
Polskie państwo jest po to, żeby 
wspierać w trudnych momentach. 
Nie zostawimy rolników w potrze-
bie – zapewniał szef rządu podczas 
II Ogólnopolskiego Święta Wdzięcz-
ni Polskiej Wsi, które odbyło się 
w Kolnie. Za pracę i trud rolników 
dziękowali m.in. premier Mateusz 
Morawiecki, minister rolnictwa Jan 
Krzysztof Ardanowski oraz woje-
woda Bohdan Paszkowski.

Pierwsza edycja zainicjowa-
nego przez premiera Mateusza 
Morawieckiego święta odbyła 
się w ubiegłym roku w Wąwol-
nicy w województwie lubelskim. 
W tym roku na miejsce organi-
zacji dożynkowego wydarzenia 
wybrano podlaskie. Jak podkre-
ślał Mateusz Morawiecki w swo-
im wystąpieniu, polska tradycja, 
przechowywana przez rolników 
jest zaczynem przekazywanym 
przyszłym pokoleniom. 

- Dlatego tak pielęgnuje-
my polską kulturę. Bo to trady-

cja polskiej wsi, jest tą która nas 
zbudowała. Jednocześnie chce-
my wspaniałej przyszłości dla 
polskiej wsi. Chcemy, by była 
ona nowoczesna. I taka będzie 
w najbliższych latach i dekadach 
– mówił szef rządu.

Święto Dziękczynienia za 
plony to czas, w którym trud 
miesza się z radością. Mateusz 
Morawiecki dziękując rolnikom 
za ich wkład i całoroczną pracę 
odniósł się  do problemów, z któ-
rymi niejednokrotnie borykają 
się mieszkańcy polskiej wsi. 

Głęboko wierzyli, że w koń-
cu się uda, bo - jak twierdzą 
- do trzech razy sztuka. Dwa 
lata temu przeszkodziły im 
problemy  z pompką paliwa, 
natomiast rok temu  było już 
o włos. Prowadzili niemal do 
końca. Podczas ostatniej kon-
kurencji ekonomicznej wyze-
rowali licznik punktów przez 
niewielki błąd. Jednak nie ma 
co rozpamiętywać przeszłości. 
Liczy się tu i teraz. A dokład-
niej złoto, które Adam Pupek 
i Piotr Kozikowski przywieźli 
z XXI Motoparalotniowych Mi-
strzostw Polski. 

- To były ciężkie zawo-
dy. Mieliśmy niesprawdzony 
wózek. Dwa tygodnie przed 
zawodami skończyliśmy pra-
cę nad konfiguracją nowego 
sprzętu, dwa dni przed startem 
odebraliśmy śmigło. Dopie-
ro dzień przed rozpoczęciem 
konkurencji odbyliśmy pierw-
sze testowe loty w nowej trajce.
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WDZIĘCZNI POLSKIEJ WSI 

Nie zostawimy rolników w potrzebie

Czym Ziemia Łomżyńska bogata...

Złoto należy do nich.
Adam i Piotrek 

mistrzami 
Polski 

O programie Miasto Plus mówiła w Łomży Jadwiga 
Emilewicz, minister przedsiębiorczości i techno-
logii, to w jej resorcie powstał raport formułujący 
ideę decentralizacji Polski przez m.in. umieszcze-
nie instytucji o charakterze centralnym w mniej-
szych ośrodkach miejskich. Jednym z beneficjentów 
mógłby zostać zespół miejski Łomży i Ostrołęki.

- Siłą naszego regionu jest to, że mamy bar-
dzo zróżnicowane kulturowo, a nawet dziejowo 
części. Liczymy na to, że nasze odmienności 
zostaną docenione. Historycznie odrębne Zie-
mia Łomżyńska, Suwalska, Białostocka muszą 
dbać o swoje. Nie da się w Łomży dbać o własne 

interesy z perspektywy Warszawy czy Białego-
stoku. Ten pomysł, z którym przyjeżdża pani 
minister, w naszym województwie się świetnie 
sprawdzi. Jeżeli nie dostrzeżemy potencjału, 
jaki tkwi w tych małych wspólnotach to nic 
nie posklejamy, a możemy je najwyżej wyssać. 
Przez dziesiątki lat panował pogląd, że należy 
budować zachód kraju. Główne instytucje są na 
zachód od Wisły. A nasza, prawa część kraju 
wcale nie jest gorsza. Jest lepsza. Udowodnimy 
to przy wsparciu pani minister i pana prezesa 
PARP – mówił poseł Jacek Żalek, który pod-
kreślił też swoje łomżyńskie korzenie.   

Nasza część kraju nie jest gorsza.  
Jest lepsza i udowodnimy to     

Od lewej Stanisław Derehajło, 
Mariusz Chrzanowski, Jacek Żalek, 
Jadwiga Emilewicz, Mieczysław 
Baszko i Adam Banaszak
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W Kolnie premier zapowie-
dział również dopłaty dla produ-
centów rolnych poszkodowanych 
przez suszę. 

- W czasach, które są trudne, 
o czym wiedzą mieszkańcy Zie-
mi Kolneńskiej, Podlasia, Ma-
zowsza i innych części Polski, 
zmagający się ze skutkami suszy 
czy afrykańskim pomorem świń, 
polskie państwo musi być jak 
tarcza. Musi pomagać w biedzie. 
Dlatego zdecydowaliśmy o po-
mocy rolnikom dotkniętym suszą. 
Mowa o 1000 złotych dopłaty do 
hektara, w przypadku gdy stra-
ty przekraczają 70 procent. Bę-
dzie to ponad miliard, może dwa 

miliardy, zobaczymy, jakie będą 
oszacowane straty – zapowiedział 
premier RP Mateusz Morawiec-
ki – W naszym planie gospodar-
czym, w planie na rzecz odpo-
wiedzialnego rozwoju rolnictwo 
znajduje naczelne miejsce – dodał.

„To jest piękna ziemia i za tę ziemię 
podziękujmy Bogu” 

II Święto Plonów „Wdzięczni 
Polskiej Wsi” rozpoczęło się mszą 
św. dziękczynną pod przewodnic-
twem księdza biskupa łomżyń-
skiegoJanusza Stepnowskiego, 
który w homilii podkreślał, że 
dożynki są przede wszystkim cza-
sem dziękczynienia za trud i pracę 
rolników i czasem dziękczynienia 
Bogu za uzyskane plony.

- O tej części północno-
-wschodniego Mazowsza, nale-
żącego do województwa podla-
skiego możemy powiedzieć, że 
jest to piękna ziemia. I za nią 
dziekujemy Bogu, a także wszyst-
kim, którzy pozostali jej wierni. 
Dzięki nim my możemy żyć na 
tych ziemiach - mówił ordyna-
riusz łomżyński Janusz Stepnow-
ski. - Dziękując Bogu, za to czym 
nas obdarzył musimy także pro-
sić o błogosławieństwo na całe 
przyszłe życie – kontynuował.

Po nabożeństwie odbyło się 
poświęcenie wieńców i złożenie 
darów ołtarza. Następnie dożyn-
kowy korowód przeszedł od ołta-
rza polowego na plac, gdzie rozpo-
częła się część oficjalna obchodów. 
Odśpiewano hymn narodowy, 
a zebranych przywitał wojewoda 
podlaski Bohdan Paszkowski.

- Dzisiaj chcemy podziękować 
rolnikom oraz ich rodzinom za to, 
że tak ogromnym nakładem pra-
cy dbają o to, by ten chleb gościł 
na naszych stołach. To ogromne 
wyróżnienie, że II Ogólnopolskie 
Święto Polskiej Wsi zagościło tu 
na Ziemi Kolneńskiej, na Zie-

mi Łomżyńskiej, w wojewódz-
twie podlaskim – mówił Bohdan 
Paszkowski. - W roku ubiegłym 
obchodziliśmy 100-lecie odzyska-
nia przez Polskę niepodległości. 
11 listopada 1918 roku jest datą 
symboliczną, gdyż na terenie na-
szego województwa, zwłaszcza 
w tej części północnej, czyli na 
Suwalszczyźnie odzyskanie wol-
ności przeżywamy właśnie teraz. 
Warto jednak zwrócić uwagę, że 
w uzyskaniu i utrzymaniu tej su-
werenności ogromny wkład mieli 
mieszkańcy polskiej wsi. I to wła-
śnie wolna, niepodległa i zasobna 
ojczyzna może zapewnić nam naj-
lepsze warunki rozwoju – dodawał. 

Starostowie dożynek, zgodnie 
z tradycją wręczyli bochen chleba 
gospodarzowi kolneńskiego świę-
ta - Mateuszowi Morawieckiemu.

- Obiecuję go dzielić mądrze 
i sprawiedliwie, żeby go nigdy nie 
zabrakło – powiedział premier 
przyjmując ten najważniejszy 
symbol dożynek.

Na zakończenie części ofi-
cjalnej Ogólnopolskiego Święta 
„Wdzięczni polskiej wsi” premier 
Mateusz Morawiecki i mini-
ster rolnictwa wręczyli Medale 
100-lecia Odzyskania Niepod-
ległości najbardziej zasłużonym 
rolnikom i stowarzyszeniom rol-
niczym. W Kolnie wręczono 37 
medali osobom indywidualnym. 
Trzy medale otrzymały Koła 
Gospodyń Wiejskich.

Kolno - kraina mlekiem płynąca
Powiat kolneński leżący na 

terenie dawnego województwa 
łomżyńskiego, specjalizuje się 
przede wszystkim w produkcji 
mleka i produkcji roślinnej i jak 
zauważył wicemarszałek Marek 
Olbryś osiąga na tym polu zna-
czące sukcesy.

Święto Dziękczynienia
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 Nie zostawimy rolników w potrzebie

Premier dobrze czuł się wśród gospodyń wiejskich, które do Kolna zjechały z całej Polski
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Wiele z nas odczuło to na własnej 
skórze, jak trudno jest po macierzyń-
skiej przerwie wrócić do aktywności 
zawodowej, społecznej, sportowej, 
kulturalnej,  jak w ogóle zorganizo-
wać sobie czas, aby korzystać z tego, 
co ciekawego się dzieje. Okazało się, 
że jesteśmy taką zapomnianą i nie-
docenianą grupą w lokalnej struk-
turze społecznej. Ale my za babami 
stoimy murem – mówi Ewa Pawel-
czyk, jedna z założycielek serwisu in-
formacyjnego dla młodych rodziców 
Mamyimy.pl.

- Jedynego takiego portalu 
w naszym regionie – dobitnie 
podkreśla Katarzyna Szelągow-
ska.   

Dlatego kilka mam skupio-
nych wokół Fundacji „L” zaczęło 
od założenia internetowej witry-
ny z informacjami i poradami na 
każdy temat mogącymi zaintere-
sować młode mamy. Jest tam, m. 
in. jedyny w regionie kalendarz 
wydarzeń, w których warto wziąć 
udział. Kolejnym krokiem stało 
się zorganizowanie bezpłatnych 
warsztatów „Mama wraca do 
pracy”. Pierwsza edycja odbyła 
się w Galerii Veneda.

Nadążyć za rynkiem
Fundacja "L" przygoto-

wała tam wiele atrakcji z my-
ślą o mamach wracających do 
pełnej aktywności zawodowej. 
W wydarzeniu uczestniczyła 
szkoła Linguo, oferując oryginal-
ną i cenną możliwość symulacji 
rozmów kwalifikacyjnych pro-
wadzonych po angielsku. Native 
speaker pomagał w odpowiada-
niu na najczęstsze pytania, które 
padają podczas rozmowy kwa-
lifikacyjnej, i tym samym prze-
łamywał bariery w swobodnym 
mówieniu. Z darmowych zajęć 
z rodowitym nowojorczykiem 
będzie można skorzystać pod-
czas dni otwartych 30 sierpnia 
(godz. 16.00-18.00) w siedzibie 
Linguo. Szkoła zaplanowała za-
jęcia dla dorosłych i dla najmłod-
szych, opierając się na metodzie 
konwersacyjnej, przypominającą 
swobodną, codzienną rozmowę. 

W wydarzeniu wzięły udział 
m. in. profesjonalne wizażystki, 
psycholog, doradca zawodowy, 
eksperci z łomżyńskiej PWSIiP 
oraz gość specjalny czyli Ilona Jo-
anna Adamska, autorka  licznych 
książek, w tym " Kobiety o ko-
bietach, czyli cała prawda o płci 
pięknej", którą promowała. 

Niestety, badania wskazują, że 
coraz więcej kobiet na stałe re-
zygnuje z aktywności zawodowej 
i nie wraca do pracy po urlopie 
macierzyńskim. Czym jest to spo-
wodowane? Wszystkie mamy jed-
nogłośnie stwierdziły, że to wła-
śnie one, czasem nawet   bardziej 
niż dzieci, przeżywają tę rozłąkę. 
Jednak to nie jest jedyny powód 
dla którego tak wiele kobiet rezy-

gnuje z powrotu do pracy. 
- Rynek pracy jest dynamicz-

ny, więc gdy mamy wracają do 
aktywności zawodowej po kil-
ku latach zwyczajnie trudno jest 
im odnaleźć się w innym rytmie 
pracy. Słabnie też „funkcja” babci 
i dziadka, ojcowie często pracu-
ją gdzieś daleko od domu, przez 
co cała opieka spada właśnie na 
mamy. Te kobiety często nie mają 
nawet czasu dla samych siebie. 
Takie wydarzenia jak warsztaty 
są jak najbardziej potrzebne,po-
nieważ pobudzają do szukania 
rozwiązań. Zachęcamy też do 
korzystania z całej gamy szkoleń 
i kursów, a także do wdrażania się 
w „tryb roboczy”, czyli podejmo-
wanie nawet pracy na pół etatu 
lub na umowę zlecenie, co potem 
w pewnym stopniu ułatwi później 
powrót do pełnej aktywności za-
wodowej - mówi Katarzyna Ro-
gińska-Święcka, doradca zawodo-
wy z Powiatowego Urzędu Pracy.

Język i psychologia
Oprócz możliwości spraw-

dzenia swoich umiejętności ję-
zykowych i prezentów na kur-
sy języka angielskiego, portal 
"Mamy i My" przygotował liczne 
konkursy z edukacyjnymi nagro-
dami. Państwowa Wyższa Szkoła 
Informatyki i Przedsiębiorczo-
ści włączyła się do akcji stano-
wiskiem z psychologiem i silną 
ekipą specjalistów od zdrowego, 
wysportowanego ciała.  

Psycholog Monika Surawska, 

pomagała np. rozmówczyniom 
przełamać strach w momencie, 
decyzji o powrocie do pracy i roz-
łące ze swoim dzieckiem. 

- Aktywność fizyczna jest 
bardzo ważna zarówno dla naj-
młodszych jak i dorosłych. Dzie-
ciaki bardzo chętnie spędzają ak-
tywny czas z rodzicami chociażby 
grając w piłkę. Jest to nie tylko 
doskonała okazja do budowania 
więzi ale i do spędzenia czasu 
właśnie na aktywnym wypoczyn-
ku. Zachęcamy do tego nie tylko 
ze względu na dobrą zabawę, ale 
przede wszystkim że względu na 
korzystny wpływ na ich zdrowie 
– tłumaczył Tomasz Waldziński, 
kierownik Zakładu Kultury Fi-
zycznej w PWSIiP, a czynnym 
przykładem wspierała go Wero-
nika Łuba, kapitan uczelnianego 
zespołu tenisa stołowego, któ-
ry niedługo zaczyna rozgrywki 
w krajowej ekstraklasie.

- Obalamy mit, że wojewódz-
two podlaskie to zacofany zaścia-
nek nie dający szans na rozwój 
osobisty i zawodowy – mówi 
Ewa Pawelczyk, współorganiza-
torka warsztatów „Mama wraca 
do pracy”.

