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Drodzy Nasi Czytelnicy

Bardzo lubimy co tydzień spotykać się z Wami,  
kiedy przychodzicie na Stary Rynek po kolejne wydanie 

Tygodnika Narew. Mamy też nadzieję, że bez trudu  
możecie go znaleźć w sklepach w całej Łomży. 

Oddajemy dzisiaj w Wasze ręce świąteczne wydanie Tygodnika 
z nadzieją, że znajdziecie w nim interesujące Was tematy.
Kolejne wydanie Tygodnika Narew przygotujemy dopiero 

w styczniu, tydzień po święcie Trzech Króli. Tak wynika z układu 
kalendarza, a przede wszystkim z harmonogramu pracy 

komputerowego składu i drukarni. Prosimy o wybaczenie, ale 
także dziennikarze i pozostałe osoby z redakcji muszą spędzić 

trochę czasu z rodzinami i odpocząć.
Zatem do zobaczenia 14 stycznia 2020 roku.

Podnieś rękę, Boże Dziecię!
Błogosław Ojczyznę miłą
W dobrych radach, w dobrym bycie
Wspieraj jej siłę Swą siłą.

„Bóg się rodzi, moc truchleje”
Franciszek Karpiński
(Prawykonanie w Kościele Farnym
w Białymstoku w 1792 r.)

Chrystus przychodzi na świat, aby zamieszkać
między nami i przynieść ze sobą radość, pokój

nadzieję i miłość.
Życzę, aby Państwo doświadczyli Jego Obecności
w swoim życiu nie tylko podczas Świąt Bożego

Narodzenia, ale i w całym Nowym Roku

Wojewoda Podlaski
Bohdan Paszkowski 

Umiłowani  
Bracia i Siostry,

drodzy diecezjanie i goście, którzy w tym wyjąt-
kowym czasie – Narodzenia Pańskiego - będziecie 
przebywać na terenie naszej diecezji. Chciałem zło-
żyć wam serdeczne życzenia.  

Niech to będą święta bardzo rodzinne, przepeł-
nione spotkaniami. Nie tylko na wieczerzy wigilij-
nej, ale także tymi podczas Eucharystii w kościele 
czy wokół świątecznego stołu. Spotykajmy się ra-
zem z naszymi braćmi, matkami i ojcami.  

W czasie Pasterki przeżywamy kolejną wyjąt-
kową noc - Noc Bożego Narodzenia. W teologii 
żydowskiej są cztery takie noce: Noc Stworzenia, 
Noc Powołania Abrahama, Noc Paschalna i Noc 
Przyjścia Mesjasza. 

Cicha i święta Noc oraz sprawowana w świą-
tyniach uroczysta liturgia, wprowadzają nas w ta-
jemnicę Wcielenia Syna Bożego, która naznaczyła 
i nadal naznacza dzieje świata i człowieka. Wszak 

sam Bóg przyszedł, aby zamieszkać między nami, 
stał się rzeczywiście jednym z nas! W narodzo-
nym w Betlejem Dziecięciu, zbliżył się do człowie-
ka i dlatego we wspólnocie, którą tworzymy jako 
Chrystusowy Kościół, możemy doświadczać Jego 
dobroci i miłości. 

Niech celebracja tajemnicy Świąt Bożego Na-
rodzenia umacnia wiarę, że Bóg jest rzeczywiście 
obecny z nami, że przenika nasze serca, że zna na-
sze radości i smutki. Niech Nowy Rok będzie pełen 
mocy i darów Ducha Świętego, uzdalniających do 
odważnego dawania świadectwa chrześcijańskiego 
życia. Wszyscy bez wyjątku bądźmy „Chrystusowi” 
w nadchodzącym 2020 roku. 

Wraz z Księżmi Biskupami z całego serca przy-
zywam Bożego błogosławieństwa oraz wstawien-
nictwa Najświętszej Maryi Panny i świętego Józefa 
dla każdej rodziny i każdego z Was.

+ Janusz stepnowski

 wasz Biskup

Zdrowych, rodzinnych, 
wypełnionych 

miłością Świąt Bożego Narodzenia,
a w Nowym Roku

spełnienia marzeń,optymizmu, 
wiary i powodzenia

życzą właściciele i  pracownicy
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Dzień dobry, jestem Darek – powie-
dział wysoki mężczyzna wchodząc do 
sali, w której zgromadziły się Sprytne 
Liski. Na chwilę zapadła cisza, a nieco 
stremowana gromadka wodziła po 
sobie wzrokiem. - A ja jestem Tosia 
– rozległ się  donośny, choć cieniutki 
głosik i spośród siedzących na podło-
dze Lisków na jakiś metr uniosła się 
postać z blond włoskami. Tak minister 
edukacji Dariusz Piontkowski zawarł 

znajomość z jedną z dziewczynek, 
która uczy się i bawi w nowiutkim 
przedszkolu w Wiźnie. Co najmniej 
przyszła parlamentarzystka – skwito-
wało otoczenie ministra.

Szef resortu przysiadał na dy-
wanikach także Motylków i Só-
wek, przybijał piątki, poznawał 
kolejnych Szymków, Maje, We-
roniki, Bartków. Bawił się nie go-
rzej niż jego nowi znajomi. A ra-

zem z nim wicemarszałek Marek 
Olbryś, starosta łomżyński Lech 
Marek Szabłowski, ale chyba 
przede wszystkim wójt Mariusz 
Soliwoda. Dokonał bowiem rze-
czy niebywałej, w pełni wykorzy-
stała nadarzające się możliwości 
– jak to stwierdził starosta..

Wizna to starożytna miejsco-
wość. Pojawiała się na mapach 
wcześniej niż np. Łomża (nie mó-
wiąc już o Białymstoku). Ale to 
wydarzenie zapisze się w annałach  
miejscowości na wysokiej skarpie 
nad Narwią. W Wiźnie powstało 
przedszkole, w którym wspaniale 
bawi się i uczy 46 dzieci.

- To wielokrotnie potwier-
dzony fakt, że Ziemia Łomżyń-
ska edukacją stoi. Sama Łom-
ża jest znaczącym ośrodkiem, 
ale także w gminach inwesty-
cje w edukację są traktowane z  
wielkim zaangażowaniem. Tu 
w Wiźnie mamy kolejne tego po-
twierdzenie. A trzeba też zwrócić 
uwagę na aspekt ekonomiczny: 
przedszkole to istotne wsparcie 
dla młodych małżeństw, które 
realizują swoje plany zawodowe 
– mówi Marek Olbryś, wicemar-
szałek województwa podlaskie-

go. Do przedszkolaków z Wizny 
nie przyjechał z pustymi rękami. 
Przekazał dzieciom i młodzie-
ży zestawy z Wojewódzkiego 
Ośrodka Ruchu Drogowego 
w Łomży, które pomogą naj-
młodszym czuć się bezpieczniej 
na drogach, ścieżkach rowero-
wych czy chodnikach.

Jak wielkiej rangi wydarze-
niem stało się otwarcie przed-
szkola w Wiźnie potwierdza 
obecność na uroczystości mini-
stra edukacji Dariusza Piont-
kowskiego.

- Minister edukacji narodo-
wej zawsze się cieszy, kiedy wi-
dzi dobrze funkcjonujące szkoły 
i inne placówki oświatowe. Mam 
nadzieję, że efekty wychowania 
w tak nowoczesnej placówce będą 
znakomite – powiedział minister.

Pierwsze przedszkole w Wiź-
nie powstało dzięki umiejętnemu 
wykorzystaniu programu „Ak-
tywne przedszkolaki”. 

- Wreszcie możemy ruszać. 
Spełniam tym samym moją 
obietnicę wyborczą, z której je-
stem szczególnie dumny. Cieszę 
się, że gwiazdka do naszych dzie-
ci przyszła tym razem wcześniej. 

Przedszkole jest wyposażone 
w nowiutkie zabawki i pomoce 
dydaktyczne, a wkrótce dołączy 
do tego nowoczesny plac zabaw - 
stwierdził wójt Mariusz Soliwoda 
kierując szczególne podziękowa-
nia pod adresem Wojewódzkigo 
Urzędu Pracy i Agencji Rozwoju 
Regionalnego, czyli podmiotów 
najbardziej zaangażowanych 
w proces utworzenia przedszko-
la. Niebagatelnym atutem przed-
sięwzięcia jest to, że w pierwszym 
roku jest to placówka zupełnie 
bezpłatna (łącznie z kosztami 
wyżywienia) dla rodziców.

- Gmina to nie tylko budo-
wa dróg i chodników ale także 
to wsparcie społeczne. Dzięku-
ję także za dobry pomysł pana 
marszałka na wykorzystanie fun-
duszy – stwierdził starosta Lech 
Marek Szabłowski.

Pierwsza część uroczystości 
odbyła się w skali makro, czy-
li pięknej hali sportowej szko-
ły w Wiźnie. Drugą – bardziej 
w wersji mikro – rozpoczęło 
przecięcie wstęgi na ulicy przed 
budynkiem nowego przedszko-
la. A potem już goście weszli do 
środka i... Darek spotkał Tosię. 
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Z okazji Dnia Kobiet 
Polski Związek Emerytów, 

Rencistów i Inwalidów 
w Łomży organizuje   
wyjazd do Warszawy  

w dniu 2 marca 2020 roku 
do teatru "Roma" na recital  

Aloszy  Awdiejewa.  
Wpłata i zapisy  

na wyjazd do  
15 stycznia 2020 roku.  

Tel. 86 215 69 71

Jak w Wiźnie Darek poznał się z Tosią
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Śmieje się kiedy rano ma wyruszyć do 
przedszkola, śmieje się, kiedy wraca 
do Surał, Pawełek Stelmaszyński, któ-
remu od kilku lat staramy się pomóc 
organizując  „Zakrętkowe Bractwo Po-
mocy”, ma już siedem lat. Jest przed-
szkolakiem w łomżyńskiej placówce 
Mały Artysta. Przede wszystkim ma 
jednak rodzinę.

Pawełka pracownicy Grupy 
Medialnej Narew poznali dzięki 
osobie wrażliwej. Pomagaliśmy 
już wcześniej dzieciom, którym 
choroby czy urazy odebrały szan-
se na życie w całej pełni. Może 
dlatego pewnego dnia usłysza-
liśmy w słuchawce telefonicz-
nej opowieść o chłopcu ze wsi 
Surały, który przyszedł na świat 
z jednym punktem w skali Apgar, 
bo lekarze z nieznanych przyczyn 
uznali, że przy trzecim dziecku 
nie zrobią Annie Stalmaszyńskiej 
cesarskiego cięcia, choć wcześnie 
dwa razy byli absolutnie pewni, 
że tak trzeba.

Pawełek ma mózgowe po-
rażenie dziecięce pod postacią 
spastycznego niedowładu 4-koń-
czynowego, padaczkę, wyrzu-
ty i prężenia kończyn dolnych 
i górnych, częste infekcje dróg 
oddechowych, refluks żołądko-
wo-przełykowy, trudności w kar-
mieniu przejawiające się brakiem 
odruchu ssania i przełykania oraz 

krztuszeniem się. A tak po pro-
stu: każdy dzień to dla chłopca 
gigantyczne wyzwanie i cierpie-
nie. Dla jego rodziców też.

Osoba, która powiadomila nas 
o Pawełku, była pierwszą w or-
szaku dobrej woli. Tworzą go tak-
że setki ludzi, którzy od lat przy-
noszą do nas plastikowe zakrętki. 
Zbierają je sami, w szkołach, fir-
mach, bursach, biurach. W Łomży 
i wielu innych miejscowościach. 
Co kilka miesięcy udaje nam się 
zebrać przynajmniej tonę i kupuje 
je od nas firma, która przetwarza 
je na coś pożytecznego. Każdy 
grosz z tej akcji Artur Filipkow-
ski, szef Grupy Medialnej Narew 
przekazuje Annie i Wiesławowi 
Stelmaszyńskim. 

Kolejne ogniwa orszaku to 
ludzie, którzy służą Pawełkowi 
i jego rodzinie swoimi radami, 
doświadczeniami, przetartymi 
szlakami pomocy. W ten sposób 
chłopiec trafił do wyspecjalizo-
wanego przedszkola Mały Arty-
sta w Łomży. Tam codziennie ma 
kontakt z psychologiem, terapeu-
tą, rehabilitantem. Bardzo to lubi 
i robi postępy.

Na czele orszaku idą mama, 
tata, siostra i brat Pawełka. Z jego 
chorobą zmagają się tak jak on. 
Dzielą z nim ból, robią każdy 
maleńki postęp.

