
Było to jedyne takie wydarzenie 
w branży ślubnej i weselnej w Łom-
ży i regionie. Przyszłe Pary Młode 
w jednym miejscu mogły znaleźć 
wszystkie produkty i usługi potrzeb-
ne do organizacji tego wymarzonego 
dnia. Wszystko za sprawą specjalnie 
zorganizowantej imprezy targowej. 
Dodatkowo wśród stoisk ustawionych 
w Hali im. Olimpijczyków Polskich, 
przy ul. Księżnej Anny 18 można było 
zaczerpnąć inspiracji dotyczących 
aranżacji i najnowszych trendów kró-
lujących w wystroju wnętrz, modzie 
i urodzie. 

Wśród wystawców znalazły 
się między innymi sale weselne, 
papeteria ślubna, moda ślub-
na, przedstawiciele branży foto 
i wideo, animacji weselnych, de-
koracji, samochodów ślubnych, 
kwiatów, słodkości, oraz fryzje-
rzy, makijażystki i kosmetyczki 
świadczące usługi pielęgnacyjne 
dla przyszłych panien młodych.

- Pomysł na zorganizowanie 
tak kompleksowych targów ślub-

nych zrodził się w ubiegłym roku, 
kiedy to w Restauracji “Labirynt” 
w Łomży zorganizowałam nieco 
mniejsze wydarzenie. Zaprosi-
łam wówczas do współpracy kilka 
firm, a okazało się, że na rynku jest 
ich znacznie więcej. I one chętnie 
chciałyby wziąć udział w takim wy-
darzeniu. I tak, wraz z Krystianem 
Kopczewskim, zdecydowaliśmy się 
rozwinąć ten pomysł. Udało się. 
Do tegorocznych targów ślubnych 
zgłosiło się około 60 wystawców 
z całej branży. Wszystkie produkty 
i usługi, których Państwo Młodzi 
poszukują na ten szczególny dzień 
– mówi Ewa Wierzbowska, orga-
nizatorka targów. - To ,co dla mnie 
jest najważniejsze w tym wydarze-
niu to kompleksowość. Tak na-
prawdę, chcąc poznać ofertę tych 
firm trzeba byłoby spędzić nawet 
kilka miesięcy na wyszukiwaniu, 
telefonach, spotkaniach i rozmo-
wach. 

Przez udział w Bractwie 
Kurkowym spłacamy dług 
dla tych wszystkich rycer-
skich pokoleń Polaków 
za to, czego dokonały dla 
naszego kraju - uważa 
Bernard Szymański. Od 
16 listopada, czyli święta 
Matki Bożej Ostrobram-
skiej,  jego słowa ważą 
znacznie więcej niż dotąd. 
Został bowiem królem 
Bernardem Krzewicielem 
Łomżyńskiego Bractwa 
Kurkowego „Pospolite Ru-
szenie”.

Jak objaśniał Gniewomir Ro-
kosz-Kuczyński, najważniejsza 
osoba łomżyńskiego Bractwa, 
tradycje kurkowe wywodzą się 
od mieszkańców miast, którzy 
pełnili obywatelskie straże na 
murach, aby bronić je od niebez-
pieczeństw. W odnowionej tra-
dycji kurkowej w Łomży i innych  
ośrodkach dominują kontusze 
szlachty i ziemiaństwa. Wspólne 

jest jednak umiłowanie trady-
cji, ojczystych obyczajów, wiary. 
Dlatego na swoje doniosłej uro-
czystości łomżyńscy Bracia Kur-

kowi i ich goście z Polski spotkali 
się w łomżyńskiej Katedrze. Był 
wśród nich m. in. książę Krzysz-
tof Konstanty Radziwiłł. 

Przywiodła mnie przyjaźń z no-
wym królem  i wewnętrzny obo-
wiązek wspierania tradycji. Chwała 
Bogu, że coraz szerzej to docenia-

my. W tej formie kryje się treść: pa-
triotyzm, przywiązanie do wartości, 
miłość ojczyzny - podkreśla.   

Mszę w dniu poświęconym 
Matce Bożej Ostrobramskiej 
z Wilna celebrował ordynariusz 
łomżyński, biskup Janusz Step-
nowski.

- Matka Boża Ostrobram-
ska wpisana jest w jedną z bram 
Wilna, w mur miejski.  Wy, Bra-
cia Kurkowi jesteście związani 
z miastem Łomża. Ponosimy 
odpowiedzialność za miasto. 
Waszą rolą i celem w dzisiejszym 
świecie jest obrona, może nie tak 
konkretna jak przed wiekami, ale 
obrona wartości,   podkreślanie 
wartości, którymi żyje rodzina 
i miasto. To nie jest tylko para-
dowanie w ozdobnych szatach 
ale świadomość, że żyję pewnymi 
wartościami. Ten dzień Matki 
Bożej Ostrobramskiej jeszcze 
wyraźniej podkreśla obowiązek 
waszego bycia na tym murze 
- w cudzysłowie - obowiązek 
obrony wartości chrześcijańskich  
Jestem pewien, że to czynicie 
drodzy bracia i drogie białogłowy 
na co dzień. 
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Niech żyje król Bernard Krzewiciel!

Od lewej ksiądz Marian Mieczkowski, biskup Janusz Stepnowski, ksiądz Maciej Curyło, Bernard Szymański,  
Marek Zaczek i Gniewomir Rokosz Kuczyński

Bo ten dzień musi być wymarzony 
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Rozpoczęła się nowa kadencja polskie-
go parlamentu. Wybrani 13 paździer-
nika posłowie i senatorowie złożyli ślu-
bowanie i rozpoczęli pracę. Z pożytkiem 
– miejmy nadzieję – dla Polski i dla nas, 
wyborców.

Przypomnijmy, że jest to to IX 
kadencja Sejmu i X Senatu. Obie 
izby inauguracyjne posiedzenia 
odbyły 12 listopada. Brał w nich 
udział m. in. prezydent Andrzej 
Duda.

W Sejmie
- To wielki zaszczyt móc 

z wyboru polskiego społeczeń-
stwa zasiadać w tej izbie, dysku-
tować o najważniejszych polskich 
sprawach, o tym, w jaki sposób 
powinna rozwijać się Polska. 
Wymieniać się poglądami, repre-
zentując różne prądy ideologicz-
ne i punkty widzenia na Polskę   
– cytuje jego słowa strona sejm.
gov.pl. Andrzej Duda zaapelował 
też o to, by dla nowo wybranych 
posłów najważniejsza była miłość 
do drugiego człowieka i ojczy-
zny, a debaty toczone w Sejmie 
„nie obrażały i nie budziły zgor-
szenia”.- Jestem przekonany, że 
w bardzo wielu ważnych spra-
wach da się znaleźć porozumie-
nie i da się znaleźć wspólne zda-

nie, a nawet jeżeli istnieją różnice 
poglądów, z całą pewnością są na 
tej sali osoby, które potrafią pro-
wadzić taką merytoryczną, idą-
cą ku przodowi, ku pozytywnej 
przyszłości debatę polityczną – 
powiedział prezydent.

Pierwszą część obrad Sejmu 
prowadził marszałek senior Antoni 
Macierewicz (Prawo i Sprawiedli-
wość). Posłowie złożyli ślubowa-
nie: „Uroczyście ślubuję rzetelnie 
i sumiennie wykonywać obowiązki 
wobec Narodu, strzec suweren-
ności i interesów Państwa, czynić 
wszystko dla pomyślności Ojczy-
zny i dobra obywateli, przestrzegać 
Konstytucji i innych praw Rze-
czypospolitej Polskiej”. Większość 
z dodaniem słów „Tak mi dopomóż 
Bóg”, wielu z ręką w okolicach ser-
ca, inni z dłonią uniesioną i wypro-
stowanymi palcami jak przy przy-
sięgach wojskowych (w jednym 
przypadku pojawiła się zamknięta 
pięść). Było też kilka manifestacji 
związanych z odzieżą, np. stroje 
regionalne czy koszulki i szaliki 
z napisem „Konstytucja”. W sumie 
ta część przebiegła sprawnie i uro-
czyście.

Pierwszą merytoryczną decyzją 
Sejmu nowej kadencji stał się wy-
bór marszałka. Została nim Elżbie-
ta Witek (PiS), która w tej funkcji 
kończyła też poprzednią kadencję 
Izby Wyższej. Potem posłowie 
przyjęli dymisję Rady Ministrów 
premiera Mateusza Morawieckie-
go, który od razu otrzymał misję 
sformowania nowego gabinetu.

Porządek obrad uzupełniło 
wybranie całego prezydium Sej-
mu. Wicemarszałkami zostali 
reprezentanci wszystkich klu-
bów parlamentarnych (obecna 
też w Sejmie Konfederacja ma 
za mało posłów do sformowania 
klubu, tworzy koło poselskie): Ry-
szard Terlecki i Małgorzata Go-
siewska (oboje PiS), Małgorzata 
Kidawa-Błońska (Koalicja Oby-
watelska), Włodzimierz Czarza-
sty (Lewica) oraz Piotr Zgorzel-
ski (Koalicja Polska).

Drugiego dnia inauguracyjne-
go posiedzenia Sejmu IX kadencji, 
przyjęto uchwałę w sprawie liczby 
członków Komisji ds. Służb Spe-
cjalnych (będzie ich 7). Ponadto 
posłowie wybrali składy osobowe 
komisji sejmowych i sekretarzy 
Izby.

Ponadto Izba wybrała 20 po-
słów sekretarzy. Znalazło się wśród 
nich dwoje z województwa podla-
skiego: Aleksandra Szczudło (PiS) 
i Krzysztof Truskolaski (KO).

W Senacie
Tego samego dnia na inaugu-

racyjnym posiedzeniu spotkali się 
także senatorowie X kadencji. Ob-
rady otworzyła marszałek senior 
Barbara Borys- Damięcka, a do 
senatorów zwrócił się także prezy-
dent Andrzej Duda.   

- Myślę, że będzie to Senat 
ważny, niewykluczone, że będzie 
to Senat trudny. Nie ma tutaj dzi-
siaj jednoznacznej większości se-
nackiej, są senatorowie niezależni, 
oczywiście większość mandatów 
zdobył obóz Zjednoczonej Prawi-
cy, czy też - jak ja to wolę mówić 
- zjednoczonych konserwatystów, 
ale na pewno będzie dyskusja i na 
pewno będzie debata. I myślę, że 
wiele z tych debat będzie bardzo 
ciekawych i wiele z tych debat bę-
dzie zasługiwało na uwzględnienie 
– podkreślił (cytat za stroną senat.
gov.pl).

Ślubowanie przebiegło bez 
zakłóceń. W Senacie, w którym 
niewielką większość mandatów 
zdobyli reprezentanci innych niż 
Prawo i Sprawiedliwość ugrupo-
wań oraz niezależni, marszałkiem 
wybrany został Tomasz Grodzki 
(Koalicja Obywatelska). Już pod 
jego przewodem odbył się wybór 
wicemarszałków. Zostali nimi: 
Bogdan Borusewicz (KO), Michał 
Kamiński (PSL), Stanisław Kar-
czewski (PiS) i Gabriela Moraw-
ska-Stanecka (Lewica).

W gronie ośmiu sekretarzy 
Izby znalazł się Mariusz Gromko 
wybrany w okręgu białostockim.

Nasi w parlamencie
Posłowie i senatorowie wybra-

ni w województwie podlaskim nie 
byli wśród głównych postaci inau-
guracyjnych posiedzeń swoich izb. 
Ślubowania złożyli bez manifesta-
cji, nie objęli żadnej z funkcji mar-
szałkowskich i wicemarszałkow-
skich. Znaleźli się jedynie wśród 
sekretarzy w obu izbach – Alek-
sandra Szczudło i Krzysztof Tru-
skolaski w Sejmie oraz Mariusz 
Gromko w Senacie.

Wiemy już w jakich komisjach 
zamierzają pracować posłowie 
z regionu. W niektórych zostali 
przewodniczącymi lub wiceprze-
wodniczącymi. Te eksponowane 
funkcje otrzymali Robert Tyszkie-
wicz, Robert Winnicki, Kazimierz 
Gwiazdowski, Mieczysław Baszko, 
Jacek Żalek.   

Lecha Antoniego Kołakow-
skiego (PiS) znajdujemy w komi-
sjach:  Administracji i Spraw We-
wnętrznych oraz do spraw Unii 
Europejskiej. W Klubie Parlamen-
tarnym PiS jeden z najbardziej 
doświadczonych parlamentarzy-
stów został wiceprzewodniczącym 
i skarbnikiem. Regionalni posłowie 
najbardziej lubią zajmować się In-
frastrukturą oraz Łącznością z Po-
lakami za Granicą. Zapisało się do 
tych komisji po troje: Aleksandra 
Szczudło (PiS), Stefan Krajew-
ski (Koalicja Polska, będzie także 
w Komisji Mniejszości Narodo-
wych i Etnicznych) i Krzysztof 
Truskolaski (KO), a z Polakami 
na obczyźnie bardzo chcą się spo-
tykać: Mieczysław Baszko (PiS, 
będzie też wiceprzewodniczącym 
w Komisji Kultury Fizycznej, Spor-
tu i Turystyki),  jej przewodniczący 
Robert Tyszkiewicz (KO, jest też 
w Komisji Spraw Zagranicznych) 
oraz Robert Winnicki (Konfede-
racja, zapisał się także do Komisji 
Energii i Skarbu Państwa i został 
w niej wiceprzewodniczącym).  

Paweł Krutul (Lewica) zgłosił 
się do pracy w Komisjach: Kultury 
Fizycznej, Sportu i Turystyki oraz 
Obrony Narodowej. Eugeniu-

sza Czykwina (KO) znajdujemy 
w Komisji Mniejszości Narodo-
wych i Etnicznych. Kazimierzo-
wi  Gwiazdowskiemu (PiS) bliskie 
są sprawy Ochrony Środowiska, 
Zasobów Naturalnych i Leśnictwa 
oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 
w której został wiceprzewodniczą-
cym. Jacek Żalek (PiS) poświęci się 
aktywności w Komisji Odpowie-
dzialności Konstytucyjnej (został 
wiceprzewodniczącym, będzie tam 
współpracował m. in. z Jarosławem 
Kaczyńskim) oraz Ustawodawczej.

Nie ma „naszych” m. in. w tak 
ważnych komisjach jak Cyfryzacji, 
Innowacyjności i Nowych Techno-
logii, Finansów Publicznych, Go-
spodarki i Rozwoju, Polityki Spo-
łecznej i Rodziny, Sprawiedliwości 
i Praw Człowieka czy Zdrowia.

Nie znajdujemy w żadnej ko-
misji nazwisk trzech posłów z wo-
jewództwa: Adama Andruszkie-
wicza, Dariusza Piontkowskiego 
i Jarosława Zielińskiego (wszyscy 
PiS). Wszyscy trzej wchodzili 
w skład rządu premiera Mateusza 
Morawieckiego: Dariusz Piont-
kowski jako szef resortu edukacji, 
a Jarosław Zieliński i Adam An-
druszkiewicz jako wiceministrowie 
spraw wewnętrznych oraz cyfryza-
cji. Ich brak w komisjach sejmo-
wych prawdopodobnie oznacza, 
że pozostaną w Radzie Ministrów, 
choć np. odrębnego resortu cyfry-
zacji już nie będzie.

Nasi reprezentanci w Senacie 
zgodnie wybrali do działania po 
dwie komisje. Różne, a zatem będą 
mieli bliski dostęp do ważnych in-
formacji w sześciu dziedzinach. Ja-
cek Bogucki skupi się na Budżecie 
i Finansach Publicznych oraz Rol-
nictwie i Rozwoju Wsi. Mariusz 
Gromko zajmie się Gospodarką 
Narodową i Innowacyjnością oraz 
Sprawami Emigracji i Łączności 
z Polakami za Granicą. Samorządo-
wiec i prawnik z okręgu łomżyńsko 
– suwalskiego, Marek Adam Komo-
rowski, wszedł do komisji Samorzą-
du Terytorialnego i Administracji 
Państwowej oraz Ustawodawczej. 
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Zaczynając pracę jako protetyk słuchu 
w 1999 roku nie myślałam, że zwią-
żę się ze światem pogranicza ciszy 
i dźwięku na kolejne dwie dekady. 20 
lat temu królowały analogowe apara-
ty słuchowe, kalibrowane za pomocą 
malutkiego śrubokręta, a wartość 
wzmocnienia wyliczałam na kalkula-
torze. Nasza wiedza o skutkach ubyt-
ku słuchu u osób dorosłych była moc-
no ograniczona. Nikt z nas, a może 
niewielu z nas, miało świadomość na 
temat wtórnych konsekwencji niedo-
słuchu dla ogólnego stanu zdrowia 
fizycznego i psychicznego pacjenta. 
Z biegiem lat aż trudno uwierzyć, jak 
bardzo się nasza wiedza zmieniła. 

Wraz z rozwojem nauk me-
dycznych w sferze fizjologii sły-
szenia człowieka i komputery-
zacji, nastąpił gigantyczny skok 
technologiczny w dziedzinie 
aparatów słuchowych. Naukowcy 
firmy Starkey wrażliwość ludz-
kiego ucha postanowili wyko-
rzystać w swoich najnowszych 
rozwiązaniach, czyli w aparatach 
słuchowych Livio AI. To już nie 
jest tylko słuchawka, mikrofon 
i wzmacniacz połączone kilkoma 
kabelkami. To wręcz „pancerny, 
wodoodporny” mini komputer, 
który wspiera nas w codziennym 
życiu. 

Jeszcze do niedawna nie my-
ślałam, że aparat słuchowy stanie 
się centrum dowodzenia i mo-
nitorowania naszego życia. Nie 
przeszło mi przez myśl, że aparat 
słuchowy będzie mógł obserwo-
wać i analizować aktywność fi-
zyczną, psychiczną i poznawczą, 
że może mieć czujniki ruchu, 
upadku. Że automatycznie po-
wiadamiać będzie bliskie osoby 
o problemach i wysyłać lokaliza-
cję GPS ze wskazaniem miejsca 

na mapie. Już niedługo będą mieć 
czujniki pomiaru tętna. Kosmos! 

W świecie opanowanym 
przez smartfony oczywiście 
i w protetyce słuchu okazują się 
nieocenione. Specjalnie stwo-
rzona aplikacja Thrive, z funkcją 
"asystenta", pomaga poruszać się 
w świecie nowoczesnych apara-
tów słuchowych. Aparat Livio 
AI, bo o nim jest mowa, wraz 
z dedykowaną aplikacją stał się 
urządzeniem pożądanym nie 
tylko przez osoby z ubytkiem 
słuchu. To asystent jakiego po-
trzebuje każdy aktywny człowiek 
np. z funkcją zamiany notatki 
głosowej na tekst i wysyłanie jej 
w formie sms-a czy wiadomości 
e-mail. Livio AI jako jedyny na 
świecie aparat słuchowy posiada 
funkcję tłumacza języków ob-
cych. Za pomocą łatwego w uży-
ciu narzędzia w telefonie (apli-
kacji Thrive), użytkownik słyszy 

przetłumaczony tekst w swoich 
aparatach słuchowych i ma do 
wyboru aż 27 języków obcych. To 
jest dopiero technologia!  

A na koniec jeszcze coś dla 
takich, jak ja - „zapominalskich”: 
alarmy dźwiękowe dotyczące 
ważnych zadań, wydarzeń lub 
działań, w tym przyjmowania 
leków, terminów wykupienia re-
cepty lub spotkania. Jest możli-
wość ustawienia przypomnień 
codziennych takich jak: wzięcie 
tabletek, roboty do wykonania, 
spotkania; tygodniowych - jak 
wizyty u lekarza; a także przypo-
mnień miesięcznych i rocznych – 
imienin, urodzin, rocznic. 

Jestem pod dużym wraże-
niem rozwoju nowej techno-
logii w protetyce słuchu, jaka 
się dokonała w ostatnich latach 
u wszystkich producentów tych 
urządzeń. Amerykańska firma 
Starkey wyprzedziła ich o lata. 

Sztuczna inteligencja w apara-
tach słuchowych Livio AI to już 
nie kosmos – to już dostępna dla 
każdego rzeczywistość. Rozmo-
wa w hałasie, przez telefon, oglą-
danie telewizji, spacery,  czy jazda 
na rowerze już przestały być pro-
blemem. To powrót do życia i ak-
tywności sprzed ubytku słuchu. 

Opisane rozwiązania swoją eu-
ropejską premierę miały w czerwcu 
tego roku we Włoszech, w Medio-
lanie. Są już dostępne u nas. Za-
chęcam do sprawdzenia tej techno-
logii i przetestowania jej bezpłatnie 
w Gabinetach firmy Marmed. 

MGR INŻ. BOŻENA IWONA GRYCZEWSKA, 
PSYCHOLOG, PROTETYK SŁUCHU

zdrowie

Livio AI to nie tylko aparat słuchowy,  
to życie jakie pamiętasz

7 grudnia, godz. 17.00 Łomża, Centrum 
Kultury, Bilety Telewizja Narew,  
Stary Rynek 13, tel. 862 167 444
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Wy, Bracia Kurkowi, macie swo-
ją konkretną misję do spełnienia na tej 
ziemi aby świadczyć o Chrystusie i być 
uczniami Maryi - mówił biskup Janusz 
Stepnowski.