Wydarzenie zorganizowane 
było po raz pierwszy. Inicjator-
kom, zależało przede wszystkim 
na „posianiu ziarna”. Sądząc po 
zainteresowaniu, udało się. Za-
praszają zatem na co dzień do 
korzystania z portalu i kalenda-
rza Mamyimy.pl oraz do kontak-
tu z Fundacją „L”.    

Program jest współfinansowa-
ny w ramach Łomżyńskiego Pro-
gramu Profilaktyki i Rozwiązywa-

nia Problemów alkoholowych oraz 
Innych Uzależnień na 2019 r.

Za kobietami stoimy murem  
– mówią w Fundacji „L” 

Mama wraca do pracy, to pierwsza edycja 
warsztatów zorganizowanych z myślą 
o łomżyńskich, aktywnych kobietach



5polityka

W narożniku niebieskim - reprezentu-
jący Mazowsze i Dolny Śląsk, a w zasa-
dzie cały kraj; liczący 78 lat; zdobywca 
mistrzowskich pasów w działalności 
związkowej i politycznej! Kornel Mo-
rawiecki!!! W narożniku zielonym 
reprezentujący Kurpie, Ziemię Łom-
żyńską i województwo podlaskie, li-
czący 68 lat; zdobywca mistrzowskich 
pasów samorządowych i strażackich! 
Zenon Białobrzeski!!!

Takie starcie w seniorskiej ka-
tegorii doświadczenia i dokonań 
szykują dwa główne bloki po-
lityczne w wyborach do Senatu 
w okręgu z Łomżą, Suwałkami, 
Grajewem Kolnem, Zambro-
wem, Augustowem, Mońkami 
i Sejnami. Kornela Morawiec-
kiego, jednego z twórców Soli-
darności Walczącej, człowieka 
ze wspaniałą kartą działalności 
w opozycji antykomunistycznej, 
ojca premiera Mateusza Mora-
wieckiego rekomenduje Prawo 
i Sprawiedliwość. 

Zenon Białobrzeski to z kolei 
legendarna postać samorządowej 
Polski. Zaczynał w 1981 roku jako 

naczelnik gminy Zbójna. Po re-
formie samorządowej pozostawał 
na stanowisku w kolejnych ka-
dencjach. Niezależnie od tego czy 
wyboru dokonywała rada gminy, 
czy wszyscy mieszkańcy w wybo-
rach bezpośrednich. Przestał być 
wójtem dopiero wtedy, gdy sam 
zrezygnował ze startu w 2018 
roku. Wszedł do rady powiatu 
łomżyńskiego. Działa także m. 
in. w Związku Gmin Wiejskich, 
strukturach OSP. Wyborcom re-
komenduje go Polskie Stronnictwo 
Ludowe, a pozostałe ugrupowania 
obecnej opozycji nie wystawiają 
swoich reprezentantów.

Oba nazwiska zapewne nie 
będą jedynymi na karcie wybor-
czej w okręgu łomżyńsko – su-
walskim, ale oczywiste wydaje 
się, że walka o miejsce w Izbie 
Refleksji rozegra się między po-
litykiem, który ma wiele atutów 
(a zapewne także mankamen-
tów) na poziomie ogólnopol-
skim, a tym, który jest swego ro-
dzaju ikoną wartości (a zapewne 
i mankamentów) lokalnych. 

Trzeba przyznać, że tym ra-
zem Prawo i Sprawiedliwość jest 
w trudniejszej sytuacji niż zazwy-
czaj. Tym bardziej, że wariant 
z kandydatem o bardzo znanym 
nazwisku, ale bez wyraźnych 
związków z regionem łomżyń-
skim czy suwalskim już partia 
przećwiczyła. Kilka miesięcy po 
poprzednich wyborach parla-
mentarznych senator łomżyńsko 
– suwalski Bohdan Paszkow-
ski został wojewodą podlaskim 
i konieczne stay się przedtermi-
nowe wybory uzupełniające. PiS 
zdecydowało, że będzie to Anna 
Maria Anders, której nie udało 
się zostać senatorem z Warszawy. 
Nazwisko jak sztandar, przez pa-
mięć jej ojca. Pełne zaangażowa-
nie władz PiS z Jarosławem Ka-
czyńskim na czele w popieranie 
kandydatki. A rywalem był także 
doświadczony samorządowiec 
z PSL, z mocną pozycją w regio-
nie (regularnie zdobywał mandat 
do Sejmiku), Mieczysław Bagiń-
ski.

Anna Maria Anders tę batalię 
wygrała. Ale to nie był nokaut, 
tylko stosunkowo niewielka 
przewaga punktowa. Zaintereso-
wanie pani senator mieszkańca-
mi jej okręgu dosyć szybko minę-
ło, a w tych wyborach w ogóle nie 
będzie startowała, Jest od kilku 
miesięcy ambasadorem Polski we 
Włoszech.                

Mamy zatem trochę wy-
borcze deja vu. Chociaż przy-
najmniej nie będzie tym razem 
problemu, że mężczyzna pobiłby 
kobietę. 

Wybory. Pojedynek w wadze ciężkiej  

Kornel 
Morawiecki

Zenon 
Białobrzeski
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W kampanię wyborczą do parlamentu Koali-
cja Obywatelska (a zasadzie jej część - Plat-
forma Obywatelska) w Łomży wkroczyła 
ogłoszeniem pełnej listy kandydatów z wo-
jewództwa podlaskiego i "pracą w podgru-
pach". Oddzielnie na konferencje prasowe 
zaprosili działacze miejskich struktur Plat-
formy Obywatelskiej , a oddzielnie - powia-
towych.   

Konferencja nr 1
Najpierw z dziennikarzami spotkali 

się kandydaci Maciej Borysewicz i Ali-
cja Łepkowska-Gołaś wspierani  przez 
szefa łomżyńskiej PO Cezarego Kisie-
la oraz radnych miejskich: Edytę Śle-
dziewską, Piotra Serdyńskiego i Stani-
sława Oszkinisa.

Maciej Borysewicz, który na liście 
KO w województwie ma numer 4 mó-
wił:  

- Mam zaszczyt być na tej liście 
w naszym okręgu, czyli w wojewódz-
twie podlaskim. Jak wiemy, zdobycie 
mandatu poselskiego wymaga wspar-
cia mieszkańców, ich głosów i zaan-
gażowania. Zapraszamy do naszego 
biura przy ul. Długiej 6 w Łomży 
wszystkich, którzy chcieliby złożyć 
podpis poparcia niezbędnego do re-
jestracji list kandydatów, a także tych, 
którzy chcą nas wesprzeć w kampanii: 
merytorycznie, technicznie, organiza-
cyjne, pracując w sztabie, udostępnia-
jąc miejsce na ekspozycję materiałów 
wyborczych czy w inny sposób. 

Wszystko to ma spowodować, że  
w końcu, po wielu latach Łomża i Zie-
mia Łomżyńska będzie miała swojego 
posła z  Koalicji Obywatelskiej. Dlatego 
apeluję i proszę - będę to mówił przez 
całą kampanię - do wszystkich tych, 
którzy chcą poprzeć Koalicję Obywa-
telską, aby szukali na liście kandydatów 
z Łomży i Ziemi Łomżyńskiej. Proszę 
mi wierzyć: kandydaci z Białegosto-
ku, Suwałk i innych ośrodków sobie 
świetnie poradzą. Chodzi o to, aby tych 
głosów nie rozbijać. Dlatego zachęcam: 
szukajmy kandydatów, którzy faktycz-
nie będą nas reprezentowali.

Alicja Łepkowska-Gołaś na  liście KO numer 25
- Chciałabym bardzo podziękować 

za zaproszenie na listę Koalicji Obywa-

telskiej. Czuję się zaszczycona, że mogę 
w tak zacnym i różnorodnym gronie 
uczestniczyć w wyborach. Od wielu 
lat zajmuję się pomocą  osobom spo-
łecznie i ekonomicznie wykluczonym 
i chciałaby to również robić w przy-
szłości - stwierdziła krótko.

"Ostrzejsze" wystąpienie zaprezen-
tował radny Piotr Serdyński.  

- Mówi się często że Ziemia 
Łomżyńska wspiera PiS. Tymczasem 
widzimy, że PiS z lekceważeniem 
traktuje wyborców tej ziemi. Umiesz-
czenie kandydatów stąd, zasłużonych 
działaczy tej partii, pod koniec pierw-
szej dziesiątki, za przedstawicielami 
Białegostoku, Suwałk, Radziłowa 
czy Sokółki, budzi nasze zdziwienie. 
Jeszcze gorszą sprawą  jest wystawie-
nie jako kandydata na senatora tzw. 
politycznego spadochroniarza, któ-
ry w żaden sposób nie jest związany 
z naszym okręgiem, nie zna potrzeb 
jego mieszkańców. To jest kolejna taka 
sytuacja - po przypadku pani Anny 
Mari Anders. Dlatego, jako Koalicja 
Obywatelska, będziemy w wyborach 
do Senatu popierali kandydata reko-
mendowanego przez Polskie Stron-

nictwo Ludowe - pana Zenona Biało-
brzeskiego - zapowiedział.

Konferencja nr 2
Po kilkudziesięciu godzinach 

dziennikarzy zaprosił na spotkanie Ja-
cek Piorunek, szef powiatowych struk-
tur PO w Łomży, na liście KO z nu-
merem 12.   

- Kilka dni temu odbył się briefing 
prasowy miejskich struktur PO z pre-
zentacją dwojga kandydatów Ziemi 
Łomżyńskiej do Sejmu. Ponieważ 
jednak nie przedstawili wszystkich, 
dzisiaj jest okazja, aby to uczynić. Ja 
traktuję Ziemię Łomżyńską nie tylko 
jako Łomżę i powiat łomżyński, ale 
szerzej - jako dawne województwo 
łomżyńskie. Są ze mną dzisiaj pani 
Dorota Sasinowska z Zambrowa, pan 
Marek Samul z Kolna i pan Tade-
usz Nowak z Łomży. Ja jestem łom-
żyniakiem z krwi i kości , z rodziny 
od dziewięciu pokoleń mieszkającej 
na terenie Łomży. Zdajemy sobie 
sprawę, że Koalicja Obywatelska do 
parlamentu nie będzie miała łatwej 
drogi, ale optymistycznie wierzymy, 
że lista nasza zdobędzie 5 manda-

tów z 14 w naszym okręgu. Liczymy, 
że kandydat z poparciem Koalicji 
Obywatelskiej dostanie się również 
do Senatu. Pan Zenon Białobrzeski, 
bo o nim mowa, będzie uczestniczył 
w naszych spotkaniach w później-
szym czasie -powiedział.  

Krótkie wizytówki zaprezentowali 
wymienieni przez Jacka Piorunka kan-
dydaci

Dorota Sasinowska: - Dla mnie to 
wielki sukces być na liście kandydatów 
Koalicji Obywatelskiej i reprezentować 
mieszkańców powiatu zambrowskiego. 
Uważam, że jest to najlepsza drużyna. 
Zachęcam wszystkich do uczestnictwa 
w wyborach. Marek Samul: - Jestem 
szefem struktur Platformy Obywa-
telskiej w Kolnie i współwłaścicielem 
lecznicy weterynaryjnej. Ponad 30 lat 
pracuję w tym zawodzie. Tadeusz No-
wak: - Jestem mieszkańcem Łomży, 
mężem, ojcem, dziadkiem. Mam za 
sobą 30 lat służby wojskowej. Od kilku-
nastu lat jestem pracownikiem nauko-
wo - dydaktycznym uczelni, najpierw 
w Warszawie, potem w Białymstoku, 
a teraz w Łomży. Jestem jedynym re-
prezentantem Partii Zielonych w tym 
okręgu wyborczym. Chcemy wejść do 
Sejmu, aby pilnować spraw związanych 
z ochroną środowiska. To główny kom-
ponent naszego programu, ale działa-
my też na rzecz demokracji, ochrony 
zdrowia. 

Jacek Piorunek: Mam 54 lata, od 
20 lat jestem samorządowcem. Je-
stem też chyba jednym człowiekiem 
w regionie, który pełnił najważniejsze 
funkcje w gminie, powiecie, zarządzie 
województwa, a dodatkowo jeszcze 
był przewodniczącym i wiceprzewod-
niczącym Sejmiku. Jeżeli społeczeń-
stwo wybrałoby mnie do Sejmu, wła-
śnie interesy samorządów chciałbym 
reprezentować. To dzięki samorzą-
dom Polska tak pięknie się rozwinęła.                                                 

Na znane twarze i nazwiska na czele listy przede wszyst-
kim postawiły władze Platformy Obywatelskiej, Nowo-
czesnej, Zielonych i pozostałych podmiotów tworzących 
Koalicję Obywatelską. 

Do Sejmu
Grono kandydatów do Sejmu otwierają obec-

ni posłowie: z "jedynką" Robert Tyszkiewicz, 
poseł od kilku kadencji i szef wojewódzkich 
struktur PO. Za nim są Krzysztof Truskolaski 
z Białegostoku i Bożena Kamińska z Suwałk. 
Jeszcze jeden z obecnie zasiadających w Sejmie 
polityków, Tomasz Cimoszewicz, zdecydował się 
na start z ostatniego miejsca.

Nr 4 to Maciej Andrzej Borysewicz 
z Łomży. Prawnik, obecnie wiceprzewodni-
czący Rady Miejskiej. Za nim jest Eugeniusz 

Czykwin, poseł wielu kadencji reprezentant spo-
łeczności prawosławnej. W pierwszej dziesiątce 
są jeszcze: Jolanta Den z powiatu białostockiego; 
Krzysztof Bil-Jaruzelski z Białegostoku, kiedyś li-
der SLD w regionie; Leszek Cieślik z Augustowa , 
były poseł; Agnieszka Sitarska z Białegostoku oraz 
Tadeusz Nowak, naukowiec łomżyńskiej PWSIiP 
reprezentant Zielonych; 

Kolejne łomżyńskie akcenty to:12 - Jacek Pio-
runek, jeden z filarów PO w Łomży i powiecie, 
radny Sejmiku oraz 25 - Alicja Łepkowska-Gołaś 
związana z Fundacją Ocalenie. Ziemia Łomżyńska 
ma także swych przedstawicieli: Dorotę Sasinow-
ską z Zambrowa (18) oraz Marka Samula z Kolna 
(20).

Pozostałe osoby na liście KO: Katarzyna Bagan-
-Kurluta (11), Mateusz Gutowski (13),  Andrzej 

„NA STRAGANIE”

Na straganie w dzień targowy
Takie słyszy się rozmowy:

„Może pan się o mnie oprze,
Pan tak więdnie, panie koprze.”

„Cóż się dziwić, mój szczypiorku,
Leżę tutaj już od wtorku!”

Rzecze na to kalarepka:
„Spójrz na rzepę - ta jest krzepka!”

Groch po brzuszku rzepę klepie:
„Jak tam, rzepo? Coraz lepiej?”

„Dzięki, dzięki, panie grochu,
Jakoś żyje się po trochu.

Lecz pietruszka - z tą jest gorzej:
Blada, chuda, spać nie może.”

„A to feler” -
Westchnął seler.

Burak stroni od cebuli,
A cebula doń się czuli:

„Mój Buraku, mój czerwony,
Czybyś nie chciał takiej żony?”
Burak tylko nos zatyka:
„Niech no pani prędzej zmyka,

Ja chcę żonę mieć buraczą,
Bo przy pani wszyscy płaczą.”

„A to feler” -
Westchnął seler.

Naraz słychać głos fasoli:
„Gdzie się pani tu gramoli?!”

„Nie bądź dla mnie taka wielka” -
Odpowiada jej brukselka.

„Widzieliście, jaka krewka!” -
Zaperzyła się marchewka.

„Niech rozsądzi nas kapusta!”
„Co, kapusta?! Głowa pusta?!”

A kapusta rzecze smutnie:
„Moi drodzy, po co kłótnie,

Po co wasze swary głupie,
Wnet i tak zginiemy w zupie!”

„A to feler” -
Westchnął seler. 