Czasami ktoś mówi, że może 
lepiej byłoby mu w specjalistycz-
nym ośrodku opieki. Nigdy bym 
się na to nie mogła zgodzić. Bez 
niego wszyscy byśmy płakali... - 
mówi Anna Stelmaszyńska. Jej 
mąż, Wiesłw tylko potakująco 
kiwa głową.

Nie oddadzą Pawełka za żad-
ne skarby, do żadnego najbar-
dziej fachowego ośrodka. Gdyby 
się coś przytrafiło (ze zdrowiem 
nie ma żartów), to już wiadomo, 
że Pawełka nie oddadzą nikomu 
siostry lub bracia rodziców. Bo 
to w rodzinie jest ta prawdziwa, 
ofiarna miłość. 

*  *  *

Grupa Medialna Narew na-
dal zaprasza do przekazywania 
plastikowych zakrętek. Bo my 
także nie chcemy Pawełka od-
dać. Artur Filipkowski właśnie 
przekazał Wiesławowi Stelma-
szyńskiemu pieniądze za kolej-
ny transport zakrętek. Zapra-
szamy!

A że pomoc niejedno ma 
imię, postanowiliśmy wspierać 
inicjatywę władz Łomży, któ-
re zdecydowały o wystawieniu 
pojemnika w kształcie serca na 
zakrętki przy ścianie Ratusza, 
a zatem dwa kroki od wejścia do 
Telewizji Narew.

- Cieszę się, że mieszkańcy 
Łomży odpowiedzieli na nasz 
apel i pozytywnie przyjęli akcję 
proekologiczną. To wielkie serce 
zostało zapełnione w zaledwie 
kilka dni. Zatem nie kończy-
my tej akcji i przygotowujemy 
dodatkowe dwa punkty zbiera-
nia zakrętek na tzw. Strzelnicy 
i w Parku Jana Pawła II. Mam 
też wybraną osobę, której w ten 
sposób pomożemy. Zachęcam 
prezesów spółdzielni mieszka-

niowych i innych zarządców nie-
ruchomości do  podjęcia podob-
nych działań – mówi Mariusz 
Chrzanowski, prezydent Łom-
ży. - Myślę, że jako łomżyniacy 
możemy zrobić bardzo dużo dla 
osób potrzebujących pomocy – 
dodaje Dariusz Brakoniecki, dy-
rektor Miejskiego Przedsiębior-
stwa Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej, które zajmie 
się dbaniem o „pomocne serca” 
z zakrętkami. 

pomagamy

Bez niego wszyscy byśmy płakali 

Kiedy inni są za albo przeciw, MY chcemy dostrzec CZŁOWIEKA,
Kiedy inni wzburzają fale, MY chcemy dostrzec CZŁOWIEKA. 

Kiedy inni walczą na słowa, MY chcemy dostrzec CZŁOWIEKA. 
I tego także Wam, Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy chcielibyśmy życzyć  
w ten wyjątkowy czas. Niech będzie on przepełniony spokojem, życzliwością  

i otwartością na przyjęcie drugiego CZŁOWIEKA.
Życzy Artur Filipkowski 

wraz z pracownikami Grupy Medialnej Narew 

Niech magiczna moc 
wigilijnego wieczoru przyniesie 
Państwu spokój i radość,  
niech każda chwila  
Świąt Bożego Narodzenia  
żyje własnym pięknem,  
a Nowy Rok obdaruje nas 
pomyślnością i szczęściem. 
Dziękując za dotychczasowe 
wsparcie tego Państwu życzę 

MACIEJ BORYSEWICZ 
wiceprzewodniczący  
Rady Miejskiej Łomży

Mariusz Chrzanowski i Dariusz Brakoniecki

Artur Filipkowski i Państwo Stelmaszyńscy rodzice Pawełka
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Słoneczny Park- Zawadzka 

Tradycja Miejskich Wigilii w Łomży 
datuje się od 2011 roku, gdy wspól-
ne dzielenie się opłatkiem wprowa-
dził prezydent miasta Mieczysław 
Czerniawski, w pierwszym roku pa-
sterskiej posługi księdza biskupa Ja-
nusza Stepnowskiego, nowego ordy-
nariusza Diecezji Łomżyńskiej. Od tej 
pory do mieszkańców Łomży i Ziemi 
Łomżyńskiej płyną ze Starego Rynku 
najlepsze życzenia od duchownych, 
samorządowców, przedstawicieli in-
stytucji i organizacji obecnych w co-
dziennym życiu miasta i regionu.

Marek Olbryś, wicemarszałek 
województwa podlaskiego, wspo-
magany przez żonę Bogumiłę, 
przekazał  tym razem słowa na-
dziei, że dobry czas Polski, który 
przeżywamy, będzie miał także 
swój wyraz na Ziemi Łomżyń-
skiej, że miasto wykorzysta swoje 
szanse. Mieszkańcom wicemar-
szałek życzył spokoju, zdrowia 
i rodzinnego ciepła w czasie świąt 
Bożego Narodzenia oraz wyłącz-
nie dobrych dni w 2020 roku. Bo-
gumiła Olbryś uzupełniła życze-
nie męża poetyckim przekazem 
o "magicznej mocy" Wigilijnego 
wieczoru, a nowy radny Sejmiku 
Piotr Modzelewski  zapowiedzią 
wzmocnienia łomżyńskiego gło-
su w samorządzie województwa. 

Tegoroczne przedświątecz-
ne spotkanie mieszkańców roz-
poczęło się w niedzielę już od 
godzin porannych wśród stoisk 
jarmarku wypełnionych przede 
wszystkim bożonarodzeniowy-
mi ozdobami i smakołykami  na 
rodzinne stoły. Kiedy już zaczę-
ło się ściemniać i przy spokojnej 
pogodzie (z temperaturą powyżej 
zera i bez wiatru) można było 
wyglądać pierwszej gwiazdki, ze 

sceny popłynęły dźwięki bardzo 
znanej piosenki Czerwonych 
Gitar o jedynym w roku dniu, 
w którym "radość wita wszyst-
kich". Muzyczną część popołu-
dnia poprowadziła Magda Sinoff 
z MDK - DŚT, a na początek  
zaprosiła na scenę prezydenta 
Mariusza Chrzanowskiego oraz 
laureatów konkursu na najpięk-
niejsze bombki choinkowe.         

Tradycyjnym wydarzeniem 
Miejskiej Wigilii na Starów-
ce jest od lat zapalanie ogniska 
przygotowanego przez harcerzy 
Hufca Nadnarwiańskiego ZHP. 

Płomyk pochodzi z lampionu, 
w którym płonie "Betlejemskie 
Światło Pokoju". To ogień z Gro-
ty Narodzenia Pańskiego w Be-
tlejem, znak zrozumienia między 
narodami i nadziei. Tę tradycję 
zainicjowali przed laty harcerze 
z Austrii, którzy przekazują sym-
boliczny płomień druhom z in-
nych krajów. W Łomży tradycyj-
nie zaszczyt rozpalenia ogniska 
na Starym Rynku przypadł ojcu 
Janowi Bońkowskiemu  z klasz-
toru Kapucynów, harcmistrzo-
wi Wiesławowi Domańskiemu 
i prezydentowi Mariuszowi 

Chrzanowskiemu.
Potem na scenie zgromadzili 

się m. in. gospodarze wydarzenia, 
czyli biskup  Janusz Stepnowski 
i prezydent Mariusz Chrzanow-
ski, proboszcz  Katedry, ksiądz 
Marian Mieczkowski, poseł 
Lech Antoni Kołakowski, radni 
Sejmiku i miejscy, Bracia Kurko-
wi, harcerze.            

- Dziękuję za to, że co roku je-
steście Państwo na Starym Ryn-
ku po to, żeby złożyć sobie życze-
nia, podzielić się opłatkiem. Dla 
nas jest to niezwykle ważne, bo 
mimo często odmiennych poglą-

dów, innego patrzenia na świat, 
spotykamy się tutaj, żeby złożyć 
sobie najserdeczniejsze życzenia. 
Pokazujemy, że jesteśmy wspól-
notą - mówił prezydent życząc 
mieszkańcom zdrowia, spokoju 
i radości w czasie świąt i w no-
wym roku, a miastu rozwoju.

Słowa o wierze, nadziei, mi-
łości, polskiej tradycji i tożsamo-
ści, dostatku, spełnianiu marzeń, 
radości, świetle odpędzającym 
przeciwności przekazali także 
przewodniczący Rady Miejskiej 
Jan Olszewski, poseł Lech An-
toni Kołakowski, radny Sejmiku 
Jacek Piorunek, Bogumiła Ol-
bryś, harcmistrz Wiesław Do-
mański, król Bractwa Kurkowe-
go Pospolite Ruszenie Bernard 
Szymański. Opłatki przeznaczo-
ne dla wszystkich uczestników 
wigilijnego wieczoru na Starym 
Rynku poświęcił biskup Janusz 
Stepnowski.

- Chcę złożyć wszystkim, 
którzy pracują na rzecz naszego 
miasta, życzenia,  aby czas świą-
teczny obfitował szczególnie 
w łaski. Niech Boża Dziecina 
błogosławi waszym rodzinom, 
niech zagości we wszystkich ser-
cach  Chrystusowa miłość - po-
wiedział ordynariusz łomżyński.  

Po przełamaniu się opłatkiem 
i życzeniach uczestnicy spotkania 
ochoczo wzięli się za kosztowa-
nie wigilijnych potraw. Przygo-
towali je tym razem pracownicy 
i podopieczni Burs Szkolnych nr 
1, 2 i 3, Zespołu Szkół Technicz-
nych i Ogólnokształcących nr 4 
oraz Zespołu Szkół Weteryna-
ryjnych i Ogólnokształcących nr 
7. Na scenie zaprezentował się 
zespół Skiela Kapela. 

Opłatek w sercu Łomży
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W pięknym miejscu i wśród pięknych 
ludzi w Łomży jestem kolejny raz, 
cieszę się, że widzę tak wiele sojusz-
niczek i sojuszników - powiedziała 
Anna Drabarz, pełnomocnik zarządu 
Województwa Podlaskiego do spraw 
Osób z Niepełnosprawnościami. Na 
zaproszenie Marka Olbrysia, Wice-
marszałka Województwa Podlaskie-
go, wzięła udział w spotkaniu z okazji 
z przypadającego w grudniu Między-
narodowego Dnia Osób z Niepełno-
sprawnościami.  

- Po raz pierwszy w Łomży 
odbywa się tego rodzaju wyda-
rzenie. Chcę powiedzieć, że to 
z inspiracji pracownika Biura Sej-
miku Województwa Podlaskiego 
w Łomży Pawła Karwowskiego. 
Jest osobą z niepełnosprawnością, 
a  jednocześnie wspaniale udziela 
się w wolontariacie związanym 
z tymi problemami. Chcemy coś 
zrobić dla Łomży, dla powiatu 
łomżyńskiego i szerzej, chcemy 
wykorzystać możliwości Urzędu 
Marszałkowskiego w tej dzie-
dzinie. To spotkania traktuję 
jako początek  tej inicjatywy, do-
bry początek. Wydaje mi się, że 
mamy wobec tych wspaniałych 
ludzi, tak bardzo borykających 
się z trudnościami, swego rodza-
ju dług wdzięczności. Wiem, że 
mają dużo do zaproponowania 
i chcemy to od nich "wyciągnąć", 
abyśmy my, nazywani sprawny-
mi, byli mądrzejsi, a oni, żeby 
bardziej mogli cieszyć się życiem. 
Chciałbym wykorzystać do-
świadczenia, powagę oraz możli-
wości Urzędu Marszałkowskiego 
i wraz z marszałkiem Arturem 
Kosickim i całym zarządem wo-
jewództwa deklaruję, że będzie-
my się w te działania angażować 
- mówi wicemarszałek Marek 
Olbryś.

Współorganizatorem uroczy-
stości był Zespół Szkół Specjal-
nych. W sali sportowej placówki 
zgromadzili się przedstawiciele 
samorządów, instytucji i organi-
zacji działających na rzecz osób 
z niepełnosprawnościami, 
a przede wszystkim podopieczni, 
m. in. domów pomocy społecznej, 
środowiskowego domu samopo-
mocy, warsztatów terapii zajęcio-
wej. Wszelkiej pomocy gościom 
udzielali uczniowie ZSS.

