” zawieszoną blisko 
5 metrów nad ziemią. Bez suk-
cesów, ale niektórzy byli blisko, 
a wszyscy dobrze się bawili.

- Muszę trochę więcej potre-
nować - powiedział jeden z nich.

Zawody zorganizowała Fede-
racja Harlem Strongman.

- Przyjechaliśmy tu pierw-
szy raz. Ośmiu zawodników 
z sześciu państw. Są mistrzowie 
świata, Europy, zdobywcy naj-
ważniejszych laurów. To bardzo 
silna ekipa mam nadzieję, że 

dostarczymy dużo wrażeń. Or-
ganizujemy najlepsze imprezy na 
świecie. Nazwa Harlem nawiązu-
je do specyficznego rodzaju mu-
zyki, ale rzeczywiście była kiedyś 
drużyna koszykówki Harlem 
Globtrotters, która łączyła sport  
z widowiskiem. My też  robimy 
show  - mówi Piotr Kwiatkow-
ski, szef  całego cyklu, a zarazem 
główny sędzia rywalizacji.

Żadnego udawania w takich 
zawodach nie ma. Samochód, 
który trzeba przeciągnąć waży 
naprawdę 11 ton, „hantel” do 
wyciskania nad głowę jedną ręką 
- 100 kilogramów, „martwy ciąg” 
z samochodem to ponad 300 ki-
logramów. Siedem bardzo trud-
nych konkurencji       

- Jesteśmy sportowcami, 
bo jest bezpośrednia rywali-

zacja między zawodnikami. 
Naprawdę musimy walczyć. 
Ale jest to też widowisko. Po 
zawodach jesteśmy kolegami, 
na zawodach każdy walczy 
o swój wynik - mówi Mariusz 
Dorawa.  

W zambrowskiej odsłonie 
rywalizacji strongmanów udział 
wzięli: Rafał Kobylarz, Marek 
Czajkowski i Mariusz Dorawa 
z Polski, Aleksander Koczer-
gin i Pawło Kordiaka z Ukrainy, 
Władimir Cyfra z Białorusi, Ja-
nes Sleckus z Łotwy i Olek Pili-

piak ze Słowacji. Zwyciężył Rafał 
Kobylarz.  

A jak się podobało zambro-
wianom, których kilkuset zgro-
madziło się na miejskim targo-
wisku.

- Bardzo fajny pomysł. Kie-
dyś bym sam spróbował - mówi 
siwowłosy pan Zdzich. - A ja już 
dźwigam - dodaje z uśmiechem 
jego kolega Wiktor. Faktycznie. 
Chociaż jasnowłosa dziewczyn-
ka (wnuczka?), którą trzyma „na 
barana” to pewnie tylko  kilka ki-
logramów.      

Triathlon po łomżyńsku
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z Konarzyc o pas mistrza  świata 
najważniejszych federacji będzie 
jeszcze musiał walczyć. Może 
cenniejsze jest to, że Kownacki 
z Arreolą stoczyli jeden z najbar-
dziej fascynujących  pojedynków 
bokserskich ostatnich miesięcy. 
Ustanowili rekord w historii wagi 
ciężkiej w liczbie wyprowadzo-
nych ciosów - 2172 i takich, które 
doszły do celu - 667. I jeszcze to, 
że „Babyface” w swojej 20 zawo-
dowej walce (same zwycięskie) 
zdobył bezcenne doświadczenie 
twardego wysiłku na pełnym dy-
stansie. Wiele poprzednich poje-
dynków kończył bowiem przed 
czasem. 

Komentatorzy z lubością 
podkreślali przed walką, że bę-
dzie to starcie dwóch czołgów: 
starszej  (Arreola, 37 lat) i now-
szej generacji (Kownacki, 30 
lat). Obaj bokserzy bowiem nie 
przejmowali się nigdy obroną, 

tylko prowadzili bezustanny atak. 
Mało kto jednak przewidział, że 
pod gradem ciężkich ciosów obaj 
przetrwają całe 12 rund. Nie było 
nawet żadnego liczenia. W do-
datku, Chris Arreola kilka ostat-
nich rund boksował ze złamaną 
lewą ręką.