Jan Brzechwa 

Koalicja Obywatelska,  
czyli praca w podgrupach

Wybory parlamentarne 2019. Koalicja Obywatelska ogłosiła swoją listę
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W pełnym słońcu i w samym sercu miasta, na Starym Rynku, 
rozpoczęło Prawo i Sprawiedliwość swoją kampanię do par-
lamentu w okręgu nr 24, czyli w województwie podlaskim. 
Oczywiście, w takim miejscu, w głównych rolach wystąpili 
reprezentanci Łomży i Ziemi Łomżyńskiej.     

W ślad za kandydatami  i ich zwolennikami na 
placu pojawiła się przyczepka z ogromnym bilbor-
dem. "Dobry czas dla Polski" – głosiło wypisane na 
nim hasło,   które jest głównym motywem kampanii 
PiS. 

Gdy media już były gotowe, do zebranych zwró-
cił się „dziekan łomżyńskiego korpusu parlamentar-
nego”, poseł z największym doświadczeniem - Lech 
Antoni Kołakowski  

- Pragnę powitać na konferencji prasowej kandy-
datów Prawa i Sprawiedliwości w wyborach do parla-
mentu 2019 roku. Kadencja 2015 - 2019 praktycznie 
dobiega końca. Chciałby pokrótce przedstawić nie-
które ze spraw, reform i zasadniczych zmian, jakie 
w niej przeprowadziliśmy. To na przykład wsparcie 

najuboższej części społeczeństwa , program 500 +, li-
kwidacja strefy ubóstwa w Polsce, programy budowy 
dróg krajowych, samorządowych, obniżenie podat-
ków z 18 na 17 procent, likwidacja podatku docho-
dowego dla osób do 26 roku życia, wsparcie polskie-
go rolnictwa, a w szczególności gospodarstw małych 
i średnich, pozyskania dodatkowych środków pomo-
cowych z Unii Europejskiej. Te wszystkie potrzebne 
działania będą kontynuowane  po tegorocznych wy-
borach. Chciałbym, aby Polska nadal zmieniała się na 
lepsze,  dążyła ku rozwojowi, aby polska siła w Unii 
Europejskiej była jak największa. Chcemy suweren-
nego polskiego państwa. Chcemy, aby tutaj na Ziemi 
Łomżyńskie była praca dla mieszkańców, ich centrum 
życiowe, aby tu zakładali rodziny, płacili podatki i się 
bogacili. Służą temu działania rządu Prawa i Spra-
wiedliwości i klubu parlamentarnego, które pochyliły 
się nad problemami Polski Wschodniej – mówił po-
seł Lech Antoni Kołakowski (7 miejsce na liście PiS).

Parlamentarzysta przedstawił listę kandydatów 

PiS w województwie podlaskim specjalnie akcen-
tując przedstawicieli Łomży i Ziemi Łomżyńskiej 
oraz Kornela Morawieckiego, który walczyć będzie 
o mandat do Senatu.

- To legenda polskiej opozycji – podkreślił Lech 
Antoni Kołakowski.      

***
Pokaz jedności i siły łomżyńskiego PiS na starcie 

kampanii został jednak doprawiony łyżką dziegciu. 
Jeszcze przed rozpoczęciem konferencji włączona 
kamera jednego z łomżyńskich portali zarejestrowa-
ła wymianę zdań między poseł Bernadetą Krynicką 
(nr 8 na liście) a Agnieszką Muzyk (nr 11), rok temu 
kandydatką PiS na prezydenta Łomży. Przytaczać 
wygłoszonych słów nie będziemy, bo z lubością robi-
ły to wszystkie sensacyjne media w Polsce. Nie było 
tam terminów „nieparlamentarnych”, ale sytuacja 
uzmysłowiła wszystkim, prawdziwość porzekadła, że 
z rodziną (w tym przypadku polityczną) lepiej się wy-
chodzi na zdjęciu niż na mówionym filmie.            

polityka

„NA STRAGANIE”

Na straganie w dzień targowy
Takie słyszy się rozmowy:

„Może pan się o mnie oprze,
Pan tak więdnie, panie koprze.”

„Cóż się dziwić, mój szczypiorku,
Leżę tutaj już od wtorku!”

Rzecze na to kalarepka:
„Spójrz na rzepę - ta jest krzepka!”

Groch po brzuszku rzepę klepie:
„Jak tam, rzepo? Coraz lepiej?”

„Dzięki, dzięki, panie grochu,
Jakoś żyje się po trochu.

Lecz pietruszka - z tą jest gorzej:
Blada, chuda, spać nie może.”

„A to feler” -
Westchnął seler.

Burak stroni od cebuli,
A cebula doń się czuli:

„Mój Buraku, mój czerwony,
Czybyś nie chciał takiej żony?”
Burak tylko nos zatyka:
„Niech no pani prędzej zmyka,

Ja chcę żonę mieć buraczą,
Bo przy pani wszyscy płaczą.”

„A to feler” -
Westchnął seler.

Naraz słychać głos fasoli:
„Gdzie się pani tu gramoli?!”

„Nie bądź dla mnie taka wielka” -
Odpowiada jej brukselka.

„Widzieliście, jaka krewka!” -
Zaperzyła się marchewka.

„Niech rozsądzi nas kapusta!”
„Co, kapusta?! Głowa pusta?!”

A kapusta rzecze smutnie:
„Moi drodzy, po co kłótnie,

Po co wasze swary głupie,
Wnet i tak zginiemy w zupie!”

„A to feler” -
Westchnął seler. 

Jan Brzechwa 

PiS w Łomży przedstawił  
hasło, kandydatów i…    

Raś (14), Halina Roszkowska (15), 
Danuta Kaszyńska (16), Stanisław 
Adam Doliwa (17), Katarzyna Ka-
raszewska (19), Dorota Ławrowska 
(21), Bronisław Talkowski z mniej-
szości tatarskiej (22), Jolanta Szczy-
cieł-Rogowska (23), Łukasz Targoń-

ski (24), Wioletta Karczewska (26) 
i Franciszek Żero (27).

Do Senatu
Władze Koalicji Obywatelskiej za-

mierzają  wystawić własnych kandyda-
tów w dwóch z trzech okręgów, na jakie 

podzielone jest województwo. W Bia-
łymstoku będzie to Zbigniew Nikitoro-
wicz, obecnie wiceprezydent Białegosto-
ku, a w powiatach wysokomazowieckim, 
bielskim, hajnowskim i siemiatyckim 
- Igor Łukaszuk, radny Sejmiku. Na-
tomiast nie będzie reprezentanta KO 

w okręgu z Łomżą, Suwałkami, Gra-
jewem, Kolnem, Zambrowem i Augu-
stowem. Z poparciem KO wystartuje 
tam Zenon Białobrzeski z PSL, rekor-
dzista kadencji samorządowych na sta-
nowisku wójta gminy Zbójna a obecnie 
radny powiatu łomżyńskiego.  



Sprawnie zrealizowany dramat historyczny, 
filmowa wersja opartej na faktach, wydanej 

po raz pierwszy w 1943 roku powieści 
Aleksandra Kamińskiego pod tym samym 

tytułem.

Latem 1939 roku Rudy (Tomasz Ziętek), Zośka 
(Marcel Sabat) i Alek (Kamil Szeptycki) kończą Liceum 
im. Stefana Batorego. We wrześniu wybucha wojna. 
Przyjaciele muszą porzucić beztroskie życie i zrewidować 
ambitne plany i marzenia. Stają przed wyborem, jak wal-
czyć z okupantem. 

Przyjaźniący się od lat Rudy i Zośka należą do dru-
żyny harcerskiej, a w czasie wojny stają się członkami 
Szarych Szeregów. Na początku organizują akcje małego 
sabotażu. Atakują kina, do których chodzą niemieccy ofi-
cerowie, zastępują niemieckie flagi polskimi, wieszają ku-
kły hitlerowców na latarniach. Podejmują również próby 
zdobycia broni. Z czasem przechodzą do Grup Szturmo-
wych, gdzie obejmują dowództwo. Z beztroskich chłop-
ców przemieniają się w dorosłych mężczyzn – żołnierzy, 
którzy muszą zabijać. 

W 1943 roku w ręce gestapo trafia Rudy i jego ojciec 
(Artur Żmijewski). Pomimo tortur, Rudy milczy. Koledzy 
postanawiają go odbić. Po słynnej akcji Pod Arsenałem 
umiera ranny w brzuch Alek. Tego samego dnia z powodu 
odniesionych w więzieniu ran umiera Rudy. W odwecie 
za atak Niemcy rozstrzeliwują 140 Polaków i Żydów na 
dziedzińcu Pawiaka. Zośka ginie kilka miesięcy później 
podczas zwycięskiego szturmu na posterunek żandarmerii 
w Sieczychach. Jest dowódcą akcji i jedyną ofiarą.

Film nie jest wierną ekranizacją książki Aleksan-
dra Kamińskiego. Było to celowe zamierzenie Roberta 
Glińskiego, który skupił się na przedstawieniu wątku 
przyjaźni i braterstwa. Chciał on również odbrązowić 
książkowe postacie-legendy i przybliżyć je ich współ-
czesnym rówieśnikom. Stąd też bohaterowie filmu 
zachowują się często jak zbuntowani młodzi ludzie. 
Przejawia się to m.in. w scenach konfliktów, w podwa-
żaniu autorytetu dowódców czy też w braku dyscypliny 
konspiracyjnej. Nie są urodzonymi bohaterami. Począt-
kowo traktują mały sabotaż jak przygodę, robią sobie 
kawały, opowiadają dowcipy i spotykają z dziewczyna-
mi. Pokazano także ich rozterki i wątpliwości moralne 
dotyczące zabijania.

„Robert Gliński – pisze Piotr Radecki – podjął się 
zadania karkołomnego: współczesnej ekranizacji książ-
ki, która opowiada o wydarzeniach sprzed ponad 75 
lat. I fakt, że „Kamienie na szaniec” są lekturą szkolną, 
że wciąż wzbudzają emocje zarówno u młodych, jak 
i starszych czytelników, stanowił dodatkową przeszkodę. 
A jednak odniósł sukces..."

„Reżyser Robert Gliński zdobył swój szaniec – pisze 
Łukasz Muszyński. Choć po drodze naraził się paru hi-
storykom i obrońcom moralności, „Kamienie" powinny 
trafić do celu. Są nim – jak przypuszczam – serca nasto-
letniej widowni. 

Adaptacja powieści Aleksandra Kamińskiego to nie 
tylko porządne kino gatunkowe, ale i udana próba przed-
stawienia dylematów członków Szarych Szeregów ich 
rówieśnikom z XXI wieku. 

Gliński zaczyna swą opowieść na pełnym gazie. Do-
słownie. Podczas gdy Zośka usuwa hitlerowskie sztan-
dary z murów Polskiej Akademii Nauk, Rudy urządza 
zadymę na pokazie propagandowych kronik. Podwójne 
uderzenie pary spiskowców rozgrywa się w rytm muzyki 

Łukasza Targosza – wysokoenergetycznego gitarowe-
go motywu nałożonego na basy i perkusję. Towarzyszy 
ona poczynaniom bohaterów tak długo, jak ich zabawa 
w wojnę obywa się bez rozlewu krwi. Kiedy jednak Rudy 
zostaje pojmany przez esesmanów, a jedna z akcji koń-
czy się wymianą ognia, kompozytor daje łkające skrzypce 
i pianino zwiastujące koniec niewinności. Harcerze za-
mieniają się w żołnierzy, chłopięca przygoda – w obowią-
zek, a oddanie idei wolnej Polski – w ofiarę. Pojawiają się 
kolejne wątpliwości. Ile można poświęcić dla Sprawy? Ile 
dla przyjaźni? Gdzie kończy się bohaterstwo, a zaczyna 
ślepy upór?” 

Brzmi to wszystko bardzo podniośle, ale Glińskiemu 
udało się ominąć koleiny banału i bogoojczyźnianego za-
dęcia. Stało się tak w dużej mierze za sprawą młodych, 
jeszcze nieopatrzonych odtwórców głównych ról. 

Z pomocą operatora Pawła Edelmana – jednego 
z najlepszych operatorów filmowych na świecie, od lat za-
ufanego współpracownika Romana Polańskiego – reżyser 
inscenizuje emocjonujące sceny miejskich potyczek. Jest 
w nich nerw, szybka praca kamery i porządne efekty spe-
cjalne. Ekranowe Szare Szeregi jawią się niemal niczym 
Avengers. Jak strzelają, to całymi seriami. Jak giną, to 
w chwale. Jak kochają, to na zabój. Ich historia doskonale 
nadaje się do tego, by zbudować wokół niej popkulturo-
wy mit. Starsi mieli czterech pancernych i Klossa. Młodzi 
mogą mieć Rudego, Zośkę i Alka. 

„Kamienie na szaniec" Glińskiego zobaczyło w ki-
nach ponad 900 tysięcy widzów, w tym przeszło 100 tys. 
w pierwszy weekend jego obecności na ekranach.

Kamienie na szaniec
Polsat niedziela 15.20

HALO TV NA WEEKEND 30.08–1.09
Wstrząsająca historia nastolatków walczących o wolność

Kamienie na szaniec
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- Ziemia kolneńska zrodziła 
wielu dobrych rolników, których 
osiągnięcia są coraz częściej doce-
niane podczas różnego rodzaju ple-
biscytów i konkursów rolniczych. 
Dotyczy to wielu kwestii, i tych 
związanych z produkcją rolniczą, 
ale również z bezpieczeństwem 
pracy – mówił Marek Olbryś.

Satysfakcji z organiza-
cji Ogólnopolskiego Święta 
„Wdzięczni polskiej wsi”, właśnie 
w Kolnie nie krył także burmistrz 
Kolna, Andrzej Duda. 

-  Bardzo cieszymy się, że tę 
wdzięczność polskiej wsi mo-

żemy okazywać tu, w Kolnie, 
będącym stolicą powiatu ty-
powo rolniczego. To na Ziemi 
Kolneńskiej, w gminie Turośl 
po raz pierwszy w Polsce wdro-
żony został program, który po-
kazywał polskim rolnikom jak 
można produkować ekologiczne 
i zdrowe mleko. To my byliśmy 
prekursorem projektów, które 
później zostały rozpowszechnio-
ne na całą Polskę. Dlatego dziś 
zarówno nasz powiat, jak i całe 
województwo podlaskie jest kra-
iną mlekiem płynącą - przyznaje 
Andrzej Duda, burmistrz Kolna. 

W kolneńskich uroczysto-
ściach dożynkowych uczest-
niczyli parlamentarzyści 
i samorządowcy z całego re-
gionu, przedstawiciele ducho-
wieństwa, władze innych woje-
wództw.  Nie zawiedli również 
sami rolnicy i mieszkańcy powia-
tu kolneńskiego - plac przy ulicy 
Kolejowej 14 pękał w szwach. 
Przygotowano mnóstwo atrakcji 
i dla dorosłych i dla dzieci. Świę-
towanie zakończyło się wieczo-
rem, kiedy to na scenie wystąpił 
Szymon Wydra z zespołem Car-
pe Diem.

Czerwone 
dożynki 

Cała uwaga, nie tylko rolniczych śro-
dowisk kraju, skierowana była w tych 
dniach na Kolno i powiat kolneński. 
W uroczystościach Wdzięczni Polskiej 
Wsi w Kolnie wziął udział premier Ma-
teusz Morawiecki. Swego rodzaju pre-
ludium tego wydarzenia było święto 
dziękczynienia za plony w Czerwo-
nem w gminie Kolno.

- Myślę, że mamy powody do 
wdzięczności Bogu. Z rozmów 
z rolnikami wynika, że uprawy 
zbożowe nie ucierpiały tak bar-
dzo w wyniku suszy, a plony oka-
zały się dobre. Trochę gorzej jest 
z kukurydzą i roślinami strączko-
wymi – mówi Józef Wiśniewski, 
wójt gminy Kolno.