- Bardzo się ucieszyłam, że 
taka inicjatywa wyszła z Urzędu 
Marszałkowskiego, Pracuję  już 
"naście" lat w szkole specjalnej. 
Znam dokładnie, zwłaszcza pro-
blemy osób z niepełnospraw-
nością intelektualną, którymi  
zajmuję się również iw stowarzy-
szeniu  "Czas Rozwoju", i wiem 
jak bardzo cenne i potrzebne są 
takie inicjatywy. Trzeba jednak 
pamiętać, że jest to bardzo zróż-

nicowane środowisko: niepełno-
sprawności ruchowe, dotyczące 
wzroku czy słuchu, intelektualne. 
Problemy każdej grupy są jedno-
cześnie podobne i bardzo   zróż-
nicowane, a nawet zupełnie in-
dywidualne. Dlatego im więcej 
mamy okazji do konstruktyw-
nych rozmów, debat, wymiany 
wiedzy , tym lepiej - podkreśla 
Lucyna Antecka, dyrektor Ze-
społu Szkół Specjalnych w Łom-
ży.

Dla Anny Drabarz, która peł-
ni swą funkcję od początku paź-
dziernika, spotkanie w Łomży 
było także okazją do przybliżenia 
czym zajmuje się pierwszy w hi-
storii województwa pełnomocnik 
zarządu do spraw osób z niepeł-
nosprawnościami.   

- To są różnorodne problemy 
związane z działalnością Urzędu 
Marszałkowskiego i podległych 
jednostek, ale także wiele spraw 
konkretnych ludzi, którzy przy-
chodzą na dyżury,  przedstawiają 
swoje bolączki, ale też - co szcze-
gólnie mnie cieszy - chcą się za-
angażować. To jest bardzo cenne. 
Mogę powiedzieć, że są w mo-
jej pracy naprawdę różne wątki 
związane np. z dostępnością   ar-
chitektoniczną i komunikacyjną, 
a także cyfrową. To jest w istocie  
niekończąca się praca, w spra-
wach "dostępności" wiele rzeczy 
dzieje się niezwykle dynamicznie, 
powinno być sprawdzane na co 
dzień. Całe szczęście, że ta praca 
się nie kończy i pozwala nabywać 
nowe umiejętności i doskonalić. 
Same urzędy i organizacje nie-
wiele mogą zdziałać. Dopiero we 
współpracy możemy odpowiadać 
na wyzwania - uważa Anna Dra-
barz.    

"Inspiracja" spotkania, czyli 
Paweł Karwowski z łomżyńskie-
go Biura Sejmiku, jest zdania, że 
bezpowrotnie w przeszłość ode-
szły pomysły na zatrzymywanie 
osób z niepełnosprawnościami 
w domach.   

- Wychodzimy coraz śmielej 

na ulice. Kiedy byłem przewod-
niczącym łomżyńskiej  rady  ds. 
osób niepełnosprawnością w po-
przedniej kadencji,  starałem się, 
aby to środowisko było coraz 
bardziej widoczne, aby normalnie 
korzystało z tego, co miasto ma 
do zaoferowania. Służyła temu 
przede wszystkim likwidacja ba-
rier dostępu. Jest coraz więcej po-
ręczy, podjazdów krawężniki są 
zmniejszane, sygnalizacja świetl-
na jest dostosowywana Myślę, że 
w tej dziedzinie jest coraz lepiej, 
ale to nie znaczy że już jest do-

brze - mówi Paweł 
Karwowski.

W polskiej tra-
dycji grudzień to 
czas oczekiwania na 
Boże Narodzenie, 
wzajemnej życzli-
wość, a także opłat-
ka. Organizatorzy 
obchodów Dnia 
Osób z Niepeł-
nosprawnościami 
w Łomży nawiązali 
do tego szczegól-
nego okresu. Życzenia złożyli 
zebranym wicestarosta powia-
tu łomżyńskiego Maria Dzie-
końska, która zapowiedziała 
na przyszły rok dostosowanie 
budynku Starostwa do potrzeb 
osób z niepełnosprawnością ru-
chową , przewodniczący Rady 
Miejskiej Łomży Jan Olszewski, 
Joanna Chilińska reprezentująca 
Państwową Wyższą Szkołę In-
formatyki i Przedsiębiorczości 
oraz Szpital Wojewódzki oraz 
gospodarze: wicemarszałek Ma-
rek Olbryś i dyrektor Lucyna 
Antecka. Ksiądz Marcin Loba 
z łomżyńskiej Caritas odczytał 
fragment Ewangelii. Refleksje 
i błogosławieństwo przekazał 

ksiądz biskup Janusz Stepnow-
ski, ordynariusz łomżyński.      

- Pan Bóg wymaga od każde-
go. Od tego, który otrzymał pięć 
talentów, ale i od tego, który miał 
jeden talent. Droga młodzieży 
życzę Wam, abyście rozwinęli 
wasze talenty, byli dumni z ta-
lentów i dzieli się nimi z całym 
światem –powiedział  biskup Ja-
nusz Stepnowski. 

Niezwykły klimat stworzyły 
kolędy i pastorałki w wykonaniu 
uczniów Zespołu Szkół Specjal-
nych oraz podopiecznych Domu 
Pomocy Społecznej, a także za-
pach i smak potraw "jak z wigi-
lijnego stołu" przygotowanych 
częściowo przez wolontariuszy. 

świąteczny czas

Trwają przygotowania do bożo-
narodzeniowego przedstawienia 
w „Państwówce”. W postaci z Jasełek 
wcielą się studenci oraz pracownicy 
Państwowej Wyższej Szkoły Informa-
tyki i Przedsiębiorczości w Łomży

Przygotowania do świą-
tecznego spektaklu trwają od 
miesiąca. Widowiska bożona-
rodzeniowe wywodzą się ze śre-
dniowiecznej tradycji misteriów 
franciszkańskich, a ich polska 
etymologia od staropolskiego 
słowa „jasło” oznaczającego żłób.

– Pan Jezus nie urodził się 
w szopie, ale w naszych sercach. 
Dlatego ważne jest, aby w tym 
świątecznym okresie pamię-
tać o ludziach potrzebujących 
i samotnych – mówi Sebastian 
Chrzanowski, reżyser uczel-
nianych jasełek, ale także tego-
roczny regionalny koordynator 
Szlachetnej Paczki, akcji pomocy 
rodzinom. 

W jasełkach nie zabraknie 
kreatywnych rozwiązań.

– Co roku przedstawienie jest 
oryginalne, gdyż nasi studenci są 
wybitnie kreatywni i zaangażo-
wani – dodaje Sebastian Chrza-
nowski. 

Studenci „Państwówki” ode-
grają nie tylko postacie Świętej 

Rodziny, pasterzy, trzech mę-
drców ze wschodu. W biblijnej 
opowieści o narodzeniu Jezusa 
pojawią się również bohaterowie, 
których w tradycyjnych Jasełkach 
nie ma. 

– Nie będzie elementu za-
skoczenia jeśli zdradzę szcze-
góły. W pewnym sensie zagram 
siebie –  mówi dr Dariusz Perło, 
Prorektor ds. Dydaktyki i Spraw 
Studenckich. I dodaje: – Przy-
gotowania do Jasełek są bardzo 
intensywne.

Studenci mają okazję wyka-
zać się nie tylko talentem aktor-
skim, ale także muzycznym.

– Oprawa muzyczna doda-
je nastroju - mówi Rafał Do-
browolski, student w PWSIiP 
w Łomży.

Za część muzyczną odpo-
wiadają żacy oraz Akademickie 
Centrum Języków Obcych, któ-
re w absolutnej tajemnicy, nie 
zdradzając szczegółów, aranżuje 
nastrojową, muzyczną niespo-
dziankę. 

Jasełka wystawione zosta-
ną 18 grudnia o godzinie 15:00 
w Auli im. Prof. Antoniego Ja-
kubczaka (ul. Akademicka 1), 
podczas spotkania opłatkowe-
go społeczności akademickiej 
PWSIiP. 

MONIKA DĄBROWSKA
JACEK BOCHENKO  

PWSIiP zaprasza  
na Studenckie Jasełka 

Wiemy, że mają dużo do zaoferowania...  

Z kolędami wystąpił zespół Domu Pomocy Społecznej 
w Łomży

Od lewej Marek Olbryś, Paweł Karwowski i Lucyna Antecka
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Wigilia ratowników
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego 
w Łomży jest wśród „sreber rodowych” naszego 
województwa, jako dobra firma, która – jestem 
przekonany – będzie jeszcze lepsza – powie-
dział Marek Olbryś, wicemarszałek wojewódz-
twa podlaskiego. Życzenia i podziękowania za 
rok „ciężkiej i odpowiedzialnej” pracy przekazał 
załodze WSPR od całego zarządu województwa 
i radnych Sejmiku podczas uroczystości opłatko-
wej.

Kilka tygodni temu w łomżyńskim po-
gotowiu doszło do zmiany dyrektora. 

- Sytuacja była niezbyt dobra. Także 
ze strony załogi było oczekiwanie zmian. 
Jest nadzieja, że teraz będzie lepiej. 
Przede wszystkim merytorycznie, ponie-
waż nowy dyrektor jest znakomitym spe-
cjalistą nie tylko w zakresie zarządzania 
jednostkami ochrony zdrowia, ale także 
w dziedzinie ratownictwa medycznego. 
Cieszy się w województwie podlaskim 
autorytetem. Przy wsparciu Urzędu 
Marszałkowskiego i Sejmiku budzi to 
nadzieję na dobry czas dla firmy – po-
wiedział wicemarszałek. 

Honory gospodarza spotkania po raz 
pierwszy pełnił właśnie dr Sławomir Da-
riusz Szajda, który od października jest 
dyrektorem łomżyńskiego pogotowia.

- O finansowej stronie nie chciałbym 
w tej chwili mówić, a jeśli chodzi o pra-
cowników, to mogę tylko powiedzieć: 

obym dalej mógł się cieszyć takim wspar-
ciem, jakie otrzymuję obecnie. Mam na-
dzieję, że będzie trwałe. Staram się bu-
dować atmosferę zaufania i współpracy 
– stwierdził.

W towarzystwie dyrektora, przewod-
niczącego społecznej rady WSPR Karola 
Cucha i grupy pracowników pogotowia 
wicemarszałek Marek Olbryś obejrzał 
m. in. nowiutki ambulans, który trafił do 
łomżyńskiej stacji dzięki rządowemu pro-
gramowi odnawiania taboru  transportu 
medycznego (dwa kolejne przeznaczone 
zostały dla placówek w Grajewie i Kolnie). 
Usiadł za kierownicą i uruchomił dźwię-
kową i świetlną „wizytówkę” karetki.

- Pojazdy to zasługa pracowników, któ-
rzy brali udział w poszukiwaniu funduszy, 
a ja mogę obiecać, że będą w jak najlepszy 
sposób wykorzystywane – zapewnił dyrek-
tor Sławomir Szajda.           

Finansowy aspekt działalności pogo-
towia zapewne będzie tematem rozważań, 
kiedy minie już okres świąteczny. Nawet 
udzielający błogosławieństwa ksiądz Ma-
rian Mieczkowski, proboszcz parafii kate-
dralnej, wśród życzeń dla załogi wymienił 
„lepsze płace”.   

Odczytaniem fragmentu Ewangelii 
i modlitwą rozpoczęli pracownicy WSPR 
w Łomży uroczystą część przedświątecz-
nego spotkania z opłatkiem i stołami za-
stawionymi tradycyjnymi pokarmami.     

- Dziękujemy za to, co państwo robi-

cie na rzecz naszych mieszkańców. Sobie 
i wam życzę, abyście w przyszłym roku 
mieli przewidywalną sytuację finansową 
i międzyludzką, żebyście się dobrze poro-
zumiewali, bo przecież nadrzędnym celem 
jest pomoc mieszkańcom naszej Łomży 
i Ziemi Łomżyńskiej. Życzę także pań-
stwu spokojnych i zdrowych świąt w ro-
dzinnym gronie – przekazał pracownikom 

WSPR w Łomży w imieniu własnym, ca-
łego zarządu województwa i Sejmiku wi-
cemarszałek Marek Olbryś.      

Przełamywanie się opłatkiem oraz 
przygotowane przez pracowników pysz-
ne ryby, pierogi, krokiety i inne smakoły-
ki wigilijnego stołu zakończyły spotkanie 
w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratun-
kowego w Łomży.