Głównym wydarzeniem tego dnia była 
inwestytura orderu św. Kazimierza, ale 
przede wszystkim intronizacja czwartego 
króla w historii odnowionego Bractwa Kur-
kowego w Łomży. Pierwszym był Andrzej 
Kosiński „Pierwszy”, drugim nieżyjący już 
pułkownik i były komendant łomżyńskiej 
policji Andrzej Zaręba o przydomku „Nie-
złomny”. Po jego śmierci królem został 
Marek Zaczek - Odnowiciel.         

- Przeprowadziłem się - wyjaśnia 
ustępujący monarcha. - I stąd koniecz-
ność sukcesji. Królewskie obowiązki to 
m. in. trzymanie porządku, dyscypliny, 
organizowanie imprez, odpowiedzial-
ność za przewodzenie temu stadku, żeby 

się nie rozpierzchło, komenderowanie 
i wydawanie poleceń, współpraca z or-
ganizacjami, samorządami, bractwami. 
Mam nadzieję na współpracę z nowym 
królem, ja zajmuję się teraz bractwem 
warszawskim.

Ceremoniał intronizacji nowego kró-
la, którego atrybutem jest złocisty kur 
w o koronie, odbyła u stóp katedralnego 
ołtarza. Najpierw jednak, kilka miesięcy 
temu, „pretendenci” do tronu spotkali się 
na zawodach na strzelnicy ukrytej wśród 
Fortów w Piątnicy. Tam Bernard Szymań-
ski wykazał się najlepszym okiem. Kolejni 
z najlepszych strzelców, Marian Turow-
ski z Sokółki i Andrzej Wszeborowski 
z Łomży, zdobyli tytuły marszałków. 

Gniewomir Rokosz-Kuczyński odczy-
tał specjalny akt intronizacyjny, podpisany 
potem przez najważniejszych uczestników 
ceremonii. 

Vivat Rex - za-
krzyknęli zebrani i Ber-
nard Szymański „Krze-
wiciel” wszedł w poczet 
łomżyńskich „ptasich 
królów”.  

- To wielka odpo-
wiedzialność, a jedno-
cześnie satysfakcja, że 
oto na Ziemi Łomżyń-
skiej mamy ponownie 
wspaniałe Bractwo Kur-
kowe, a ja w 69. roku 
życia mogę sprawować 
taką godność. Zacho-
wujemy ciągłość nasze-
go pięknego powołania 
po reaktywowaniu Bractwa Kurkowego 
w Polsce. Myślę, że jest to bardzo po-
trzebne, ponieważ życie bez pamięci, bez 
historii, bez przodków jest życiem smut-
nym. Oni ponosili ofiary walcząc o ojczy-
znę, honor i wiarę, a my mielibyśmy o tym 
zapomnieć? To byłoby niegodne. Myślę, 
że konieczne jest z mojej strony jeszcze 
jedno wyjaśnienie. Jestem od 30 lat w ru-

chach katolickich, wszyscy mnie pytają jak 
przyjmę tytuł Króla Bractwa Kurkowego, 
skoro zawsze mówiłem, że moim królem 
jest Jezus Chrystus. Otóż nadal jestem 
poddanym Chrystusa Króla. Natomiast tu 
na ziemi mamy różne funkcje o pięknych 
nazwach: marszałek, hetman, król - mówi 
kurkowy król łomżyński Bernard „Krze-
wiciel” Szymański.

tradycja

Niech żyje król Bernard Krzewiciel!

Marszałkowie Marian Turowski i Andrzej Wszeborowski, w środku król Bernard Szymański
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A w tym przypadku wszystko 
mamy w jednym miejscu. Jest to 
niesamowita oszczędność czasu – 
dodaje Ewa Wierzbowska. 

Spotkania z wystawcami 
nie były jedyną atrakcją Targów 
Ślubnych w Łomży. Poza sto-
iskami wystawienniczymi, na 
targach można było obejrzeć po-

kazy mody, w tym  ślubnej, fryzur 
i makijażu. 

Zarówno organizatorzy jak 
i wystawcy przygotowali kon-
kursy, w których do wygrania 
były między innymi egzotyczne 
wczasy dla dwojga, romantyczny 
weekend w Toruniu, telewizor 
4K, 50 cali, obrączki i garnitur 

ślubny, przejazd autem do ślubu 
oraz wiele innych mniejszych 
i większych nagród. 

Jak przekonują organizato-
rzy, z uwagi na tak duże zainte-
resowanie, już wiadomo, że Targi 
Ślubne zostaną zorganizowane 
w przyszłym roku. 

Bo ten dzień musi być wymarzony 
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Wraz z zatarciem się pamięci, znik-
nie nasza przeszłość.  Znikną ludzie, 
znikną wydarzenia. Tylko nasza 
pamięć utrzymuje ludzi wśród nas. 
Jest kotwicą, która nie pozwala im 
odejść całkowicie w zapomnienie. 
Bez przeszłości nie będzie nas. Prze-
stanie istnieć kultura, tradycja oraz 
te wspaniałe wydarzenia, z których 
dzisiaj możemy być dumni – mówił 
prof. Krzysztof Sychowicz, z Biura Ba-
dań Historycznych Instytutu Pamięci 
Narodowej w Białymstoku podczas 
odsłonięcia grobu Franciszka Gibesa 
na zabytkowej łomżyńskiej nekropoli 
w  101. rocznicę odzyskania przez Pol-
skę niepodległości. Odsłonięcie odno-
wionego grobu uczestnika „tworze-
nia historii” regionu i kraju, a także 
zapalenie zniczy i złożenie kwiatów 
na żołnierskich mogiłach rozpoczęło 
miejskie uroczystości obchodów Świę-
ta Niepodległości.

- Franciszek Gibes to pa-
triota, który mimo tego, że był 
obywatelem austriackim i ojcem 
siedmiorga dzieci, ryzykował 
utratą życia, aby dzisiaj naród 
polski mógł żyć w wolnym kraju. 
Został ranny w okolicach obecnej 
siedziby Muzeum. Zmarł w szpi-
talu Świętego Ducha. Był jedną 
z pięciu ofiar tego dnia w Łomży 
– tłumaczy Sławomir Zgrzywa 
z łomżyńskiej delegatury Wo-
jewódzkiego Urzędu Ochrony 
Zabytków

Na uroczystości zjawił się 
wnuk Franciszka Gibesa – 
Krzysztof Gibes. Nie kryjąc 
wzruszenia mówił, że to wspa-
niałe uczucie, gdy wraca pamięć 
o ważnej dla niego, ale także re-
gionu osobie. - Jestem poruszony 

i wierzę, że mój dziadek Fran-
ciszek w końcu odnalazła swoje 
miejsce w historii – mówił. 

Kwiaty zostały złożone rów-
nież pod tablicami upamięt-
niającymi Marszałka Józefa 
Piłsudskiego (Domek Pastora). 
W miejscu, gdzie zatrzymywał 
się marszałek, wielokrotnie od-
wiedzając Łomżę, gdzie udziela-
no mu schronienia przed władzą 
carską, która ścigała działaczy 
niepodległościowych. 

W samo południe w Kate-
drze Łomżyńskiej, pod prze-
wodnictwem biskupa Tadeusza 
Bronakowskiego, odprawiona 

została Msza święta w intencji 
Ojczyzny. Po niej, tradycyjnie już 
na ulicy Sienkiewicza, w miej-
scu w którym w walce o wolność 
zginął Leon Kaliwoda, miała 
miejsce uroczysta odprawa pocz-
tów sztandarowych. Uroczystość 
rozpoczęła się odśpiewaniem 
hymnu państwowego. Następnie 
głos zabrali kolejno prezydent 
miasta Mariusz Chrzanowski, 
poseł Lech Antoni Kołakowski, 
Robert Tyszkiewicz, posłanka 
na Sejm VII kadencji Bernadeta 
Krynicka, a także wicemarszałek 
województwa podlaskiego Ma-
rek Olbryś. Do mieszkańców 

Łomży swoje słowa skierowali 
również minister edukacji na-
rodowej Dariusz Piontkowski 
oraz poseł Krzysztof Jurgiel. Za-
równo samorządowcy, jak i par-
lamentarzyści zwracali uwagę 
na konieczność pielęgnowania 
pamięci o poległych bohaterach 
oraz wspierania ojczyzny również 
w codziennych czynnościach. 
Podkreślali jak ważne jest patrio-
tyczne wychowanie i budowanie 
tożsamości narodowej i dąże-
nie do budowy i niezależnego 
państwa z silną armią, sprawna 
administracją i rozwiniętą go-
spodarką. Przypominali także, że 
wolność jest darem, i to, że żyje-
my w szczęśliwych czasach, gdy 
nie musimy umierać za ojczyznę, 
nie zwalnia nas z konieczności 
myślenia o niej.

Po okolicznościowych wy-
stąpieniach nastąpiło złożenie 
kwiatów i zniczy. Hołd Leonowi 
Kaliwodzie oddali: prezydent, 

Pamięć jest rzeczą najważniejszą

Krzysztof Gibes, 
wnuk Franciszka
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Rycerska i religijna pieśń „Boguro-
dzica” rozpoczęła w Łomży obchody 
Święta Niepodległości w Łomży. 
Zabrzmiała w Hali Olimpijczyków 
Polskich w mistrzowskim wykonaniu 
Reprezentacyjnego Zespołu Arty-
stycznego Wojska Polskiego. 

Honory gospodarza wyda-
rzenia pełnił pułkownik Paweł 
Gałązka, dowódca tworzonego 
w Łomży 18 Pułku Logistyczne-
go, który stanowi część najnow-
szej w Wojsku Polskim, 18 Dy-
wizji Zmechanizowanej.

- Bardzo się cieszę, że właśnie 
w taki sposób i w tym szczegól-
nym dla naszego kraju czasie 18 
Pułk Logistycznych zaznacza 
swoją obecność w Łomży. Jego 
formowanie to przede wszystkim 
niesamowity impuls rozwojo-
wy dla miasta i regionu. Będą to 

nowe miejsca pracy w jednostce 
i jej otoczeniu, w tym w obsza-
rze nowych technologii. Może-
my się spodziewać poprawy in-
frastruktury komunikacyjnej. Ale 
mam też nadzieję, że za sprawą 
licznej grupy wojskowych Łom-
ża nawiąże do kolorytu okresu 
międzywojennego, kiedy oficer-
skie, podoficerskie i żołnierskie 
mundury oraz maniery były 
stałym składnikiem wydarzeń 
społecznych, kulturalnych czy 
sportowych. Koncert Reprezen-
tacyjnego Zespołu Artystycz-
nego Wojska Polskiego z okazji 
101 rocznicy odrodzonej Polski 
to najlepszy możliwy początek 
budowania nowej tradycji woj-
skowej Łomży – powiedział Ma-
rek Olbryś, wicemarszałek woje-
wództwa podlaskiego.                   

Pułkownik Paweł Gałązka 
dowódcą łomżyńskiego pułku 
jest od 17 września tego roku.                    

- Cieszę się, że jestem 
w Łomży już wśród organizato-
rów obchodów 101. rocznicy od-
zyskania niepodległości, których 
kulminacja przypada oczywiście 
11 listopada. My na piknik żoł-
nierski zapraszamy do jednostki 
10 listopada. Ten wspaniały kon-
cert był zresztą planowany już 
długo wcześniej dzięki staraniom 
pułkownika rezerwy Ryszarda 
Matuszewskiego, a jego słod-
ką tajemnicą jest jak zdołał tak 
rozchwytywany w tym świątecz-
nym czasie zespół sprowadzić do 
Łomży. Bardzo się z tego cieszę, 
bo nie ma to jak budowanie wię-
zi społeczeństwa z armią i armii 
ze społeczeństwem. Święto Nie-
podległości jest takim czasem, że 
należy to wspólnie  robić – po-
wiedział pułkownik Paweł Ga-
łązka.

Bogurodzica, pieśni czasów 
Insurekcji Kościuszkowskiej, 
powstań XIX wieku. Czasy Le-
gionów Józefa Piłsudskiego 
i odzyskania Niepodległości, czy 
wreszcie Września 1939 i Po-
wstania Warszawskiego. Artyści 
w mundurach i strojach z różnych 
epok za pomocą pieśni i tańca 
zabrali kilkuset widzów koncertu 
w porywającą podróż przez mu-
zyczną historię polskiego oręża 
i patriotyzmu. W nagrodę otrzy-
mali owacje widzów koncertu.  

Żołnierskie i patriotyczne, czyli historia 
Polski w mundurze i muzyce

posłowie, kombatanci Naro-
dowych Sił Zbrojnych Okręgu 
Łomża, dowódcy XIII pułku 
piechoty i Wojskowej Komendy 
Uzupełnień w Łomży, a także 
delegacje: władz województwa 
podlaskiego, rady miejskiej Łom-
ży, władz powiatu łomżyńskiego, 
Agencji Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa, Związku 
Żołnierzy Wojska Polskiego, 
Związku Harcerstwa Polskiego, 
służby więziennej, policji, służby 
celno-skarbowej, straży pożar-
nej, Inspekcji Transportu Dro-
gowego, Towarzystwa Przyjaciół 
Ziemi Łomżyńskiej, Państwo-
wej Wyższej Szkoły Informatyki 
i Przedsiębiorczości, Kuratorium 
Oświaty w Białymstoku, łom-

żyńskiego oddziału NSZZ „So-
lidarność”, łomżyńskich radców 
prawnych, Związku Kombatan-
tów RP, zarządu powiatowego 
PSL, OHP i 1 Liceum Ogólno-
kształcącego im. Tadeusza Ko-
ściuszki.

Po złożeniu kwiatów uroczy-
ście odprawiono poczty sztanda-
rowe. Miejskie obchody święta 
niepodległości zakończyły się 
występem Łomżyńskiej Orkie-
stry Dętej i chóru kameralnego 
w auli II Liceum Ogólnokształ-
cącego oraz 20. Jubileuszowym 
Wieczorem Pieśni Patriotycznej 
Rodziny Lipskich w Muzeum 
Przyrody w Drozdowie.

DOMINIKA CEKAŁA 
EDGAR BAGIŃSKI

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw 
Obywatelskich 2018 pt. „Szkolenia oraz edukacja społeczności lokalnej” 

Nazwa priorytetu: Aktywne społeczeństwo. Kierunek działania: 
Wspieranie aktywnych form integracji społecznej
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Nielegalne interesy, tony 
narkotyków i najgroźniejszy 

przestępca w historii Kolumbii. 
Władza i pieniądze – słynny serial 

odkrywa historię największej 
narkotykowej wojny wszech 

czasów, która pochłonęła  
tysiące ofiar. Serial uzależnia  

od pierwszego odcinka.
„Narcos”, to skrót od hiszpańskiego sło-

wa „narcotraficante", które oznacza „prze-
mytnika narkotyków". Akcja rozpoczyna się 
pod koniec lat 70. w Kolumbii, gdzie roz-
kwita nielegalny handel narkotykami. 

Drug Enforcement Administration, 
amerykańska agencja rządowa utworzo-
na przez prezydenta Richarda Nixona, 
miała walczyć z narkotykami poza gra-
nicami kraju. Jej agent, Steve Murphy 
przybywa do Medellin (drugiego pod 
względem wielkości miasta w Kolumbii), 
gdzie otrzymuje zadanie schwytania Pabla 
Escobara (ur.1949 r) – potężnego bossa 
kolumbijskiego kartelu. Wraz z partnerem 
Javierem Peñą rozpoczynają niebezpiecz-
ną grę z najgroźniejszym przestępcą w hi-
storii Kolumbii. Są zdeterminowani i nie 
cofną się przed niczym, by go schwytać. 

Wpływy kokainowego króla są jednak 
tak rozległe, że staje się on nieuchwytnym 
celem, będąc ciągle o krok przed swoimi 
wrogami.

Escobar buduje swoją potęgę, zaczy-
nając od nielegalnego przemytu produk-
tów z i do Stanów Zjednoczonych. Z cza-
sem wchodzi w świat przemytu kokainy, 
poznając chilijskiego chemika Mateo 
Moreno, pseudonim „Karaluch", który 
wpadł na pomysł wspólnego interesu – 
produkcji i dystrybucji nowego, zyskow-
nego narkotyku. Escobar tworzy duże 
laboratoria w lasach deszczowych oraz 
transportuje towar do Miami, gdzie był 
pożądany przez znanych i bogatych. Gdy 
wzrosła popularność kokainy na rynku 
amerykańskim, spowoduje to duży prze-
pływ amerykańskich dolarów do Kolum-
bii i intensyfikację przemocy związanej 
z narkotykami w samych Stanach.

Rozpoczyna się narkotykowa wojna, 
w którą zaangażowani są nie tylko agenci 
DEA, ale również kolumbijski rząd, spe-
cjalne oddziały policji oraz konkurencyjne 
kartele. Wojna ta na zawsze zmieni nie 
tylko rynek narkotykowy, ale i całą Ko-
lumbię.

Fabuła pierwszych dwóch sezonów 
ukazuje losy Pabla Escobara i historię jego 
dojścia na szczyt kartelu narkotykowego. 
Już za swych szkolnych lat, wykazywał on 

niezwykły talent przestępczy. W młodości 
sprzedawał przemycane papierosy, a na-
stępnie handlował kradzionymi nagrob-
kami i samochodami. Jednak przełom lat 
70. i 80. oznaczał dla niego wielki rozkwit 
handlu narkotykami, zwłaszcza kokainą. 
Wtedy to stał się jednym z najbogatszych 
ludzi na świecie, szmuglując „biały pro-
szek” do wielu państw. 

Według rządów USA i Kolumbii, 
a także opinii publicznej, był jednym 
z najpotężniejszych, a jednocześnie naj-
bardziej bezwzględnych 
i brutalnych baronów nar-
kotykowych w historii. Był 
żądny władzy. Opłacał po-
licjantów, sędziów, polity-
ków albo ich zabijał, w myśl 
zasady: kasa albo ołów. 
Urzędnicy, policjanci 
i zwykli obywatele mieli 
do wyboru – współpra-

cować za sowite wynagrodzenie (srebro) 
lub skończyć z kulą w głowie (ołów). Jed-
nym odbierał życie, drugim je ratował. 

Szacuje się, że w czasie swojej naj-
większej świetności nielegalny biznes 
przynosił mu zyski rzędu nawet 60 milio-
nów dolarów dziennie, co dawało około 
20 miliardów dolarów zysków rocznie. 
Był jednym z najbogatszych ludzi na 
świecie. Mówi się, że tracił 2 miliardy do-
larów rocznie, bo były podkradane, bank-
noty się niszczyły, podgryzały je szczury. 

Serial dokumentuje 
wiele często sprzecznych 
ze sobą interesów różnych 
grup społecznych: praw-
ników, polityków, policji, 
wojska i zwykłych ludzi, 
które ścierają się w walce 
o kontrolę nad rynkiem 
jednego z najcenniejszych 
towarów świata – kokainy.

Brutalność i bezwzględność, z jaką 
działali gangsterzy (zabijali każdego, kogo 
uważali za potencjalne zagrożenie) nie 
wpływała jednak na postrzeganie Esco-
bara przez mieszkańców ubogich dzielnic. 
Często publicznie rozdawał pieniądze, 
budował domy, szpitale, boiska oraz klu-
by piłkarskie dla młodzieży. Korzystając 
z opłacanych mediów i dziennikarzy kre-
ował siebie na dobroczyńcę i współczesne-
go Robin Hooda, dzięki czemu cieszył się 
przez dłuższy czas realnym poparcie spo-
łecznym. W 1983 roku został wybrany do 
kolumbijskiego parlamentu, wraz z rosną-
cą popularnością coraz głośniej przebąki-
wał o prezydenturze... Jednak rezygnuje 
ze stanowiska na skutek upublicznienia 
jego dawnych związków z narkotykami. 
Następnie na jego zlecenie zostaje zabity 
minister sprawiedliwości Kolumbii, przez 
co za złapanie Pablo zostaje ogłoszona 
nagroda.

Osobiście zamordował bądź skazał na 
śmierć około 10 tys. ludzi. „Na miejscach 
zbrodni znajdywaliśmy poćwiartowane 
zwłoki. Ciała dzieci, nawet niemow-
ląt. Zabijał je, bo ich rodzice znaleźli się 
w złym miejscu i o złej porze” – mówił 
Steven Murphy z DEA, którego rola 
w złapaniu Escobara została przedstawio-
na w serialu „Narcos”. 

Pewnie nie wiesz...
2 grudnia 1993 roku zginął Pablo 

Escobar Gaviria, twórca narkotykowego 
imperium zwanego kartelem z Medellín. 
Osaczony w swoim mieszkaniu w Medel-
lin, zmarł od kuli – nie wiadomo tylko, czy 
wystrzelonej przez policjantów, czy przez 
niego.

„Przysięgam, że jeśli po ukończeniu 25 
lat nie będę miał miliona peso, zabiję się” – 
miał oświadczyć nastoletni Pablo.