Wicemarszałek Marek Ol-
bryś podkreśla, że dożynkowe 
święta służą nie tylko dostrze-

ganiu i honorowaniu osiągnięć 
rolniczych, ale także tego co się 
dzieje nawsi szerzej.

To rozbudowa infrastuktury 
techniczne, ale także mnóstwo 
działań społecznych, integracyj-
nych. A im lepiej to się spraw-
dza, tym bardziej te lokalne spo-

łeczności rosną w siłę i wspólnie 
dźwigają coraz większe sukcesy 
– podkreśła wicemarszałek.

Główna rola w dożynkowych 
obrzędach przypada zespołowi 
Czerwieniacy.

- Mamy swoje stałe punkty, np. 
oprawę  mszy świętej, śpiew przy 

dzieleniu chleba, część koncerto-
wą, a tym razem dokładamy także 
pokaz młócenia cepami. Muszę 
bowiem powiedzieć, że nasz zespół 
stopniowo się odmładza i mężnie-
je. Mamy więcej panów i przez to 
nasz śpiew jest bardziej gromki – 
uśmiecha się Maria Bućko.      

Jak mówią organizatorzy do-
żynek w Czerwonem, zawsze sta-
rają się, aby wypadło godnie. Jak 
w wielkich ośrodkach. Tyle, że te 
wielkie nie zawsze potrafią tak się 
zanurzyć w tradycji jak bose stopy 
babć obecnych rolników w trawie 
w drodze na żniwowanie. 

WDZIĘCZNI POLSKIEJ WSI

 Nie zostawimy rolników w potrzebie
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lat. I fakt, że „Kamienie na szaniec” są lekturą szkolną, 
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stawienia dylematów członków Szarych Szeregów ich 
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dla przyjaźni? Gdzie kończy się bohaterstwo, a zaczyna 
ślepy upór?” 

Brzmi to wszystko bardzo podniośle, ale Glińskiemu 
udało się ominąć koleiny banału i bogoojczyźnianego za-
dęcia. Stało się tak w dużej mierze za sprawą młodych, 
jeszcze nieopatrzonych odtwórców głównych ról. 

Z pomocą operatora Pawła Edelmana – jednego 
z najlepszych operatorów filmowych na świecie, od lat za-
ufanego współpracownika Romana Polańskiego – reżyser 
inscenizuje emocjonujące sceny miejskich potyczek. Jest 
w nich nerw, szybka praca kamery i porządne efekty spe-
cjalne. Ekranowe Szare Szeregi jawią się niemal niczym 
Avengers. Jak strzelają, to całymi seriami. Jak giną, to 
w chwale. Jak kochają, to na zabój. Ich historia doskonale 
nadaje się do tego, by zbudować wokół niej popkulturo-
wy mit. Starsi mieli czterech pancernych i Klossa. Młodzi 
mogą mieć Rudego, Zośkę i Alka. 

„Kamienie na szaniec" Glińskiego zobaczyło w ki-
nach ponad 900 tysięcy widzów, w tym przeszło 100 tys. 
w pierwszy weekend jego obecności na ekranach.
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coś  

dla siebie
Terrorysta

TV Puls piątek 21.00, niedziela 22.30

Sensacyjny. Niebezpieczny i nieuchwytny terrorysta, Alex 

Swan, podkłada ładunki wybuchowe w San Francisco. 

W eksplozjach ginie wielu ludzi, a śledztwo nie przynosi 

rezultatów. Na szaleńca poluje dowódca saperów, Frank 

Glass (Steven Seagal). 

Miłość silniejsza niż śmierć
TVP1 piątek 23:35 

Dramat obyczajowy. 14 kwietnia 1912 roku. Edwina 

Winfield jest na pokładzie „Titanica". Kilka godzin później 

giną jej rodzice i narzeczony. Edwinie i jej rodzeństwu 

udaje się przeżyć. Postanawia poświęcić się wychowaniu 

młodszego rodzeństwa i kierowaniu gazetą, którą 

wydawała jej rodzina.

Ja cię kocham, a ty śpisz
TV4 sobota 16.50, niedziela 12.50

Komedia romantyczna. Samotna Lucy (Sandra Bullock) 

jest zakochana w nieznajomym, którego widuje na stacji 

metra. Ratuje mu życie i przypadkowo zostaje uznana za 

jego narzeczoną. Gdy ten budzi się ze śpiączki, nie wie, jak 

się zachować.

Moverick
TVN7 sobota 20.00, niedziela 14.00

Western. Bret Maverick jest wyjątkowym graczem, 

a przy tym czarującym oszustem. Stroni od mocnych 

trunków, unika rozwiązywania konfliktów siłą, 

wierząc, że z każdym można się porozumieć. Chce wziąć 

udział w turnieju pokera, lecz wadium przerasta jego 

możliwości.

Jutro idziemy do kina
TVP1 sobota 21.30 

Dramat obyczajowy. Film przejmujący i piękny. Bez patosu 

i taniego sentymentalizmu, twórcy filmu ukazali – na 

przykładzie losów trzech przyjaciół, maturzystów z 1938 r. 

– tragiczne losy pokolenia ówczesnych dwudziestolatków. 

Wojna odebrała im przyszłość, nadzieję, bliskich...

„To rzadki przykład filmu, który na 
wstępie zdradza zakończenie, a bohater 

próbuje dociec, dlaczego sprawy 
potoczyły się tak, a nie inaczej"

Tom ( Joseph Gordon-Levitt) zakochał się 
w Summer (Zooey Deschanel). Tom jest typowym 
romantykiem, niepoprawnym marzycielem, który 
z chwilą zakochania się (a nie była to jego pierwsza 
miłość) przestaje dostrzegać jakikolwiek wady part-
nerki i uważa, że to ta jedyna i do grobowej deski.

A Summer, cóż, ideałem nie jest, nie wierzy też 
w miłość idealną… Ich związek przetrwał 500 dni, 
w tym czasie były cudowne chwile, burzliwe kłótnie, 
odejścia i powroty. Wreszcie Tom i Summer defini-
tywnie się rozstali. 

Obraz Marca Webba zaskakuje świeżością po-
dejścia do tematu. To po prostu kawałek zwykłego 
życia, pokazanego z przymrużeniem oka, ale natu-
ralnie, bez bajkowej otoczki i hollywoodzkiego lukru. 

Każdy znajdzie tu coś, co wyda mu się znajome, co 
sam przeżył. Historie miłosne to nie tylko senty-
mentalizm i nierealne „happy endy", do czego przy-
zwyczaiło widzów kino, ale też cierpienie i ból, nawet 
jeśli ukazane w komediowej konwencji. 

Pewnie nie wiesz...
Zdjęcia w biurze The New Hampshire Greetings 

oraz mieszkaniu Toma zrealizowano w tym samym 
budynku. 

Film zarobił w kinach na całym świecie ponad 60 
milionów dolarów, kosztował 7,5 miliona.

Jednego ze scenarzystów, Scotta Neustadtera, na-
prawdę rzuciła dziewczyna i film opowiada o tym 
związku.

Premierowemu pokazowi filmu na festiwalu 
Sundance towarzyszyła owacja na stojąco.

500 dni miłości
TVP Kultura piątek 20.20

Zamiana szefów kuchni

Dwa kulinarne 
światy

Czym różni się praca szefa kuchni w ele-
ganckim bistro od tej w dużym zajeździe 

czy jadłodajni? Wystarczy umieć go-
tować, a reszta sama się ułoży? 

W nowym programie autorzy 
rzucili wyzwanie dwóm szefom 
kuchni z różnych kulinarnych 
światów i zamienili ich miej-

scami na jeden dzień! Jak poradzą sobie w nowej 
rzeczywistości? Czy zdołają podołać wszystkim 
wyzwaniom? Zapowiada się prawdziwe show! Już 
w pierwszym odcinku zobaczymy Andrzeja Polana 
– znanego szefa kuchni, który zamieni się miejscem 
z kucharzem z Zambrowa.

Andrzej Polan to kucharz i szef kuchni najbar-
dziej prestiżowych restauracji i hoteli w Polsce. Go-
spodarz programu „Polska ze smakiem” nadawanego 
w kanale Kuchnia +. Autor książki „Kuchnia Polana 
w obiektywie Wellmana”, w której zamieścił swoje 
przepisy. Stały gość wielu programów telewizyjnych. 

Zamiana szefów kuchni
TVN niedziela 11.00 odc. 1/6 

500 dni miłości

Jak to było...
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zwyczaiło widzów kino, ale też cierpienie i ból, nawet 
jeśli ukazane w komediowej konwencji. 

Pewnie nie wiesz...
Zdjęcia w biurze The New Hampshire Greetings 

oraz mieszkaniu Toma zrealizowano w tym samym 
budynku. 

Film zarobił w kinach na całym świecie ponad 60 
milionów dolarów, kosztował 7,5 miliona.

Jednego ze scenarzystów, Scotta Neustadtera, na-
prawdę rzuciła dziewczyna i film opowiada o tym 
związku.

Premierowemu pokazowi filmu na festiwalu 
Sundance towarzyszyła owacja na stojąco.

500 dni miłości
TVP Kultura piątek 20.20

Zamiana szefów kuchni

Dwa kulinarne 
światy

Czym różni się praca szefa kuchni w ele-
ganckim bistro od tej w dużym zajeździe 

czy jadłodajni? Wystarczy umieć go-
tować, a reszta sama się ułoży? 

W nowym programie autorzy 
rzucili wyzwanie dwóm szefom 
kuchni z różnych kulinarnych 
światów i zamienili ich miej-

scami na jeden dzień! Jak poradzą sobie w nowej 
rzeczywistości? Czy zdołają podołać wszystkim 
wyzwaniom? Zapowiada się prawdziwe show! Już 
w pierwszym odcinku zobaczymy Andrzeja Polana 
– znanego szefa kuchni, który zamieni się miejscem 
z kucharzem z Zambrowa.

Andrzej Polan to kucharz i szef kuchni najbar-
dziej prestiżowych restauracji i hoteli w Polsce. Go-
spodarz programu „Polska ze smakiem” nadawanego 
w kanale Kuchnia +. Autor książki „Kuchnia Polana 
w obiektywie Wellmana”, w której zamieścił swoje 
przepisy. Stały gość wielu programów telewizyjnych. 

Zamiana szefów kuchni
TVN niedziela 11.00 odc. 1/6 

500 dni miłości

Jak to było...

Godzina zemsty

Odzyskać pieniądze
Val i Porter (Mel Gibson) kradną należące do mafii pieniądze. Ten pierw-

szy postanawia pozbyć się kompana i zagarnąć łup. Wciąga do spisku uzależ-
nioną od narkotyków żonę Portera. Lynn dwukrotnie strzela do męża, które-
mu cudem udaje się przeżyć. 

Porter nie zamierza pogodzić się z utratą pieniędzy i postanawia się ze-
mścić na nieuczciwym wspólniku i żonie. Jest gotów na wszystko. Chce odzy-
skać pieniądze, nawet za cenę życia.

Pewnie nie wiesz...
Blisko 30 proc. filmu zostało nakręcone od nowa, gdy producenci zwolnili 

Briana Helgelanda z funkcji reżysera, niezadowoleni z jego pracy (jego wersja, 
była według nich zbyt mroczna). Stało się to dwa dni po tym, jak Helgeland zdo-
był Oscara za scenariusz do „Tajemnic Los Angeles". 

Imię Portera nie zostaje ujawnione w filmie – nawet jego żona i potem 
dziewczyna zwracają się do niego po nazwisku. 

Liczba ofiar w filmie: osiemnaście. 15 z nich zabił Porter.

Godzina zemsty
TVN7 

niedziela 22.40

będzie się działo

W potrzasku

Biznesmen  
w walce z yakuzą

Paul (Christopher Lambert) jest amerykańskim biznesmenem pracującym w fir-
mie komputerowej. Pewnego dnia wyrusza w interesach do Japonii. Zatrzymuje się 
w hotelu w Nagoi, gdzie spędza noc z przygodnie poznaną piękną Japonką. Następ-
nego dnia Paul jest świadkiem przerażających zdarzeń. Zamaskowani mężczyźni, ko-
jarzący się z wojownikami ninja, mordują kochankę Amerykanina. Paul, poruszony 
okrutnym zabójstwem, postanawia pomścić śmierć kobiety. 

Pomoc miejscowej policji nie na wiele się zdaje, a Paul orientuje się, że jego wro-
giem jest yakuza – potężna organizacja przestępcza. Mężczyzna wie, że w pojedynkę 
nie ma szans. 

Pewnie  
nie wiesz...

Zdjęcia z zewnątrz 
pociągu zostały zrobione 
w Japonii, jednak zdję-
cia z wnętrza wykonano 
w Vancouver, w Kanadzie. 
Trzy wagony skonstru-
owano specjalnie do filmu. 
Wrażenie ruchu uzyskano 
umieszczając za ich oknami 
duże obracające się bębny 
z namalowaną „niewyraź-
ną” scenerią. Pamiętajmy, 
że film wyprodukowano 
w 1995 roku.

W potrzasku
TV4 piątek 23.05

Skazani na Shawshank

Przetrwać!
Mistrzowsko zrealizowany dramat oparty na opowiadaniu króla horrorów 

Stephena Kinga.
Młody bankier Andy Dufresne (Tim Robbins) zostaje oskarżony o zabój-

stwo żony i jej kochanka i skazany na bezterminowy pobyt w ciężkim więzieniu 
Shawshank. Interwencja współwięźnia, czarnoskórnego Ellisa Boyda „Reda" 
Reddinga (Morgan Freeman), ratuje go przed śmiercią z rąk współwięźniów. 
Red wciąga go w interes prowadzony przez naczelnika. Mistrzowskie posunię-
cia giełdowe wyrabiają Andy'emu pozycję, co umożliwia mu zemstę na sko-
rumpowanym personelu więzienia.

Na filmowym portalu imdb.com, najpopularniejszym i jednym z najlep-
szych, „Skazani na Shawshank” znajdują się na pierwszym miejscu listy najwy-
bitniejszych filmów wszech czasów.

Pewnie nie wiesz...
O angaż do roli „Reda" Reddinga starali się Harrison Ford, Clint Eastwood, 

Paul Newman i Robert Redford. Ostatecznie angaż otrzymał Morgan Freeman.
Stephen King dostał... 1000 dolarów za prawa do filmu. Uznał „Skazanych” 

za najlepszą adaptację filmową jego twórczości.
W zbliżeniu rąk Andy'ego ładujących rewolwer w scenach otwierających film, 

naprawdę są to ręce Franka Darabonta (scenarzysta, reżyser).
Frank Darabont napisał scenariusz w ciągu ośmiu tygodni.
Kiedy Andy czołga się przez tunel wypełniony ściekami, to naprawę ma do 

czynienia z mieszanką syropu czekoladowego, trocin i wody.

Skazani na Shawshank
Polsat sobota 21.55



Ziemia Łomżyńska latem, tu wiele się dzieje

Dyskoteka  
pod Gwiazdami  

na Starym Rynku
Doskonała pogoda, dobra muzyka i publiczność to przepis na udaną imprezę. Przedostatni 

sobotni wieczór wakacji bez dwóch zdań można zaliczyć do tych, w których mieszkańcy Łomży 
bawili się wyjątkowo dobrze. Dyskoteka pod Gwiazdami to jedno wydarzeń "Łomżyńskich wa-
kacji" organizowanych w lipcu i sierpniu przez Miasto Łomża, we współpracy z miejskimi insty-
tucjami.

Sobotnia noc na Starym Rynku przy muzyce DJ Doble S, DJ 91, Macieja "Dziemian" Dzie-
miańczuka oraz zespołu Brave trwała do północy, a różnorodne rytmy zamieniły kostkę brukową 
placu w taneczny parkiet dla każdego. Warto podkreślić, że duet Brave jest autorem znanych cove-
rów "I Just Called To Say I Love You", a także "Flames of Love", które doskonale znała łomżyńska 
publiczność.