Trzeba było tym razem dostawić dodatkowy stół. 
W Klubie Seniora przy ul Mickiewicza w Łomży 
na opłatkowym spotkaniu zgromadziło się 100 
osób. Regina Grzymek, przewodnicząca klubo-
wej Rady Seniorów, podkreśla  jednak, że  fak-
tycznie bierze tam udział w rozmaitych formach 
aktywności około 200  mieszkańców miasta, któ-
rzy już mają więcej czasu i ochoty do działania 
niż ci, których pochłania jeszcze praca zawodowa 
jeszcze . - Im nas więcej, tym lepsza atmosfera - 
podkreśla.

Marta Kopeć kierująca klubem wyli-
cza, że seniorzy zajmują się na co dzień m. 
in. gimnastyką, rękodziełem, gotowaniem, 
śpiewem w zespole Maryna i tańcem 
w zespole Radość, plastyka, gramami, roz-
mowami. Ostatnie dni jednak były trochę 
inne. Pani Krysia ukisiła ogromną porcję 
kapusty, pani Danuta przygotowała z chó-
rem zestaw polskich kolęd, pani Urszula 
dozorowała ostatnie prace kulinarne, inni 
przygotowali choinki, stroiki i inne świą-
teczne ozdoby, aby stworzyć świąteczny 
klimat i godnie przyjąć gości.

- Po raz pierwszy jestem na Państwa 
świątecznym spotkaniu, ale oczywiście 
widzę wiele znajomych twarzy - powie-
dział Marek Olbryś, wicemarszałek Wo-
jewództwa Podlaskiego. - W ten czas 
przed Bożym Narodzeniem chcemy być 
jak najbliżej innych ludzi. Proszę przyjąć 
najserdeczniejsze życzenia zdrowia i po-
myślności od całego zarządu wojewódz-
twa oraz Sejmiku. Także te ze słów kolędy, 
aby była chwała na wysokościach, a pokój 
na ziemi. Życzę tez abyście Państwo byli  
razem, wspierali się wzajemnie i pomaga-

li jeden drugiemu. Samotność to przecież 
coś, co budzi w nas największą obawę. To 
bardzo cenne, że władze miasta wspierają 
was i mają w was wsparcie. W każdej spra-
wie, w której jako marszałek mogę wspo-
móc wasze przedsięwzięcia, deklaruję za-
angażowanie. Proszę to wziąć pod uwagę 
- dodał Marek Olbryś wywołując aplauz 
zebranych.

Wśród uczestników spotkania był tak-

że prezydent Łomży Mariusz Chrzanow-
ski, dla którego tzw. polityka senioralna, 
to jeden motywów wiodących drugiej już 
kadencji.    

- Jak co roku dziękuję za zaangażowa-
nie w życie naszego miasta, dobroć, stałą 
chęć pomocy, mądrość doświadczenia, czy-
li cechy, która  w środowisku  łomżyńskich 
seniorów są bezcenne. Dzięki wam udaje 
się realizować wiele  działań i dla was war-

to jej podejmować. Dziękuję wicemarszał-
kowi Markowi Olbrysiowi za deklarację 
współpracy. Życzę, a byście Państwo pełni 
uśmiechu, radości, energii spędzili święta 
wśród bliskich, jeśli się nie uda spotkać, to 
za pomocą internetowych narzędzi łączno-
ści, bo przecież nasi seniorzy są cyfrowi - 
stwierdził prezydent Mariusz Chrzanow-
ski. 

Życzenia przekazała uczestnikom 
opłatkowego spotkania także Grażyna 
Czajkowska z Łomżyńskiej Społecznej 
Rady Seniorów. Wiesław Jagielak, dyrek-
tor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej do życzeń dołączył informację o szan-
sach na przygotowanie nowej, większej 
siedziby klubu w centrum miasta.         

- Klub Seniora daje nadzieję, że ni-
gdy nie jest za późno. W tym roku dwoje 
naszych podopiecznych zawarło związek 
małżeński. Zaczęli nowe, wspólne życie. 
Codziennie  jesteśmy świadkami, jak two-
rzą się tutaj nowe przyjaźnie i miłości, że 
życie na emeryturze toczy się z może na-
wet większą intensywnością niż wcześniej. 
Życzę, żeby nigdy nie zabrakło wam ener-
gii, miłości, szacunku cierpliwości - po-
wiedziała Marta Kopeć. 

O świąteczny klimat spotkania zadbał 
chór pod dyrekcją Danuty Waśko wy-
konujący kolędy oraz ksiądz Jerzy Abra-
mowicz, proboszcz parafii Miłosierdzia 
Bożego sprawującej duszpasterska piekę 
nad Klubem Seniora. Odczytał znany 
powszechnie fragment Ewangelii o naro-
dzeniu Zbawiciela i życzył, aby seniorzy 
pozostawali "młodzi wewnątrz". 

Opłatek łomżyńskich seniorów 

Wicemarszałek Marek Olbryś zadeklarował wpieranie inicjatyw seniorskich przez Urząd Marszałkowski

Nowiutki ambulans łomżyńskiej WSPR już niebawem zacznie służyć pacjentom
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Święta to rodzinna atmosfera, pre-
zenty, życzenia i... smakowanie najlep-
szych potraw, na które czeka się często 
cały rok. „Trzeba się starać, by te dni 
były jak najbardziej uroczyste, by róż-
niły się od innych dni w roku. Trzeba je 
smakować, celebrować, by były szcze-
gólne i wyjątkowe” – powiedział Karol 
Okrasa. Właśnie z nim proponujemy 
bożonarodzeniowe spotkania, od dawna 
jest bowiem telewizyjną gwiazdą i cieszy 
się ogromną sympatią widzów. 

Cudze chwalicie, swego nie znacie! 
Karol Okrasa przygotowuje dania rybne 
na najważniejszą wieczerzę w roku. 

Zgodnie ze zwyczajem na wigilij-
nym stole nie może zabraknąć ryb. Wie 
o tym doskonale Karol, który kultywując 
wielowiekową tradycję, uda się do podsie-
dleckiego dworku, gdzie do dzisiaj hoduje 
się m.in. karpie. Mistrz kuchni zdradzi 
widzom, z czego słynie ten region. Po-
trzos, gwarowe określenie wróbla, jest 
biedniejszą odmianą kutii. Zamiast maku 
i słodkich bakalii, ubodzy włościanie wy-
korzystywali kaszę pęczak i to, co dał im 
las – warzywa, grzyby i zioła. Z karpia robi 
się tu pierogi, gulasz i kiełbasę, a przede 
wszystkim wędzi się tę królewską rybę. 
Dania Karola będą nie tylko wytworne, 
smakowite, ale także łatwe do samodziel-
nego przygotowania.

Karol wyrusza też w okolice Słupska. 
Tutejsze rzeki są niezwykle czyste, więc 
często spotyka się w nich pstrągi. Ale 
dziko żyjące pstrągi są rzadkie i stanowią 
raczej atrakcję dla wędkarzy. I dlatego Ka-
rol odwiedza hodowlę pstrągów w miej-
scowości Lejkowo. Woda, w której żyją 
hodowane ryby wypływa ze źródeł spod 
po- bliskiego 

wzgórza. Chłodna, jednakowej tempera-
tury przez cały rok sprawia, że mięso tu-
tejszych pstrągów jest wyjątkowo smacz-
ne. I takich właśnie ryb Karol użyje do 
przygotowania ciekawych potraw. Wraz 
z gospodynią hodowli zaprezentuje też 
widzom jak przygotowuje się ikrę, czyli 
kawior z pstrągów. Na początek przy-
rządzi tatara ze świeżego pstrąga z praw-
dziwkami, ale będzie też pstrąg pieczony 
na ruszcie z ziemniakami z ogniska.

Gwiazda kucharzy zabierze widzów 
do Muzeum Wsi Radomskiej na spotka-
nie z wigilijnymi zwyczajami i tradycjami 
– oczywiście głównie kulinarnymi. Poka-
że jak wyglądał świąteczny wystrój pol-
skiej chaty na Mazowszu, zanim jeszcze 

w polskich domach zaczęła królować 
choinka (ten obyczaj przyszedł do 

Polski w połowie XIX-stulecia 
z Niemiec). Jeszcze do lat 30. 

XX wieku, w wiejskich cha-
łupach zamiast choinki, 

u powały wisiał „pod-
łaźnik", podłoga wy-

ścielona była sianem, 
a w rogach izby stały 
snopy zboża. Po-
znamy też lokalne 
potrawy wigilij-
ne, jak choćby 
„zawijoki", czyli 
rodzaj gołąbków 
z kaszy z grzy-
bami zawijanych 
w liście ukiszonej 
w całych głów-

kach kapusty. Takie potrawy pokażą Karo-
lowi Okrasie gospodynie z zespołu ludo-
wego „Sobótka" z Czarnolasu. Na pewno 
nie zabraknie dania z karpia.

Karola Okrasa zabierze widzów także 
do Opola. To miejsce, w którym jak w ty-
glu, miesza się wiele kuchni regionalnych. 
Mieszały się wpływy czeskie, niemieckie, 
ale przede wszystkim królowała tu kuchnia 
śląska. Najbardziej znanym śląskim daniem 
jest rolada ze śląskimi kluskami i modrą 
kapustą. Ale wiele typowych dla regionu 
potraw zachowało się w tradycji wigilijnej. 
Trudno sobie wyobrazić opolski stół wigi-
lijny bez tradycyjnego śląskiego kołocza, 
moczki (inaczej bryji – przygotowywanej 
ze specjalnego rodzaju piernika, migdałów, 
rodzynek, suszonych śliwek, suszonych 
moreli, gruszek, suszonych fig, suszonych 
daktyli, orzechów laskowych i ciemnego 
piwa, w którym moczy się składniki), ma-
kówek czy harynek w cebulowej zołzie. 
Po II wojnie światowej te śląskie specjały 
zostały wzbogacone przez przybywających 
na te tereny przesiedleńców ze Wschodu, 
o takie potrawy jak choćby kutia. Karol 
Okrasa ruszy statkiem na przejażdżkę po 
Odrze i opowie widzom o opolskich tra-
dycjach wigilijnych. Na płynącym przez 
Opole statku Karol przyrządzi dwie potra-
wy: kwaśną siemieniotkę grzybową (zupa 
z nasion konopi, według wierzeń ludowych 
chroni przed świerzbem i wrzodami), ha-
rynki w spalonej zołzie cebulowej, czyli 
śledzie w cebulowym sosie.

Karol Okrasa został zaproszony przez 
leśników z Puszczy Knyszyńskiej do 

wspólnych przygotowań do wieczerzy wi-
gilijnej. Przygotuje dwie potrawy na świą-
teczny stół. Pierwszą będzie zupa przyrzą-
dzona na wywarze z suszonych grzybów, 
podana z pulpecikami ze szczupaka, su-
szonych grzybów i żurawiny. Druga pro-
pozycja to zapiekany w cieście francuskim 
karp z kapustą i grzybami. Gospodarze 
poczęstują Karola lokalnymi przysmaka-
mi wigilijnymi, nawiązującymi zarówno 
do tradycji katolickiej jak i prawosławnej, 
co jest odzwierciedleniem bogatej mozai-
ki kulturowej tych terenów.

Okrasa łamie przepisy:
Pstrągi ze źródlanej wody

TVP Rozrywka 23 grudnia 18.25

Wigilijne ryby w nowej odsłonie
TVP Historia 22 grudnia 10.15,  
23 grudnia 19.35, Wigilia 7.50

TVP Rozrywka 26 grudnia 8.55

Wigilijne tradycje
TVP Rozrywka 25 grudnia 8.55

Opolskie potrawy wigilijne
TVP Historia 21 grudnia 9.55
TVP Rozrywka Wigilia 6.35

Wigilia u leśników
TVP Rozrywka Wigilia 6.05

Zapomniane potrawy wigilijne
TVP1 21 grudnia 13.40

HALO TV WYDANIE ŚWIĄTECZNE

Gwiazdkowe spotkanie  
z gwiazdą kuchni

Wesołych Świąt
przy suto 

zastawionym stole!

20–29 grudnia

Adwent jeszcze trwa, ale nasi miesz-
kańcy już żyją świętami- mówił Grze-
gorz Palka, burmistrz Nowogrodu. 
W miasteczku pięknie położonym 
nad doliną Narwi, która przyjmuje 
tu wody Pisy, Gaudete, czyli radosna 
trzecia niedziela Adwentu, to trady-
cyjny już Dzień Świąteczny.