Amerykanie wyszkoli specjalną jed-
nostkę kolumbijskiej policji Search Bloc, 
której jedynym zadaniem było schwytanie 
przestępcy. 

Posiadłość Pablo Escobara „Hacienda 
Napoles” miała 3 tys. hektarów. Oprócz 
ogromnej willi, sztucznych jezior, kortów 
tenisowych, areny do corridy był tam... 
ogród zoologiczny, a w nim blisko 200 
różnych gatunków zwierzą, ze słoniami, 
zebrami, wielbłądami i żyrafami. Zwie-
rzęta transportowano samolotami, który-
mi szmuglowano narkotyki.

Po śmierci Escobara, jego żona Maria 
Victoria z dziećmi (syn i córka) wyjechała 
do Argentyny. Do tej pory nie wiadomo, 
co stało się z miliardami zgromadzonymi 
przez Escobara.

Nacros
Stopklatka TV sobota 22.00, 

23.10 odc. 1 i 2/sezon 1

HALO TV NA WEEKEND 22–24.11

Narcos. Wielki Przemytnik

Pablo Emilio Escobar Gaviria – 
kolumbijski baron narkotykowy 

określany „królem kokainy".

USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE
Układanie kostki brukowej z materiału 
własnego i powierzonego. Projekt GRA-
TIS. Doświadczenie, szybko i solidnie. 
Tel. 602 520 783. 

Hydraul ik , 
I n s t a l a c j e 
s a n i t a r n e 
i C.O. mon-
taż kotłow-
ni, grzejników, ogrzewanie podłogowe, 
przeróbki, odkurzacze centralne, pompy 
ciepła C.W.U. Tel. 668 645 922. 

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

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

Usługi hydrauliczne PLUMBER  Sobociń-
ski Sławomir: instalacje CO, instalacje 
wodno – kanalizacyjne, montaż urządzeń 
sanitarnych, kotłownie (olejowe, gazowe, 
węglowe), kolektory słoneczne, pełen za-
kres usług. Tel. 516 376 389.  
Układanie kostki brukowej: podjazdy, ta-
rasy, chodniki i schody. SOLIDNIE. 
Tel. 509 981 956.

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

USŁUGI FINANSOWE
E-dyt biuro rachunkowe, Edyta Sokołowska 
– twoja pewność w rozliczeniach z Urzę-
dem Skarbowym i ZUS. Zapraszamy: ul 3 
Maja 9. Tel. 862 173 474, 606 728 258. 

USŁUGI RTV-AGD

Serwis ELEKTRO – AGD. Łomża, ul. Prusa 14 
lok. 75. Tel. 86 2190 900. 

Zakład Usługowy RTV - Marek Brzeziak 
ul. Wojska Polskiego 26 a, Łomża. Tel. 
862 115 343, 696 884 735. Usługi w zakre-
sie naprawy: TV, DVD VCR, KAMERY, LAP-
TOPY, MONITORY KOMPUTEROWE I INNE 
oraz montaż anten TV i SAT. 
www.brzesiakrtv.pl 

Serwis komputerowy 
i RTV, sprzedaż sprzę-
tu 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  9 ha łąki okolice Łomży + 16 ton 
żyta. Tel. 512 807 562.

Sprzedam dom w Łomży 130 m2, wol-
nostojący przy ul. Jasnej lub zamienię na 
mieszkanie do 60 m2. Tel. 889 872 801.

Łomża do wynajęcia dwa pawilony handlo-
we wolnostojące 15 m2 i 28 m2 dworzec 
PKS i przystanek MPK, atrakcyjne miejsce 
duże natężenie ruchu również pod reklamę. 
Tel. 600 588 666

Do wynajęcia mieszkanie 50 m2 trzy poko-
je 900 zł odstępne plus 300 zł czynsz kaucja 
1200 zł, przy 3 Maja 9, centrum. 
T. 600 588 666

Łomża Al. Legionów 61 wynajmę lokale 
15 m2, 20 m2, 40 m2 parter oraz 110 m2 1 
piętro odstąpię biznes wystawe nagrobków 
granitowych 600-588-666

Do wynajęcia pokój dwuosobowy w Łomży 
robotniczy 600 z od osoby bez dodatko-
wych kosztow centrum tel. 600-588-666

RÓŻNE / SPRZEDAM
Sprzedam wyposażenie mieszkania: AGD 
i meble. Tel. 798 806 568.

Poznam dziewczynę do 35 lat. T. 573 017 
426

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

Poznam i zaproszę do siebie samotną Panią 
pannę lub wdowę w wieku 50 do 60lat do 
życia we dwoje. Tel.575-682-772

Sprzedam łóżko rehabilitacyjne plus mate-
rac standardowy Easy-Mat. Tel. 501 757 995.

Sprzedam meble pokojowe FORTE (szafa, 
komoda, witryna, szafka RTV). Tel. 501 757 
995.

Sprzedam solidną ocynkowaną konstrukcję 
9x70=630 m2. Wysokość ściany 2.40, wy-
sokość w kalenicy 4,20 konstrukcja dachu 
łukowego 55 tys. Tel.600 588 666.

Las 3,33 ha, mieszany. Gmina Łomża
Tel. 604 128 382

Sprzedam sypialnię: łóżko 160 x 200 + ma-
terac, dwie szafki nocne, komoda i szafa 
4-drzwiowa - środkowe drzwi lustra. Kolor 
jasny orzech. Tel. 782 272 872

Sprzedam garaż murowany, ul. Dmowskie-
go 43. Tel.695 047 333

Magazyn 50 m2 w Łomży duże i wysokie 
drzwi siła możliwość korzystania z utwar-
dzonego placu do wynajęcia od zaraz baza 
WZGS Tel.600-588-666

Sprzedam solidną ocynkowaną konstrukcje 
9x70= 630 m2. Wysokość ściany 2.40, wy-
sokość w kalenicy 4.20 konstrukcja dachu 
lukowego 55 tys. Tel.600 588 666.

Dam do wyboru dwa auta cabrio i sportowe 
w zamian za łąkę,  ziemię rolną las (teren po 
wyciętym lesie) nieużytki różnice mogę do-
płacić. Tel.600-588-666

Strzeszewo k. Śniadowa sprzedam grunt 4.5 
ha po wyciętym lesie i przygotowana jako 
ziemia orna. Tel.600-588-666

Sprzedam mieszkanie 70 m2+ taras 55 m2 
wysoki standard 1pietro, Porucznika Łago-

dy 4C lub zamienię na dom szeregówkę 
min. 400 m2 możliwość dokupienia garażu 
500 tys.Tel.600-588-666

Kupie ziemie łąkę, las teren po wyciętym 
lesie nieużytki w rozliczeniu dam Eclipse 
sportową MG Cabrio lub mercedesa s/klasę. 
Tel.600-588-666

Sprzedam dwie działki w Kupiskach Sta-
rych 8 ary - 99 tys. i w Zosinie 15 ary -145 
tys.w rozliczeniu wezmę małe mieszkanie. 
Tel.600-588-666

Garaż murowany sprzedam, ul. Dmowskie-
go 43. Tel. 695 047 333.

41 letni kawaler z własnym mieszkaniem 
pozna Panią do lat 37, może być z dziec-
kiem. 18:19 Tel. 515 684 395

KOREPETYCJE
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. 

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

Sprzątanie w Łomży. Tel. 604 799 732.

Zlecę pokrycie trzech dachów blachoda-
chówką oraz wykonanie pawilonu z płyty 
warstwowej. T. 535 480 220

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

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

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

BIURO REKLAMY :: ZADZWOŃ 86 216 74 44



Nielegalne interesy, tony 
narkotyków i najgroźniejszy 

przestępca w historii Kolumbii. 
Władza i pieniądze – słynny serial 

odkrywa historię największej 
narkotykowej wojny wszech 

czasów, która pochłonęła  
tysiące ofiar. Serial uzależnia  

od pierwszego odcinka.
„Narcos”, to skrót od hiszpańskiego sło-

wa „narcotraficante", które oznacza „prze-
mytnika narkotyków". Akcja rozpoczyna się 
pod koniec lat 70. w Kolumbii, gdzie roz-
kwita nielegalny handel narkotykami. 

Drug Enforcement Administration, 
amerykańska agencja rządowa utworzo-
na przez prezydenta Richarda Nixona, 
miała walczyć z narkotykami poza gra-
nicami kraju. Jej agent, Steve Murphy 
przybywa do Medellin (drugiego pod 
względem wielkości miasta w Kolumbii), 
gdzie otrzymuje zadanie schwytania Pabla 
Escobara (ur.1949 r) – potężnego bossa 
kolumbijskiego kartelu. Wraz z partnerem 
Javierem Peñą rozpoczynają niebezpiecz-
ną grę z najgroźniejszym przestępcą w hi-
storii Kolumbii. Są zdeterminowani i nie 
cofną się przed niczym, by go schwytać. 

Wpływy kokainowego króla są jednak 
tak rozległe, że staje się on nieuchwytnym 
celem, będąc ciągle o krok przed swoimi 
wrogami.

Escobar buduje swoją potęgę, zaczy-
nając od nielegalnego przemytu produk-
tów z i do Stanów Zjednoczonych. Z cza-
sem wchodzi w świat przemytu kokainy, 
poznając chilijskiego chemika Mateo 
Moreno, pseudonim „Karaluch", który 
wpadł na pomysł wspólnego interesu – 
produkcji i dystrybucji nowego, zyskow-
nego narkotyku. Escobar tworzy duże 
laboratoria w lasach deszczowych oraz 
transportuje towar do Miami, gdzie był 
pożądany przez znanych i bogatych. Gdy 
wzrosła popularność kokainy na rynku 
amerykańskim, spowoduje to duży prze-
pływ amerykańskich dolarów do Kolum-
bii i intensyfikację przemocy związanej 
z narkotykami w samych Stanach.

Rozpoczyna się narkotykowa wojna, 
w którą zaangażowani są nie tylko agenci 
DEA, ale również kolumbijski rząd, spe-
cjalne oddziały policji oraz konkurencyjne 
kartele. Wojna ta na zawsze zmieni nie 
tylko rynek narkotykowy, ale i całą Ko-
lumbię.

Fabuła pierwszych dwóch sezonów 
ukazuje losy Pabla Escobara i historię jego 
dojścia na szczyt kartelu narkotykowego. 
Już za swych szkolnych lat, wykazywał on 

niezwykły talent przestępczy. W młodości 
sprzedawał przemycane papierosy, a na-
stępnie handlował kradzionymi nagrob-
kami i samochodami. Jednak przełom lat 
70. i 80. oznaczał dla niego wielki rozkwit 
handlu narkotykami, zwłaszcza kokainą. 
Wtedy to stał się jednym z najbogatszych 
ludzi na świecie, szmuglując „biały pro-
szek” do wielu państw. 

Według rządów USA i Kolumbii, 
a także opinii publicznej, był jednym 
z najpotężniejszych, a jednocześnie naj-
bardziej bezwzględnych 
i brutalnych baronów nar-
kotykowych w historii. Był 
żądny władzy. Opłacał po-
licjantów, sędziów, polity-
ków albo ich zabijał, w myśl 
zasady: kasa albo ołów. 
Urzędnicy, policjanci 
i zwykli obywatele mieli 
do wyboru – współpra-

cować za sowite wynagrodzenie (srebro) 
lub skończyć z kulą w głowie (ołów). Jed-
nym odbierał życie, drugim je ratował. 

Szacuje się, że w czasie swojej naj-
większej świetności nielegalny biznes 
przynosił mu zyski rzędu nawet 60 milio-
nów dolarów dziennie, co dawało około 
20 miliardów dolarów zysków rocznie. 
Był jednym z najbogatszych ludzi na 
świecie. Mówi się, że tracił 2 miliardy do-
larów rocznie, bo były podkradane, bank-
noty się niszczyły, podgryzały je szczury. 

Serial dokumentuje 
wiele często sprzecznych 
ze sobą interesów różnych 
grup społecznych: praw-
ników, polityków, policji, 
wojska i zwykłych ludzi, 
które ścierają się w walce 
o kontrolę nad rynkiem 
jednego z najcenniejszych 
towarów świata – kokainy.

Brutalność i bezwzględność, z jaką 
działali gangsterzy (zabijali każdego, kogo 
uważali za potencjalne zagrożenie) nie 
wpływała jednak na postrzeganie Esco-
bara przez mieszkańców ubogich dzielnic. 
Często publicznie rozdawał pieniądze, 
budował domy, szpitale, boiska oraz klu-
by piłkarskie dla młodzieży. Korzystając 
z opłacanych mediów i dziennikarzy kre-
ował siebie na dobroczyńcę i współczesne-
go Robin Hooda, dzięki czemu cieszył się 
przez dłuższy czas realnym poparcie spo-
łecznym. W 1983 roku został wybrany do 
kolumbijskiego parlamentu, wraz z rosną-
cą popularnością coraz głośniej przebąki-
wał o prezydenturze... Jednak rezygnuje 
ze stanowiska na skutek upublicznienia 
jego dawnych związków z narkotykami. 
Następnie na jego zlecenie zostaje zabity 
minister sprawiedliwości Kolumbii, przez 
co za złapanie Pablo zostaje ogłoszona 
nagroda.

Osobiście zamordował bądź skazał na 
śmierć około 10 tys. ludzi. „Na miejscach 
zbrodni znajdywaliśmy poćwiartowane 
zwłoki. Ciała dzieci, nawet niemow-
ląt. Zabijał je, bo ich rodzice znaleźli się 
w złym miejscu i o złej porze” – mówił 
Steven Murphy z DEA, którego rola 
w złapaniu Escobara została przedstawio-
na w serialu „Narcos”. 

Pewnie nie wiesz...
2 grudnia 1993 roku zginął Pablo 

Escobar Gaviria, twórca narkotykowego 
imperium zwanego kartelem z Medellín. 
Osaczony w swoim mieszkaniu w Medel-
lin, zmarł od kuli – nie wiadomo tylko, czy 
wystrzelonej przez policjantów, czy przez 
niego.

„Przysięgam, że jeśli po ukończeniu 25 
lat nie będę miał miliona peso, zabiję się” – 
miał oświadczyć nastoletni Pablo.

Amerykanie wyszkoli specjalną jed-
nostkę kolumbijskiej policji Search Bloc, 
której jedynym zadaniem było schwytanie 
przestępcy. 

Posiadłość Pablo Escobara „Hacienda 
Napoles” miała 3 tys. hektarów. Oprócz 
ogromnej willi, sztucznych jezior, kortów 
tenisowych, areny do corridy był tam... 
ogród zoologiczny, a w nim blisko 200 
różnych gatunków zwierzą, ze słoniami, 
zebrami, wielbłądami i żyrafami. Zwie-
rzęta transportowano samolotami, który-
mi szmuglowano narkotyki.

Po śmierci Escobara, jego żona Maria 
Victoria z dziećmi (syn i córka) wyjechała 
do Argentyny. Do tej pory nie wiadomo, 
co stało się z miliardami zgromadzonymi 
przez Escobara.

Nacros
Stopklatka TV sobota 22.00, 

23.10 odc. 1 i 2/sezon 1

HALO TV NA WEEKEND 22–24.11

Narcos. Wielki Przemytnik

Pablo Emilio Escobar Gaviria – 
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określany „królem kokainy".
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Nikt nie spodziewał się, że film odniesie aż taki 
sukces... Grająca główną rolę Meryl Streep w naj-
mniejszym nawet stopniu nie kojarzyła się wtedy 
z tańcami i śpiewaniem. 

Phyllida Lloyd, Pierce Brosnan, Colin Firth 
i Amanda Seyfried – to gwiazdy tego filmu. Nie-
skomplikowana fabuła była tylko pretekstem do 
ukazania malowniczych greckich krajobrazów 
i przypomnienia największych przebojów Abby, któ-
ra święciła tryumfy w latach 70. i 80. 

Donna Sheridan, właścicielka niewielkiego pen-
sjonatu na jednej z urokliwych greckich wysp, była 
zdeklarowaną hipiską, śpiewała w zespole Donna and 
the Dynamos. Samotnie wychowała córkę Sophie, 
która właśnie kończy 20 lat i zamierza wyjść za mąż. 
Dziewczyna nigdy nie poznała ojca, nawet nie wie, 
kim on jest. Z pamiętnika matki, wnioskuje, że może 
nim być któryś z wymienionych tam mężczyzn: Sam, 
Harry albo Bill. W tajemnicy przed matką zaprasza 
więc nieznajomych w nadziei, że wśród nich będzie 
ten właściwy i że od razu go rozpozna. 

Pewnie nie wiesz...
Film zarobił w kinach na świecie ponad 610 mi-

lionów dolarów, kosztował 52 miliony.
Kim Basinger, Michelle Pfeiffer i Olivia Ne-

wton-John były brane pod uwagę przy obsadzaniu 
roli Donny. 

Meryl Streep pojechała do Sztokholmu w Szwecji, 
aby nagrać piosenkę „The Winner Takes it All”. Udało 
się za pierwszym podejściem. Benny Andersson, były 
członek ABBA i współtwórca piosenek, nazwał wtedy 
Meryl „cudem”.

Film rozgrywa się w Grecji, oparty jest na muzy-
ce szwedzkiej, ma tytuł w języku włoskim, a dialogi 
są w języku angielskim.

Podczas premiery filmu w stolicy Szwecji, w 2008 
roku, cała czwórka członków ABBY pokazała się 
wspólnie publicznie po raz pierwszy od 1986 roku.

Mamma Mia!
TVN7 sobota 23.15

z drugiej strony wybierz  
coś  

dla siebie
Cud w Cokeville

TV6 sobota 15.50

Dramat obyczajowy.Opowieść oparta na wydarzeniach, 

które rozegrały się w 1986 roku w amerykańskim 

miasteczku Cokeville w stanie Wyoming. Małżeństwo 

Youngów weszło wówczas na teren szkoły podstawowej 

i grożąc detonacją bomby, wzięło jako zakładników ponad 

setkę dzieci i nauczycieli. 

40 lat minęło
TVN sobota 22.00

Komedia. Małżeństwo Pete'a i Debbie boryka się 

z problemami. Oboje kończą właśnie czterdziestkę. 

Niestety zamiast wspólnie świętować, próbują radzić 

sobie z kryzysem wieku średniego, problemami 

finansowymi i niesfornymi córkami.

Gladiator
TV Puls niedziela 20.00

Dramat historyczny. Rzadkie połączenie walorów 

widowiskowych i artystycznych, godne pięciu Oscarów. 

Cesarz Marek Aureliusz chce uczynić generała Maksimusa 

swoim następcą. Nie podoba się to prawowitemu 

dziedzicowi Kommodusowi, który postanawia pozbyć się 

rywala. Maksimus trafia do niewoli. 

Wesele
Stopklatka TV niedziela 20.00

Komediodramat. Zorganizowane z pompą wesele córki 

bogacza z podkarpackiej wsi kończy się klęską niemal 

wszystkich bohaterów uroczystości. Dawno w polskim 

kinie nie było takich wyrazistych, genialnie nakreślonych 

ról. Dawno nie było tak dobrego scenariusza i takiego 

nagromadzenia prawdy na ekranie.  

Prawdziwe męstwo
TVP Historia niedziela 21.00

Western. Czternastoletnia Mattie Ross wynajmuje 

rewolwerowca, pijaka i awanturnika, Roostera Cogburna 

(Oscar dla Johna Wayne’a), do wytropienia zabójców ojca. 

Dołącza do nich młody rewolwerowiec, razem wyruszają 

na poszukiwanie bandytów.

Ulubieńcy Ameryki

Reklamowa miłość
 
Kiki, skromna szara myszka w okularach, jest asystentką i sio-

strą gwiazdy filmowej, kapryśnej egocentryczki Gwen Harrison. 
Gwen zagrała niedawno w ostatnim wspólnym filmie ze 

swym mężem Eddie'em, którego porzuciła dla namiętnego hisz-
pańskiego kochanka. Załamany Eddie ląduje w buddyjskiej kli-
nice dla nerwowo chorych. Para musi jednak spotkać się raz jesz-
cze, żeby przygotować materiały promujące ich film. Cały czas 
powinni też udawać zgodny związek, bo tego wymaga reklama 
filmu. Zadaniem Kiki jest utrzymanie spokoju między małżon-
kami, co nie jest proste.

W filmie występują same gwiazdy: Julia Roberts, Billy Cry-
stal, Catherine Zeta-Jones, John Cusack, Hank Azaria, Stanley 
Tucci, Christopher Walker, Alan Arkin i Seth Green.

Pewnie nie wiesz...
Robert Downey Jr. miał zagrać Eddiego, jednak obawiano się, 

że jego problemy z prawem mogą utrudniać kręcenie filmu. Osta-
tecznie więc zastąpił go John Cusack.

Ulubieńcy Ameryki
Stopklatka TV sobota 15.55

Mamma Mia!

Trzech ojców 
na ślubie



będzie się działo

Dwóch 
gniewnych  

ludzi

Furiat  
i terapeuta

Nietypowy duet aktorski – hollywoodzki 
gwiazdor Jack Nicholson i słynny komik Adam 
Sandler. Obaj panowie rozbawią widzów zesta-
wem swoich ulubionych min, chwytów i zagrywek.