Polityka wkracza  
do Kina Millenium   
Repertuar  
30 sierpnia – 5 września 

Piątek 30 sierpnia 
Duża sala: Playmobil Film - godz. 
10:00, 12:00 i 14:00; Sługi wojny -  

godz. 16:00 i 18:15; Pewnego razu 
w Hollywood – godz. 20:30.   
Mała sala: Toy Story 4  - godz. 
12:00; Dora i Miasto Złota – godz. 
14:00 i 16:00; Królowe zbrodni – 
godz. 18:00 i 20:00.   
Sobota 31 sierpnia 
Duża sala: Playmobil Film - godz. 
10:00, 12:00 i 14:00; Sługi wojny -  
godz. 16:00 i 18:15; Pewnego razu 
w Hollywood – godz. 20:30.   
Mała sala: Toy Story 4  - godz. 
12:00; Dora i Miasto Złota – godz. 
14:00 i 16:00; Królowe zbrodni – 
godz. 18:00 i 20:00.   

Niedziela 1 września 
Duża sala: Playmobil Film - godz. 
10:00, 12:00 i 14:00; Sługi wojny -  
godz. 16:00 i 18:15; Pewnego razu 
w Hollywood – godz. 20:30.   
Mała sala: Toy Story 4  - godz. 
12:00; Dora i Miasto Złota – godz. 
14:00 i 16:00; Królowe zbrodni – 
godz. 18:00 i 20:00.   
Poniedziałek 2 września
Duża sala: Playmobil Film - godz. 
12:00 i 14:00; Sługi wojny -  godz. 
16:00 i 18:15; Pewnego razu 
w Hollywood – godz. 20:30.   
Mała sala: Dora i Miasto Złota 

– godz. 14:00 i 16:00; Królowe 
zbrodni – godz. 18:00; Sługi wojny 
– godz. 20:00.  
Wtorek 3 września 
Duża sala: Playmobil Film - godz. 
12:00 i 14:00; Sługi wojny -  godz. 
16:00 i 18:15; Pewnego razu 
w Hollywood – godz. 20:30.   
Mała sala: Dora i Miasto Złota 
– godz. 14:00 i 16:00; Królowe 
zbrodni – godz. 18:00; Sługi wojny 
– godz. 20:00.  
Środa 4 września 
Duża sala: Playmobil Film - godz. 
12:00 i 14:00; Polityka -  godz. 

15:45, 18:30 i 21:15.    
Mała sala: Dora i Miasto Złota 
– godz. 14:00 i 16:00; Królowe 
zbrodni – godz. 18:00;  Pewnego 
razu w Hollywood – godz. 20:30.  
Czwartek 5 września
Duża sala: Playmobil Film - godz. 
12:00 i 14:00; Polityka -  godz. 
15:45, 18:30 i 21:15.    
Mała sala: Dora i Miasto Złota 
– godz. 14:00 i 16:00; Królowe 
zbrodni – godz. 18:00;  Pewnego 
razu w Hollywood – godz. 20:30. 

Ziemia Łomżyńska latem, tu wiele się dzieje

Największa w Polsce brytfanna 
przyjechała aż z Kłodzka. Do środka 
wlane zostały setki litrów wody. A do 
tego 45 kilogramów mięsa wieprzo-
wego wysokiej jakości, ziemniaki, ce-
bula, seler, przyprawy. Łącznie ponad 
100 kilogramów „suchego wkładu”. 
Jałowiec do smaku. To musiało być 
dopieszczenie kubków smakowych 
najwyższej jakości, bo był to pierwszy 
raz...

- Zmieniliśmy w tym roku kon-
cepcję. Zwykle na pożegnanie lata 
organizowaliśmy koncerty zabawy. 
Tym razem podjęliśmy wyzwanie, aby 
mieszkańców zaprosić na wspólną bie-
siadę. Ugotujemy gulasz i poczęstuje-
my nim tysiąc osób. Nikt nie odejdzie 
stąd główny, bo także Koła Gospodyń 
Wiejskich rywalizują o Złotą Warzą-
chew starosty powiatu zambrowskiego 
– mówi burmistrz Zambrowa Kazi-
mierz Dąbrowski.           

Wyzwanie okazało się niebaga-
telne: Zambrowski Kociołek po raz 
pierwszy, pierwsza tak wielka impreza 
integrująca samorządy miasta i po-
wiatu, pierwsza okazja, aby nakarmić 

około tysiąca osób, a przy tym nie na-
śmiecić. Burmistrz z dumą napełniał 
nietypowego wyglądu miseczki zam-
browskim gulaszem.   

Bo to także wyzwanie: żadnego pla-
stiku, który trafiłby na wysypiska śmieci 
i rozkładał się tysiącami lat. Zambro-
wianie i goście miasta zajadali gulasz 
z miseczek wykonanych z prasowanych 
otrąb pszennych. Wyprodukowała je fir-

ma Biotrem, której nowoczesny zakład 
produkcyjny znajduje się w Zambrowie. 
Jednorazowe naczynia z otrąb Biotrem 
już podbijają świat.

Twórcy wyrobu trafili w dziesiątkę: 
cały świat odwraca się od wyrobów pla-
stikowych, a miseczki z otrąb rozkładają 
się same po 30 dniach,  naweyt użyźniają 
glebę. A jeśli nie zdążą, to tylko dlate-
go, że staną się pokarmem dla żywych 

stworzeń. Miseczki nadają się do każdej 
kuchni, nawet zupa czy soczysta potrawa 
(jak gulasz) wytrzymają w niej pół go-
dziny. Można też na nich piec w tempe-
raturze do 200 stopni.  

Zambrowski gulasz, świeże powie-
trze, słońce. W tle muzyka. Zambrowski 
Kociołek zdecydowanie przypadł do gu-
stu. Nawet tym, którzy przyszli na im-
prezę po obiedzie.

Zambrów smakowity i ekologiczny 



a to ciekawe

Simon Reeve i jego śródziemnomorska 
przygoda

Brutalna 
rzeczywistość

Mini seria dokumentalna BBC. Si-
mon Reeve, brytyjski dziennikarz specja-
lizujący się w odkrywaniu świata zapra-
sza nas do poznania niesamowitej jego 
części, urokliwej, pełnej słońca, położonej 
wokół Morza Śródziemnego. 

To był niegdyś symbol spokoju, tur-
kusowych mórz i pysznej kuchni. Ale te-
raz znajduje się w epicentrum wydarzeń 
współczesnego świata. 

W pierwszym odcinku Simon po-
dróżuje promem do Kalabrii na połu-
dniu Włoch, odkrywa region opanowany 
przez najpotężniejszą mafię w Europie – 

Ndrnghete (wymawiaj: drangeta). Dzięki 
kontaktom z policyjnymi śledczymi, Si-
mon podąża za zbrojnym konwojem wio-
zącym tonę kokainy. Odwiedzi ogromną 
podziemną warownię tuneli i bunkrów 
zbudowanych przez nieuchwytnych bos-
sów mafii. 

Nocnym promem Simon przyby-
wa do jednego z najmniej znanych, ale 
najpiękniejszych zakątków Morza Śród-
ziemnego w Albanii. Pod rządami ko-
munistycznymi Albania została odizolo-
wana i odcięta od reszty świata. W kraju, 
który liczy na członkostwo w UE, Simon 
odkrywa starożytną kulturę vendetty, 
w której jeśli dorosły popełnia przestęp-
stwo, dziecko może zostać zabite w ze-
mście.

Simon Reeve  
i jego śródziemnomorska przygoda

TVP2 niedziela 10.35 odc. 1/4

Simon pomaga 
wypuścić do morza 
Raoula, żółwia 
uratowanego 
po połknięciu 
ogromnych ilości 
plastiku, który 
stanowi ogromne 
zagrożenie dla 
śródziemnomorskiej 
przyrody. 

Miłość i seks w Japonii

Uczucia  
na wodzy

Japonka Naoko planuje ślub na mo-
dłę zachodnią. Będzie to jednak uroczy-
stość ... bez pana młodego. Modę „solo-
wych wesel”, w których młode kobiety 
w sukniach ślubnych pozują przed kame-
rą... same, nie mając przy boku swojego 
mężczyzny, wywołało życie.

W Japonii przez ostatnie trzy dekady 
liczba ślubów spadła aż o 30 proc. Połowa 
mieszkańców kraju uprawia seks nieregu-
larnie i nie przypomina sobie ostatniego 
intymnego spotkania. 

Nic dziwnego, że doprowadziło to do 

gwałtownego spadku liczby urodzeń. 30 
proc. populacji Japonii może zniknąć do 
roku 2060. Jakie są przyczyny tego ode-
rwania od świata miłości i seksu?

Twórcy dokumentu wskazują pra-
coholizm, stres, problemy finansowe. To 
z pewnością nie sprzyjają miłości. 

Paradoksalnie Japonia jest także jed-
nym z największych producentów porno 
na świecie, a wielu mężczyzn wydaje się 
preferować bardziej bohaterki mangi (ko-
miksu) niż swoje samotne rówieśnice. 

W miarę jak japońscy mężczyźni 
i kobiety powoli tracą umiejętności inte-
rakcji społecznych i kontaktów, kursy in-
struktażowe kwitną w całym kraju, ucząc 
sztuki uwodzenia

Miłość i seks w Japonii
Focus TV piątek 22.45

Druga wojna światowa

Dzieci wspominają
Niezwykłe opowieści osób, które w początkach wojny były 

dziećmi. Wypowiedzi ilustrują materiały archiwalne, a także od-
grywane scenki, które obrazują omawiane sytuacje. 

Roman Polański wspomina pobyt w getcie krakowskim 
i swoją ucieczkę stamtąd z pomocą ojca i jego przyjaciół. Budzi-
mira Wojtalewicz, pochodząca z patriotycznej, zamożnej rodziny 
przedstawiciela brytyjsko-polskiego banku w Gdańsku, wspomi-
na rozstanie z ojcem, którego już nigdy więcej nie zobaczyła. 

Marian Sobkowiak z Gostynia dzieli się wrażeniami z wkro-
czenia Wehrmachtu do jego miasta, mówi o swojej działalności 
w konspiracji w grupie oporu Czarny Legion, pobycie w obozie 
koncentracyjnym. 

Wspomnienia prześladowanych Polaków zderzają się ze 
wspomnieniami strony niemieckiej – dzieci okupantów, które 
w okresie wojny znalazły się z rodzicami w Polsce. Niklas Frank, 
syn generalnego gubernatora w Polsce, Hansa Franka, przebywał 
w czasie wojny na Wawelu. 

Gustav Hintz przyjechał z rodzicami do Dzierżążna w Kraju 
Warty, gdzie zajęli oni gospodarstwo po wysiedlonych Polakach 
jako niemieccy koloniści. 

2014 roku, w rocznicę wybuchu II wojny światowej niemiec-
ka telewizja ZDF i polska TVP jednocześnie wyemitował ten, 
wspólnie wyprodukowany, film dokumentalny.

Druga wojna światowa
TVP Historia niedziela 16.50, 20.05 część 1 i 2
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Ziemia sprzed 20 tysięcy lat. Na obszarach nie-
dawnej sawanny zaczyna się epoka lodowcowa. Zwie-
rzęta uciekając przed ścigającym je śniegiem i mro-
zem migrują w cieplejsze rejony globu. Leniwiec Sid 
przesypia jednak termin wymarszu i zostaje sam. 
Mamut Manny, obdarzony ironicznym poczuciem 
humoru samotnik, najlepiej czuje się we własnym to-
warzystwie. Sid jest jego przeciwieństwem: towarzy-
skim gadułą, który bez przerwy pakuje się w kłopoty. 
Manny niechętnie zgadza się na wspólną wędrówkę. 

Wkrótce obaj znajdują zagubione ludzkie nie-
mowlę. Postanawiają odnieść niemowlaka do ludz-
kiej osady. Nie będzie to łatwe zadanie, bo na malca 
poluje tygrys Diego.

Pewnie nie wiesz...
Film zarobił w kinach na świecie grubo ponad pół 

miliarda dolarów, kosztował 60 milionów.

Rysunki bohaterów filmu pojawiające się przy 
napisach końcowych, jak również ten, który Sid na-
rysował w jaskini, zostały stworzone przez dzieci 
rysowników.

Ludzie pokazani w filmie nie mówią.To jedyny 
film z serii „Epoka lodowcowa” (nakręcono 7 filmów) 
pokazujący ludzkie postacie.

Początkowo Scrat miał pojawić się tylko w pierw-
szych minutach filmu, jednak okazał się tak zabaw-
nym i popularnym bohaterem, że otrzymał kilka do-
datkowych scen.

Gdyby nie otwierająca scena ze Scratem, pierw-
sze sekwencje ze śniegiem i lodem w filmie pt. „Epoka 
lodowcowa”, pojawiłyby się dopiero po 37 minutach.

Epoka lodowcowa
Polsat sobota 20.10, niedziela 13.35

plac zabaw
Epoka lodowcowa

Wędrówka 
Manny’ego i Sida

Obcy na poddaszu

Babcia się nie da!
Są letnie wakacje, ale 

dzieciaki z rodziny Pearso-
nów są skazane na nudny 
pobyt z rodzicami w domku 
letniskowym nad jeziorem. 
Jednak sytuacja ulega zmia-
nie, gdy nagle na dachu rozbija się statek narwanych i wo-
jowniczych kosmitów z planem podbicia nie tylko domku, 
ale całego świata! Kosmici przejmują kontrolę nad umysłem 
babci Rose, na skutek czego babunia wchodzi w posiadanie 
nadludzkich sił. 

Mając do dyspozycji tylko swój spryt, odwagę oraz umie-
jętności zdobyte w grach video, grupa małolatów jednoczy 
siły, aby pokonać obcych i uratować Ziemię. Jednak najtrud-
niejszym zadaniem jest utrzymanie wszystkiego w tajemnicy 
przed rodzicami!

Starcie dzieci i obcych trzyma w napięciu, ale wywołuje też 
salwy śmiechu. Młodzi Pearsonowie stają na wysokości zada-
nia i udaje im się pokonać kosmitów; pod koniec filmu wydaje 
się wręcz oczywiste, że niewysocy przybysze z poddasza nie 
mieli szans.

Obcy na poddaszu TV4 niedziela 9.00

Harry i Hendersonowie

Wielka Stopa
Bohaterami filmu są członkowie typo-

wej amerykańskiej rodziny. Pewnego razu, 
wracając z rodzinnej wyprawy ktoś wpada 
im wprost pod maskę. Okazuje się jednak, że 
to nie człowiek, a legendarna Wielka Stopa! 
Przekonani, że stwór nie żyje, z braku lep-
szego pomysłu, zabierają go do domu. Po 
krótkim czasie stwór dochodzi do siebie i ku 
zdziwieniu rodziny Hendersonów okazuje się sympatycznym 
towarzyszem. 

Niebawem staje się pełnoprawnym członkiem rodziny, co 
przynosi nie tylko radości ale i kłopoty. Hendersonowie muszą 
bowiem ukrywać przyjaciela przed władzami i człowiekiem, 
który chce go złapać.

Harry i Hendersonowie TV6 sobota 9.40, niedziela 10.45.

Kurczak Mały

Pogoń za kosmitami
Kurczak Mały mieszka w miejscowości Dębki Duże, gdzie 

zgodnie żyją rozmaite zwierzęta. Jest stworzeniem mikrej po-
stury, nosi okulary i na próżno walczy z wrodzoną nieśmiało-
ścią. 

Aby jakoś podreperować swoją pozycję przez cały rok pil-
nie trenuje i w końcu zostaje, nie bez trudu, członkiem miej-
scowej drużyny bejsbolowej. Gdy dzięki jego postawie zespół 
z Dębek odnosi zwycięstwo, Kurczak nagle staje się bohate-
rem. 

Ale tego samego wieczoru, w jego pokoju, coś spada mu 
na głowę. Mówi o tym oddanym przyjaciołom: śwince Spec-
kowi Zawiotkiemu, kaczce Luśce Kuperczak i rybce Fiszowi 
Chybarybie. Badając wspólnie przedziwny kawałek, zwierzaki 
odkrywają, że to część statku kosmicznego.