Tegorocznym odstępstwem 
od tradycji stało się tylko prze-
niesienie wydarzeń z wieczora 
na wczesne popołudnie. Poza 
tym wszystko było "jak zawsze", 
czyli przede wszystkim msza ce-
lebrowana przez łomżyńskiego 
biskupa pomocniczego Tadeusza 
Bronakowskiego oraz obecność 
przyjaciół Nowogrodu, m. in. 
Marka Olbrysia, wicemarszałka 
województwa podlaskiego raz 
Piotra Modzelewskiego, nowego 
radnego Sejmiku.

Duszpasterz zaproponował 
podczas mszy zastanowienie 
jaką rolę w życiu chrześcijan peł-

ni Adwent. Czy stał się czasem 
zredukowanym do promocji, 
wyprzedaży, świeckich imprez 
firmowych wyzutych z akcentów 
religijnych.

- Czy to tylko poprawność 
polityczna, czy głębsza choroba 
naszych czasów? - pytał biskup 
Tadeusz Bronakowski.

Przywracającą wiarę w trady-
cję odpowiedź otrzymał już kilka 

minut po mszy w hali sportowej 
Zespołu Szkół Samorządowych 
w Nowogrodzie. Przygotowane 
tam widowisko jasełkowe musia-
ło rozwiać wątpliwości. Wystąpił 
chór z miejscowej parafii Natalis 
Mariae pod dyrekcją Dariusza 
Stepnowskiego, dzieci i młodzież 
szkolna, reaktywowany niedaw-
no kurpiowski zespół śpiewaczy 
dziewcząt. Z wdziękiem i twór-

czym podejściem do tradycji wy-
konawcy przenieśli widzów do 
Betlejem, gdzie z hołdem dla 
dzieciątka pospieszyli nie tylko 
pastuszkowie (rozespani począt-
kowo) i Trzej Królowie, ale także 
np. Pinokio, Czerwony Kapturek, 
Jaś i Małgosia, Sierotka Marysia 
z poduszeczką z gęsiego puchu dla 
Jezuska, Pszczółka Maja czy Cali-
neczka. Swój dar przyniosła nawet 
Dziewczynka z Zapałkami, ale na 
szczęście wśród widzów czuwał 
brygadier Grzegorz Wilczyński, 
zastępca komendanta Państwowej 
Straży Pożarnej w Łomży.

- Jestem pod wielkim wra-
żeniem tego, co zaprezentowa-
ła młodzież. Moi dziadkowie 
przed laty przyczyniali się także 
do rozwoju kultury na tej ziemi.  
Serdecznie pozdrawiam Państwa 
w imieniu własnym, marszałka 
Artura Kosickiego, całego za-
rządu województwa i Sejmiku. 

Nowogród ma tam wielu przy-
jaciół, a do największych należę 
ja i obecny tu radny Piotr Mo-
dzelewski- mówił Marek Olbryś, 
wicemarszałek województwa.

Burmistrz Nowogrodu Grze-
gorz Palka witając gości i przeka-
zując mieszkańcom miasta i gmi-
ny życzenia, wyraził nadzieję, że 
to wielkie wsparcie wicemarszał-
ka oraz Urzędu Marszałkow-
skiego objawi się mocno w 2021 
roku, kiedy mogłoby dojść do 
przejęcia "pod skrzydła" samo-
rządu województwa Skansenu 
Kurpiowskiego.           

Marek  Olbryś nie deklarował 
żadnych dat, ale przyznał, że ma 
nadzieję na "nadejście lepszych 
czasów dla skansenu".

Nie zabrakło na zakończenie 
"Świątecznego Dnia w Nowo-
grodzie" opłatka i tradycyjnych 
potraw przygotowanych przez 
kilka Kół Gospodyń Wiejskich.    

Dziecięce Betlejem w Nowogrodzie

Świerk kłujący w pełni zasługuje na 
swoją nazwę. Jest ładny. Ładniejszy 
od swego "pospolitego" kuzyna, ale 
igły ma jak z hartowanej stali, Prę-
dzej się   wbiją w rękę niż zegną. Jak 
mówi jeden z leśników, przynajmniej 
jest to drzewko bezpieczne: jeżeli 
w domu jest małe, wszędobylskie 
dziecko, albo zwierzątko, wystarczy 
jeden kontakt i bombki są bezpiecz-
ne. Więcej prób ciągania za gałązki 
nie będzie.

Ale przecież nie musi to być 
świerk pospolity czy kłujący. 
Może być jakaś inna odmiana, 
np. serbski. Albo jodła kaukaska 
czy sosna, które może nie ma tak 
pięknych kształtów, ale pachnie 
przepięknie.

A jak to się zaczęło. Na por-
talu opoka.org.pl znaleźliśmy 
materiał Renaty Krzyszkowskiej 
na te temat. Zdjęcia powstały 
w szkółce leśnej Nadleśnictwa 
Łomża w Kołakach koło Małego 
Płocka. Dziękujemy Nadleśnic-
twu i zachęcamy wielbicieli natu-
ralnych choinek do skorzystania 
z propozycji tej instytucji. Już od 
17 grudnia przy siedzibie Nadle-
śnictwa przy ul. Nowogrodzkiej 
w Łomży wielki wybór choinek.            

"Renata Krzyszkowska ???????????
Chyba nikt dziś nie wyobra-

ża sobie świąt Bożego Narodze-
nia bez przystrojonego drzewka. 
Aż trudno uwierzyć, że zwyczaj 
ubierania choinki rozpowszech-
nił się na Starym Kontynencie 
dopiero ok. dwustu lat temu. 
W niektórych częściach Polski 

przyjął się stosunkowo niedawno, 
w II połowie XX wieku.

Najstarsze doniesienia o cho-
ince, czyli drzewku przyozda-
bianym na Boże Narodzenie, 
pochodzą z Alzacji - pogranicza 
Niemiec i Francji. Dotyczyły one 
ustawiania w domach iglastego 
drzewka: jodły, sosny lub świerku 
przybranego jabłkami (rajskimi 
jabłuszkami), orzechami i ozdo-
bami z papieru. Informacje te 
pochodzą głównie z XV i XVI-
-wiecznych kazań kościelnych, 
w których zwyczaj ten był kryty-
kowany jako pogański. 

Najstarszym zachowanym 
świadectwem, potwierdzającym tę 
tradycję jest sztych Łukasza Cra-
nacha Starszego z 1509 r., który 
przedstawia m.in. choinkę przy-
strojoną świecami. Bożonarodze-
niowe drzewko obrazowało rajskie 
drzewo życia. W okresie przesile-
nia zimowego miało nieść nadzieję 
i symbolizować wiecznie odradza-
jące się życie. Duchowni zaczęli za-

chęcać wiernych, by w czasie świąt, 
na pamiątkę pierwszych rodziców, 
ustawiać w domach takie zielone 
drzewko. Jabłka były przypomnie-
niem grzechu pierworodnego, a tak-
że s symbolem płodności. Wieszano 
je nie tylko na choinkach, ale też 
przyozdabiano nimi rózgi weselne. 
Świeczki symbolizowały Światłość 
świata, czyli Chrystusa, były też 
związane z kultem zmarłych. Po-
czątkowo świece zapalano właśnie 
dla nich. W zależności od regionu 
na choinkach zawieszano odmienne 
ozdoby. Oprócz jabłek i orzechów 
pojawiły się też ciastka i suszone 
owoce, a także ozdoby własnoręcz-
nie wykonane z papieru i słomy.

Z Alzacji do Wersalu
Zwyczaj ubierania choinki 

szybko rozpowszechnił się w całej 
Europie. Na tereny Polski przy-
wędrował na przełomie XVIII 
i XIX wieku. W zaborze pruskim 
propagowali go pruscy żołnierze 
i urzędnicy. Najpierw był on znany 

tylko wśród arystokracji. Na dwór 
królewski choinki trafiły w XVIII 
wieku dzięki Marii Leszczyńskiej, 
która została żoną króla Fran-
cji Ludwika XV i jako pierwsza 
udekorowała Wersal choinkami. 
Zwyczaj ten poznała w Alzacji, 
gdzie wcześniej spędziła kilkana-
ście lat. Z czasem oprócz arysto-
kracji przejęła go także szlachta 
i mieszczaństwo, a najpóźniej 
mieszkańcy wsi. W niektórych 
regionach południowej Polski 
choinki pojawiły się dopiero po II 
wojnie światowej.

Jodełka polska
Pierwsze choinkowe bomb-

ki, zwane w Małopolsce bańka-
mi, pojawiły się dopiero w XIX 
w. Były wykonywane ze szkła 
dmuchanego i początkowo imi-
towały owoce i orzechy, ale z cza-
sem wzornictwo się wzbogacało 
o bombki w kształcie przedmio-
tów codziennego użytku, np. 
bucików, parasolek, instrumen-
tów muzycznych czy też postaci 
zwierzątek i pajaców. Zabawki 
choinkowe pierwotnie sprowa-
dzano z zagranicy, a ich prawdzi-
wym zagłębiem była Norymberga. 
Ozdoby stamtąd upowszechni-
ły się w Polsce do tego stopnia, 
że zaczęły się podnosić protesty 
przeciwko modzie na tę cudzo-
ziemszczyznę. I tu wielka zasługa 
pani Marii Gerson Dąbrowskiej, 
która w 1911 r. w redakcji pisma 
„Przyjaciel dzieci" w Warszawie 
udekorowała choinkę ozdobami, 
których wzory zaczerpnęła z tra-

dycyjnego wystroju wnętrz staro-
polskich. Potem wydano książecz-
kę pt. „Choinka polska", w której 
zaprezentowano proste sposoby 
ich wykonania. 

Kolorowe światy
Zaproponowane ozdoby wy-

konane były głównie z papieru, 
bibuły, słomek, koralików, wydmu-
szek jajek, a także z opłatków. Ten 
ostatni „surowiec" był bardzo po-
pularny. Opłatki, którymi łamano 
się podczas Wigilii, były wypiekane 
w Polsce już w XVII wieku. Oprócz 
tradycyjnych białych, były też opłat-
ki kolorowe, dla zwierząt. Po Wigi-
lii wynoszono je wraz z resztkami 
z wigilijnego stołu i karmiono tym 
inwentarz. Z kolorowych opłat-
ków wykonywano kołyski dla Bo-
żego Dzieciątka, ale także okrągłe 
ozdoby w kształcie kuli nazywane 
„światami". Miały one upamiętniać 
narodzenie Chrystusa Pana Świata. 
Nazwa „świat" związana jest z kulą 
zakończoną krzyżem, którą na wielu 
obrazach Chrystus trzyma w dłoni 
jako symbol władzy nad światem. 
W czasie świąt Bożego Narodzenia 
do domu przynoszono też słomę 
i siano, czasami cały snopek, co mia-
ło przypominać stajenkę betlejem-
ską. Ze słomy wykonywano gwiaz-
dy, krzyże, kopy, które zatykano za 
święte obrazy. Często też zbierano 
zielone gałązki, którymi przyozda-
biano domostwo, a także zabudowa-
nia gospodarskie. Niestety, zwyczaje 
te chyba już bezpowrotnie zanikły 
wraz z nastaniem tradycji ubierania 
przyniesionego do domu drzewka".

Drzewko, które przenosi w lepszy świat



Święta to rodzinna atmosfera, pre-
zenty, życzenia i... smakowanie najlep-
szych potraw, na które czeka się często 
cały rok. „Trzeba się starać, by te dni 
były jak najbardziej uroczyste, by róż-
niły się od innych dni w roku. Trzeba je 
smakować, celebrować, by były szcze-
gólne i wyjątkowe” – powiedział Karol 
Okrasa. Właśnie z nim proponujemy 
bożonarodzeniowe spotkania, od dawna 
jest bowiem telewizyjną gwiazdą i cieszy 
się ogromną sympatią widzów. 

Cudze chwalicie, swego nie znacie! 
Karol Okrasa przygotowuje dania rybne 
na najważniejszą wieczerzę w roku. 

Zgodnie ze zwyczajem na wigilij-
nym stole nie może zabraknąć ryb. Wie 
o tym doskonale Karol, który kultywując 
wielowiekową tradycję, uda się do podsie-
dleckiego dworku, gdzie do dzisiaj hoduje 
się m.in. karpie. Mistrz kuchni zdradzi 
widzom, z czego słynie ten region. Po-
trzos, gwarowe określenie wróbla, jest 
biedniejszą odmianą kutii. Zamiast maku 
i słodkich bakalii, ubodzy włościanie wy-
korzystywali kaszę pęczak i to, co dał im 
las – warzywa, grzyby i zioła. Z karpia robi 
się tu pierogi, gulasz i kiełbasę, a przede 
wszystkim wędzi się tę królewską rybę. 
Dania Karola będą nie tylko wytworne, 
smakowite, ale także łatwe do samodziel-
nego przygotowania.