Dave Buznik (Adam Sandler) jest spokojnym, 
nieco nieśmiałym młodzieńcem, który zajmuje się 
projektowaniem ubranek dla kotów. Wkurzyła go 
nieprzyjemna stewardessa w samolocie, więc po-
wiedział co myśli o jej zachowaniu. Ona wezwa-
ła pomoc i nagle zrobiła się wielka afera. Zostaje 
oskarżony o poturbowanie kobiety i uznany za fu-
riata. Na nic zdają się wszelkie tłumaczenia – sąd 
kieruje go na przymusową terapię kontroli gniewu. 
Leczenie prowadzi dr Rydell ( Jack Nicholson), 
człowiek wysoce ekscentryczny i nieobliczalny. 
Stosowane przez niego metody są tak niekonwen-
cjonalne, że Dave zaczyna się zastanawiać, czy le-
karz nie jest przypadkiem szaleńcem. Jakby tego 
było mało, sąd wydaje postanowienie, że na czas 
terapii doktor ma zamieszkać u Dave'a... 

Pewnie nie wiesz...
Film zarobił w kinach na świecie ponad 200 

milionów dolarów, kosztował 75 milionów.
Adam Sandler pierwotnie próbował przekonać 

Eddiego Murphy'ego do roli doktora Rydella. Brano 
również pod uwagę Roberta De Niro, Billa Mur-
ray'a oraz Dustina Hoffmana.

Według magazynu Forbes, Adam Sandler był 
drugim najlepiej zarabiającym aktorem, po Le-
onardo DiCaprio, zarabiając 37 milionów dolarów 
w latach 2011-2012.

Dwóch gniewnych ludzi
Stopklatka TV sobota 17.55

Liberator 2

Walka  
o pociąg

Pędzący przez Góry Skaliste pociąg pasażerski Grand 
Continental zostaje opanowany przez grupę terrorystów. 
Dowodzący nimi szalony naukowiec, Travis Dane, prze-
mienia go w ruchome centrum dowodzenia za sprawą któ-
rego przejmuje kontrolę nad nowoczesnym satelitą, bronią 
nowej generacji, mogącą wywoływać trzęsienia ziemi. 

Jedynym pasażerem, który uniknął pojmania jest Ca-
sey Ryback (Steven Seagal), tajny agent rządowy. Pociąg 
zamienia się w pole bitwy, a czasu jest coraz mniej. Czy 
uda mu się samotnie powstrzymać szaleńca przed znisz-
czeniem Waszyngtonu?

Pewnie nie wiesz...
Steven Seagal miał ciągłe zatargi na planie fil-

mu z operatorem, reżyserem i producentem, bo chciał 
wszystko kontrolować.

Aktorka Jenny McCarthy twierdzi, że w czasie 
castingu do filmu Seagal kazał jej się rozebrać, chociaż 
rola tego nie wymagała. Rzecznicy i prawnicy Seagaal 
zaprzeczyli tej historii .

Za scenariusz do filmu zapłacono milion dolarów.
Scena niszczenia obiektu przemysłowego w Chi-

nach to niewykorzystane materiały do filmu z Seagalem 
„Na zabójczej ziemi".

Liberator 2
TV Puls sobota 20.00



Ziemia Łomżyńska, tu wiele się dzieje
Tym razem sprawą tragedii w Jedwabnem, 
gdzie 10 lipca 1941 roku  wymodowanych 
zostało kilkuset żydowskich mieszkańców 
miasteczka i okolic zajmują się dziennikarz 

śledczy Wojciech Sumliński, major ABW 
Tomasz Budzyński oraz dr Ewa Kurek. 
Wszyscy sygnują wchodzącą na rynek 

książkę „Powrót do Jedwabnego”.

„Historia, którą pokazujemy, od-
słania opatrzone klauzulą tajności 
fakty dotyczące relacji polsko - ży-
dowskich, sięgające do mrocznego 
świata wielkiej polityki i międzynaro-
dowej finansjery. To historia niezwy-
kła i niepokojąca, demaskująca kulisy 
prowadzonej przez Przedsiębiorstwo 
Holokaust długofalowej mistyfikacji 
zmierzającej do wyłudzenia wielo-
miliardowych roszczeń - i nie tylko. 
Niewielu wierzy, że ta historia może 
skończyć się dobrze. Starannie zwery-
fikowany, a zarazem wyglądający, jak 
thriller polityczny, zapis wielkiej gry, 
mechanizmów manipulacji i kłamstw, 
dla których fundamentem stała się 
zbrodnia w Jedwabnem, a paliwem 
Justice Uncompensated Survivors 
Today - ustawa 447. W tej rozgrywce 
nie chodzi o następne kadencje - ale 
następne pokolenia” - piszą autorzy 

Jak czytamy na stronie sum-
linski.com.pl, „kulminacyjna praca 
dziennikarza śledczego Wojciecha 
Sumlińskiego, majora ABW Toma-
sza Budzyńskiego i dr Ewy Kurek, 
opowiadająca prawdę uznaną za zbyt 
prawdziwą, by o niej opowiadać, któ-
rej wpływ na rzeczywistość przekra-
cza wyobrażenie wielu z nas.

Wpisowi towarzyszą słowa Abra-
hama Lincolna: „Można oszukiwać 
wszystkich jakiś czas, a niektórych 
cały czas, ale nie można oszukiwać 
wszystkich cały czas”. Książka ukaże 
się 25 listopada 2019 roku. 

Prezentujemy krótkie fragmeny 
analizy oficjalnych ustaleń Instytutu 
Pamięci Narodowej na temat zbrodni 
w Jedwabnem autorstwa Marka Kamiń-
skiego.

„28 lutego 2019 prezes Instytutu 
Pamięci Narodowej dr Jarosław Szarek 
oświadczył w Telewizji Republika, że 
IPN „jest gotowy przeprowadzić eks-
humację w Jedwabnem. Jednakże ta 
decyzja należy do Ministerstwa Spra-
wiedliwości”. Nazajutrz na tę możliwość 
zareagował prof. Sławomir Cenckewicz 
tweetem: „Pamiętajcie moje słowa - ta 
ekshumacja nie przyniesie żadnych ka-
tegorycznych rozstrzygnięć, a sprowa-
dzi na Polskę katastrofę! Zweryfikujmy 
wpierw stare śledztwo i niezbadany 
wówczas materiał dowodowy wydobyty 
podczas ekshumacji poddajmy analizie!”

Kwestię rozstrzygnęła 10 marca 
2019 Prokuratura Krajowa decyzją, że 
ponownej ekshumacji w Jedwabnem nie 
będzie 1. Koniec. Kropka. A co za tym 
idzie, nie będzie ani nowego prokura-
torskiego śledztwa, ani nowych posta-
nowień”.

„Prokurator Radosław J. Ignatiew – 
Naczelnik Oddziałowej Komisji Ściga-
nia

Zbrodni przeciwko Narodowi Pol-
skiemu,[...]

p o s t a n o w i ł :
umorzyć śledztwo w sprawie wzięcia, 

w dniu 10 lipca 1941 r. w Jedwabnem,
powiat Łomża, b. woj. białostockie, 

udziału w dokonaniu masowego zabój-
stwa

nie mniej niż 340 obywateli polskich 
narodowości żydowskiej [...].

- wobec niewykrycia sprawców czy-
nu 3

Natomiast na stronie 200 okazuje się 
że:

„W tym stanie rzeczy stwierdzić na-
leży, że zasadne jest przypisanie Niem-
com, w

ocenie prawokarnej, sprawstwa sensu 
largo tej zbrodni. Wykonawcami zbrod-
ni,

jako sprawcy sensu stricto, byli pol-
scy mieszkańcy Jedwabnego i okolic -

mężczyźni w liczbie około 40”.
„Jako łomżyniak, prezes i współzało-

życiel amerykańskiej Fundacji na Rzecz 
Cmentarza Żydowskiego w Łomży6 
naturalnie sprawą Jedwabnego się od 
początku żywo się interesowałem. Na-
tomiast doświadczenia (autora – przyp. 
Narew) w roli amerykańskiego biegłego 
sądowego w kwestiach medycznych na-
sunęły wątpliwości, co do prawo-karnej 
kwalifikacji sprawstwa tej zbrodni, i uła-
twiły podjęcie próby jej weryfikacji”.

Marek Kamiński drobiazgowo anali-
zuje różne elementy okoliczności zbrod-
ni. Swoje refleksje zbiera w podsumowa-
niu opracowania. 

„Post Scriptum
Powyższa analiza nie odpowiada na 

pytanie, do czego ten pozór spontanicz-
nego ludowego pogromu i w ogóle cały 
ten piekielny spektakl był wtedy Niem-
com potrzebny?

Przecież ci Żydzi byli już skazani. 
W połowie lipca sformowano łom-
żyński Judenrat a 12 sierpnia otwarło 
swe bramy łomżyńskie getto, w zasię-
gu którego było Jedwabne. Najbardziej 
prawdopodobnym celem wydaje się 
inspiracja do dalszych tego rodzaju po-
czynań. Jeśli tak, to mimo wręcz per-
fekcyjnego wyegzekwowania Jedwab-
nego - trzeciej stodoły95 nie było. 
Czyżby entuzjazm „bezpośrednich 
wykonawców” był znacznie mniej in-
spirujący niż oczekiwano? Albo gorzej 
- zaobserwowano objawy sympatii do 
ofiar i antypatii do oprawców? Tak czy 
inaczej zrezygnowano nie tylko z dal-
szej eskalacji ale nawet powtórzenia 
tego modelu operacyjnego. 

A może główny cel był „wycho-
wawczy”. Zdjęcia i czy ewentualne 
ujęcia filmowe zmontowane na użytek 
wewnętrzny miałyby stępić Niemiecką 
wrażliwości i spotęgować antysemityzm 
przez pokazanie, że nie są w tych od-
czuciach odosobnieni. Możliwość tę 
uprawdopodabnia opisanie przez pol-
skich świadków fotografowanie i fil-
mowane jedwabieńskiej tragedii. Nie-
zależnie potwierdza ją uznany przez 
IPN za wiarygodnego, świadek Awigor 
Kochaw. Twierdził on, że kiedy w 1944 
roku znalazł się wraz z dwoma polskimi 
kolegami w okolicach Jedwabnego, je-

den z nich opowiadał, że w 1941 roku 
oglądał niemiecką kronikę filmową 
ukazującą spalenie ludności żydowskiej 
w Jedwabnem z napisem „Gniew naro-
du polskiego przeciwko Żydom i komu-
nistom.96

Nie byłby to przypadek odosobniony. 
Dziesięć miesięcy później, (27.04.1942) 
Goebbels odnotował: Himmler prze-
prowadza obecnie wielkie przesiedlenia 
Żydów z niemieckich miast do wschod-
nich gett. Poleciłem, aby filmować to 
w dużym zakresie. Tego będziemy pilnie 
potrzebować do późniejszego wychowa-
nia naszego narodu. [...].97 Z inspiracji 
Goebbelsa czy też spontanicznie, Niem-
cy uwielbiali fotograficznie uwieczniać 
swoje wyczyny, o czym świadczą do-
stępnie na YouTube niemieckie rela-
cje filmowo fotograficzne z pogromów 
w Złoczowie98 i Lwowie99. Potencjal-
nym politycznym aspektem wariantu 
filmowego, mogła być nadzieja na poka-
zanie Churchillowi, uważanemu przez 
Goebbelsa za „żydowskiego pachołka”, 
że wojna wypowiedziana w obronie 
zwierzęco antysemickiej Polski nie ma 
sensu, w odróżnieniu od separatystycz-
nego pokoju z Niemcami, o którym ma-
rzył Hitler. Jednakże, rozważając trage-
dię Jedwabnego jakby nie zauważono, że 
było jedynym z 16 wymienionych przez 
Polin.pl przykładem perfekcyjnego zre-
alizowania dyrektywy z 29 czerwca 1941 
roku, zwłaszcza jej najtrudniejszego 
aspektu o nie pozostawieniu niemiec-
kich śladów.

Jeśli prawdą jest domniemanie, że 
bezpośrednim oczekiwaniem wobec 
Jedwabnego było podsycenie nienawiści 
Polaków do Żydów i ewentualnie za-
skarbienie Niemcom polskiej życzliwo-
ści, to nic z tego nie wyszło. Natomiast 
ponadczasowy skutek Jedwabnegookazał 
się dokładnie odwrotny. Zabraniając po-
zostawienia, śladów Heydrich,wkompo-
nował swoich podwładnych w zamazane 
tło zbrodni ustawiając na pierwszym pla-
nie polskich współsprawców. W rezulta-
cie należna Niemcom część żydowskiej 
niechęci przypada kolejnym pokoleniom 
ich byłych polskich sąsiadów.

Takich rezultatów swoich wytycz-
nych, ich autor SS-Obergruppenführer 
Reinhard T. Heydrich, nie mógł sobie 
w żaden sposób wymarzyć. Jest to jego 
ostateczny pośmiertny triumf. 

Tak więc, czy nam się to podoba czy 
nie, wszyscy, mniej czy bardziej zaan-
gażowani w spór o Jedwabne jesteśmy 
ofiarami SS-Obergruppenführera. Dla-
tego, zanim rzucimy kolejne kamienie na 
przeciwne strony jedwabieńskiego szań-
ca, popatrzmy mu w oczy i wyobraźmy 
sobie jego obecną satysfakcję podkreślo-
ną przez zęby cedzonym: - Untermen-
schen! I krótki szyderczy śmiech”.
Pełną analizę autorstwa Marka Kamińskiego 
prezentujemy na naszym portalu www.narew.info

Jedwabne.  
Powrót  

do śledztwa?



Ziemia Łomżyńska, tu wiele się dzieje

Moniuszko  
i Niepodległa

Mazurem z opery "Straszny dwór" 
zakończyła swój Rok Moniuszkowski 
Filharmonia Kameralna im. Witolda 
Lutosławskiego w Łomży pod dyrekcją 
Jana Miłosza Zarzyckiego. Finałowy 
koncert z utworami wyłącznie Stani-
sława Moniuszki, który stanowił także 
część miejskich obchodów Święta Nie-
podległości, odbył się w łomżyńskiej 
Katedrze. Transmisję z niego przepro-
wadziła Telewizja Narew.    

Chwilę  po porywającym dynamiką 
tańcu, przy mikrofonie pojawił  się pro-
wadzący wydarzenie Paweł Sztompke, 
wyśmienity dziennikarz muzyczny Pol-
skiego Radia 

- Najważniejsza z kilku rocznic, które 
są u źródeł naszego spotkania, to 200-le-
cie urodzin Stanisława Moniuszki. Przez 
cały ten rok obchodzimy to święto. Jesz-
cze się nie zakończył , ale już w tym mo-
mencie możemy powiedzieć, że było to 
dla Moniuszki, muzyki polskiej i dla nas, 
słuchaczy, rok wspaniały Wiele orkiestr, 
wielu wybitnych solistów na całym świe-
cie grało muzykę Moniuszki, muzykę, 
która jest troszeczkę zapomniana .Tak 
się bowiem stało, że twórca tak istotny 
dla Polaków nie jest rozpoznawalny na 
całym świecie jak choćby tworzący w tej 
samej epoce  Chopin czy Wieniawski. 
Ten rok dał nam jednak wiele przykła-
dów, że muzyka Moniuszki, ta dla te-
atru, religijna, czy pieśni, jest od 150 lat 

dla nas niezwykle ważne - mówił Paweł 
Sztompke.

Jak dodał, koncert, w którym bohate-
rami głównymi byli Niepodległa Polska, 
muzyka i Stanisław Moniuszko, miał 
także jeszcze kilka postaci pierwszopla-
nowych. Łomżyńskich Filharmoników 
poprowadził dyrektor Jan Miłosza Za-
rzycki, a w solowych partiach wystąpili 
znakomici śpiewacy: Krzysztof Zimny, 
David Roy i Wojciech Urbankowski.        

"Wspaniałe polskie głosy" uczestnicy 
koncertu oklaskiwali przede wszystkim 
we fragmentach teatralnych utworów 
Stanisława Moniuszki.   

- Stanisław Moniuszko urodził się 
na dzisiejszej Białorusi. Miał bardzo 

szczęśliwe życie, wyjątkowo ustatkowa-
ne, jak na artystę i kompozytora epoki 
romantyzmu. Był bardzo konsekwentny 
w swoich działaniach. Poznał dziew-
czynę swego życia w wieku 17 lat. Gdy 
miał 21, pobrali się i resztę życia spędzi-
li cudownie i szczęśliwie razem. Mieli 
dziesięcioro dzieci. Można powiedzieć, 
że była to życiowa sielanka w zestawie-
niu z romantycznymi kompozytorami 
tej epoki jak choćby bez przerwy po-
szukującymi nowych inspiracji i miejsc 
Chopinem czy Lisztem. U Stanisława 
Moniuszko wszystko było poukładane. 
Postawił pisać dobrze do teatru i oraz 
pieśni. Stworzył ich  ponad 300 zawar-
tych w zeszytach "Śpiewnika domowe-

go". To dla pokoleń Polaków, w czasach 
gdy nie było Polski, ani żadnych możli-
wości utrwalania utworów muzycznych, 
była jedyna szansa muzycznego opowia-
dania o Polsce. W bogatszych domach 
były fortepiany i nuty, które Moniuszko 
drukował, czasami za własne pieniądze. 
Pieśni uratowały Polskę w wielu sercach 
- opowiadał  Paweł Sztompke. 

Utwory tylko na głos i fortepian nie 
znalazły się w programie  finałowego 
koncertu łomżyńskiej Filharmonii. Wy-
pełniły go kompozycje "Ojca Opery Na-
rodowej" z takich teatralnych  utworów 
jak "Halka", "Straszny dwór", "Hrabina", 
"Verbum Nobile" czy "Flis".  

- Stanisław Moniuszko pierwszą 
swoją operetkę skomponował w wie-
ku 19 lat. Był jednak niesprawiedliwie 
oceniany jako kompozytor "klasy B" aż 
do wystawienia w 1858 roku "Halki" 
w Warszawie. Stało się to wydarzeniem 
artystycznym i patriotycznym. Do ka-
nonu narodowego weszły  także inne 
dzieła z końcowego okresu życia twórcy. 
W rocznicę odzyskania niepodległości 
złożyliśmy hołd muzyce Stanisława Mo-
niuszki. Dzięki artystom, muzyce ta nie-
podległość przyszła i można z niej było 
skorzystać. W najtrudniejszych czasach 
kultura i twórczość  była najważniejszym 
orężem w walce o polskość.  Może się 
już nie uda wypromować Moniuszki na 
całym świecie , ale dla nas najważniej-
sze jest, że jak nikt łączył piękno muzy-
ki polskiej z pięknym polskim tekstem. 
O tym pamiętajmy - podsumował Paweł 
Sztompke.             

Muzeum  
i Przyrody,  

i Lutosławskich
Rada Powiatu Łomżyńskiego podję-

ła decyzję o zmianie nazwy ważnej sa-
morządowej instytucji kultury. W Droz-
dowie działa od teraz Muzeum Przyrody 
- Dwór Lutosławskich.    

Wicestarosta Maria Dziekońska poin-
formowała tym wydarzeniu podczas uro-
czystości w dniu Święta Niepodległości.     

- Poprzedni ustrój nie pozwalał na 
pokazywanie pełnej roli muzeum. Te-
raz możemy, z szacunkiem dla bogactwa 
przyrodniczego Doliny Narwi, wyeks-
ponować, może nawet bardziej, histo-
ryczną i patriotyczną rolę tego miejsca 
– powiedziała Maria Dziekońska.  

Gdy już nową tablicę na budynku 
odsłonili starosta Lech Szabłowski, wi-
cestarosta Maria Dziekońska i historyk 
Sławomir Zgrzywa, inicjator zmiany, 
we wnętrzu odbyła się uroczystość wrę-
czenia stypendiów dla uzdolnionych 
uczniów oraz nagród starosty łomżyń-
skiego za promocję powiatu.

Jak informuje portal po-
wiatlomzynski.pl, stypendystkami zo-
stały: w dziedzinie sportu - Eliza Mo-
dzelewska, uczennica klasy VIII Szkoły 
Podstawowej w im. ppor. dh. Jadwigi 
Dziekońskiej ps. „Jadzia” w Konarzycach 
oraz Katarzyna   Boguska,  uczennica 
klasy VII Szkoły Podstawowej w im. Pa-
pieża Jana Pawła II w Jarnutach.

Jak głosi uzasadnienie, Eliza jest 
uzdolniona tenisistką stołową zajmują-
cą miejsca na podium wielu konkursów 
wojewódzkich i ogólnopolskich. Nato-
miast Kasia ma szczególne osiągnięcia 
w tańcu nowoczesnym.

Wręczone zostały również doroczne 
Nagrody Starosty Łomżyńskiego "oso-
bom, które swoim talentem, aktywno-
ścią, pełnymi pasji działaniami społecz-
nymi, oryginalnymi przedsięwzięciami, 
wniosły trwały wkład w przestrzeń życia 
kulturalnego,  społeczno-gospodarczego 
Ziemi Łomżyńskiej, w upowszechnianie 
i rozwój sportu". 