Kurczak Mały TVN sobota 11.40
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Wygodniej  
i bezpieczniej  

ze Stawisk do Kolna
Wczesną wiosną burmistrz Stawisk Agnieszka Rut-
kowska zaprosiła wicemarszałka województwa Marka 
Olbrysia i jego współpracowników oraz posła Kazimie-
rza Gwiazdowskiego na "spacer" fragmentem drogi 
647 prowadzącej ze Stawisk do Kolna i dalej na Kurpie. 
Wszyscy uczestnicy przechadzki patrzyli uważnie pod 
nogi, ale nie szukając pierwszych przebiśniegów tylko 
uważając, aby nie skręcić kostki na kruszącym się asfal-
cie. 

Wrażenia były tak silne, że już kilka miesięcy 
później rozpoczęła się procedura przetargowa na 
remont pierwszego fragmentu tej drogi. W lipcu 
został wybrany wykonawca, a w miniony piątek 
burmistrz Agnieszka Rutkowska i wicemarsza-
łek Marek Olbryś sprawdzili co się zmieniło 
w tym samym miejscu.

- Odcinek Stawiski - Kolno jest dla nas 
oczywiście najbardziej interesujący, ponieważ 
to dla mieszkańców podstawowe połączenie 
z naszym ośrodkiem powiatowym - szpi-
talem, wszelkimi instytucjami ważnymi dla 
mieszkańców. To także główna trasa naszej 
młodzieży studiującej w Olsztynie. Z radością 
przyjęłam informację, że możliwe stało się wy-
dłużenie  modernizowanego odcinka z ponad 
kilometra do dwóch. W ten sposób w  grani-
cach gminy Stawiski  do poprawienia zostanie 
już tylko około 230 metrów drogi - mówi bur-
mistrz Agnieszka Rutkowska. 

Kończony już fragment w rejonie skrzyżo-
wania z drogą w kierunku Dzierzbi daje wy-
obrażenie jak będzie wyglądała cała trasa Stawi-
ski - Kolno (łącznie to 15 kilometrów).  Gładka 
bitumiczna nawierzchnia , szerokość 7,5 me-
tra, system odwadniania, wzmocnione pobocza 
i zjazdy.

- Chcę podkreślić, jak ważne jest dla systemu 
komunikacyjnego w regionie to połączenie spi-
nające drogi wojewódzkie z krajowymi. W tym 
przypadku 61 i 63. To jest bezcenna alternatywa 
w razie jakiegoś nieszczęścia. W ruchu lokalnym 
istotny jest dogodny i bezpieczny dojazd miesz-
kańców Stawisk do Kolna. Jeszcze brakuje, aby 
taki standard jak tu był na całym odcinku, ale 
myślę, że w ciągu trzech lat możliwe będzie sfi-
nalizowanie tego zadania - deklaruje wicemar-
szałek Marek Olbryś. 

- Pamiętam, gdy kiedyś jechałem tą droga, zauważyłem na poboczu 
dwa autokary pełne turystów, zdaje się, że obcokrajowców. Wysiedli 
z pojazdów i z zapałem coś fotografowali. Okazało się, że na przydroż-
nej łące zatrzymało się na odpoczynek stado tysięcy ptaków. To był 
wspaniały widok i - dla kontrastu -  fatalny obraz drogi, jaką nasi go-
ście podróżowali - wspomina wicemarszałek Marek Olbryś.

Opisywaną sytuację przeżył lata temu na drodze wo-
jewódzkiej 668, która  prowadzi od Łomży (w zasadzie od 
Piątnicy) do Osowca łącząc powiaty łomżyński, grajewski 
i moniecki. Jest też jednym z ważniejszych szlaków prowa-
dzących przez otulinę Biebrzańskiego Parku Narodowego do 
jego siedziby w Osowcu. Minęło wiele czasu, a trasa 668 po-
zostawała "uwięziona" w latach 70.  ubiegłego wieku. 

- To w tej chwili najgorsza pod względem jakości z dróg 
wojewódzkich - nie ma wątpliwości wicemarszałek Marek 
Olbryś.  Potwierdza jego opinię poseł Kazimierz Gwiazdow-
ski, mieszkaniec tych stron.

Dopiero w tej kadencji samorządu województwa i nowe-
go zarządu coś w tej sprawie zaczęło się zmieniać. Drogowcy 
intensywnie pracują już w Klimaszewnicy, dużej miejscowości 
między Radziłowem a Osowcem.             

- To bardzo długo i bardzo niecierpliwie wyczekiwana 
inwestycja przez mieszkańców i samorządy Radziłowa oraz 
sąsiednich gmin. Walczyliśmy o nią  poważnie od 10 lat. Nie 
tylko dla komfortu. Droga w Klimaszewnicy została kiedyś 

tak wyprofilowana  i  wykonana, 
że przy większych opadach ro-
biły się tutaj takie wodne zasto-
iska, że nie można było samo-
chodem osobowym przejechać. 
Determinacja mieszkańców, 
wkład finansowy samorządu na 
dokumentację, zrozumienie ze 
strony Zarządu Województwa 
i Sejmiku, wsparcie Minister-
stwa Infrastruktury i wreszcie 
jest ta inwestycja za ponad 9 
milionów - mówi poseł  Kazi-
mierz Gwiazdowski.

Jak informuje Krzysztof 
Barbachowski, wicedyrektor 
Podlaskiego Zarządu Dróg 
Wojewódzkich, prace trwają 
na odcinku około 900 metrów 
przez miejscowość, a ich klu-
czowym elementem jest grun-
towna przebudowa mostka na 
rzeczce noszącej taką samą na-
zwę jak miejscowość. 

- Będą także korygowane łuki drogi, powstanie system 
odprowadzania wody, nowe chodniki - dodaje.    

To pierwszy etap. W przyszłym roku  będzie kolejny i całe 
przejście przez Klimaszewnicę będzie odpowiedniej jakości. 
Ale droga 668 od Przytuł do Osowca (z Łomży do Jedwab-
nego i dalej do Przytuł została w ostatnich latach gruntownie 
przebudowana) to jeszcze około 30 kilometrów kiepskiego 
lub bardzo kiepskiego szlaku.

Dlatego nie będzie to koniec. Mirosław Hanczaruk, drugi 
wicedyrektor PZDW, zapowiada jeszcze w tym roku remont 
nawierzchni  na około kilometrowym odcinku między Przy-
tułami a Radziłowem. Poseł Kazimierz Gwiazdowski wska-
zuje, że jest też dokumentacja dotycząca odcinka od przejaz-
du kolejowego w Osowcu w stronę Klimaszewnicy.          

- Jesteśmy zdeterminowani aby najpierw tę przeprawę 
mostową w Klimaszewnicy zrobić, a potem etapami całą 
drogę od Łomży do Osowca, Myślę, że to kwestia 3 - 4 lat. 
Z punktu widzenia gospodarczego - to rejon wielkich produ-
centów mleka -  społecznego, turystycznego dla regionu to 
bardzo ważny szlak. Dolina Biebrzy przyciągająca turystów 
i opiniotwórczych ekspertów przyrodników zagranicznych 
jest przecież naszą wizytówką. Myślę, że z tych wszystkich 
względów przebudowa drogi 668 jest bezdyskusyjna dla spój-
ności całego systemu dróg wojewódzkich - podsumowuje wi-
cemarszałek Marek Olbryś. 

Łatwiej do 
Hajnówki 

i Białowieży
Uroczyście otwarta została zmoder-
nizowana część drogi wojewódzkiej 
nr 685 Zabłudów - Nowosady po nie-
spełna dwóch latach od rozpoczęcia 
prac. Przecięcia wstęgi dokonał Ar-
tur Kosicki, marszałek województwa 
podlaskiego w towarzystwie m. in. 
posłów Kazimierza Gwiazdowskiego 
i profesora Henryka Wnorowskiego 
oraz radnej Sejmiku Wandy Miecz-
kowskiej.

- To bardzo ważna inwesty-
cja z punktu widzenia rozwoju 
gospodarczego, bo na tej trasie 
funkcjonuje dużo firm, ale rów-
nież ze względów społecznych, 

bo służy mieszkańcom i turystom 
na ważnym szlaku od Białegosto-
ku przez Zabłudów- i Hajnówkę 
do Białowieży i regionu Pusz-
czy Białowieskiej – powiedział 
marszałek Artur Kosicki. - Pra-
gnę podziękować także naszym 
poprzednikom w Sejmiku i za-
rządzie województwa że zdecy-
dowali się realizować tą drogę 
–dodał.

Jak informuje portal Wrota 
Podlasia, marszałek zapowie-
dział, że samorząd województwa 
będzie realizował w tej kadencji 
wiele inwestycji drogowych. Przy 
okazji tworzenia budżetu samo-
rządu województwa na rok 2020 
zapadną decyzje, które drogi 
wojewódzkie będą najistotniej-
sze dla rozwoju regionu. Zarząd 
Województwa Podlaskiego we 

współpracy z regionalnym od-
działem Generalnej Dyrekcji 
Dróg Krajowych i Autostrad 
przeprowadzi analizę, by stwo-
rzyć jedną siatkę połączeń krajo-
wych i wojewódzkich, która naj-
lepiej będzie służyć mieszkańcom 
regionu. Za opracowanie będzie 
odpowiedzialny prof. Henryk 
Wnorowski, poseł na Sejm RP, 
a jednocześnie członek rady in-
westycyjnej przy marszałku.

Przy wsparciu posłów
Prof. Henryk Wnorowski 

podkreślił, że siatka powiązań 
drogowych powinna być jak naj-
lepsza, by jak najefektywniej słu-
żyła rozwojowi gospodarczemu 
regionu. - Prawdziwe zadowo-
lenie posła jest wtedy, gdy przy 
podziale pieniędzy, jak najwięk-

sza część trafia do jego okręgu. 
Dołożymy starań, by w kolejnej 
kadencji takich dotacji było dużo 
więcej – dodał.

Poseł Kazimierz Gwiazdow-
ski przypomniał, że inwestycja 
była możliwa dzięki pieniądzom 
ze specjalnego programu dla Pol-
ski Wschodniej. - Będziemy aby 
był również ujęty w nowej per-
spektywie Unii Europejskiej na 
lata 2021-27 – zapowiedział.

*  *  *

Zmodernizowany odcinek 
8,4 km znajduje się na wyjeździe 
z Zabłudowa i prowadzi do gra-
nicy powiatu białostockiego w   
miejscowości Żywkowo. W ra-
mach inwestycji, która trwała 21 
miesięcy, poszerzono drogę do 
szerokości 7 m, zbudowano 

m.in. most na rzece Rudnia oraz 
10 zatok autobusowych, a na 
prawie całej długości chodniki 
i ścieżki rowerowe. Przebudo-
wano także sieci wodociągowe, 
kanalizację sanitarną i deszczo-
wą, sieci elektryczne, gazociągi, 
zbudowani zbiorniki na wody 
opadowe itd. Wartość wykona-
nych robót to 48,8 mln zł. Inwe-
stycja została dofinansowywana 
z Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego oraz budże-
tu Województwa Podlaskiego 
w ramach "Programu Opera-
cyjna Polska Wschodnia na lata 
2014 – 2020". 

Na odcinku kolejnych 21 km 
na trasie Żywkowo-Nowosady 
trwają dalsze prace, które po-
winny zakończyć się do sierpnia 
2021 roku.

Zapomniana droga ożywa

Wicemarszałek 
Marek Olbryś  
i poseł Kazimierz 
Gwiazdowski 
sprawdzili 
jak przebiega 
modernizacja drogi 
w Klimaszewnicy
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Słońce dwa razy musiało tego dnia 
pokazać się w Łomży. Bo kiedy już 
było za horyzontem, w ciepły sierp-
niowy wieczór, wzeszło po raz drugi 
przywołane dźwiękami  "O sole mio". 
Znana w cały świecie neapolitań-
ska pieśń o słońcu z końca XIX wieku 
wypełniła przestrzeń łomżyńskiej 
Katedry za sprawą maestrii tenora 
Krzysztofa Zimnego oraz  muzyków  
Filharmonii Kameralnej im. Witolda 
Lutosławskiego w Łomży pod dyrek-
cją Jana Miłosza Zarzyckiego.

"O sole mio" było jednym z 
ostatnich akcentów inaugura-
cyjnego koncertu jubileuszowej 
XV edycji Międzynarodowego 
Festiwalu Kameralistyki „Sa-
crum et Musica”. Rozpoczął się 
jednak "na słowiańską nutę" od 
tańca Antonina Dvoraka. Kon-
cert poprowadziła z niezrówna-
nym urokiem zaprzyjaźniona z 
łomżyńskimi filharmonikami od 
lat Anna Jeremus-Lewandowska 
(sopran), która także zaprezento-

wała się  w kilku utworach solo, w 
duecie i kwartecie z pozostałymi 
wokalistami Iwoną Wall (mezzo-
sopran), Piotrem Kowalczykiem 
(baryton) i wspomnianym już 
Krzysztofem Zimnym (tenor).

Program przygotowany przez 
dyrektora Jana Miłosza Zarzyc-
kiego zawierał m. in. dwie wersje 
muzycznej modlitwy "Ave Ma-
ria" z musicalu "Notre Dame de 
Paris" oraz autorstwa Gaetano 
Donizettiego, utwory Gergesa 
Bizeta i Stanisława Moniuszki 
(trwa jego rok związany z 200-le-
ciem urodzin narodowego kom-
pozytora) czy kołysankę "Sum-
mertime" George Gershwina. 

Grupa Medialna Narew z 
ogromną radością przyjęła za-
szczyt patronowania jubileuszo-
wemu festiwalowi Sacrum et 
Musica, a Telewizja Narew na 
żywo transmitowała inaugura-
cyjny koncert z Katedry łomżyń-
skiej.            

- Od początku istnienia fe-
stiwalu Sacrum et Musica roz-
brzmiewa tu muzyka piękna i 
różnorodna: pogodna i poważna, 
sakralna i świecka. Jak zwykle 
usłyszycie Państwo znakomitych 
instrumentalistów i wokalistów, 
wspaniałe zespoły kameralne i 
solistów najwyższej klasy. Jak 
zwykle będą też orkiestry, ale tym 
razem wystąpi ich aż pięć! Festi-
wal rozpoczęła i zakończy nasza 
Filharmonia Kameralna, a poja-
wią się jeszcze dwie kameralne 
orkiestry: z Wilna oraz Brześcia. 
Obydwie wystąpią w Łomży po 
raz pierwszy podobnie, jak Sin-
fonia Juventus, orkiestra bardzo 
młoda, ale jakże renomowana! W 
wykonaniu tego symfonicznego 
zespołu usłyszymy słynną dzie-
wiątą symfonię Antonina Dwo-
rzaka, jedną z najsłynniejszych i 
najpiękniejszych, nigdy bodaj w 
Łomży nie wykonaną. Na zakoń-
czenie festiwalu zabrzmią litanie 

ostrobramskie Stanisława Mo-
niuszki, a naszymi gośćmi będą 
znakomici śpiewacy oraz słyn-
ny chór filharmonii w Kownie, 
z którym jeszcze we wrześniu 
wystąpimy w dwóch koncertach 
na Litwie. Program naszego ju-
bileuszowego festiwalu zapowia-
da się więc bardzo interesująco i 
mamy nadzieję, że jak zwykle bę-
dzie Państwo z nami - zaprasza 
Jan Miłosz Zarzycki, dyrektor 
Filharmonii Kameralnej im. Wi-
tolda Lutosławskiego w Łomży.

O dalszych szczegółach pro-
gramu Sacrum et Musica bę-

dziemy informować na bieżąco. 
Już teraz, wraz z maestro Janem 
Miłoszem Zarzyckim, zaprasza-
my 1 września do Katedry łom-
żyńskiej o godz. 13:00 oraz do 
Ostrołęckiego Centrum Kultury 
o godz. 18:00 na koncert Capella 
z udziałem Capelli Bydgostien-
sis pod  dyrekcją Jona Fyllinga z 
Norwegii i Waldemara Kośmiei 
(skrzypce). W programie utwory 
m. in. Mozarta i Vivaldiego.