Karol wyrusza też w okolice Słupska. 
Tutejsze rzeki są niezwykle czyste, więc 
często spotyka się w nich pstrągi. Ale 
dziko żyjące pstrągi są rzadkie i stanowią 
raczej atrakcję dla wędkarzy. I dlatego Ka-
rol odwiedza hodowlę pstrągów w miej-
scowości Lejkowo. Woda, w której żyją 
hodowane ryby wypływa ze źródeł spod 
po- bliskiego 

wzgórza. Chłodna, jednakowej tempera-
tury przez cały rok sprawia, że mięso tu-
tejszych pstrągów jest wyjątkowo smacz-
ne. I takich właśnie ryb Karol użyje do 
przygotowania ciekawych potraw. Wraz 
z gospodynią hodowli zaprezentuje też 
widzom jak przygotowuje się ikrę, czyli 
kawior z pstrągów. Na początek przy-
rządzi tatara ze świeżego pstrąga z praw-
dziwkami, ale będzie też pstrąg pieczony 
na ruszcie z ziemniakami z ogniska.

Gwiazda kucharzy zabierze widzów 
do Muzeum Wsi Radomskiej na spotka-
nie z wigilijnymi zwyczajami i tradycjami 
– oczywiście głównie kulinarnymi. Poka-
że jak wyglądał świąteczny wystrój pol-
skiej chaty na Mazowszu, zanim jeszcze 

w polskich domach zaczęła królować 
choinka (ten obyczaj przyszedł do 

Polski w połowie XIX-stulecia 
z Niemiec). Jeszcze do lat 30. 

XX wieku, w wiejskich cha-
łupach zamiast choinki, 

u powały wisiał „pod-
łaźnik", podłoga wy-

ścielona była sianem, 
a w rogach izby stały 
snopy zboża. Po-
znamy też lokalne 
potrawy wigilij-
ne, jak choćby 
„zawijoki", czyli 
rodzaj gołąbków 
z kaszy z grzy-
bami zawijanych 
w liście ukiszonej 
w całych głów-

kach kapusty. Takie potrawy pokażą Karo-
lowi Okrasie gospodynie z zespołu ludo-
wego „Sobótka" z Czarnolasu. Na pewno 
nie zabraknie dania z karpia.

Karola Okrasa zabierze widzów także 
do Opola. To miejsce, w którym jak w ty-
glu, miesza się wiele kuchni regionalnych. 
Mieszały się wpływy czeskie, niemieckie, 
ale przede wszystkim królowała tu kuchnia 
śląska. Najbardziej znanym śląskim daniem 
jest rolada ze śląskimi kluskami i modrą 
kapustą. Ale wiele typowych dla regionu 
potraw zachowało się w tradycji wigilijnej. 
Trudno sobie wyobrazić opolski stół wigi-
lijny bez tradycyjnego śląskiego kołocza, 
moczki (inaczej bryji – przygotowywanej 
ze specjalnego rodzaju piernika, migdałów, 
rodzynek, suszonych śliwek, suszonych 
moreli, gruszek, suszonych fig, suszonych 
daktyli, orzechów laskowych i ciemnego 
piwa, w którym moczy się składniki), ma-
kówek czy harynek w cebulowej zołzie. 
Po II wojnie światowej te śląskie specjały 
zostały wzbogacone przez przybywających 
na te tereny przesiedleńców ze Wschodu, 
o takie potrawy jak choćby kutia. Karol 
Okrasa ruszy statkiem na przejażdżkę po 
Odrze i opowie widzom o opolskich tra-
dycjach wigilijnych. Na płynącym przez 
Opole statku Karol przyrządzi dwie potra-
wy: kwaśną siemieniotkę grzybową (zupa 
z nasion konopi, według wierzeń ludowych 
chroni przed świerzbem i wrzodami), ha-
rynki w spalonej zołzie cebulowej, czyli 
śledzie w cebulowym sosie.

Karol Okrasa został zaproszony przez 
leśników z Puszczy Knyszyńskiej do 

wspólnych przygotowań do wieczerzy wi-
gilijnej. Przygotuje dwie potrawy na świą-
teczny stół. Pierwszą będzie zupa przyrzą-
dzona na wywarze z suszonych grzybów, 
podana z pulpecikami ze szczupaka, su-
szonych grzybów i żurawiny. Druga pro-
pozycja to zapiekany w cieście francuskim 
karp z kapustą i grzybami. Gospodarze 
poczęstują Karola lokalnymi przysmaka-
mi wigilijnymi, nawiązującymi zarówno 
do tradycji katolickiej jak i prawosławnej, 
co jest odzwierciedleniem bogatej mozai-
ki kulturowej tych terenów.

Okrasa łamie przepisy:
Pstrągi ze źródlanej wody

TVP Rozrywka 23 grudnia 18.25

Wigilijne ryby w nowej odsłonie
TVP Historia 22 grudnia 10.15,  
23 grudnia 19.35, Wigilia 7.50

TVP Rozrywka 26 grudnia 8.55

Wigilijne tradycje
TVP Rozrywka 25 grudnia 8.55

Opolskie potrawy wigilijne
TVP Historia 21 grudnia 9.55
TVP Rozrywka Wigilia 6.35

Wigilia u leśników
TVP Rozrywka Wigilia 6.05

Zapomniane potrawy wigilijne
TVP1 21 grudnia 13.40

HALO TV WYDANIE ŚWIĄTECZNE

Gwiazdkowe spotkanie  
z gwiazdą kuchni

Wesołych Świąt
przy suto 

zastawionym stole!

20–29 grudnia
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Komedia familijna w gwiazdorskiej obsadzie. 
Ta historia przedstawia święta jako czas zjedno-

czenia i pogodzenia się ze wszystkimi. To opowieść 
o rodzinie, przyjaciołach oraz o więziach między-
ludzkich.

Kiedy jedyna córka państwa Blair wstępuje do 
Korpusu Pokoju i na kilka dni przed świętami Bo-
żego Narodzenia wyjeżdża na rok do Peru, Luther 
Krank (Tim Allen) wpada na wspaniały pomysł. 
Zamiast, jak co roku urządzać święta, które bez je-
dynaczki i tak będą smutne, postanawia wraz z żoną 
Norą ( Jamie Lee Curtis) wybrać się w luksusowy 
rejs na Karaiby i dosłownie ominąć święta – żadnych 
ozdób, choinek, prezentów, życzeń... nic. 

Niestety, ich decyzja nie spotyka się z przychyl-
nym przyjęciem ani sąsiadów, ani kolegów z pracy. 
Znajomi Kranków zaczynają wywierać na Luthera 
i Norę delikatną, acz stanowcza presję, żeby w domu 
bohaterów jednak pojawiła się choinka, a dach za-
świecił się setkami lampek. Nasi bohaterowie dziel-

nie się opierają, aż do dnia, kiedy zadzwoni do nich 
córka z informacją, że wraz z narzeczonym wpadną 
jednak do domu na święta.

Państwo Krank mają 12 godzin na dokonanie 
cudu i pogodzenie się z sąsiadami, tak by były to naj-
wspanialsze święta, niezapomniane dla wszystkich… 

Pewnie nie wiesz...
Filmowe osiedle powstało na olbrzymim zanie-

dbanym parkingu przy dawnej fabryce samolotów, 
25 kilometrów od Chicago. W ciągu 12 tygodni setki 
rzemieślników, stolarzy, tynkarzy i malarzy wybu-
dowało szesnaście naturalnej wielkości domów. W ten 
sposób ulica Hemlock stała się jednym z największych 
planów stworzonych na potrzeby filmu. 

Święta Last Minute
TVP2 pierwszy dzień świąt 18.25, 

drugi dzień świąt 9.15

z drugiej strony wybierz  
coś  

dla siebie
Iluzja

TV Puls 22 grudnia 20.00, Wigilia 23.40

Thriller. Czwórka iluzjonistów zadziwia publiczność serią 

rabunków, które odbywają się w trakcie przedstawień. 

Zostaje obrabowany bank, a skradzione pieniądze 

spadają z nieba na widzów. Magicy zostają aresztowani. 

Z powodu braku dowodów policja musi uwolnić 

podejrzanych. Były iluzjonista podejmuje się wyjaśnienia 

triku.

Królewskie święta
TV Puls 22 grudnia 16.40, Wigilia 14.55

Komedia. Świat Emily, prostej dziewczyny z Filadelfii, 

staje do góry nogami, gdy okazuje się, że jej chłopak jest 

dziedzicem tronu niewielkiego kraju w Europie. Co więcej, 

zaplanował już wycieczkę w rodzinne strony. Emily 

zmuszona będzie walczyć z niechęcią przyszłej teściowej.

Człowiek, 
który gapił się na kozy

ATM Rozrywka 21 grudnia 23.00, 22 grudnia 20.05, 

pierwszy dzień świąt 22.15

Komediodramat. W latach 80. szkolono żołnierzy w tajnej 

jednostce armii amerykańskiej, by powołać formację 

szpiegostwa telepatycznego. To miała być Armia Nowego 

Świata, tworzona przez hipisa, a zrzeszającej stukniętych 

i cokolwiek ekscentrycznych żołnierzy. Na podstawie 

książki dziennikarza Jona Ronsona, który opisał 

szokujący, tajny program szkolenia wojskowego.

Szczęśliwy dzień
Stopklatka TV 22 grudnia 17.50, Wigilia 15.50

Komedia romantyczna. Michelle Pfeiffer i George Clooney. 

Perypetie dwojga rozwiedzionych i zabieganych rodziców, 

którzy muszą na sobie polegać, gdy okazuje się, że nie 

mają z kim zostawić swoich pociech.

Słodki smak Świąt
Zoom TV 22 grudnia 16.00, Wigilia 12.40

Komedia romantyczna. Gdy Emily wraca do rodzinnego 

miasteczka, aby przejąć piekarnię swojej babci, jej 

entuzjazm trwa ledwie chwilę. Szybko orientuje 

się, że klientów jest zbyt mało, żeby przetrwać do 

Bożego Narodzenia. Jej sytuację pogarsza też pobliska 

konkurencja. Tym bardziej, że traci ona przez nią nie tylko 

klientów, ale i... głowę.

Najlepsze gwiazdkowe przyjęcia świata

Wyjątkowa 
okazja

Dla niektórych osób świąteczny obiad to więcej 
niż posiłek – od astronauty, który w tym wielkim 
dniu jest w kosmosie, aż do załogi podwodnego stat-
ku. Istnieją pewne sposoby, dzięki którym świątecz-
ny obiad będzie wyjątkowy. Dzieje się tak za spra-
wą sieci ekskluzywnych producentów i dostawców, 
którzy proponują swoim klientom najbardziej nie-
zwykłe posiłki i dobra luksusowe, czerpiąc inspiracje 
z mistycznych XV-wiecznych uczt, używając wysa-
dzanych diamentami dekoracji czy niespotykanych 
produktów. To uroczyste święto rozrywki dosłownie 
nie z tego świata.

Najlepsze gwiazdkowe przyjęcia świata
TTV 22 grudnia 9.05, 

28 grudnia 12.05

Święta Last minute

Wyścig z czasem



będzie się działo

Przeciw 
siłom zła

Superbohaterowie
Ulice Champion City są 

bezpieczne jak nigdy. Wszyst-
kich złoczyńców wyłapał lokal-
ny heros, Kapitan Wspaniały, 
który z obawy przed bezczyn-
nością doprowadza do wypusz-
czenia z domu wariatów swoje-
go zaciekłego wroga Casanovy 
Frankensteina. Chce go ująć, by 
w ten sposób zostać uznany za 
bohatera. 

Niestety, Frankenstein oka-
zuje się od niego sprytniejszy. 
Teraz los mieszkańców mia-
steczka spoczywa w rękach sied-
miu ludzi, pragnących, podobnie 
jak Kapitan Wspaniały, stać się 
bohaterami. Ci, chcąc stawić 
czoła Casanovie, muszą zdo-
być broń. Zaopatrują się w nią 
u doktora Hellera, genialnego, 
choć ekscentrycznego projek-
tanta i producenta „niezabijają-
cej" broni.

„Superbohaterowie" to pas-
tiszowe kino akcji inspirowane 
niezależnymi komiksami Boba 
Burdena. Za najmocniejszą 
stronę filmu uznano kipiące ab-
surdem dialogi, w dużej mierze 
improwizowane na planie. Re-
żyser miał ułatwione zadanie 
dysponując obsadą, która byłaby 
w stanie uświetnić plan każdej 
produkcji.