Laureatami zostali: Zdzisław Do-
browolski, nauczyciel,  animator spor-
tu, działacz Powiatowego Szkolnego 
Związku Sportowego, który corocznie 
organizuje pond 60 imprez sportowych 

w 10 popularnych dyscyplinach dla 
dzieci i młodzieży szkolnej; Tadeusz 
Grabowski z gminy Wizna, 98-letni ar-
tysta ludowy, muzyk, lutnik, poeta, rol-
nik, gra na własnoręcznie wykonanych 
instrumentach – skrzypcach, mandolinie 
i gitarze, śpiewa, pisze wiersze, występu-
je na lokalnych uroczystościach, impre-
zach, akademiach; Mariusz   Niziński, 
pomysłodawca utworzenia i dyrektor 
organizacyjny Stowarzyszenia na Rzecz 
Wspierania Sportu dla Wszystkich 
„Biegamy dla zdrowia”, dla amatorów 
biegania. społecznik   menedżer. czynny 
sportowiec, który wziął udział w ponad 
500. otwartych imprezach biegowych, 
z czego 100 sam zorganizował, m.in. 
cykl biegów „Giełczyn biega”, „Bieg 
z butelką mleka w Piątnicy”, „Bieg po 
miód w Giełczynie”, „Bieg po żywą świ-
nię”, „ Nocny Bieg z Latarkami”.

Stypendia i Nagrody, w kwocie 2 
500 zł brutto każda, wręczyli: starosta  
Lech Marek Szabłowski i wicestarosta 
Maria Dziekońska. Laureaci Nagro-
dy, prócz dyplomów, otrzymali Statu-
etki Św. Wawrzyńca – bohaterskiego 
męczennika, dla którego skarbem byli 
najbardziej potrzebujący, a którego 

podobizna widnieje w herbie Powiatu. 
Statuetki są  autorskim dziełem Edyty 
Barańskiej – cenionego artysty cerami-
ki z Gdańska.

Oprawę gali zapewnił Regionalny 
Ośrodek Kultury w Łomży – instytucja 
kultury Powiatu Łomżyńskiego kiero-
wana przez Jarosława Cholewickiego. 
Wystąpili: Alicja Kopczewska i Wikto-
ria Perzanowska. Żaklina i Michał Ol-
chowik, Aleksandra Sokołowska.  

Krótki recital przyjęty z aplauzem 
przez uczestników zaprezentował ze 
swoją mandoliną Tadeusz Grabowski.          

- Ja po prostu cieszę się, że mogę 
jeszcze śpiewać , a kiedy śpiewam to 
raduję się.  Taki wielki zaszczyt mnie 
spotkał. Bardzo dziękuję - powiedział 
98-latek. 

*  *  *
Muzeum Przyrody - Dwór Luto-

sławskich w Drozdowie oraz  Uniwersy-
tet Muzyczny Fryderyka Chopina Filia 
w Białymstoku  zapraszają na

Recital kontrabasowy w wykonaniu 
Kamila Łomasko – kontrabas i Olgi 
Anikiej – fortepian,  w siedzibie Mu-
zeum, 23 listopada 2019 r. (sobota), 
godz. 18:00.
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Błyskotliwa kariera kasety magnetofonowej

Rewolucyjny 
wynalazek

Historia pierwszego mobilnego 
nośnika muzyki, który skończył już 50 
lat. Kaseta magnetofonowa, wyparta 
przez płytę CD i mp3, przeszła już na 
zasłużoną emeryturę, ale nawet w cy-
frowych czasach nie brakuje jej blasku. 

Do 1963 roku muzyki można było 
słuchać jedynie z radia lub drogich 
płyt winylowych. Właśnie w tym roku 
Lou Ottens, wraz z zespołem inży-
nierów z Philipsa opracował zupełnie 
nowy system nagrywania i wyprodu-
kował pierwszą kasetę magnetofono-
wą. Łatwe do przenoszenia i obsługi 
magnetofony i kasety wywołały praw-
dziwą rewolucję w muzyce. Stała się 
ona mobilna, demokratyczna – każdy 
mógł stworzyć swoją własną składan-
kę albo nagrać nocną audycję w radiu, 
czujnie trzymając palec na przycisku 
rec (nagrywanie). 

Film jest klasycznym dokumen-
talnym obrazem, w którym między 
anegdotami Ottensa, weteranów roc-
ka, entuzjastycznymi wypowiedziami 
współczesnych fanów pobrzmiewają 
ciepłe dźwięki starych taśm. 

Błyskotliwa kariera 
kasety magnetofonowej
TVP Kultura sobota 10.55

O. J. Simpson – winny czy niewinny?

Podwójne 
morderstwo

Procesem stulecia – jak nazywano sprawę 
Simpsona – żyła cała Ameryka, po części dlate-
go, że pierwszy raz w historii telewizji rozprawę 
sądową transmitowano na żywo, przemieniając 
gmach sprawiedliwości w miejsce medialnego 
show. 

Orenthal James Simpson, aktor, była gwiaz-
da futbolu, został w 1994 roku oskarżony o za-
bicie swojej byłej żony, Nicole Brown, oraz kel-
nera z restauracji „Mezzaluna”, Rona Goldmana. 
Mimo wielu dowodów potwierdzających jego 
winę, został uniewinniony z zarzutu podwójnego 
morderstwa przez ławę przysięgłych w 1995. 

Detektyw Bill Dear poświęcił wiele lat na 
analizę materiałów i poszukiwania sprawcy. Ma 
nowe dowody, które postawią sprawę w zupełnie 
nowym świetle. Dr Henry Lee, natomiast, ekspert 
medycyny sądowej twierdzi: „Jednym z głównych 
problemów w tej sprawie jest to, że śledztwo nie 
zostało przeprowadzone poprawnie i że policjanci 
popełnili wiele błędów”. 

Pewnie nie wiesz...
W 2008 roku O.J. Simpson został skazany na 

33 lata więzienia za napad z bronią w ręku oraz 
kradzież pamiątek, które kiedyś należały do niego, 

z pokoju hotelowego w Las Vegas. Pokój wynaj-
mował handlarz, który obracał gadżetami nale-
żącymi do znanych sportowców, m.in. Simpsona. 
W 2017 roku były futbolista wystąpił o warunko-
we zwolnienie z więzienia i... uzyskał je. 

P. J. Simpson – winny czy niewinny?
TVN 7 sobota 10.45, 11.45 odc. 1 i 2 /6

Ekstremalne oseski

Trudne dzieciństwo
Serial „National Geographic” 

o najdziwniejszych zwierzęcych 
dzieciach: kociakach, szczeniakach 
i innych mniej lub bardziej słodkich 
maluchach. Kolejne części opowia-
dają o najmłodszych ryzykantach, 
wojownikach, niedobitkach, obżar-
tuchach, agresorach i domownikach.

Na pierwszy rzut oka mogą wy-
glądać słodko, bezbronnie i urzeka-
jąco niewinnie, ale by przeżyć, muszą 
być odważne, groźne, a nawet prze-
rażające… Takie właśnie są „Eks-
tremalne oseski" żyjące w świecie, 
w którym codziennie toczy się walka 
o przetrwanie. 

Maluchy wciąż muszą uczyć się 
nowych sposobów na przeżycie. Ich 
strategie bywają zaskakujące: od 
budzących strach i podziw aż po te 
wyjątkowo dziwaczne. Dzieciństwo 
wśród dzikich lasów, rwących rzek 
i pustynnych równin nie należy do łatwych. Nosacze sundajskie od 
małego pokonują ogromne, niebezpieczne odległości, skacząc z jed-
nego drzewa na drugie. Na młode lwy morskie czyhają orki, a dzieci 
ratela miodożernego (drapieżnego ssaka z rodziny łasicowatych) są, 
na swoje nieszczęście, przysmakiem kobr.

Ekstremalne oseski
Focus TV niedziela 9.20
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Ekscytująca i pełna niespodziewanych zdarzeń 
kontynuacja znakomitej, klasycznej baśni o Kop-
ciuszku. 

Czarodziejska różdżka dobrej wróżki wpada 
w ręce podłej macochy Kopciuszka, która za pomo-
cą zaklęcia cofa czas. Wymazuje z pamięci księcia 
wspomnienie o tajemniczej dziewczynie, z którą 
przetańczył bal. Szklany pantofelek, który niegdyś 

należał do Kopciuszka, zostaje powiększony i tra-
fia do jej przyrodniej siostry. By Kopciuszek mogła 
żyć ze swoim ukochanym Księciem, musi przełamać 
czar i odzyskać jego miłość.

Kopciuszek 3 – co by było, gdyby
TV Puls2 niedziela 10.55

plac zabaw

Kopciuszek 3 – co by było, gdyby

Różdżka  

w ręku macochy

Rio 2

Wycieczka na łono 
natury

Kontynuacja przygód papug 
Blu i Jewel. Tym razem bohate-
rowie wyruszają do amazońskiej 
dżungli. 

Blu, jego żona Jewel i trójka 
ich dzieci są ostatnimi przedstawi-
cielami gatunku ary modrej. Żyją 
w Rio – z dala od lasów, w sąsiedz-
twie człowieka. Grają na tabletach, 
oglądają telewizję i słuchają muzy-
ki. Pewnego dnia świat obiega wia-
domość, że w amazońskiej dżungli 
odnaleziono stado ar modrych. Jewel i Blu decydują się na wypra-
wę mającą na celu spotkanie pobratymców. Wycieczka jest okazją, 
by pokazać dzieciom, co oznacza życie na łonie natury. Na miejscu 
okazuje się, że ludzie niszczą dziewiczy las. Papugi postanawiają 
ratować go od zagłady.

Rio 2
Polsat sobota 20.05, niedziela 13.25

Pieska gwiazdka

W pogoni za niezwykłym psem
Osierocony szczeniaczek – rasy jack russell terrier – ma nie-

zwykłe telepatyczne zdolności. CIA chce go wyszkolić i uczynić 
swoją tajną bronią, ale los sprawia, że piesek wydostaje się na wol-
ność i na tydzień przed świętami Bożego Narodzenia trafia pod 
opiekę dwóch braci.

Niestety od kiedy tata chłopców stracił pracę, rodzina z coraz 
większymi długami nie bardzo może pozwolić sobie na utrzyma-
nie kolejnego mieszkańca domu. W dodatku pieska poszukują za-
stępy wyposażonych w najnowsze urządzenia agentów, którzy mają 
go odzyskać żywego lub martwego – by nie dostał się w ręce wroga. 

Pieska gwiazdka
TV6 sobota 10.05

Aladyn

Księżniczka w niebezpieczeństwie!
W cudownym mieście Agrabahu, Aladyn – sprytny uliczny 

złodziejaszek i jego psotna małpka Abu walczą, by wyswobodzić 
piękną księżniczkę Jasminę z rąk złego czarownika Jaffara. Całe 
życie Aladyna zmienia się za jednym potarciem magicznej lam-
py. Uwalnia z niej lubiącego wyśmienitą zabawę, zmieniającego 
kształty Dżina, który spełniając 3 wypowie-
dziane przez Aladyna życzenia, wysyła go 
w niesamowitą, pełną niespodzianek 
podróż.
Aladyn
TV Puls2 sobota 17.20, 
niedziela 12.25
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społeczeństwo

W wieku 84 lat zmarł w Poznaniu 
emerytowany arcybiskup Juliusz Pa-
etz. Od 1983 do 1996 roku był ordyna-
riuszem łomżyńskim.

Jak podaje Katolicka Agen-
cja Informacyjna, informację 
o śmierci hierarchy potwierdziła 
kuria metropolitalna w Poznaniu. 

Sylwetkę kapłana, który po-
sługę duszpasterską w Diecezji 
Łomżyńskiej sprawował w klu-
czowych latach przełomu między 
okresem PRL a III Rzeczpo-
spolitej, przybliża w niektórych 
aspektach ksiądz Witold Jemie-
lity w opracowaniu dla Studiów 
Teologicznych 14 (1996). 

„Ksiądz Biskup Juliusz Pa-
etz urodził się 2 lutego 1935 r. 
w Poznaniu. Święcenia kapłań-
skie przyjął 28 czerwca 1959 r. 
Pracował jako wikariusz w Ostro-
wie Wielkopolskim . Następnie 
studiował teologię dogmatyczną 
na Katolickim Uniwersytecie 
Lubelskim , kontynuował te stu-
dia w Rzymie, uzyskując stopień 
doktora teologii w zakresie ekle-
zjologii patrystycznej. W 1967 r. 
został współpracownikiem sekre-
tarza generalnego Synodu Bisku-
pów kardynała Władysława Ru-
bina. W 1976 r. papież Paweł VI 
mianował ks. J. Paetza prałatem 
Antykamery papieskiej. W ten 
sposób wszedł on do grona osób 
posługujących bezpośrednio oso-
bie Papieża. Na tym stanowisku 
był przy Pawle VI, Janie Pawle 
I i Janie Pawle II, aż do grudnia 

1982 r.
Dnia 20 grudnia 1982 r. Jan 

Paweł II mianował ks. J. Paetza 
Biskupem Łomżyńskim i 6 stycz-
nia 1983 r. sam udzielił święceń 
biskupich. Nominat objął Diece-
zję 25 stycznia i odbył ingres do 
katedry 13 marca 1983 r. Dnia 11 
kwietnia 1996 r. papież Jan Paweł 
II mianował bpa J. Paetza Arcy-
biskupem Poznańskim”. 

Ksiądz Witold Jemielity 
przypomina m. in., że w okresie 
rządów bpa J. Paetza w Łom-
ży erygowano 34 parafie. Było 
w tym czasie przede wszystkim 
wydarzenie, które zapisało się 
w historii Łomży na trwałe.

„Na szczególną uwagę za-
sługuje pobyt Ojca Świętego 
w Łomży w dniach4 i 5 czerw ca 

1991 r. Było to podczas czwartej 
podróży papieskiej do Polski. Je-
dynie dzięki osobistym zabiegom 
bpa J. Paetza Łomża znalazła 
się na trasie tej podróży. Ksiądz 
Biskup w swoim nauczaniu czę-
sto mówił o Ojcu Świętym, przy 
większych spotkaniach z ducho-
wieństwem - w wielki czwar-
tek, z okazji sympozjów - słał 
telegram y do Papieża. W pre-
zbiterium katedry łomżyńskiej 
umieścił popiersie Jana Pawła II 
i stosowną tablicę, w ogrodzie 
seminaryjnym -posąg Papieża. 
Na spotkanie z Ojcem Świę-
tym uporządkowano otoczenie 
katedry. Bp J. Paetz rozbudował 
seminarium duchowne i powięk-
szył dom biskupi” – podaje ksiądz 
Witold Jemielity.

Są w mediach także informa-
cje, że to właśnie biskup Juliusz 
Paetz zapoczątkował w Łomży 
tworzenie diecezjalnych mediów, 
począwszy od periodyku „Głos 
Katolicki”.   

KAI przypomina także bliż-
sze biograficzne informacje do-
tyczące zmarłego. Studiował 
w Arcybiskupim Seminarium 
Duchownym w Poznaniu, na Ka-
tolickim Uniwersytecie Lubel-
skim, Papieskim Uniwersytecie 
Gregoriańskim i Papieskim Uni-
wersytecie św. Tomasza „Angeli-
cum” w Rzymie, które ukończył 
doktoratem teologii. Święcenia 
kapłańskie przyjął z rąk abp. An-
toniego Baraniaka w katedrze 
poznańskiej 28 czerwca 1959 r.

20 grudnia 1982 r. został mia-
nowany biskupem łomżyńskim; 
sakrę biskupią otrzymał 6 stycz-
nia 1983 r. w Rzymie z rąk Ojca 
Świętego Jana Pawła II. Dnia 
11 kwietnia 1996 roku Ojciec 
Święty Jan Paweł II mianował 
go arcybiskupem poznańskim. 
Kanoniczne objęcie Archidie-
cezji Poznańskiej miało miejsce 
w dniu 23 kwietnia 1996 r.

28 marca 2002 r. Ojciec Świę-
ty Jan Paweł II przyjął rezygnację 
abp. Juliusza Paetza z urzędu me-
tropolity poznańskiego. Wiązało 
się to z głośnymi swego czasu 
oskarżeniami hierarchy o niewła-
ściwe zachowania. 

Pogrzeb śp. abp. Juliusza Pa-
etza odbędzie się w katedrze po-

znańskiej. Będzie miał charakter 
ściśle prywatny. Miejsce pochów-
ku, jak również forma pogrzebu, 
zgodne z normami Kodeksu Pra-
wa Kanonicznego, zostały ustalo-
ne w wyniku konsultacji ze Stolicą 
Apostolską i Nuncjaturą Apostol-
ską w Polsce oraz Rodziną Zmar-
łego – podała poznańska kuria.

Odszedł 
wspaniały 

pedagog Halina 
Grużewska

Po długiej chorobie odeszła 
13 listopada do Pana śp. Halina 
Grużewska, nauczycielka Zespo-
łu Szkół Ekonomicznych i Ogól-
nokształcących nr 6 w Łomży, 
oddana młodzieży wychowaw-
czyni i wspaniała pedagog.

Nabożeństwo Żałobne odby-
ło się 15 listopada w Kaplicy pw. 
Św. Józefa przy ul. Przykoszaro-
wej w Łomży. 

Odszedł arcybiskup Juliusz Paetz

Caritas dziękuje
Wicemarszałek województwa podlaskiego 
Marek Olbryś znalazł się wśród osób, które 
otrzymały podziękowania Caritas Diecezji Łom-
żyńskiej za współpracę. Uroczystość odbyła się 

w Centrum Kultury przy Szkołach Katolickich 
w Łomży.

Inicjatywy podejmowane przez Caritas 
to m. in. zbiórki żywności dla uboższych 
rodzin, organizowanie letniego wypo-
czynku dzieci i młodzieży czy codzienna 

opieka nad potrzebującymi.  Są to tak-
że spotkania, pielgrzymki, konkursy. We 
wszystkich działaniach biorą udział wo-
lontariusze, którzy pomagają organizacji.          

Łomżyńska Caritas kierowana przez 
księdza Andrzeja Mikuckiego to około 140 

szkolnych kół i drugie 
tyle zespołów parafial-
nych. Zaangażowanych 

jest blisko  5 tysięcy osób. To m. in. artykuły 
spożywcze za 4 miliony złotych przekazane 
w ostatnim roku czy letni wypoczynek dla 3 
tysięcy uczniów, także w z polskich środo-
wisk na Białorusi i Ukrainie.

Podczas spotkania biskupi Janusz 
Stepnowski i Tadeusz Bronakowski za-
inaugurowali tradycyjną akcję "Wigilijne 
Dzieło Pomocy Dzieciom".
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Jak informuje portal lomza.pl, na 
poziomie 88 procent szacowany jest 
aktualny stan zaawansowania prze-
budowy zabytkowej Hali Targowej 
na Halę Kultury. Obiekt po realizacji 
będzie otwarty 6 dni w tygodniu mi-
nimum przez 8 godzin na dobę, w tym 
co najmniej 2 dni w tygodniu w godzi-
nach popołudniowych. Jego oficjalne 
otwarcie planowane jest w kwietniu 
przyszłego roku. Wspólnie z dzienni-
karzami inwestycję wizytowali pre-
zydent Mariusz Chrzanowski i jego 
zastępca Andrzej Garlicki.

„Przebudowa zabytkowej 
Hali Targowej na Halę Kultury 
w Łomży wraz z jej wyposaże-
niem” realizowana jest z dofinan-
sowaniem z Ministerstwa Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego 
w ramach Programu Operacyj-
nego Infrastruktura i Środowisko 
2014-2020.

– Środki w wysokości prawie 
10 milionów złotych pozyska-
liśmy w 2017 roku, a budowę 
rozpoczęliśmy wiosną 2018 roku 
i chcemy ją zakończyć w połowie 
marca 2020 roku – przypomniał 
prezydent Mariusz Chrzanowski 
informując, że w ramach otwarcia 
obiektu planowany jest trzydnio-
wy cykl wydarzeń kulturalno – 
rozrywkowych. - Skala wydarzeń, 
które będą się tu odbywały jest 
ogromna. Dlatego angażujemy 
wszystkie instytucje kultury, sto-

warzyszenia, młodzież, seniorów 
i na pewno każdy będzie chciał 
podczas otwarcia pokazać coś 
wyjątkowego – wyjaśniał prezy-
dent Mariusz Chrzanowski.

Po zakończeniu prac oferta 
kulturalno – edukacyjna obiektu 
skierowana zostanie do zróżni-
cowanej grupy odbiorców: dzieci, 
młodzieży, dorosłych, seniorów, 
osób niepełnosprawnych, grup 
defaworyzowanych. Część wyda-
rzeń, które mają odbywać się na 
jego terenie będzie bezpłatna, jak 
na przykład wystawy, spotkania 
plenerowe, ale będą też imprezy 
biletowane.

W Hali Kultury będzie podej-
mowana współpraca także z pla-
cówkami artystycznymi z krajów 
nadbałtyckich i Białorusi. 