Nowojorską halę, ulubioną 
przez Adama Kownackiego, wy-
pełnili głównie Polacy w biało-
-czerwonych strojach, szalikach, 
koszulkach. Była wśród nich 
żona Adama Kownackiego z ich 
synkiem Kazimierzem, na razie 
jeszcze schowanym pod sercem 
mamy (ma przyjść na świat pod 
koniec sierpnia).   

Mieli satysfakcję, gdy za-
brzmiał polski hymn: wszystkie 
zwrotki w wykonaniu męskiego 
chóru. i z orkiestrą  Był to tak-
że dobry znak dla „Babyface”, 
bo amerykański dla „Nightmare” 
(nocny koszmar) zabrzmiał sła-

biutko głosem samotnej woka-
listki a capella.       

       
Werdykt i oceny           

A potem rozpoczęła się woj-
na. Skupiony Adam Kownacki od 
początku zepchnął Chrisa Arreolę 
do obrony. Ciosy proste, podbród-
kowe, sierpy. Pojedyncze i  seriami. 
„Ostrzeliwany” był także korpus. 
Utrzymywany dystans, odpowied-
nia szybkość. Pierwsze trzy rundy 
zdecydowanie dla Polaka.  

Kolejne dwie to kryzys Ada-
ma Kownackiego. Potem znów 
jego odrodzenie. Może wolniej-
szy niż zwykle (ważył rekor-
dowe w swojej karierze ponad 
120 kilogramów, Arreola  - o 10 
mniej), ale z celniejszymi ciosami 
wychodził nasz rodak. Do walki 
zrywał się także twardy jak stal 
Meksykanin. Od połowy walki 
miał złamaną rękę. Krzywił cza-
sami twarz w grymasie bólu, ale 

nie odpuszczał ani na chwilę.    
Wreszcie ostatni gong. Obaj 

rywale podnoszą ręce w geście 
triumfu. Poklepują się i rozma-
wiają przyjaźnie. Przedłużająca 
się  chwila oczekiwania. Kiedy 
ringowy „wodzirej” ogłasza, że 
w walka zakończyła się jedno-
głośnym werdyktem, „Babyface” 
zaczyna się uśmiechać. Karty 
punktowe są jednoznaczne: wy-
grywa wysoko Adam Kownacki. 
Owacje polskich kibiców.

W komentarzach po „woj-
nie czołgów” dominuje podziw 
i uznanie dla obu pięściarzy za 
walkę, jakich niewiele się ogląda 
w wadze ciężkiej. Jak relacjonu-
je Onet, widowisko podobało się 
np. Joannie Jędrzejczyk, polskiej 
zawodniczce na szczytach ko-
biecego boksu, ale trener Ada-
ma Kownackiego, Keith Trim-
ble w pełni zadowolony nie był. 
„Mówiłem mu dziś, żeby walczył 
mądrze i polował na kontuzjo-
waną rękę Arreoli, ale on uparcie 
szedł do przodu. Wiem, że taki 
uliczny styl walki podoba się 
fanom, ale wiem też, że Adam 
potrafi boksować, co udowodnił 

w jednej z rund, gdzie walcząc 
z półdystansu częstował rywala 
soczystymi kombinacjami. Dziś 
nie musiał przyjąć tylu głupich 
ciosów, nie musiał też szarżować. 
Ale on uważa, że tak jest ładniej 
dla oka” - cytują media.

Jak przytacza Onet: „Adam 
udowodnił dziś, że jego mar-
ka i pozycja w wadze ciężkiej są 
tak silne, że stał się magnesem 
przyciągającym ludzi na trybuny. 
W całym moim życiu nie wi-
działem tylu biało-czerwonych 
koszulek co dziś - przyznał Keith 
Connolly, manager Kownackie-
go”.

Chris Arreola leczy rękę 
i zastanawia się nad emeryturą. 
Adam Kownacki, „nasz czło-
wiek” na szczycie światowego 
boksu, czeka na narodziny synka 
i musi trochę odpocząć. Komen-
tujący walkę w studiu Polsatu 
Mateusz Borek i Janusz Pindera 
powołali się na światowej klasy 
promotorów i organizatorów 
widowisk: Adam Kownacki 
to już marka i szansa na walkę 
o mistrzowski pas może się po-
jawić już wkrótce.       

Chcę zostać pierwszym polskim mistrzem świata 
– zapowiedział Adam „Babyface” Kownacki
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