Superbohaterowie
TV4 21 grudnia 13.55, 

22 grudnia 7.35

Film z dużym ładunkiem akcji i humoru, 
pełen widowiskowych scen kaskaderskich. Lekki 
i sympatyczny obraz dla każdego. 

Fong Ka Ho ( Jackie Chan) to pechowy 
hazardzista. Tonie w długach. Jego kumpel 
Octopus (Louis Koo) ma z kolei słabość do 
luksusowych kobiet. Romanse trzyma w ta-
jemnicy przed żoną, a zarabia na nie kradzie-
żami. Złodziejskim fachem trudni się również 
Fong. 

Kiedy obaj otrzymują nietypowe zlecenie, 
nie mogą sobie pozwolić, by odmówić. Przed-
miotem kradzieży ma być niemowlę – wnuk 
magnata finansowego. Przypadek sprawia, że 
akcja poważnie się komplikuje. Fong i Octopus 
muszą ratować własną skórę, a ich jedyną gwa-
rancją przetrwania staje się uroczy, choć czasem 
nieco złośliwy bobas. 

Życie złodziei wypełniają wkrótce pieluchy, 
smoczki, podgrzewacze i grzechotki. Paradok-
salnie, w tej sytuacji Fong wpada na pomysł, jak 
już nigdy nie wpaść w finansowy dołek. 

Pewnie nie wiesz...
Jackie Chan miał tyle pomysłów uwzględ-

nionych w scenariuszu, że został uznany za 
współscenarzystę. 

Za każdym razem, gdy kręcono scenę z udzia-
łem dziecka, członkowie ekipy musieli milczeć, 
komunikując się w języku migowym. Konieczne 
były liczne powtórki z powodu ciągłego płaczu 
albo drzemki „aktora”. Jedna scena wymagała, 
aby dziecko ssało sutek Chana. Posmarowano su-
tek dużą ilością miodu.

Odbyło się ponad sto castingów na małego bo-
hatera filmu. Asystent reżysera zauważył dziecko 
wraz z rodzicami na ulicy. To Matthew Mied-
wiediew, roczne niemowlę pochodzenia chińskie-
go i kolumbijskiego. 

Niania w akcji 
TV6 22 grudnia 10.30, 25 grudnia 17.30

Złoto

Bogactwo dżungli
Bohater filmu to Kenny Wells, który po-

maga ojcu prowadzić firmę. Po nagłej śmierci 
seniora rodu interesy nie idą jednak najlepiej. 
Kenny mieszka ze swoją dziewczyną Kay, pra-
gnie lepszego życia dla niej i dla siebie. Marzy 
o fortunie, a ponieważ kocha przygody i ry-
zyko postanawia zrealizować swój śmiały plan. 

Wyjeżdża do Indonezji, gdzie spotyka po-
dróżnika i geologa Michaela Acostę. I choć 
obaj mają kłopoty finansowe, Kenny nakłania 
swego kompana, by wspólnie zainwestowali 
w poszukiwanie złota w niedostępnych rejo-

nach tutejszej dżungli. Zdobywa gotówkę i mimo ogromnego ryzy-
ka stawia wszystko na jedną kartę.

Intuicja go nie zawodzi, Kenny w krótkim czasie staje się milio-
nerem i prawdziwym rekinem z Wall Street. Równie szybko prze-
kona się jednak, że wielkie pieniądze, to także wielkie kłopoty.

Pewnie nie wiesz...
Matthew McConaughey do roli ogolił głowę, przytył 20 kilo-

gramów i nosił sztuczne zęby. Dieta: jedzenie cheeseburgerów, picie 
piwa i koktajli mlecznych.

Na planie filmowym McConaughey rzeczywiście dotknął tygry-
sa. „Zaplanowali kręcić tę scenę na samym końcu, gdyby coś mi się sta-
ło, mieli film nakręcony!” – mówi McConaughey.

Złoto
TVP1 21 grudnia21.30, 22 grudnia 23.05

Niania w akcji

Złodzieje...
dziecka



Ziemia Łomżyńska, tu wiele się dzieje
Życie  
jest 

piękne 
Tadeusz Grabowski urodził się 

w 1921 roku na Ziemi Łomżyńskiej, 
a dokładnie w Wiźnie. Jest prawdzi-
wym artystą ludowym, lutnikiem, poetą, 
kompozytorem i śpiewakiem. Eduka-
cję przerwał w gimnazjum i zajął się 
pomocą w gospodarstwie. To właśnie 
wtedy skonstruował samodzielnie swo-
je pierwsze skrzypce. Następnie ćwiczył 
ze słuchu melodie ludowe, z czasem też 
poznał nuty. W 2010 roku ukazał się 
jego pierwszy tomik wierszy i pieśni 
patriotycznych zatytuowany “Polsko, 
moja Ojczyzno”. Choć skończył 98 lat 
wciąż robi to, co kocha. Jest pogodny 
i uśmiechnięty mimo tego, że prowadzi 
niełatwe życie. 

Marlena Siok: - Panie Tadeuszu jak się Pan 
miewa?

Tadeusz Grabowski: - Dobrze. Po-
wiedziałbym nawet, że bardzo dobrze 
się czuję.

M.S: - Tak obserwując muszę przyznać, że cał-
kiem dobrze Pan sobie radzi…

T.G: - Staram się. Jak się spotykam 
z ludźmi, tak jak z Panią się spotka-
łem, staram się żeby uśmiech mnie nie 
opuszczał. Od razu tak jakoś weselej się 
rozmawia. 

M.S: - Skąd Pan czerpie tę pogodę ducha 
i optymizm? 

T.G: -  Ogromną radość przynoszą 
mi spotkania z ludźmi. Mogę wtedy za-
prezentować im moją twórczość – mu-
zykę i śpiew. Wszystko to, co jest moim 
życiem. Czuję wtedy jakbym dostał 
skrzydeł. 

M.S: - Los był dla Pana łaskawy? 
T.G: - Los nie bardzo był dla mnie 

łaskawy. Szczególnie w czasie wojny. Je-
stem człowiekiem bardzo wrażliwym na 
ludzkie cierpienie. Jak się zaczęła wojna, 
to bardzo to przeżywałem. Nawet pisa-
łem wiersze. Niestety, z tamtego okresu 
żaden z nich się nie zachował. To nie były 
jednak tylko ludzkie dramaty. Mnie także 
nie raz zaglądała śmierć w oczy. Pamię-
tam, gdy wraz z braćmi i innymi chłop-
cami zostałem zmuszony przez Niemców 
do kopania rowów przeciwczołgowych 
w okolicy Wizny. I kilku starszych męż-
czyzn uciekło. Ci, którzy zostali, w tym 
młody Tadeusz, cudem uniknęli śmierci. 
Żołnierz z zemsty skierował w ich stro-

nę swoją broń. Jeden ze współtowarzyszy 
niedoli, znający język niemiecki, wytłu-
maczył oprawcy, że przecież nie są winni 
zachowania pozostałych. Dzięki temu 
ocaleli. Innego razu z kolei nocowaliśmy 
we wsi Srebrowo. Pewnego razu wartę 
pełnił młody żołnierz, który po prostu 
usnął. I wtedy udało nam się uciec. Idąc 
przed siebie, w okolicach Kramkowa na-
potkałem pracujące przy żniwach kobiety. 
Od strony „gościńca” nadjeżdżali jednak 
Niemcy. Kobiety schowały się w sno-
pach zboża, a ja padłem twarzą w rosnący 
owies. Nagle usłyszałem krzyki. Niemcy 
znaleźli kilka kobiet. Okropnie się znęca-
li nad nimi. Myślałem, że mnie również 
znajdą. Na szczęście, tylko na strachu się 
skończyło. Znów z cudem udało mi się 
ujść z życiem. 

M.S: - Czy to prawda, że Tadeusz Grabowski, to 
nieśmiały marzyciel? 

T.G: - Tak, zdecydowanie tak. Ja od 
zawsze byłem skromny i małomówny. 
Czasami nawet zastanawiałem się czy 
nie za bardzo. Mówię to celowo w czasie 
przeszłym, bo gdy zacząłem bywać na 
różnych uroczystościach i grać, to zrobi-
łem się jakby śmielszy. 

M.S: - Panie Tadeuszu jest Pan zadowolony ze 
swojego życia? 

T.G: - Mimo wszystko, myślę, że 
nie powinienem narzekać. Jestem czło-
wiekiem  wierzącym i staram się być 
patriotą. Kocham moją ojczyznę, któ-
rą jest Polska. Zawsze powtarzam, że 
chciałbym jak najwięcej dla niej uczynić. 
To  mi sprawia więlką radość. Kiedy za-

praszają mnie na jakąś imprezę, to z chę-
cią przybywam. Rozmawiam, śpiewam, 
dzielę się tym, co mam najlepsze. Cieszę 
się, że i Pani zechciała mnie odwiedzić.  

M.S: - Mi również jest niezwykle miło, że 
zechciał Pan nas przyjąć… Panie Tadeuszu 
wychował się Pan na wsi, ale jak się okazuje 
nigdy nie ciągnęło Pana do prac rolniczych, 
w szkole również nie był Pan prymusem. Czy 
to właśnie wtedy odezwała się ta dusza arty-
sty?

T.G: - Myślę, że tak. Już w młodym 
wieku miałem to przekonie, że muszę 
coś robić i działać w kierunku kultury. 
Pamiętam, jak w szkole podstawowej 
mieliśmy lekcje, na których uczyliśmy 
się wszelakich robótek ręcznych. Pod-
czas pewnej z nich wyparzyłem jak 
koledzy w warsztacie stolarskim robią 
instrumenty. Jeden skrzypce, drugi man-
dolinę, trzeci gitarę. Spróbowałem także 
ja. I bardzo mi się to spodobało. Za-
cząłem wówczas myśleć żeby samemu 
zrobić skrzypce. Powiedziałem o tym 
mojemu świętej pamięci ojcu - Anto-
niemu Grabowskiemu. Mieszkaliśmy 
wówczas czasowo we wsi Niwkowo, 
u pana Piotrowskiego. On był stolarzem. 
Mój ojciec porozmawiał znim, by ten 
mi pomógł. Zgodził się i pomógł. Zro-
biłem te skrzypce, ale nie na lekcjach, 
tylko w domu. Kiedy je skończyłem, 
mówiono mi bym zaniósł je do szkoły 
i  pokazał swojemu nauczycielowi. Po-
słuchałem. Zaniosłem. Pan Aleksander 
Gawrychowski, który wtedy prowadził 
zajęcia praktyczne, nastroił te skrzyp-
ce, zagrał i rzekł: “Delikatne zrobiłeś te 
skrzypce, chłopcze”. To była pierwsza 
próba. Spróbował raz jeszcze i przeka-
zał je pewnej pani. Też zagrała na tych 
skrzypcach. Jej uśmiech pamiętam do 
dziś. I tak się zaczęło to moje zamiło-
wanie do prac lutniczych. Później na-
deszły czasy wojny. Łatwo nie było.  Na 
szczęście minęły, a mnie udało się prze-
żyć. Powróciłem do lutnictwa z wielką 
ochotą. I tak już po wojnie o mojej pra-
cy dowiedzieli się uczniowie z Liceum 
Pedagogicznego. Wtedy nie było tylu 
sklepów z instrumentami, a oni mieli 
odgórnie narzucony obowiązek gry na 
jakimkolwiek instrumencie. Zaczęli się 
do mnie zgłaszać. I tak jednym uczniom 
robiłem skrzypce, innym mandoliny. 
Gdy spotykałem ich po wielu, wielu la-
tach, wspominali jak to przychodzili do 
mnie, by zamówić instrument. Zastana-
wiałem się, ile ja tych instrumentów dla 
nich zrobiłem… ale szczerze przyznam, 
że nie sposób teraz zliczyć.  

M.S: - Naprawdę był Pan w piątej klasie szko-
ły podstawowej, kiedy wykonał Pan swoje 
pierwsze skrzypce? 

M.S: - Zgadza się. Będąc w wieku 
13 lat zrobiłem swoje pierwsze skrzypce, 
a później mandolinę. To na niej uczyłem 



się grać i do jej melodii śpiewałem. I tak 
robię to do dziś. Z taką samą ochotą 
i zamiłowaniem. 