- Będziemy starali się anga-
żować tamtejszą Polonię oraz 
akcentować położenie Łomży. 
Zapraszane będą całe grupy, aby 
pracowały nad spektaklami, wy-
stawami, realizacjami muzycz-
nymi. Szczególnym polem dzia-
łania powinna być tu współpraca 
z teatrami amatorskimi – mówił 
prezydent Łomży, podkreślając 
prowadzenie cyklicznej działal-
ności teatralnej adresowanej do 
młodzieży i dorosłych.

Hala Kultury powinna stano-
wić także ważny element na ma-
pie muzycznej miasta.

- Nie ma w Łomży sali, 
w której można przeprowadzić 
koncerty, w których uczestniczy 
się na stojąco, a taką salą tutaj 
będziemy dysponowali. Ponadto 
wielkość sceny, poprzez jej mo-
dułowanie, można będzie ustawić 
odpowiednio do potrzeb – po-
informował zastępca prezydenta 
Andrzej Garlicki.

W obiekcie znajdzie się też 
sala multimedialna, która będzie 
stanowiła innowacyjne miejsce 
służące różnym formom aktyw-
ności twórczej dzieci, młodzieży 
i dorosłych. Głównym jej celem 
będzie inspirowanie twórczości, 
promocja nowych wartościo-
wych zjawisk artystycznych, po-
pularyzacja i wspieranie rozwoju 
nowych metod edukacji kultu-
ralnej oraz kreowanie wydarzeń 
artystycznych i edukacyjnych, 
we współdziałaniu z instytucja-
mi kultury, instytucjami oświa-
ty oraz twórcami, edukatorami 
i menadżerami sztuki.

Oferta kulturalna planowa-
na do realizacji w Hali Kultu-
ry będzie wdrażana m.in. przy 
udziale łomżyńskich instytucji 
kultury: Muzeum Północno – 
Mazowieckiego (okazjonalne 
warsztaty artystyczne związane 
z konkretnymi okresami roku), 
Teatru Lalki i Aktora (warsztaty 
teatralne, spektakle teatralne dla 

dzieci, młodzieży, dorosłych, se-
niorów, a w ramach nowych form 
uczestnictwa spektakle oraz im-
prezy interdyscyplinarne), Miej-
skiego Domu Kultury – Domu 
Środowisk Twórczych (warsztaty 
taneczne, wokalne, instrumental-
ne, międzypokoleniowe warszta-
ty interdyscyplinarne, warsztaty 
kreatywności), Miejskiej Biblio-
teki Publicznej oraz Filharmonii 
Kameralnej im. Witolda Luto-
sławskiego w Łomży.

W przebudowywanym bu-
dynku znajdzie się też Punkt In-
formacji Turystycznej, w którym 
będą dostępne informacje doty-
czące oferty kulturalnej propo-
nowanej przez Halę Kultury oraz 

inne instytucje kultury na terenie 
miasta i regionu. Nie zabraknie 
także toalety publicznej.

Zastępca prezydenta An-
drzej Garlicki podkreślał, że 
pomieszczenia tego obiektu nie 
będą wykorzystywane do dzia-
łalności innej niż kulturalna, 
a prowadzona przez wyłoniony 
w przetargu podmiot kluboka-
wiarnia ma sprzyjać poszerzeniu 
oferty dla uczestników wydarzeń 
w hali. Dodał również, że jej uzu-
pełnieniem będzie przebudowa 
placu Starego Rynku. Jeśli uda 
się pozyskać dofinansowanie ze-
wnętrzne, to prace ruszą już wio-
sną przyszłego roku i zakończą 
się jesienią 2021 roku.

Hala Kultury ożyje w kwietniu 2020 roku

Dochody w wysokości 419.475.995 zł i wydatki 
na poziomie 442.508.209 zł zakłada projekt 
budżetu miasta Łomża na 2020 rok. Jak podaje 
miejski portal lomza.pl, planowane dochody 
są na poziomie roku bieżącego zaś zakładane 
wydatki są wyższe o ponad 20 mln zł. Deficyt 
przyszłorocznego budżetu to 23.032 214. zł, 
który zostanie pokryty środkami pochodzącymi 
z zaliczek na realizację projektów z udziałem 
środków z budżetu UE w kwocie 3.881.914 zł 
oraz kredytem długoterminowym w wysokości 
19.150.300 zł.

W zaproponowanym Radzie Miejskiej 
przez prezydenta Mariusza Chrzanow-
skiego projekcie przyszłorocznego istotne 
miejsce zajmują zewnętrzne źródła 

- Na wzrost dochodów majątkowych 
możemy liczyć, gdyż złożyliśmy wnioski 
o dofinansowanie oraz jesteśmy w trak-
cie przygotowania kolejnych, o których 
wsparcie ze środków zewnętrznych bę-
dziemy się ubiegali w pierwszych miesią-
cach nowego roku. Mają to być fundusze 
unijne i celowe oraz dotacje z budżetu 
państwa – informuje prezydent dodając, 
że wzrost dochodów bieżących spowo-

dowany jest głownie wyższymi dotacja-
mi na zadania zlecone, głównie Program 
Rodzina 500+ (o 15,49%). Zakładane są 
również nieco wyższe dochody własne po-
datkowe (o 2,82%), pomimo utrzymania 
stawek podatkowych na niezmienionym 
poziomie. Wyższe powinny być też wpły-
wy z tytułu transferów z budżetu państwa 
(subwencje o 5,75% i udziały w PIT i CIT 
o 6,26%), co wynika z informacji uzyska-
nej od Ministra Finansów.

Wydatki ogółem na oświatę i eduka-
cyjną opiekę wychowawczą mają wynieść 
156.262.043 zł. – Subwencja oświatowa 
ma wynieść 105.438.186 zł, dotacja przed-
szkolna 2.766.225 zł, zaś fundusze unijne 
1.721.980 zł. Oznacza to, że ze środ-
ków własnych musimy wygospodarować 
46.335.652 zł – informuje zastępca prezy-
denta Andrzej Stypułkowski, dodając, że 
do rządowych podwyżek dla nauczycieli 
prawie połowę dołożyć musi samorząd. 

Wydatki bieżące na oświatę zaplano-
wano w łącznej kwocie 145.924.084 zł, 
co stanowi 98,71% przewidywanego wy-
konania 2019 r., zaś po uwzględnieniu re-

zerwy na oświatę w kwocie 2.058.402 zł, 
powyższa relacja będzie wynosiła 100,1%. 
W 2019 r. planowane jest wydatkowanie 
1.474.052 zł na zwroty szkołom nie sa-
morządowym środków z tytułu niedo-
szacowania dotacji za lata ubiegłe, zaś na 
2020 r. wydatki w tym zakresie zaplano-
wano w kwocie 100.000 zł. Uwzględniając 
powyższe relacja planowanych wydatków 
bieżących na oświatę na 2020 r. do prze-
widywanego wykonania 2019 r. wynosi 
101,51%. 

Największy procentowy udział w wy-
datkach ogółem ma dział „Oświata i wy-
chowanie” (32,13%), duży udział ma rów-
nież dział „ Rodzina”, (19,11%). Łącznie, 
działy edukacyjne oraz z zakresu pomocy 
społecznej stanowią 61,22% budżetu ogó-
łem. 

Największymi pod względem finan-
sowym inwestycjami w przyszłorocznym 
budżecie miasta są zadania: „Przebudowa 
i rozbudowa budynku Filharmonii Ka-
merlanej im. Witolda Lutosławskiego” 
(14,5 mln zł), „Termomodernizacja bu-
dynków użyteczności publicznej i budyn-
ku komunalnego” (10,3 mln zł), „Prze-
budowa ul. Dwornej oraz rozbudowa ul. 
Giełczyńskiej” (7,5 mln zł), „Infrastruktu-
ra sportowa przy Szkole Podstawowej nr 
2” (6,4 mln zł), „Przebudowa zabytkowej 
Hali Targowej na Halę Kultury wraz z wy-
posażeniem (5 mln zł), „Zrównoważona 
mobilność miejska” (4 mln zł)

Prawie 420 milionów w miejskiej 
kasie w przyszłym roku 



19literatura

Meandry Losu – Powieść z nieznaną 
historią w tle, tom II, cz. 14Zenon 

Krajewski

„Meandry Losu” to cykl powieściowy o trud-
nej polskiej historii w I połowie XX wieku na 
wschodnim Mazowszu (Łomża i okoliczne 
powiaty), w którym ukazane zostały pog-
matwane losy Polaków i Żydów w obliczu 
wojny, okupacji sowieckiej, a potem nie-
mieckiej. Autorem jest Zenon Krajewski. 
W tym wydaniu Tygodnika Narew publiku-
jemy odcinek 14 Tomu II, zatytułowanego 
“Pod sowieckim butem”. 

W drugiej połowie kwietnia wio-
sna w setnieńskich okolicach wydawa-
ła się już być w pełni rozkwitu. Było 
już po świętach, więc chłopi wylegli 
na pola, aby zaorać te spłachcie ziemi, 
które zostawili jesienią do roboty na 
wiosnę i zasiać lub zasadzić na nich to, 
co potrzebowali rozmnożyć na potrze-
by swoje i swojego dobytku. 

Michał Łyn także wyszedł do ro-
boty w polu, ale nie miał w sobie tej 
radości, którą odnawiał co roku w 
czasie budzenia się do życia całego 
świata przyrody. Nie raz i dwa rzucał 
pracę i biegł do domu, aby sprawdzić 
czy wszystko tam w porządku. Bał się 
o swoją żonę, że zasłabnie. Już chciał 
zatrzymać w domu Marysię, aby miała 
baczenie na wszystko i w razie potrze-
by szybko dała mu znać o kłopocie, ale 
dziewczynka chciała chodzić do szkoły, 
więc nie miał serca całkowicie oderwać 
jej od tej rozrywki. Nie puszczał jej do 
Drogoszewa tylko wtedy, gdy sam mu-
siał wyjechać ze wsi na kilka godzin w 
jakiejś sprawie. 

Łynowa coraz gorzej znosiła swo-
ją ciążę. Starała się nie narzekać, bo 
uznawała to za słabość charakteru. 
Często musiała kłaść się i odpoczywać, 
bo miała zawroty głowy i robiło jej się 
słabo. Nie ubierała już swoich starszych 
dzieci i nie zajmowała się nimi wiele. 
Ten obowiązek scedowała na Michała. 
Sama starała się zadbać o małą Halin-
kę, bo Michał nie był zbyt zręczny do 
obchodzenia się z takim maleństwem. 
Musiała ją umyć, przewinąć i nakar-
mić, ale bała się o swoją małą istotę, że 
coś jej niechcący zrobi, jeśli straci przy-
tomność. Gdy brała dziecko na ręce, 
natychmiast siadała na łóżko. Dom co-
raz bardziej był przez nią zaniedbywa-
ny. Michał patrzył na to z bólem serca 
i sam starał się robić to, czego nie była 
już w stanie zrobić jego cierpiąca żona, 
ale nie potrafił tego wszystkiego wyko-
nać równie dobrze jak kobieta. 

Przed Wielkanocą, w Wielkim 
Tygodniu, przyjechała pomóc w sprzą-
taniu jego siostra z Jankowa. Sama była 
przy nadziei, więc niewiele pomogła. 
W Wielką Sobotę przysłała męża  z 
mięsiwami, sałatkami i wypiekami. 
Święta wielkanocne obie tak blisko 
spokrewnione rodziny spędziły tym 

razem oddzielnie. Jedni w Setnie, dru-
dzy w Młodzianowie. Jankowski miał 
swoje gospodarstwo, swój niemały 
dobytek, którego trzeba było doglądać 
przynajmniej rano i wieczorem, a jego 
żona, chociaż nie  uskarżała się na nic, 
miała rodzić już w połowie maja. Na 
nią też musiał mieć baczenie. Nikt nie 
narzekał, Jankowscy rozumieli, że sy-
tuacja Łynów jest znacznie gorsza.

Tuż po świętach Michał posta-
nowił poprosić sąsiadkę Zawilską, 
aby pobyła z jego żoną w domu, kie-
dy on miał coś pilnego do zrobienia. 
Wahał się jednak i tak schodził dzień 
za dniem, ale gdy jednego dnia zastał 
żonę leżącą bez czucia na łóżku posta-
nowił działać. Postanowił też zatrzy-
mać w domu Marysię, aby Zawilska 
mogła nauczyć ją chociażby przygoto-
wywania obiadów. No i żeby wyręczała 
Łynową w stałej opiece nad Halinką, 
zajmując przy tym czas Lutkowi i Zosi. 
U Zawilskiej spotkał Budziszową, któ-
ra z miejsca zaoferowała się z pomocą, 
ale odmówił jej bez dyskusji. Zapropo-
nował jej tylko, aby przez Zawilską po-
dawała zioła, które mogłyby jego żonę 
wzmocnić i poprawić jej samopoczucie. 
Więcej nie dało się zrobić. Nie chciał z 
nią mieć żadnych kontaktów.

Michał modlił się nieustannie, 
bezgłośnie, w domu i poza nim, o 
zdrowie dla żony, ale od Wielkanocy 
przestał jeździć na niedzielne msze 
do kościoła w Miastkowie. Jego nie-
obecność w kościele nawet w tak 
uroczyste święto jak Zesłanie Ducha 
Świętego, przypadające w tym roku 
w szóstą rocznicę śmierci Marszałka, 
czyli dwunastego maja, zauważył w 
końcu proboszcz. Zaniepokoiła go owa 
nieobecność Łyna w ciągu kolejnych 
kilku tygodni i sam natychmiast po 
zakończeniu mszy wysłał kościelnego, 
aby znalazł sołtysa lub kogoś z Setna 
i przyprowadził do zakrystii. Szczęśli-
wie na sumie tego dnia był Zawilski i 
kościelny mógł szybko sprowadzić go 
do księdza.

Zatrwożony sołtys Setna przy-
kładnie powitał swego proboszcza i 
schylił się ucałować jego dłoń. Ten nie 
oponował.

- Co tam stało się z twoim sąsia-
dem? – zapytał zniecierpliwiony dusz-
pasterz bez ogródek.

- Z kim, z Michałem?
- A masz bliższego? Toż przecież 

o niego mi chodzi – odpowiedział po-
śpiesznie. – Od kilku tygodni nie wi-
dzę go w kościele.

- Michał ma kłopot, proszę księ-
dza dobrodzieja. Jego żona źle prze-
chodzi ciążę. Słabuje. On nie może jej 
zostawić bez opieki.

- To nie ma sąsiadów, żeby się nią 
zajęli podczas jego nieobecności? Czy 
tak wiele czasu zajmuje przybycie na 
mszę? Jak mi się zdaję to od lat się 
przyjaźnicie. To chyba do czegoś to 
zobowiązuje? – duchowny wystrzelił w 
Adama litanię pytań i pretensji.

- Tak, proszę księdza proboszcza 
– Zawilski w poczuciu winy nie śmiał 
spojrzeć na księdza – ale on nie chce 
jej zostawiać nawet na dwie godziny. 
Moja codziennie do nich chodzi, aby 
coś pomóc i wdrożyć małą Marysię do 
codziennych obowiązków.

- Powiedz mu zaraz dzisiaj, jak 
wrócisz ze mszy, że chcę go tu wi-
dzieć tak szybko, jak to możliwe. Może 
przyjechać nawet dziś wieczorem. Do 
księdza to tak jak do lekarza, każda 
pora jest dobra. 

Odwrócił się od Zawilskiego, da-
jąc mu do zrozumienia, że posłuchanie 
skończone. Sołtys Setna pokłonił się 
zatem i niezwłocznie wyszedł z zakry-
stii. Szybko wrócił do wozu, przy któ-
rym czekała żona i dzieci, zarządzając 
wyjazd do Setna. Najkrótszą drogą 
przez Gałkówkę, wrócił do domu, po 
drodze wyjaśniając kobiecie powody 
swego wezwania przez proboszcza. Po 
wprowadzeniu koni do stajni natych-
miast, tak jak stał poszedł do Łynów. 
Zastał Michała przy kuchni, pilnujące-
go dogotowującej się zupy i ziemnia-
ków na drugim palenisku.

- Co cię, Adaś, przygnało tu w po-
rze obiadowej? – spytał gospodarz, po-
dając mu rękę, zdziwiony niecodzienną 
porą wizyty.

- Nasz ksiądz proboszcz. Ot co – 
Zawilski przysiadł na krześle. – Za-
uważył, że ostatnio nie chodzisz do 
kościoła. 

- I pewnie wypytywał cię dlaczego.
- A jakże. Powiedziałem jemu w 

kilku zdaniach jak sprawy stoją. No i 
chce cię widzieć u siebie.

- A powiedział kiedy? – Michał 
potarł z zafrasowaniem swoją szczeci-
nę na brodzie.

- Natychmiast. Nawet dziś wie-
czorem.

- No popatrz go. A kiedyś mi mó-
wił, żeby wieczorami go nie odwiedzać, 
bo to zainteresuje tych, co nie trzeba.

- Widocznie zmienił zdanie. Tak 
mi się zdaje, że strasznie mu pilno cię 
zobaczyć. I co, zostawisz Gienię i po-
pędzisz do niego?

- Chyba nic innego mi nie pozo-
staje – odpowiedział Łyn z namysłem. 
– Zjemy obiad, oporządzę dobytek, 
ogarnę się i pojadę. – Czy twoja mo-
głaby tu przyjść na czwartą? – spytał. 

- Przyślę ci ją – zapewnił Adam, 
szykując się do wyjścia.

- Bóg zapłać, przyjacielu – Mi-
chał poklepał go po ramieniu. – Mu-
szę do niego pojechać, jak wzywa.

- To ogarnij się i jak moja przyj-
dzie, ruszaj – Zawilski podał mu 
rękę i wyszedł.

Dwie godziny potem Łyn rad 
nierad wyruszył do Miastkowa. Nie 
mógł odmówić życzeniu proboszcza, 
ale tym razem nie był zadowolony z 
tej przymuszonej wizyty. Zajechał 
przed bramę plebanii i uwiązał ko-
nie u płotu, zakładając im worki z 
owsem, aby miały zajęcie. Podbiegł 
do frontowych drzwi plebanii i za-
pukał. Otworzył mu sam proboszcz.

- Niech będzie pochwalony…
- Na wieki wieków – ksiądz 

szybko zlustrował wzrokiem Micha-
ła. – Wejdź. Bez zbytniej zwłoki od-
powiedziałeś na moją prośbę. 

Poprowadził Łyna do swoje-
go sekretariatu i wskazał krzesło. 
Sam usiadł po drugiej stronie biur-
ka. Przez chwilę milczał, uważnie 
przyglądając się przybyłemu. Michał 
zmizerniał i schudł, a nieustanna 
udręka i zgryzota była wyraźnie wi-
doczna na jego twarzy.

- Ostatnio zaniedbujesz Pana 
i Kościół Jego. Miałem do ciebie 
prośbę, bo zaczyna się coś dziać na 
granicy. Razem z wiosną Niemcy się 
ożywili i nasi też mają swoje zadania. 
Liczyłem na twoją pomoc, ale ty-
dzień w tydzień nie widuję cię teraz 
w moim kościele. Dlaczego?

- Moja żona źle przechodzi cią-
żę. Jest słabowita. Nie przemyślał-
bym stojąc tu na mszy czy coś się z 
nią nie stało.

- A poprosić o pomoc sąsiadów 
nie możesz? Ktoś te dwie godziny 
mógłby z nią posiedzieć. 

- Każdy ma swoje życie. Nawet 
Zawilskich nie mogę prosić zbyt 
często o pomoc. A tym bardziej w 
niedzielę. Wtedy każdy zajmuje się 
swoim gniazdem. Nie odwiedza 
czyichś.

- No dobrze, dobrze. Rozumiem 
– duchowny odpowiedział pospiesz-
nie. – Ale czy jest aż tak źle, że nie 
masz czasu na nic?

- Źle, proszę księdza – w oczach 
Michała pojawiły się łzy. – Ona nie-
wiele może robić. Często tylko leży. 
A czasem to nawet traci przytom-
ność. Wszystko w domu spada na 
mnie i na moją wychowanicę Mary-
się, najstarszą z dzieci.

- Ale to przecież też dziecko. Ile 
ona ma lat?

- Dziewięć skończyła. Musiałem 
ją zatrzymać w domu. Ktoś musi 
mieć baczenie na wszystko. Mój 

chłopak jest od niej młodszy o po-
nad rok, a dziewczynka prawie czte-
ry. Tylko ona może mi pomóc. 

- Aj, Michasiu – proboszcz 
pokiwał głową w zamyśleniu. – Ja 
chciałem cię prosić o przysługę, a tu 
widzę, że sam muszę ci pomóc. Two-
ja żona potrzebuje lekarza, bo coś z 
tą jej ciążą jest stanowczo nie tak. 
Spróbuję ci go załatwić i sprowadzić. 
Niech ją zbada i wyda opinię.

- Bóg zapłać! Dla niej każda 
następna ciąża jest trudniejsza do 
przejścia. Dwoje dzieci nam Bóg za-
brał. Boję się o nią!