A zatem – do zobaczenia na 
festiwalowych koncertach! 

Wstęp wolny na wszystkie 
koncerty festiwalu.

kultura

Sacrum i muzyka 
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Stawiski od zarania dziejów  
do wielkiej wojny Zenon 

Krajewski

„Stawiski od zarania dziejów do 
wielkiej wojny”, to najnowsza pra-
ca Zenona Krajewskiego, znanego 
czytelnikom Tygodnika Narew, jako 
autora sagi „Meandry Losu”. Pisarz 
zaproponował naszej redakcji kilka 
tygodni przerwy w publikowaniu 
kolejnych części powieści, w zamian 
chce zaprezentować fragmenty Tomu 
I monografii nieodległych od Łomży 
Stawisk, ukazującej historię miasta 
na tle dziejów Mazowsza. W 529 wy-
daniu Tygodnika Narew publikujemy 
szósty odcinek monografii.

Koniec powstania i represje
Działalność miejscowej żan-

darmerii narodowej polegała 
na werbowaniu ochotników do 
powstańczych oddziałów, obser-
wacji ruchów nieprzyjaciela oraz 
ułatwianiu pracy urzędników or-
ganizacji narodowej. W skład tej 
formacji wchodzili m.in. miesz-
kańcy wsi Czerwone: Bernard 
Kajko, Stanisław Banach i Izrael 
Chonczak. Po udowodnieniu im 
przez władze rosyjskie udziału 
w oddziałach żandarmerii, zostali 
oni powieszeni w swojej rodzin-
nej wsi Czerwonej koło Kolna. 
Nie tylko oni, ale także wielu in-
nych patriotów polskich z Wyso-
czyzny Kolneńskiej zostało stra-
conych na szubienicy.

Księża, którzy ogłaszali z am-
bon rozporządzenia władz naro-
dowych, udzielali powstańcom 
pomocy materialnej (w postaci 
żywności, odzieży czy pieniędzy) 
i przechowywali ich na pleba-
niach, byli także prześladowa-
ni. Np. ks. Stanisław Bukowski, 
wikary z Małego Płocka, który 
jako więzień w Grodnie, odebrał 
przysięgę wierności Ojczyźnie od 
polskich współwięźniów, w 1864 
r. został skazany i zesłany na Sy-
berię na 15 lat katorgi.

Inną formą represji zaborcy 
wobec duchowieństwa był ukaz 
carski z 27 października 1864 
r. o kasacji niektórych klaszto-
rów. Jako powód wydania ukazu 
podano, że zakonnicy w 1863 r. 
pobudzali ducha narodu, zachę-
cali do przelewu krwi, odbierali 
przysięgi od powstańców, a nie-
kiedy sami wchodzili w ich szere-
gi. Na mocy tego ukazu zniesio-
no klasztor O.O. Franciszkanów 
w Stawiskach i O.O. Karmelitów 
w Wąsoszu.

Z kolei na mocy ukazu car-
skiego z 14 grudnia 1865 r. wszel-
ka własność kościelna przeszła 
w posiadanie państwa, z wyjąt-

kiem sześciu morgów w każdej 
parafii. W zamian za majątki 
kościelne rząd wyznaczył ducho-
wieństwu pensje, a ich wysokość 
uzależniono od posiadania okre-
ślonego beneficjum lub pełnienia 
funkcji kościelnej. Na usprawie-
dliwienie prześladowania du-
chowieństwa w Królestwie Pol-
skim przez władze rosyjskie po 
powstaniu styczniowym Michał 
Murawiew, zwany „Wieszatie-
lem” mówił: „wiara katolicka Kra-
ju Północno-Zachodniego nie 

jest wiarą, lecz herezją polityczną. 
Biskupi rzymskokatoliccy, księża, 
zakonnicy nie są duchownymi, 
lecz emisariuszami politycznymi, 
głoszącymi nienawiść względem 
rządu rosyjskiego i względem 
wszystkiego, co rosyjskie i prawo-
sławne”.

Największy wpływ na losy 
powstania styczniowego miały 
prześladowania i terror zaprowa-
dzony przez Murawiewa. Jednak 
dalszy opór powstańców udarem-
niła carska reforma uwłaszcze-
niowa z 2 marca 1864 r. Teksty 
carskich ukazów uwłaszczenio-
wych ogłoszono w Porytem, Sta-
wiskach i Kolnie 12 marca 1864 
r. Po ogłoszeniu ukazów przy-
stąpiono do organizowania tere-
nowych komisji włościańskich. 
W listopadzie 1864 r. podzielono 

rejon komisji augustowskiej. No-
wej komisji łomżyńskiej podlegał 
powiat łomżyński i południowa 
część augustowskiego. Zgodnie 
z ukazem chłopom nadawano 
ziemię, którą wcześniej użytko-
wali, niezależnie od tego czy była 
to ziemia pierwotnie chłopska, 
czy tez wydzielona z folwarku.

Gubernialne porządki
W roku 1867, w ramach 

dalszych represji popowstanio-
wych, władze carskie dokonały 

unifikacji ustroju administracyj-
nego Królestwa Polskiego z Ce-
sarstwem Rosyjskim w oparciu 
o ogólnorosyjską ustawę o ustroju 
guberni w 1865 r. Nowa ustawa 
o zarządzie gubernialnym Króle-
stwa Polskiego, wprowadzona na 
mocy ukazu z 19 grudnia 1866 r. 
zmieniła organizację administracji 
terenowej. Gubernia augustowska 
została podzielona na gubernię 
łomżyńską i gubernię suwalską. 
W skład guberni łomżyńskiej 
weszło 8 powiatów: łomżyński, 
(wysoko)mazowiecki, ostrowski, 
ostrołęcki, makowski, pułtuski, 
szczuczyński i kolneński. Miasto 
i gmina Stawiski weszły w skład 
powiatu kolneńskiego.

Wraz z nowym podziałem 
administracyjnym wprowadzo-
no język rosyjski jako urzędowy. 

Nowa sieć administracji z rozbu-
dowanym aparatem biurokracji 
rosyjskiej scalała obszar Króle-
stwa Polskiego z Cesarstwem Ro-
syjskim. Świadczyła o tym nowa 
nazwa Kongresówki – „Priwislin-
skij Kraj”. Rosjanie w ten sposób 
zamierzali zatrzeć jakąkolwiek 
odrębność ziem polskich, czyniąc 
je prowincją rosyjską jakich wiele 
istniało w ogromnym państwie 
carów.

Jeszcze bardziej dotkliwy cios 
otrzymały Stawiski w 1869 r., kie-
dy to Rosjanie w ramach represji 
po powstaniu styczniowym ode-
brali miastu, podobnie jak kilku-
set innym miastom w Królestwie 
Polskim, prawa miejskie, degra-
dując je do rangi osady. Zostały 
one przywrócone dopiero w 1915 
r. przez okupacyjne władze nie-
mieckie. W tym samym okresie 
okupanci zbudowali drogę bitą 
(brukową) ze Stawisk przez Poryte 
i Korzeniste z Kolnem oraz przez 
Przytuły z Radziłowem i Jedwab-
nem. Niemcy mieli wprawdzie na 
względzie swoje cele strategiczne, 
ale obydwa trakty przyczyniły się 
do rozwoju gospodarczego miasta 
i okolicy już w okresie międzywo-
jennej polskiej niepodległości.

Społeczeństwo i gospodarka
Nawiązując do spraw prosperi-

ty gospodarczej w dziejach Stawisk 
nie było takich okresów wiele od 
czasów upadku znaczenia Rzeczy-
pospolitej w środkowo -wschod-
niej Europie (tj. od połowy XVII 
w.). Do ożywienia gospodarczego 
miasta przyczyniła się decyzja 
władz pruskich, w wyniku której 
Żydzi coraz bardziej gremialnie 
osiedlali się w Stawiskach. Doty-
czy to zarówno emigracji zachod-
niej, z Niemiec, jak i wschodniej 
(Litwacy), chociaż w zdecydowa-
nie mniejszym stopniu. 

Pierwszym większym zakła-
dem wytwórczym, który posia-
dał stawiski przedsiębiorca, była 
papiernia w Dzierzbi, powstała 
w 1796 r. Jej właścicielem był 
dziedzic majątku stawiskiego 
– Kramkowski. W 1844 r. zbu-
dowany został młyn na Sokoli-
sze i cegielnia koło Chmielowa. 
W 1890 r., kiedy w Stawiskach 
mieszkało 87% Żydów i tylko 
13% Polaków istniało w mieście 
i okolicy wiele zakładów prze-
twórczych i wytwórczych: go-
rzelnia, młyn wodny, garbarnie 
skór, wyrób kożuchów, cegielnia, 
dwa tartaki, nie licząc już zakła-

dów rzemieślniczych świadczą-
cych bieżące usługi dla ludności. 

W tymże 1890 r. w Stawi-
skach powstał budynek poczty, 
a w 1904 r. założono Ochotniczą 
Straż Pożarną. W tym samym 
roku powstał podobny oddział 
OSP w Kolnie. Jak już pisano 
w poprzednim rozdziale, Rosja-
nie niechętnie wyrażali zgodę 
na powstawanie samorządowych 
organizacji. Najwcześniej straże 
ogniowe powstały w miastach 
gubernialnych, Płocku i Łomży. 
Kryzys caratu wynikający z klęski 
Rosji w wojnie z Japonią złago-
dził represyjny charakter władzy 
wiodącego zaborcy Polski. Wo-
kół straży ogniowej w Stawi-
skach, rzecz jasna zdominowanej 
przez Żydów, grupowało się wie-
le innych organizacji samorzą-
dowych. Jej głównym zadaniem 
była ochrona miasta przed poża-
rem, który tak wiele razy strawił 
Stawiski w poprzednich stule-
ciach. Mimo upływu wieków 
miasto nadal stało drewnianymi, 
a nie murowanymi budynkami, 
mimo zachęty władz, aby sta-
wiać je murowane. Drewnia-
ne były jednak znacznie tańsze 
i praktyczniejsze, a przeważająca 
w swej masie żydowska społecz-
ność Stawisk myśleć i kalkulować 
potrafiła. W związku z tym tak 
istotne znaczenie miało istnie-
nie w mieście oddziału straży 
ogniowej, do którego garnęli się 
najsprawniejsi i najodważniejsi 
młodzi i w pełni sił swojego doj-
rzałego wieku mężczyźni, wzbu-
dzając podziw płci przeciwnej nie 
tylko swoją prezencją, ale przede 
wszystkim działaniem na rzecz 
dobra publicznego.

Kilka lat wcześniej, w 1882 
roku, w Stawiskach urodził się 
Akiba Rubinstein, jeden z najge-
nialniejszych mistrzów szachów 
w historii. Jego dziadkiem był 
z jednej strony rabin Grajewa Ja-
kow Rubinstein, a z drugiej znany 
stawiski przedsiębiorca i filantrop, 
Aharon Eliezer Denenberg, który 
wzbogacił się na handlu drewnem. 
Akiba zdobył mistrzostwo wielu 
polskich miast, a w 1909 r. został 
mistrzem Rosji, a następnie wygrał 
wiele turniejów, w tym w 1912 r. 
w San Sebastian. Po I wojnie 
światowej osiadł w Brukseli i tam 
zmarł w latach 60. XX w. Jego par-
tie szachowe zostały przez Świato-
wą Federację Szachów opubliko-
wane i służą kolejnym pokoleniom 
adeptów szachów.

Akiba 
Rubinstein
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Młoda wokalistka debiutuje na Spo-
tify z mocnym przekazem do rówie-
śników. Mówi: „Nadszedł moment, 
w którym w końcu chcę podzielić się 
ze światem moją historią”. Wiktoria 
Czerwińska to uczennica 8 klasy szko-
ły podstawowej w Kolnie. Kilka dni 
temu wydała swoją pierwszą, autor-
ską piosenkę „Miękki błękit”.

Utwór „Miękki błękit” to gło-
śny sprzeciw i manifest Wiktorii 
wobec zawiści, z którą młoda wo-
kalistka spotyka się na co dzień.

– Stwierdziłam, że przeszłam 
już etap milczenia i nadszedł 
moment, w którym chciałabym 
podzielić się ze światem moją hi-
storią.– mówi Czerwińska. – Za 
pośrednictwem piosenki wysy-
łam jasną wiadomość do wszyst-
kich, otaczających mnie fałszy-
wych osób: Wasze kłamstwa 
i fałsz sprawiły tylko, że po tylu 

latach jestem jeszcze silniejsza! – 
dodaje wokalistka.

Wiktoria Czerwińska to 
skromna, niepozorna nastolatka 
z Kolna, laureatka wielu festiwali 
i przeglądów piosenki w Polsce 
– posiada ponad 200 dyplomów! 
Jak mówią jej rodzice, śpiewa od 
pierwszych chwil po narodzi-
nach, a swoją przygodę z muzyką 
rozpoczęła od… „tupania nóżką 
w Kościele”. Jej pierwsza autor-
ska piosenka ukaże się na Spo-
tify, Tidal, Apple Music, Deezer 
i innych platformach cyfrowych 
w środę 21 sierpnia.

– „Miękki błękit” jest totalnie 
w moim stylu. Piosenka muzycz-
nie jest prosta i lekka, a przesła-
nie ukryte w tekście jest z kolei 
bardzo „ciężkie” i emocjonalne.– 
opisuje Wiktoria. – Od początku 
chciałam, aby aranżacja utworu 

nie przytłoczyła mojej barwy 
głosu i przekazu, który już od 
dawna leżał mi na sercu i bardzo 
chciałam go wykrzyczeć – tłuma-
czy. 

Piosenka autorstwa songwri-
terki Dee oraz producenta Pa-
tricka Multana, powstała w ra-
mach współpracy z warszawskim 
inkubatorem artystycznym dla 
wokalistów Delphy Records. 

– Tworzenie utworu zajęło 
parę miesięcy. Ufff ! Na począt-
ku nie zdawałam sobie sprawy 
z tego, jak wymagające jest pisa-
nie i nagrywanie własnego utwo-
ru, ale efekt finalny jest naprawdę 
świetny! Dzięki wytwórni Del-
phy Records bardzo dużo dowie-
działam się na temat produkcji 
utworów, zasad pisania tekstów, 
poruszania się po social mediach 
– opisuje Wiktoria i dodaje: – 

Dziękuję osobom z Delphy, które 
ze mną pracowały i mnie tego 
wszystkiego nauczyły!

Śpiewaj, krzycz,  
Wiktorio! Trzymamy  

za Ciebie kciuki.

O tytuł  najpiękniejszej 
nastolatki powalczy 26 uro-
czych dziewcząt z całego kra-
ju. Wśród nich One. Trzy re-
prezentantki naszego regionu: 
Aleksandra Czerwińska - Miss 
Nastolatek Ziemi Łomżyńskiej 
2019 (Stare Kupiski), Aleksan-
dra Wacławek – I Wicemiss 
Nastolatek Ziemi Łomżyńskiej 
2019 (Łomża) oraz Aleksandra 
Gałązka – III Wicemiss Nasto-
latek Ziemi Łomżyńskiej 2019 
(Łomża). 

I choć do gali finałowej pozo-
stało jeszcze trochę czasu, dziew-
częta nie próżnują. Zgrupowanie 
poprzedzające to wielkie wy-
darzenie, rozpocznie się już 29 
sierpnia. Nasze reprezentantki 
spędzą ponad tydzień w pięknym 
nadmorskim obiekcie w Mię-

dzyzdrojach. Poza próbami cho-
reograficznymi, na dziewczęta 
czekają różne formy aktywno-
ści. To będzie dla nich czas pe-
łen wyrzeczeń i wysiłku, ale jest 
o co walczyć! Korona i szarfa 
Miss Polski Nastolatek, a obok 
nich także tytuł przyznany przez 

współpracującą z biurem Miss 
Polski - Agencję New Stage Mo-
del Management. 