- Widzę, że jesteś załamany. 
Sam nie wiem jakich tu użyć słów 
pocieszenia. Wiara i nadzieja są tu 
najważniejsze. Trzeba wierzyć i mieć 
nadzieję, że wszystko dobrze się 
skończy. Kobiety to czasem delikat-
ne i kruche istoty, ale to one wydają 
nowe życie – zastanowił się przez 
chwilę. – Zaraz, zaraz, a ta wasza zie-
larka? Ona nie może coś pomóc, nie 
może opiekować się nią na co dzień?

- To niemożliwe, bo moja żona 
nie lubi jej i nie chce, żeby ona ją 
odwiedzała – zakłopotany Łyn od-
powiedział szczerze.

- To w takim razie rzeczywiście 
problem. Muszę szybko sprowadzić 
lekarza do twojej kobiety, Michale. 
O moich prośbach zapomnij. Ktoś 
inny pomoże tamtym potrzebują-
cym. Przerzut zrobimy w innym 
punkcie. W innych okolicznościach, 
daj Bóg, pomożesz ratować ojczy-
znę. Ale teraz my wszyscy musimy 
zebrać siły, aby uratować twoją małą 
ojczyznę, rodzinę – wstał od biurka, 
natychmiast to samo uczynił Łyn. – 
Jedź teraz do domu. Na dniach spro-
wadzę ci lekarza, dobrego lekarza.

- Ale …
- O koszta się nie martw. Pozwól 

mi to wziąć na siebie. 
- Ale …
- Ani słowa już więcej. Kto ci 

pomoże w duchowej rozterce jak 
nie ja, twój przewodnik? Wracaj do 
domu. I nie poddawaj się złym my-
ślom– lekko popchnął go do wyjścia.

- Bóg zapłać, księdzu – Michał 
schylił się, aby ucałować ręce pro-
boszcza, ale on ich mu nie podał, 
tylko szybkim krokiem podszedł do 
drzwi i wyprowadził go na zewnątrz. 

- Siadaj teraz na wóz i do domu. 
I nic już nie mów. 

Łyn chciał jeszcze coś powie-
dzieć, ale poza „Szczęść Boże” nic 
już nie wydukał. Odwrócił się i szyb-
kim krokiem podszedł do koni, po-
zdejmował im worki, odwiązał lejce 
i odjechał. 
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W auli II Liceum Ogólnokształcącego 
w Łomży 86 osób otrzymało  stypen-
dia prezydenta Łomży za szczególne 
osiągnięcia naukowe i sportowe oraz 
nagrody edukacyjne. Urząd Miejski 
w związku ze stypendiami otrzymał 
ogółem 105  wniosków w tym: 39 na-
ukowych i 66. Na nagrody edukacyjne 
wpłynęło 16 wniosków. 

Stypendia naukowe otrzy-
mały 33 osoby – z czego naj-
więcej, bo 8, przypadło uczniom 
I Liceum Ogólnokształcącego, 
6 - Publicznego Gimnazjum nr 
6 (funkcjonującego do niedawna 
przy pierwszym "ogólniaku"). 
W kategorii podstawówek 5 
stypendystów uczy się w Szkole 
Podstawowej nr 7. 

Przyznano również 38 sty-
pendiów sportowych – po 4 
stypendystów mają: II Liceum 
Ogólnokształcące i Zespół 
Szkół Ekonomicznych i Ogól-
nokształcących nr 6, 2 - Pu-
bliczne Gimnazjum nr 6, z ko-
lei 8 uczniami "sportowcami" 
wśród szkół podstawowych 
może pochwalić się "Dziewiąt-
ka". Piętnastu uczniów odebrało 
nagrody edukacyjne. 

- Tych uczniów wytypowały 
szkoły, na podstawie ocen, bardzo 
dobrego zachowania, bądź też 
szczególnych wyników w spo-
rcie – mówił prezydent Łomży 
Mariusz Chrzanowski. Zwra-

cając się do uczniów podkreślał, 
że jest to dla nich szczególny 
moment, podsumowujący ich co-
dzienną pracę i trud. - Myślę, że 
te wyróżnienia jeszcze bardziej 
zmobilizują was do podejmowa-

nia kolejnych działań i wyzwań, 
rozwijania swoich pasji – dodał 
włodarz miasta.

Uczniowie będą otrzymy-
wać stypendia przez 10 mie-
sięcy, w zależności od tego jaką 

szkołę reprezentowali w ubie-
głym roku szkolnym. Licealiści 
otrzymają 180 zł, gimnazjaliści 
120 zł, zaś uczniowie podsta-
wówek 80 zł na miesiąc. Inne 
kwoty obowiązują z kolei przy 
nagrodach edukacyjnych. Tu 
przyznawane są one jednora-
zowo: 500 zł dla uczniów szkół 
podstawowych, 800 zł dla gim-
nazjów, 1000 zł dla liceów ogól-
nokształcących oraz 1200 zł dla 
techników i zasadniczych szkół 
zawodowych.

Podczas uroczystości pod-
sumowano także współzawod-
nictwo sportowe dzieci i mło-
dzieży. W licealiadzie w roku 
szkolnym 2018/2019 w kate-
gorii dziewcząt i chłopców bez-
konkurencyjne okazało się II 
LO. Wśród młodzieży szkolnej 
zwyciężyli: SP 9 (dziewczęta) 
i SP 1 (chłopcy). "Dziewiąt-
ka" – zarówno dziewczęta, jaki 
i chłopcy byli najlepsi w kate-
gorii dzieci. Zwycięskie szkoły 
otrzymały pamiątkowe dyplo-
my i puchary. Uhonorowano 
ponadto nauczycieli wychowa-
nia fizycznego.

Najlepsi nagrodzeni 

Morsy z Łomży  
rozpoczęły sezon

Sezon kąpielowy Morsy z Łomży mogą uznać za rozpoczęty, a inaugurację za 
udaną. Temperatura wody i powietrza mogła być co prawda niższa, ale i tak nie 
przeszkodziło to w bardzo energicznej kąpieli. Wśród osób, które wzięły udział 
w zimnym pluskaniu nie zabrakło nowicjuszy.

Na plaży przy moście Hubala zebrała się ogromna grupa miło-
śników listopadowej kąpieli. Do Łomży przyjechały Morsy między 
innymi z Ełku, Grajewa czy Łysych. 

- Przyjechaliśmy grupą  7-osobową z Grajewa. Łomża była pierw-
szym klubem, w którym zaczęliśmy morsować. Dopiero później zało-
żyliśmy swój klub na miejscu. Tu mamy swoich przyjaciół – przyznaje 
Mariusz z Grajewa. - Morsowanie to niesamowita dawka endorfin 
I zdrowia – dodaje Mors. 

W programie nie zabrakło wspólnej rozgrzewki, kąpieli w rzece 
przeplatanej chwilami w rozgrzanej bani, przy plaży płonęły ogniska 
oraz odbywały się gry i zabawy.

- To był mój pierwszy raz. Z zamiarem morsowania nosiłem się od 
ubiegłego roku. Namawiali mnie do tego znajomi. Wreszcie się prze-
konałem i mam nadzieję, że uda mi się to robić regularnie. Gorąco za-
chęcam do przyłączania się do Klubu Morsów Łomża – mówi pełen 
entuzjazmu Piotr Serdyński, radny Radny Rady Miejskiej w Łomży. 
Relacja w Telewizji Narew i na www.narew.info

Karolina Piaścik, II Wicemiss 
Ziemi Łomżyńskiej 2019  
już  8 grudnia podczas Gali 
Finałowej Miss Polski 2019 
w Międzynarodowym Cen-
trum Kongresowym powal-
czy o tytuł najpiękniejszej. 
Widowisko będzie można 
obejrzeć na żywo w telewizji 
Polsat.

Gala finałowa wień-
cząca 30. edycję Naro-
dowego Konkursu Pięk-
ności zbliża się wielkimi 
krokami. Już 8 grudnia 
2019 roku 24 najpięk-
niejsze Polki staną do 
walki o tytuł i koronę 
Miss Polski 2019. W tym 
także Karolina Piaścik, II 
Wicemiss Ziemi Łom-
żyńskiej 2019. Gospo-
darzem koncertu finało-
wego, stanowiącego część 
Festiwalu Piękna, będzie 
Urząd Marszałkowski 
Województwa Śląskiego, 
a sama Gala odbędzie 
się w Międzynarodowym 
Centrum Kongresowym w Kato-
wicach.

Jubileuszowa edycja kon-
kursu Miss Polski będzie miała 
szczególny charakter. Jej szcze-
góły jednak dziś jeszcze nie są 
znane. Wiadomo, że koncert 
poprowadzą Paulina Sykut- Je-
żyna i Krzysztof Ibisz. Materiały 
archiwalne komentował będzie 

Zygmunt Chajzer, który 30 lat 
temu poprowadził pierwszą Galę 
Miss Polski, natomiast rozmowy 
z kandydatkami na tzw. backsta-
gu przeprowadzi Agnieszka 
Hyży. 

Poza pięknie zaaranżowany-
mi pokazami modowych kolek-
cji, widzowie będący na Gali ale 
także ci przed telewizorami, będą 

mogli posłuchać koncertów pol-
skich gwiazd muzycznych takich 
jak: Kombii, Grzegorz Hyży oraz 
czarującej Sylwii Grzeszczak. 
Finalistki Miss Polski oprócz 
korony i tytułu, powalczą tak-
że o nagrody o łącznej warto-
ści 100 tysięcy złotych, a także 
możliwość reprezentowania kra-
ju w najbardziej prestiżowych 
konkursach piękności na świecie. 
Skoro mowa o konkursach mię-
dzynarodowych: obecnie panu-
jąca Miss Polski – Olga Buława, 
8 grudnia, dokładnie w dniu gali 
finałowej Miss Polski walczyć 
będzie w USA o koronę Miss 
Universe 2019. 

- Tego wyjątkowego dnia 
z Olgą spotkamy się wyłącznie 
wirtualnie. Na ten moment nie 
zdradzamy także, kto przekaże 
koronę nowej Miss Polski. Niech 
pozostanie to niespodzianką – 
mówią organizatorzy.

Skład finałowych zmagań 
został ustalony we wrześniu 
podczas koncertu półfinałowego 
w amfiteatrze w Międzyzdro-
jach. Wcześniej kandydatki do 
korony Miss Polski spędziły pra-
cowity tydzień w luksusowych 
apartamentach Bel Mare Resort 
w Międzyzdrojach.

Już dziś trzymamy kciuki za 
Karolinę życząc powodzenia 8 
grudnia!

Fotograf: Marta Macha 
Stylizacje: Viola.Piekut
Stylistka konkursu: Kasia Cygańska
Włosy: Zaremba International 
Academy
Makijaż: Wariacje Piękna

Karolina Piaścik w finale  
Miss Polski 2019  
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Kino Millenium gorąco wita 
w Krainie Lodu II
Repertuar 22 –  28 listopada 
Piątek 22 listopada 
Duża sala: Kraina Lodu II – godz. 
14:00, 16:00 i 18:00;  1800 gramów 
- godz. 20:15.
Mała sala:  Jak zostać świętym Mi-
kołajem – godz. 16:00; Kult – godz. 

18:00; Proceder - godz. 20:00.  
Sobota 23 listopada 
Duża sala: Kraina Lodu II – godz. 
10:00, 12:00, 14:00, i 18:00; Schro-
nienie w chmurach – godz. 16:00; 
1800 gramów - godz. 20:15.
Mała sala: Jak zostać świętym Miko-
łajem – godz. 10:00 i 14:00; Niepla-
nowane - godz. 12:00; Kraina Lodu 
II  - godz. 16:00; Kult – godz. 18:00; 
Proceder - godz. 20:00.  
Niedziela 24 listopada 
Duża sala: Kraina Lodu II – godz. 
10:00, 12:00, 14:00, i 18:00; Jutro 
czeka nas długi dzień – godz. 16:00; 
1800 gramów - godz. 20:15.

Mała sala: Jak zostać świętym Miko-
łajem – godz. 10:00 i 14:00; Niepla-
nowane - godz. 12:00; Kraina Lodu 
II  - godz. 16:00; Kult – godz. 18:00; 
Proceder - godz. 20:00.  
Poniedziałek 25 listopada
Duża sala: Kraina Lodu II – godz. 14:00, 
16:00 i 18:00;  1800 gramów - godz. 20:15.
Mała sala:  Jak zostać świętym Mi-
kołajem – godz. 16:00; Kult – godz. 
18:00; Proceder - godz. 20:00.  
Wtorek 26 listopada 
Duża sala: Kraina Lodu II – godz. 
14:00, 16:00 i 18:00;  1800 gramów 
- godz. 20:15.
Mała sala:  Jak zostać świętym Mi-

kołajem – godz. 16:00; Kult – godz. 
18:00; Proceder - godz. 20:00.  
Środa 27 listopada 
Duża sala: Kraina Lodu II – godz. 
14:00, 16:00 i 18:00;  1800 gramów 
- godz. 20:15.
Mała sala:  Jak zostać świętym Mi-
kołajem – godz. 16:00; Kult – godz. 
18:00; Proceder - godz. 20:00.  
Czwartek 28 listopada
Duża sala: Kraina Lodu II – godz. 
14:00, 16:00 i 18:00;  1800 gramów 
- godz. 20:15.
Mała sala:  Jak zostać świętym Mi-
kołajem – godz. 16:00; DKF – godz. 
18:00; Proceder - godz. 20:00. 

Recital kontrabasowy 
Muzeum Przyrody – Dwór 
Lutosławskich w Drozdowie 
oraz Uniwersytet Muzycz-
ny Fryderyka Chopina Filia 
w Białymstoku, Wydział 
Instrumentalno-Pedago-
giczny, Edukacji Muzycznej 
i Wokalistyki zapraszają na 
Recital kontrabasowy. 

Recital odbędzie się 
w wykonaniu Kamili 
Łomasko – kontrabas i Olgi Anikiej – fortepian. W programie: Paul 
Hindemith - Sonata na kontrabas i fortepian, Jules Massenet - Medi-
tation z opery Thais, oraz Nino Rota - Divertimento Concertante na 
kontrabas i fortepian. 

Recital odbędzie się w siedzibie muzeum, 23 listopada 2019 roku 
(sobota), o godzinie 18:00. Wstęp to jedyne 5 złotych.

Dziady 
– Noc 
Druga 

Miejski Dom Kultury – Dom Środowisk 
Twórczych w Łomży zaprasza na spek-
takl Teatru Wierszalin „Dziady – Noc 
Druga” w ramach projektu „Objazd 
mickiewiczowski – wzorem Redu-
ty”, który odbędzie się 21 listopada 
(czwartek), o godzinie 18:00, w MDK-
-DŚT, ul. Wojska Polskiego 3.

Jedenaście miast w czterech 
województwach wschodniej 
Polski, trzy spektakle i jedna 
idea: ukazać młodym ludziom 
piękno żywego słowa Adama 
Mickiewicza – tak w skrócie 
można opisać cykl prezentacji 
Teatru Wierszalin realizowany 
jesienią tego roku pod hasłem 
„Objazd mickiewiczowski – 
wzorem Reduty”.

Projekt nawiązuje do idei 
upowszechniania teatru i kul-
tury polskiej, jaka przyświeca-
ła wyprawom organizowanym 

w dwudziestoleciu międzywo-
jennym przez Redutę – pierw-
sze polskie laboratorium teatru. 
Zespół, stworzony przez Juliu-
sza Osterwę I Mieczysława Li-
manowskiego, pioniersko posta-
wił sobie za cel dotrzeć do miast 
I miasteczek całego kraju z naj-
lepszymi spektaklami, opartymi 
na polskich tekstach. Pierwszą 
wyprawę odbył w 1924 roku na 
Kresach Wschodnich.

Dziś Teatr Wierszalin, bio-
rąc za wzór Redutę, oferuje 
szerokiej publiczności, w szcze-
gólności młodzieży, możliwość 
żywego kontaktu z dziełami, 
kształtującymi poczucie tożsa-
mości narodowej.

W Miejskim Domu Kultury 
– Domu Środowisk Twórczych 
będziemy mogli zobaczyć spek-
takl na podstawie trzeciej części 
dramatu Adama Mickiewicza:

„Dziady – Noc Druga”
21 listopada 2019 / godzina: 18:00
MDK-DŚT Łomża, ul. Wojska Polskiego 
3
Bilety : 20/30 zł

- Przeczytać Mickiewicza - to 
jedno. Zrozumieć Mickiewicza 
- to drugie. Ale usłyszeć Mic-

kiewicza, to coś jeszcze zupeł-
nie innego. Osobiście, po dwóch 
latach spędzonych na pracy nad 
"Dziadami", mam wrażenie, że są 
one wielką partyturą. Ta muzyka 
ukryta jest w słowach, to requie-
um dedykowane męczennikom 
"narodowej sprawy” - mówi reży-
ser Piotr Tomaszczuk. 

Obsada :
W roli Konrada Rafał Gąsowski

W rolach współwięźniów:
Dariusz Matys - ksiądz Piotr, 
Senator
Monika Kwiatkowska - Pani 
Rollinson
Katarzyna Wolak - Ewa
Mateusz Stasiulewicz – Diabeł
Mateusz Krzyżewski- Diabeł

W roli Guślarza Piotr Tomaszuk

Twórcy:
Inscenizacja i reżyseria : Piotr 
Tomaszuk
Scenografia : Mateusz Kasprzak
Muzyka : Jacek Hałas
Wykonanie partii instrumental-
nych : Adrian Jakuć-Łukasze-
wicz, Piotr Tomaszuk
Zdjęcia : Wojciech Ziemski

Jubileusz 35-lecia istnienia 
Klubu Wojskowego w Łomży – 

wernisaż i koncert
Klub Wojskowy w Łomży i Regionalny 
Ośrodek Kultury w Łomży – Instytucja 
Kultury Powiatu Łomżyńskiego zapra-
szają na wystawę zbiorową artystów 
z okazji Jubileuszu 35 lecia istnienia 
Klubu Wojskowego w Łomży.

Wernisaż wystawy odbędzie 
się 26 listopada 2019 roku (wto-
rek) o godzinie 18.00, w Gale-
rii N, przy Al. Legionów 133, 
w Łomży. W programie koncert 
Łukasza Jemioły.

Łukasz Jemioła – wokalista, 
songster, specjalizuje się w pio-
senkach; retro, lat 60. i 70.- pol-
skich i angielskich, oraz nur-
cie Americana. Jako gitarzysta 
swobodnie korzysta z techniki fingerpicking. Mimo młodego wieku 
zagrał już ponad 1000 koncertów w Polsce i zagranicą! Jako wokali-
sta wielokrotnie współpracował z Włodkiem Pawlikiem – laureatem 
Nagrody Grammy, z którym współtworzy trzy projekty muzyczne. 
Laureat m. in. nagrody Teatru Polskiego Radia (muzyka), I nagrody 
na Grechuta Festiwal (2014 r.), głównej nagrody na 45. Studenckie-
go Festiwalu Piosenki w Krakowie (2009), I nagrody Festiwalu Pio-
senki Filmowej w Toruniu (2012), Grand Prix na Festiwalu OSPA 
w Ostrołęce(dwukrotnie). Występował z Marylą Rodowicz, Januszem 
Radkiem, Arturem Andrusem, Andrzejem Lampertem, Margaret, 
Piotrem Bałtroczykiem, Piotrem Fronczewskim, Małgorzatą Kożu-
chowską, Maciejem Zakościelnym, Maciejem Miecznikowskim oraz 
zespołem Anawa Marka Grechuty.
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M.G.: - Pamiętasz swój ostatni bieg 
"o coś"? Bieg, w którym wiedziałeś, że 
wpadasz na metę i to już koniec, że 
trzeba sobie na życie znaleźć inny pa-
tent?  

A.K.: - Nie było takiego biegu. 
Cały czas się łudziłem, że jeszcze 
coś, kiedyś... Teraz przede wszyst-
kim chciałbym wychować olim-
pijczyka, najlepiej medalistę. Dla 
sportowca, trenera, klubu, kraju, 
zwłaszcza w lekkoatletyce. czyli  
Królowej Sportu, nie ma piękniej-
szej nagrody. 
M.G.: - Wierzysz, że to przypadek po-
kierował Twoimi losami?

A.K.: - Czasem tak myślę, ale 
też, że był w tym "palec Boży". Jak 
inaczej określić, że chłopak spod 
Śniadowa, upiera się, aby iść do 
zawodówki w Warszawie. W kla-
sie stolarskiej nie było miejsc, no 
to poszedłem do hydraulicznej, bo 
tak naprawdę interesowała mnie 
tylko piłka nożna. Granie w Le-
gii czy przynajmniej w Gwardii!  
Nie chcieli mnie tam jednak. 
W pierwszej klasie szkoły średniej 
zagadnął mnie trener Edward Ba-
kuła: "Nie chciałbyś biegać, masz 
dobrą sylwetkę?" A ja w wieku 
15 lat miałem 155 centymetrów 
wzrostu i 38 kilogramów wagi. 
Ale rzeczywiście, jakoś natural-
nie dobrze biegałem technicz-
nie. Pomyślałem: czemu nie? Po 
miesiącu jednak zrezygnowałem. 
Po roku się to powtórzyło. Pod 
koniec trzeciej klasy  nauczyciel 
wuefu przypomniał sobie, że kie-
dyś biegałem, a zbliżały się Mi-
strzostwa Warszawy. Miałem 8 
miesięcy przerwy, ale skusił nas, 
bo powiedział, że będą ładne me-
dale. I my z kolegą, "mądre gło-
wy", w przeddzień przebiegliśmy 
po 1500 metrów żeby sprawdzić 
ile nam wyjdzie. Było nieźle, ale 
w dniu startu kolega miał gorszy 
wynik o 26 sekund, a ja - o dziwo - 
lepszy o 5 sekund. Zająłem drugie 
miejsce prowadząc cały bieg i tyl-
ko na końcu zabrakło mi sił przez 
ten "trening" z poprzedniego dnia. 
Postanowiłem, że będę biegał, ale 
urwał mi się kontakt z trenerem 
Bakułą. I kiedy już wydawało się 
nic z tego, po prostu spotkałem go 
na ulicy. Przypadek? A może jed-
nak "palec Boży". Wsiąkłem od 
tego dnia w lekkoatletykę i zosta-
łem do dzisiaj...
M.G: - Podobno też przypadek, albo los 
zdecydował, że trafiłeś do Prefbetu. 

A.K.: - Po  szkole zostałem 
w Warszawie. Startowałem jako 
zawodnik Warszawianki. Już wte-
dy zdarzało sie, że podpowiadałem 
kolegom: inaczej pracuj rękami, 

zwiększ częstotliwość...  Były efek-
ty, a trener dostrzegł to i skierował 
mnie na kurs instruktorski. Potem 
ukończyłem AWF w Gdańsku.     
Podjąłem pracę w Śniadowie 
w firmie Murawski Holding, ale 
nadal biegałem w Warszawiance. 
W okresie roztrenowania w Śnia-
dowie, zacząłem chodzić na si-
łownię do Darka Szymańskiego, 
znajomego nauczyciela. Okazało 
się, że przyda mu się pewna po-
moc w przygotowaniu zawodni-
ków na zawody przełajowe. Udało 
się bardzo dobrze: pierwsze miej-
sce w powiecie, drugie w dawnym 
województwie łomżyńskim. Czyli 
wrzesień 1998 roku to początek 
mojej trenerskiej przygody. 
M.G.: - Ale jeszcze nie w Prefbecie?

A.K.: - Byłem sponsorowany 
jako zawodnik przez Murawski 
Holding. A była wtedy w Łomży 
sportowa "posucha". Poza ŁKS-
-em, taekwondo, Narwią  i trój-
boistą Jerzym Sputowskim, nic 
się szczególnego nie działo. I gdy 
wygrałem takie zawody na Ma-
zowszu, wszystkie media to pod-
chwyciły. Stałem się znany. Ko-
lejny "palec Boży". Firma jednak 
przestała istnieć.  Wspomniany 
już Darek Szymański rozmawiał 
tam kiedyś z prezesem Prefbetu 
Jerzym Michalakiem o dofinanso-
waniu dla swoich podopiecznych 
i rozmowa zeszła na mnie. Za-
proponowali: niech przyjdzie  po-
rozmawiać. To było w "stylu ame-
rykańskim". Już na drugi dzień 
o świcie brat, żartowniś, budzi 
mnie: przyjechali z Prefbetu. Po-
goniłem go, żeby jeszcze pospać, 
ale okazało się, że to prawda. To 
ile pan chce - zapytali prezesi. Po-
dałem kwotę, trochę  większą niż 
w Murawskim. Dobrze - usłysza-
łem. Złapałem Pana Boga za nogi. 
Tak to czułem. 

Przez rok biegałem reklamując 
Prefbet. Myślę, że szefowie firmy 
Jerzy Michalak i Antoni Choj-
nowski, teraz też Dariusz Gomo-
liszek, dostrzegli, że to dobra pro-
mocja  Ale też, że to coś ważnego 
dla regionu, dla młodzieży. Kiedy 
ten pomysł z klubem wykiełkował, 
poszedłem do nich znów. Tak się 
to rozwinęło.
M.G.: - Bez problemów?  

A.K.: - Przyszedł gdzieś około 
roku 2000 kryzys w budownictwie. 
Okazało się jednak, że możemy 
na siebie nawzajem liczyć. Trzeba 
było ograniczyć finansowanie, na 
zawodach sypiałem w samocho-
dzie, nie dostawałem z klubu ani 
grosza przez 7 lat. Ale przetrwa-
liśmy. Dlatego teraz niech mi ża-

den "trenerski Dyzma" nie mówi 
na starcie , że ma dostawać tyle co 
Prefbet. Zresztą, z tych 20 lat było 
może 2 czy 3 takiego zwykłego 
spokoju. A tak zawsze coś. Osy, 
obszczekujące internetowe pie-
ski...  Było tego i jest sporo.    
M. G.: Może jednak wróćmy do tego, co 
się mimo przeszkód udało w tych 20. 
latach klubu "PREFBET". 

A.K.: - Zacznę jednak od 
tego, co się nie powiodło. Daniel 
Chyliński.  Największa porażka 
w mojej karierze trenerskiej  i naj-
większy mój błąd. Wspaniały, am-
bitny chłopak. Naturalnie dobry 
technicznie, poukładany, błyska-
wicznie przewidujący wydarzenia 
na bieżni. Powinienem był wtedy 
stanąć na głowie i zdobyć jakieś 
dofinansowanie, aby mógł rozwi-
jać karierę. Nie udało się. 
M .G.: A sukcesy?

A.K.: - Organizacyjny, to nie-
wątpliwie struktura klubu. Zaczy-
nało się od dziewiątki dzieciaków. 
Potem marzyłem: 20, 50, 100. Te-
raz jest około 150. Myślę sobie, że 
gdyby była prawdziwa współpraca 
z miastem i docenienie tego, co 
można przez lekkoatletykę osią-
gnąć, to mogłoby być nawet 300. 
Oczywiście w pewnej - jak to na-
zywam - siatce, czyli w powiąza-
niu z regionem. Ogniska zostały 
rozpalone w różnych miejscach, 
a główny płomień jest w Łomży. 
To ośrodek edukacyjny, gdzie po-
winni ściągać zawodnicy z mniej-
szych miejscowości po ukończe-
niu wieku młodzika. Staramy się 
zatem wspomagać pracę każdego 
z tamtych szkoleniowców. Mamy 
w tej chwili w klubie ludzi z sze-
ściu powiatów nie licząc tych spo-
za województwa podlaskiego, np. 
z Ostrowi Mazowieckiej, Pisza, 
Ełku, a do LMS przyszła zawod-
niczka z... Kalisza. 

Sukcesy sportowe, z których 

możemy być dumni  to: 142 meda-
le imprez rangi mistrzostw Polski 
w różnych kategoriach wiekowych 
w okresie tych 20 lat; 5 rekordów 
Polski, w tym dwa są jeszcze ak-
tualne; 17 reprezentantów kraju. 
Najwięcej  medali zdobyli: Justyna 
Korytkowska, Emil Dobrowol-
ski, Arkadiusz Wojno, Ewelina 
Lubiejewska, Daniel Chyliński, 
Rafał Pogorzelski. Rekordowy 
wśród klubów Ziemi Łomżyń-
skiej punktowy wynik we współ-
zawodnictwie sportowym dzieci 
i młodzieży - 299,63 w 2009 roku. 
I ustanowione wtedy dodatkowe 
osiągnięcie:  medale mistrzowskie 
w każdej z 5 oficjalnych kategorii 
wiekowych. To pokazuje jak sze-
roko działamy.                       

Równo połowa, czyli 71 me-
dali, jest autorstwa  moich za-
wodników, w tym 70 biegaczy i 1 
oszczepniczki. PREFBET to tak-
że grupa innych trenerów, instruk-
torzy, osoby współpracujące. Są to 
m. in.  Andrzej Niewiński z Sokół, 
Paweł Grygo, Andrzej Łukianiuk, 
Darek Szymański, Przemysław 
Dąbkowski, Czarek Koziarski 
z Ciechanowca, Andrzej War-
daszko z Ostrowi Mazowieckiej. 
Wcześniej Marcin Jesionek. Beata 
Trzonkowska i  Justyna już pro-
wadzą zajęcia. 

Ona jest zresztą moim naj-
większym  sukcesem szkolenio-
wym i - nie da się ukryć - życio-
wym. Znalazłem ją, gdy zajęła 
ostatnie miejsce w mistrzostwach 
Polski na 800 metrów. Nie wierzy-
ła, że jest w stanie coś w lekkoatle-
tyce zrobić. A jednak... Po kilku 
miesiącach współpracy rozwinę-
ła się wspaniale. A po latach jest 
moją żoną, mamy córeczkę. Jest 
także  Kasia Smakowska, obecnie 
Klepacka, przyszła do sportu dla 
koleżanki.  Kilka lat później jako 
jedyna w historii klubu zdobyła 

w jednym roku medale  w hali, 
w przełajach i na stadionie. Star-
towały w naszych barwach me-
dalistki mistrzostw świata Anna 
Jesień i Asia Fiodorow. Niewiele 
naprawdę brakowało, aby dołączył 
po swoim pierwszym mistrzo-
stwie olimpijskim kulomiot To-
masz Majewski

Mamy wspaniałą grupę spor-
towców w konkurencjach nie-
olimpijskich. Tu koronny przykład 
to Piotr Łobodziński, najlepszy 
na świecie specjalista biegania po 
schodach. Szefowie PREFBET-
-u bardzo cenią, że pokazuje logo 
firmy i Łomży na  szczycie Wieży 
Eiffla czy Empire State Building. 
M.G.: - Ale podobno dzieci i młodzież 
nie garną się teraz do sportu 

A.K.: - To nieprawda. Do Li-
ceum Mistrzostwa Sportowego 
naszej PWSIiP zgłosiło się teraz 
18 osób, a rok wcześniej były 3. 
Są sposoby motywowania. Wy-
jazdy, obozy, poznawanie cieka-
wych miejsc... Sukcesy nakręcają.  
O tym się często zapomina, że 
te dzieciaki dają pracę nauczycie-
lom. Około 40 osób ze względu 
na lekkoatletykę do Łomży przy-
szło, a nie np. do Białegostoku czy 
Kolna. To więcej niż jedna klasa, 
czyli zatrudnienie dla całej grupy 
nauczycieli, wychowawców burs. 
Strzałem w dziesiątkę jest sport 
na zaawansowanym poziomie 
w szkołach.  Zgłaszają się rodzi-
ce, dzieci przechodzą z innych 
dyscyplin. Prezes Jerzy Michalak 
opowiadał mi jak na branżowej 
imprezie spotkał  kolegę z innej 
części Polski. Syn tamtego zdo-
był srebro na zawodach. Dlaczego 
nie złoto? Bo tam byli zawod-
nicy "PREFBETU". Bardzo mi 
się przyjemnie zrobiło. Chce się 
w takich chwilach pracować po-
dwójnie.       

Jednak, by były te wszyst-
kie sukcesy, aby dźwignąć cały 
ten mechanizm organizacyjny 
pomimo tych wszystkich prze-
ciwności, potrzeba ogromnego 
wsparcia. Chciałbym podzięko-
wać za te wszystkie lata firmie 
PPB PREFBET ze Śniadowa 
za zaufanie, pomoc i traktowanie 
nas jak rodziny. Również bardzo 
duży wkład w działalność wno-
szą Urząd Miasta Łomża, Roman 
Szmyt - SWEiRP w Łomży, Ma-
rek Mackiewicz, Czesław Filip-
kowski, Krzysztof Piszczatowski 
oraz wielu innych przyjaznych 
i pomocnych nam ludzi.

Na sam koniec chcę podzię-
kować Panu Bogu, że we wrze-
śniu 1988 w ponad milionowym 
mieście, obok więzienia na Rako-
wieckiej postawił na mojej drodze 
św. pamięci mojego wspaniałego 
trenera Edwarda Bakułę i dzięki 
temu znalazłem swoją piękną dro-
gę życiową.

P.S. Aha, zapraszam chętnych 
na treningi..

Chciałbym wychować olimpijczyka
Żona, córeczka, medale, rekordy, czyli życie z Królową Sportu. W 20-lecie klubu lekkoatletycznego LŁKS  

"PREFBET Śniadowo" Łomża z prezesem i szkoleniowcem Andrzejem Korytkowskim rozmawia Maciej Gryguc  

Sztafeta 4x400 m Prefbetu, której wyniku z mistrzostw Polski w Toruniu nikt 
nie może pobic od 2008 roku. Zawodnicy (od lewej) Grzegorz Kakareko, Daniel 
Chyliński, Paweł Olszewski i Arkadiusz Wojno. Za tablicą z wynikiem Roman Szmyt 
i Andrzej Korytkowski
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Prefbet  
z historycznym 

rekordem
Trzynasty medal mistrzostw Polski 
wzbogacił tegoroczny dorobek lek-
koatletów klubu "Prefbet Śniadowo" 
Łomża. Olga Ochal została trzecią 
zawodniczką mistrzostw kraju na  
10 000 metrów.

Jak relacjonuje Andrzej Ko-
rytkowski, prezes i szkoleniowiec 
klubu, rywalizacja była częścią 
Biegu Niepodległości 11 Listo-
pada w Poznaniu. 

- Wśród ponad 11 tysięcy za-

wodników, którzy ukończyli bieg, 
wysokie 13 miejsce w kategorii 
open a jednocześnie 3 wśród 3865 
kobiet zajęła Olga Ochal. Miejsce 
to i wynik 34.20 pozwolił naszej 
reprezentantce wywalczyć brązo-
wy medal mistrzostw Polski - po-
informował trener.  - Co ciekawe, 
jest to już 13 medal z krajowego 
czempionatu w tym sezonie. To 
wyrównanie rekordowego do-
robku w 20-letniej historii klubu. 
Jednak ja osobiście wyżej cenię 
13 medali z tego sezonu niż tyle 
samo z roku 2018, ponieważ był 
to dla nas sezon trudniejszy. Od 
tego roku zmieniły się przepisy i  
klub może wystawiać tylko jeden 

zespół w rywalizacji drużynowej, 
a na długich dystansach jeste-
śmy w stanie przygotować po co 
najmniej dwie medalowe ekipy 
kobiet i mężczyzn. Myślę, że to 
odebrało nam szansę na przynaj-
mniej 1 dodatkowy medal - dodał 
Andrzej Korytkowski . 

Jak również przypomniał,  
także kontuzja Rafała Pogorzel-
skiego i  choroba Justyny Koryt-
kowskiej nie pozwoliły cieszyć się 
nam z jeszcze większego dorobku. 

Dla Olgi Ochal był  to pierw-
szy start po Igrzyskach Wojsko-
wych w Chinach, gdzie biegacz-
ka startowała w maratonie (czas 
2:37,02). 

- Po zaledwie dwóch tygo-
dniach od tak wielkiego wysiłku, 
trochę brakowało zapasu szybko-
ści na 10 kilometrów i cały dystans 
trzeba było „cisnąć na maksa”. 
Czołówka była dość  zwarta bo 
do drugiej Aleksandry Brzeziń-
skiej z MKL Toruń była strata 15 
sekund, a przewaga nad czwartą 
Katarzyną Kowalską Vectra Wło-
cławek (50-krotna medalistka 
mistrzostw Polski) to zaledwie 
12 sekund. Na szczęście motywa-
cja i forma były na tyle duże, aby 
upragniony medal został zdobyty 
- podsumował Andrzej Koryt-
kowski.

Mistrz jest tylko jeden. Nasz eksporto-
wy towerrunner Piotr Łobodziński po 
raz szósty z rzędu potwierdził swoją 
dominację na światowych klatkach 
schodowych. Wygrał prestiżowy cykl 
zawodów Vertical World Circuit. 

Tym razem to nie był space-
rek. Choć w przypadku mistrza 
biegania po schodach "spacer-
kiem" jest zapewne każde używa-
nie poziomego chodnika, a w bu-
dynkach - windy. 

Wyśmienitą formę na ten se-
zon przygotował bowiem wiel-
ki rywal Piotra Łobodzińskie-
go - Mark Bourne z Australii. 
Wyprzedził  zresztą zawodni-
ka LŁKS "Prefbet Śniadowo" 
Łomża w finałowym biegu cyklu 
w Osace, ale...     

- ...nie przeszkodziło to nasze-
mu biegaczowi w odniesieniu koń-
cowego triumfu. Zdobycz punk-
towa uzyskana w poprzednich 
biegach sezonu pozwoliła Piotrowi 
na spokojne kontrolowanie biegu, 
aby nie wypaść poza podium w Ja-
ponii - przekazuje Andrzej Koryt-
kowski, prezes klubu.

A sam Piotr Łobodziński tak-
że przesłał z Azji swój komentarz 
do zakończonej rywalizacji w cy-
klu VWC:

"Trochę szkoda tego zwy-
cięstwa. W tym 60 piętrowym 
budynku wygrywałem już trzy-
krotnie, jednak tym razem Osaka 
nie była dla mnie łaskawa. Jeden 

powód to moja forma, która nie 
jest już tak dobra jak wiosną. Do-
szła do tego  świetna dyspozycja 
mojego rywala z Australii, Mar-
ka. Wygrał i dodatkowo popra-
wił o 3 sekundy mój rekord trasy. 
Brawa za to dla niego. Jednak to 
ja  mogłem się cieszyć na mecie 
z szóstego tytułu VWC A nie 
on".

Przed Piotrem Łobodzińskim 
jeszcze jeden, ostatni bieg w tym 
sezonie - finał Pucharu Świata 
w Szanghaju. 

- Nasz sportowiec jest tu rów-
nież liderem rankingu, ale sprawa 
zwycięstwa pozostaje otwarta - 
dodaje Andrzej Korytkowski. 
Wyniki Haruka SkyRun 2019:
Mark Bourne (AUS) – 8’29”
Piotr Łobodziński (POL) – 

8’43”
Ryoji Watanabe ( JAP) – 9’02”
Kato Satoshi ( JAP) – 9’19”
Liang Liang He (CHN) – 9’41”
Kobiety
Suzy Walsham (AUS) – 10’18”
Laura Manninen (FIN) – 11’07”
Yuko Tateishi ( JAP) – 11’30”
Mie Takahashi ( JAP) – 12’02”
Sarah Frost (GBR) -–12’05”.
Końcowa klasyfikacja 2019 Ver-

tical World Circuit
1. Piotr Łobodziński (POL) – 

567 points
2. Mark Bourne (AUS) – 561 

points
3. Ryoji Watanabe ( JAP) – 539.5 

Akademiczki 
wygrały

Wrócił uśmiech na twarze zawodni-
czek KU AZS PWSIP Metal-Technik 
Łomża, czyli jedynych reprezentan-
tek łomżyńskiego sportu na najwyż-
szym w Polsce szczeblu rozgrywek 
ligowych. W kolejnym spotkaniu eks-
traklasy tenisa stołowego pokonały 
przed własną publicznością drużynę 
ATS east rent Białystok 3:0. 

Mecz wymagał dużego na-
kładu sił, zwłaszcza od Anny 
Moniki Zielińskiej, która musia-
ła walczyć pięć setów, aby zwy-
ciężyć z Zauresh Akashevą 3:2. 
Obie pozostałe Akademiczki po 
3:0 pokonały rywalki: Liu Luqi 
- Gabrielę Dyszkiewicz, a Maja 
Miklaszewska - Paulinę Kny-
szewską.

To ważne zwycięstwo, któ-
re ucieszyło trenera Wacława 
Tarnackiego, jego podopieczne 
i łomżyńskich kibiców, bo dało 

nadzieję, że skuteczna walka 
o pozostanie w ekstraklasie jest 
możliwa.

Na dwie kolejki przed koń-
cem pierwszej rundy rozgrywek 
łomżyńskie Akademiczki zajmu-
ją 7 miejsce w tabeli. O kolejne 

punkty nie będzie łatwo. bo ry-
walkami będą niepokonane jak 
dotąd zawodniczki KTS Enea 
Siarka Tarnobrzeg oraz - w dru-
gich regionalnych derbach - są-
siadki z 8 miejsca w tabeli, czyli 
Dojlidy Białystok. 

Mistrzostwo zobowiązuje.  
Piotr Łobodziński  

najlepszy na świecie 

RĘCZNA MYJNIA
ZBIGNIEW JAKACKI

 602 422 762

 Łomza, ul. Nowogrodzka 24

-CZYSZCZENIE I KONSERWACJA 
TAPICEREK SKÓRZANYCH

-ODŚWIEŻANIE I KOREKTA POWŁOK 
LAKIERNICZYCH

-CERAMICZNE I SZKLANE POWŁOKI
ZABEZPIECZAJĄCE

-TWARDE WOSKI OCHRONNE
-GLINKOWANIE I INSPEKCJA POWŁOK

LAKIERNICZYCH
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Bilety do nabycia w Telewizji 
Narew, Stary Rynek 13,  

tel. 862 167 444
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