- Rok temu z Kozienic 
wróciliśmy z dwoma tytułami, 
w tym z najważniejszym. Jak 
będzie w tym roku, tego nie 
wiemy. Nasze dziewczyny są 

bardzo dobrze przygotowane, 
reszta zależy od tego, ile dadzą 
od siebie i od odrobiny szczę-
ścia – przyznaje z optymizmem 
Anna Kurządkowska-Kosiń-
ska, organizatorka Miss Zie-
mi Łomżyńskiej. - Trzymajcie 
kciuki - dodaje.

14-letnia Wiktoria Czerwińska 
z Kolna już nie chce milczeć 

Korona najpiękniejszej nastolatki.  
Czy zostanie na Ziemi Łomżyńskiej?

Już 7 września bieżącego 
roku w Amfiteatrze 
w Świnoujściu, odbędzie 
się Gala Finałowa Miss 
Polski Nastolatek 2019 
podczas, której pochodząca 
z Łomży MISS POLSKI 
NASTOLATEK 2018  
(1 Wicemiss Nastolatek 
Ziemi Łomżyńskiej 2018) - 
Zuzanna Poteraj, przekaże 
koronę swojej następczyni. 
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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 kotłowni, grzejników, ogrzewanie 
podłogowe, przeróbki, odkurzacze cen-
tralne, 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 WIDEOFILMOWANIE, 
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 Kawalerkę po remoncie ka-
pitalnym. 29 m2 (własnościowa). IV 
piętro, ul. Wojska Polskiego. Kontakt: 
533649897

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.

Kupię mieszkanie w Łomży, jedno lub 
dwu pokojowe. Parter, pierwsze piętro 
lub wyżej z windą. Tel. 517 332 950.

SPRZEDAM MIESZKANIE 51,2 M2 II 
PIĘTRO W BLOKU PRZY UL. SADOWEJ 4 

W ŁOMŻY. URZĄDZONE KOMFORTOWO, 
GOTOWE DO ZAMIESZKANIA. 

TEL. 664 964 548.

RÓŻNE / SPRZEDAM

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.

Sprzedam akwarium 200 litrów z rybkami, 
ze stolikiem, kompletne. Tel. 572 345 607.

Drewno z nadleśnictwa: świerk, sosna, osi-
ka, brzoza, dąb, grab. Cena od 100 do 150 zł 
z dostawa do klienta. Tel. 608 412 919.

Sprzedam oś z kołami, kuchnie gazową, lo-
dówkę oraz zaprzęg konny lejce pusor. 
Tel. 721 807 932.

Nauka gry na instrumentach muzycznych. 
Łomża. Tel. 608 646 754 lub 
e-mail: muzyczna77@wp.pl

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 / 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 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.

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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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

„MJ CUP”, czyli Mistrzostwa 
Województwa Podlaskiego 
Kadetek (dziewcząt do lat 
16) w tenisie rozegrane zo-
stały na kortach III Liceum 
Ogólnokształcącego w Łom-
ży dzięki wsparciu finan-
sowemu Anny i Tomasza 
Męczkowskich – właścicieli 
firmy MJ Jedwabne.

Jak relacjonuje To-
masz Waldziński, szko-
leniowiec i działacz 
łomżyńskiego klubu, 
duże sukcesy osiągnę-
ły zawodniczki UKS 
Return Łomża. Aga-
ta Dębek zajęła dru-
gie miejsce w singlu 
i pierwsze w grze deblo-
wej wspólnie z klubową 
koleżanką Aleksandrą 
Wawrzyniak. Ten finał 
był zresztą wewnętrzną 
sprawą  Returnu, ponie-
waż drugą parę tworzyły 
Sandra Bałdyga i Aniela 
Galińska 

W Mistrzostwach 
Województwa Podla-
skiego Kadetek w tenisie „MJ 
CUP”  wystartowało dziesięć 
tenisistek z Białegostoku, Augu-
stowa i Łomży. W singlu zwy-
ciężyła Paulina Aleksandrowicz 
(NST Podlaskie), natomiast do 
półfinału zawodów dotarły Alek-
sandra Niklewicz i Sandra Bał-
dyga (obie UKS Return Łomża). 

W deblu najlepsza okazała się 

para Agata Dębek i Aleksandra 
Wawrzyniak, które w finale 6:2 
6:4 pokonały Sandrę Bałdygę 
i Anielę Galińską. UKS Return 
Łomża reprezentowały także 
Ewa Męczkowska, Marysia Ru-
siecka i Kinga Wysocka, która 
w pierwszej rundzie turnieju po 
bardzo zaciętym pojedynku po-
konała 6:7 (5)  6:2 6: 1 Angelinę 

Kaszubowicz (UKS Sokół Asy 
Białystok). 

Nad prawidłowym przebie-
giem zawodów czuwał Janusz 
Sewastianow – sędzia Polskie-
go Związku Tenisa, a o zdro-
wie i bezpieczeństwo grających 
w 30 -stopniowym upale zadbała 
Grupa Ratownicza SPR Nadzie-
ja. 

Łomżyniacy na 
mistrzostwach 

Polski
Trzy miejsca wśród najlepszych 
uczestników lekkoatletycznych mi-
strzostw Polski zdobyli zawodnicy 
LŁKS "Prefbet Śniadowo" Łomża 
podczas rozegranych w Radomiu mi-
strzostw Polski. Dwukrotnie w najlep-
szej ósemce znalazła się Beata Trzon-
kowska, raz - Rafał Pogorzelski.

Studentka łomżyńskiej 
PWSIiP w swej dotychczaso-
wej karierze skupiała się raczej 
na pchnięciu kulą. Od pewnego 

czasu jednak z powodzeniem 
startuje w rzucie dyskiem. W obu 
specjalnościach zaprezentowała 
się w Radomiu. 

W rywalizacji kulomiotek 
Beata Trzonkowska zajęła 6 
miejsce, wśród dyskobolek - 7, ale 
- paradoksalnie - bardziej może 
być zadowolona z tej gorszej po-
zycji. Kulę pchnęła bowiem na 
odległość 13 metrów, czyli sporo 
zabrakło do rekordu życiowego. 
Było też mniej uczestniczek kon-
kursu.

Natomiast 49,38 m w dys-
ku to dla lekkoatletki "Prefbetu" 
najlepsze osiągnięcie w karierze 
i - być może - solidny impuls do 

dalszego rozwoju tej specjalności.
Rafał Pogorzelski, młodziutki 

jeszcze biegacz specjalizujący się 
w dystansie 3000 metrów z prze-
szkodami dotarł na metę ósmy ze 
swoim najlepszym w tym sezonie 
rezultatem 9:17,73.

Punkty zebrane przez tę 
dwójkę pozwoliły łomżyńskie-
mu "Prefbetowi" zająć 32. miej-
sce w klasyfikacji klubowej mi-
strzostw. Stanowiły też cegiełkę 
w dorobku sportowców z woje-
wództwa podlaskiego. Bardzo 
dobrego dorobku: 8 medali, 
w tym 4 złote, 5 miejsce w kla-
syfikacji medalowej i 8 w punk-
towej.     

Rosną tenisowe talenty „Łomża Cup” 
za nami

Za nami druga edycja Turnieju Pił-
karskiego ŁOMŻA CUP.  W kategorii 
U-10 zwyciężyła Varsovia Warszawa, 
natomiast wśród dziewięciolatków 
triumfował ukraiński Drohobycz. Or-
ganizatorem sportowego wydarzenia 
był Młodzieżowy ŁKS przy współpracy 
z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekre-
acji, zaś sponsorem głównym PGNiG 
Obrót Detaliczny sp. z o.o.

Zmagania piłkarskie rozpo-
częły się na płycie głównej Sta-
dionu Miejskiego przy ul. Zjazd, 
meczem Młodzieżowego ŁKS 
z Vęgorią Węgorzewo w roczni-
ku 2009. Młodzi piłkarze prowa-
dzeni przez Artura Nadolnego, 
po zaciętej rywalizacji ulegli 3:4. 
Jego podopieczni zajęli ostatecz-
nie 4. miejsce w końcowej klasy-
fikacji. 

Bezkonkurencyjna w kate-
gorii U-10 okazała się Varsovia 
Warszawa. Piłkarze spod znaku 
Syrenki pokonywali kolejno swo-
ich rywali, ale jak przyznał ich 
opiekun wynik był sprawą dru-
gorzędną.

 - Te zawody były dla nas ko-
lejnym cennym doświadczeniem. 
Naszym celem nie jest wygrywa-
nie każdego turnieju, na który je-
dziemy. Najważniejszy jest efekt 
szkolenia i rozwój zawodników – 
mówił po zakończonym turnieju 
trener Varsovii, Jakub Grabowski.

Turniej w roczniku 2009 
wygrała drużyna z ukraińskiego 
Drohobycza, miasta będącego 
partnerem Łomży. 

- Jesteśmy tu już drugi raz 
z rzędu. Bardzo nam się podoba 
organizacja tego turnieju. Pew-
ne rzeczy możemy podpatrzeć 
i wprowadzić u nas. Jeżeli chodzi 
o wynik, to bardzo się cieszymy 
ze zwycięstwa, ale dla chłopców 
najważniejsze jest to, że w rywa-
lizacji z silnymi przeciwnikami 
mogą się ogrywać i zdobywać 
doświadczenie – tłumaczy trener 
„komandy” z Ukrainy, Dmytro 
Kurpiak.

- Takimi turniejami, gdzie 
nasi chłopcy walczą i pokazują się 
z dobrej strony, jesteśmy w stanie 
nawiązać współpracę w Polsce 
i za granicą. Otrzymaliśmy już 
kilka propozycji udziału w tur-
niejach od przedstawicieli klu-

bów, które u nas gościły – podsu-
mowuje od strony organizacyjnej 
ŁOMŻA CUP prezes i trener 
Młodzieżowego ŁKS, Wojciech 
Pietruszewski.

Turniej ŁOMŻA CUP zo-
stał zapoczątkowany w ubiegłym 
roku przez prezydenta miasta 
Mariusza Chrzanowskiego.

 - Chcieliśmy na sportowo 
uczcić wielki jubileusz Łomży. To 
się udało i inicjatywa jest konty-
nuowana – mówi prezydent, któ-
ry wraz z dyrektorem Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji An-
drzejem Modzelewskim wziął 
udział w uroczystym otwarciu 
sportowych zmagań. Łącznie 
wzięło w nich udział 18 drużyn, 
w tym jedna z zagranicy.

Klasyfikacja końcowa Rocznik 2010:
1. Drohobycz (Ukraina) 
2. Legia Soccer Schools
3. Korona Ostrołęka
4. AP Talent Białystok
5. UKS Varsovia Warszawa
6. MŁKS Łomża
7. AP Talent Białystok II
8. MŁKS Łomża II
Najlepszy bramkarz: Olaf Szczęsny 
(Varsovia Warszawa)
Najlepszy zawodnik: Krzysztof Klep-
czyński (Legia Soccer Schools)
Król strzelców: Jakub Moniuszko - 
20 goli (AP Talent Białystok)
Klasyfikacja końcowa Rocznik 2009:
1. Varsovia Warszawa
2. CWKS Vęgoria Węgorzewo
3. Wigry Suwałki
4. MŁKS Łomża
5. AP Talent Białystok
6. Petrus Łapy
7. Ruch Wysokie Mazowieckie
8. Legia Soccer Schools
9. FDP Ostrów Mazowiecka
10. MŁKS 2008 (występ gościnny)
Najlepszy bramkarz: Jakub Iwanow-
ski (Wigry Suwałki)
Najlepszy zawodnik: Bartosz Bon-
dziul (CWKS Vęgoria Węgorzewo)
Król strzelców: Maciej Zysk - 13 goli 
(MŁKS Łomża)
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 Sprzęt spisał się znakomi-
cie. Nieprzespane noce spędzone 
w garażu nie poszły na marne. 
Ostatni miesiąc, każdą wolną 
chwilę poświęcaliśmy na doskona-
lenie naszej ,,formuły 1''.

 Czuliśmy się trochę nie-
pewnie ponieważ zawody od-
bywały się nad zalesionym te-
renem, w przypadku awarii nie 
mielibyśmy żadnego miejsca do 
lądowania. Udało nam się zoba-
czyć w chmurach Jezusa. Tego 

w Świebodzinie. Jestem bardzo 
zadowolony z wyniku, gdyż tytuł 
Mistrza Polski to jedyne trofeum 
którego nam brakowało, obok 
tytułów Mistrzów Świata i Euro-
py. Jak to mówią do trzech razy 
sztuka – opowiada Adam Pupek. 
- W ubiegłych sezonach cały 
czas zmagaliśmy się ze sprzętem. 
Nasz silnik palił dwukrotnie wię-
cej paliwa niż konkurencji. Co 
skutkowało słabymi lokatami w 
konkurencjach  ekonomicznych. 

W tym roku dzięki wsparciu 
naszego głównego sponsora firmy 
METAL-TECHNIK mogliśmy 
zawalczyć na nowym sprzęcie, 
co przyniosło zamierzony efekt. 
Wielkie brawa należą się dla 
Adama, który mając na głowie 
własne wesele, potrafił wyjść z ga-
rażu o 3 w nocy, żeby o 5 wspól-
nie testować silnik. Na zawodach 
polecieliśmy trzy konkurencję 
nawigacyjne, które należą do na-
szych ulubionych, co pozwoliło 

zbudować przewagę punktową. 
Poziom był bardzo wysoki, ry-
walizowaliśmy z wielokrotnymi 
mistrzami Europy i Świata. Więc 
wygrana cieszy jeszcze bardziej. 
Teraz czekają nas przygotowania 
do Mistrzostw Świata w Brazy-
lii. Trzeba oblatać, dopracować i 
przygotować do wysyłki kontene-
rem naszą trajkę. Zorganizować 
całą logistykę i przećwiczyć naj-
ważniejsze konkurencje. Jestem 
szczęśliwy, że możemy skutecznie 
robić to co kochamy i spełniać 
przy tym marzenia – dodaje Piotr 
Kozikowski. 

Dziękujemy za trzymanie 
kciuków – piszą Adam i Piotrek, 
czyli Pupek & Kozikowski Para-
motor Team Poland. 

Podczas mistrzostw zawod-
nicy rywalizowali w 4 klasach, w 
konkurencjach nawigacyjnych, 

ekonomicznych i pre-
cyzyjnych. Łomżyński 
duet zakwalifikowany 
był w klasie PL2, czy-
li załoga dwuosobowa, 
start z wózka. To zwy-
cięstwo jest dla nich nie 
tylko dowodem poko-
nania rywali i umiejęt-
ności. Ma ono jeszcze 
jeden ważny wymiar.

-  Dokładnie dwa 
lata temu walczyliśmy 
o podium Mistrzostw 
Europy. Straciliśmy 

tam naszego przyjaciela, które-
mu obiecaliśmy, że kiedyś zdo-
będziemy dla niego to trofeum. 
Mario to dla Ciebie – piszą w 
mediach społecznościowych 
motoparalotniarze z Łomży, 
wspominając swojego 23-letnie-
go przyjaciela, Mariusza Koza-
rzewskiego, który zginął w 2017 
roku,   koło miejscowości Mo-
ravsky Żiżkov w graniczącym 
z Austrią powiecie Brzeclav na 
południowym wschodzie Repu-
bliki Czeskiej podczas  6. Mo-
toparalotniowych Mistrzostw 
Europy. 

Dla Adama i Piotrka tytuł 
mistrzów Polski to stanowczo 
za mało. Mają apetyt na więcej. 
I właśnie rozpoczynają przygo-
towania do Motoparalotniowych 
Mistrzostw Świata 2020 w Bra-
zylii, które odbędą się w czerwcu. 

Złoto należy do nich.  
Adam i Piotrek mistrzami Polski 
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