M.S: - A dziś? Wciąż je Pan wykonuje?
T.G: - Tak, jeszcze je robię, ale już 

nie tak dużo. Mam problem z oczami, 
a dokładnie z zaćmą. Muszę oszczędzać 
wzrok. Dostałem od lekarzy propozycję 
poddania się zabiegowi usunięcia zaćmy, 
ale muszę przyznać, że trochę się boję. 
Co prawda mówią, że to nie jest zbyt po-
ważne i inwazyjne, a mogłoby uratować 
wzrok. Muszę chyba im uwierzyć, bo 
jak będę pracował w swoim warsztacie 
(śmiech)? 

M.S: - Panie Tadeuszu to prawda, że instru-
menty posiadają duszę?

T.G: - Tak. Szczególnie skrzypce. Są 
niezwykłe. Delikatne. Do ich wykonania 
trzeba dobrać odpowiednie drzewo. Na 
dekę wierzchnią konieczne jest drze-
wo iglaste. Może być świerk albo sosna. 
Inne gatunki drzewa iglastego również 
się nadają. Chodzi o to, by miały gę-
ste, drobne słoje. Jak się stuknie, jak to 
ładnie rezonuje. Jest to drzewo idealnie 
nadające się do zrobienia skrzypiec. Na 
inne części używa się klonu. Klon sze-
rokolistny oraz ten pospolity klon, czyli 
jawor. Ja mieszkam w lesie. Kiedy chcę 
zrobić instrument zawsze wybieram się 
na spacer po tym lesie. Wyszukam ład-
ny klon, zerżnę go i zawiozę do tartaku. 
A gdy przeschnie robię części do intru-
mentów: mandolin i skrzypiec.

M.S: - Pierwszą piosenką, jaką Pan napisał, 
była ta pod tytułem “Życie jest piękne”. Na-
prawdę mimo tych trudnych doświadczeń za 
takie je Pan uznaje? 

T.G: - Tak. Życie dla mnie jest nie-
zwykle piękne. Mimo wszystko za takie 
je uważam. Mam 98 lat, a wciaż mogę 
się nim cieszyć. To prawdziwy dar. Z po-
wstaniem tego utworu wiąże się pewna 
anegdota. Po wojnie był taki dzień, że 

byłem bardzo radosny i zadowolony. Pa-
miętam jak dziś, że nadchodziła burza, 
a do mnie przyszło natchnienie. Patrząc 
w okno wziąłem kartkę papieru i długo-
pis i zacząłem pisać… 

“ Życie jest piękne, gdy w swym roz-
kwicie odnajdziesz szczęścia, uroczy kwiat. 

Jak zorza jasna, rano o świcie, jak 
uśmiechnięty pogodny świat. 

Tak tętni rytmem młodzieńcze życie, 
wśród najpiękniejszych wiosennych lat.

Miłość jest piękna, gdy w swym roz-
kwicie odnajdzie wonny uroczy kwiat.

Popłynie niby woda strumieni, pośród 
mieniących się złotych fal. 

A nad nią słońce jasnych promieni 
oświecać będzie bezkresu dal. 

Praca jest piękna, gdy w ideale czło-
wiek odnajdzie radości moc. 

Kiedy podejmie trudy zuchwale, nie-
straszna będzie mu ciemna noc.

Smutku i żalu nie dozna wcale, zwy-
cięży burzę, wicher i noc”. 

I tak właśnie powstał ten utwór, 
który niektórzy określają mianem hitu. 
Chociaż zupełnie nie wiem dlaczego. 
Przecież to taka zwykła piosenka. 

M.S: - Panie Tadeuszu, a w czym Pan odnajdu-
je radość? 

T.G: - Ja odnajduję radość w tym, 
co robię. I muszę przyznać, że spełniły 
się moje marzenia. Nieważne, że w tak 
późnym wieku, bo jak to mówią: “Lepiej 
późno, niż wcale”.

M.S: - A jakie to marzenia? 
T.G: - Od wielu lat marzyłem, by 

moje wiersze i pieśni ujrzały światło 
dzienne. I tak też się stało. Z czego je-
stem ogromnie zadowolony. A do tego 
wiele osób z kręgu kultury odwiedza 
mnie i chce poznać moją twórczość. Za 
co jestem ogromnie wdzięczny. To nie-
zwykle budujące. 

M.S: - A czy jest jeszcze coś, co skrywa się na 
dnie serca? 

T.G: - Oj, jest tego całkiem sporo. 
Najbardziej żałuję tego, że zostałem na 
świecie sam. Ale pogodziłem się z losem 
i nie mam do niego pretensji. Widocznie 
tak po prostu musiało być. 

M.S: - Pytam o te marzenia nieprzypadkowo… 
Bo Święta Bożego Narodzenia, to taki wyjątko-
wy czas, gdy ich spełnienie jest możliwe… 

T.G: - Tak, to prawda. Święta Bo-
żego Narodzenia mają magiczną moc. 
Bardzo lubię ten czas. Ze względu na ich 
wymiar, ale także też dlatego, że mogę 
wtedy śpiewać kolędy.

 
M.S: - A pamięta Pan ten czas wtedy, kiedy był 
Pan dzieckiem? 

T.G: - Gdy byłem dzieckiem, po-
dobnie jak główny bohater noweli 
Henryka Sienkiewicza – Janko Mu-
zykant, zafascynowany byłem dźwie-
kiem. Do tego stopnia, że dłubałem 
harmnijki ustne i podczas świąt zawsze 
na nich grałem. 

M.S: - A w tym roku jak je Pan spędzi? 
T.G: - Mam sporo kuzynów, więc na 

pewno któryś z nich mnie zaprosi. Na 
pewno nie będę sam. 

M.S: - Czyli rodzinnie? 
T.G: - Tak, jak najbardziej. Rodzina 

jest najważniejsza. Człowiek odnajduje 
w niej sens. 

M.S: - Czego mogę Panu zatem życzyć na Świę-
ta Bożego Narodzenia i nie tylko? 

T.G: - Na pewno zdrowia i żeby 
jescze długo siła głosu mnie nie opusz-
czała, bo mam jeszcze kilka utworów do 
zaśpiewania i kilka instrumentów do 
zrobienia. 

Noworoczne Jumanji i Gwiezdne 
Wojny w Kinie Millenium w Łomży
Repertuar 27 grudnia -  2 stycznia
 
Piątek 27 grudnia   
Duża sala: Kraina Lodu II – godz. 
12:00; Gwiezdne Wojny Skywalker 
Odrodzenie - godz. 14:00, 17:00 
i 20:00.
Mała sala: Kraina Lodu – godz. 

10:00; Śnieżna paczka – godz. 11:45; 
Jumanji Następny poziom – godz. 
13:30, 16:00, 18:15 i 20:30.   

Sobota 28 grudnia 
Duża sala: Kraina Lodu II – godz. 
12:00; Gwiezdne Wojny Skywalker 
Odrodzenie – godz. 14:00, 17:00, 
20:00.
Mała sala: Kraina Lodu – godz. 
10:00; Śnieżna Paczka – godz. 11:45; 
Jumanji Następny poziom – 13:30, 
16:00, 18:15, 20:30. 

Niedziela 29 grudnia 
Duża sala: Kraina Lodu II – godz. 
12:00; Gwiezdne Wojny Skywalker 

Odrodzenie – godz. 
14:00, 17:00, 20:00.
Mała sala: Kraina 
Lodu II – godz. 10:00; 
Śnieżna paczka – 
godz. 11:45; Jumanji 
Następny poziom – 
godz. 13:30, 16:00, 
18:15 i 20:30.   

Poniedziałek 30 
grudnia
Duża sala: Kraina Lodu II – godz. 
12:00; Gwiezdne Wojny Skywalker 
Odrodzenie – godz. 14:00, 17:00, 
20:00.
Mała sala: Kraina Lodu II – godz. 

10:00; Śnieżna paczka 
– godz. 11:45; Juman-
ji Następny poziom 
– godz. 13:30, 16:00, 
18:15 i 20:30.   
 
Wtorek 31 grudnia 
Duża sala: Gwiezd-
ne Wojny Skywalker 
Odrodzenie – godz. 
10:00 i 13:00.
Mała sala: Juman-

ji Następny poziom – godz. 10:00 
i 12:45. 
Środa 1 stycznia
Duża sala: Gwiezdne Wojny Skywal-
ker Odrodzenie – godz. Skywalker 

Odrodzenie- godz. 17:00 
i 20:00.
Mała sala: Jumanji Następ-
ny poziom – godz. 17:00 
i 20:00.

Czwartek 2 stycznia
Duża sala: Kraina Lodu II – 
godz. 12:00; Gwiezdne Woj-
ny. Skywalker Odrodzenie- 
godz. 14:00, 17:00 i 20:00.
Mała sala: Kraina Lodu II  – 
godz. 10:00; Śnieżna pacz-
ka – godz. 11:45; Jumanji 
Następny poziom – 13:30, 
16:00, 18:15, 20:30. 

Ziemia Łomżyńska, tu wiele się dzieje

Rozmowa do obejrzenia w Telewizji Narew 
i na www.narew.info.
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a to ciekawe

Dzikie metropolie

Nowi 
sąsiedzi

Galileo

Ciekawy świat
Kilka programów Galileo (każdy odcinek to kilka 

tematów), które w czasie Świąt mogą zainteresować całą 
rodzinę:

LUKSUSOWY ZŁOM – Jak zarobić na wrakach luksuso-
wych samochodów? Odrobina sprytu i przedsiębiorczości 
pozwala rozkręcić nawet najbardziej ryzykowny biznes. 
GADŻETY DLA AGENTÓW – Jak naprawdę wyglą-
da praca tajnych agentów? Jakimi technikami się posługu-
ją w praktyce? FENOMENY CODZIENNOŚCI – Czy 
na pewno znamy nasze ciała? Dlaczego np. się czerwieni-
my? Co powoduje, że przeciągamy się po przebudzeniu?

TV6 Wigilia 20.00

KOMÓRKA JAKO NARZĘDZIE – Czy można użyć tele-
fonu komórkowego jako narzędzia? Przegląd aplikacji 
narzędziowych na smartfony. NAJWIĘKSZY BUDY-
NEK ŚWIATA – Gdzie znajduje się największy budynek 
mieszkalny świata? Wielki, autonomiczny gmach z ponad 

tysiącem mieszkań i masą lokali usługowych. CO WIE-
MY NA TEMAT ENERGII – Test wiedzy na temat 
energii. Co wiemy na temat zużycia i metod jego opty-
malizacji?

TV6 25 grudnia 20.00

APLIKACJE KUCHENNE NA TELEFON – Przegląd naj-
ciekawszych aplikacji kuchennych na smartfony. Książki 
kucharskie, narzędzia pomagające w przygotowywaniu 

potraw. WYRÓB MASŁA DAWNIEJ I DZIŚ – Ma-
sło, artykuł niemal pierwszej potrzeby wytwarzane jest 
dziś przemysłowo. A jak produkowano masło dawniej? 
PERFEKCYJNE PRZECHOWYWANIE ŻYWNO-
ŚCI – Jak przechowywać żywność, aby nie psuła się od 
razu? Wybór metod odpowiednich do różnych rodzajów 
żywności. 

TV6 26 grudnia 20.00

NAJBRZYDSZE ZWIERZĘTA – Australijska ropucha aga, 
bezwłosy kot sfinks, czy palczak madagaskarski – które 
z tych zwierząt ma największe szanse na wygraną? TAJ-
SKIE OWOCE – Pomelo, rambutan, durian, mango-
stynka - jak owoce z targowiska w Bangkoku trafiają na 
półki europejskich sklepów, kto zajmuje się ich selekcją 
oraz przede wszystkim poszukiwaniem nowych, niezna-
nych nam owoców? TAJEMNICE MIĘŚNI – każdy 
z nas ma 640 mięśni. Najmocniejszym mięśniem naszego 
ciała, w stosunku do rozmiarów, jest żwacz policzkowy. 
Może wytworzyć nacisk o sile 200 kilogramów na centy-
metr kwadratowy. Najbardziej giętki jest język. Nic dziw-
nego - składa się z aż szesnastu mięśni. Który z naszych 
mięśni jest najszybszy?

TV6 27 grudnia 20.00

Dokument BBC Studios opowiada o życiu dzikich 
zwierząt wokół, a czasem wewnątrz największych metro-
polii świata, takich jak Nowy Jork, Kapsztad czy Adelajda. 

Miasta to najszybciej rosnące siedliska ludzi na plane-
cie... Ten nienaturalny świat stawia wyjątkowe wyzwania 
dla zwierząt, ale dla tych, które potrafią się przystosować 
i skorzystać z oferowanych bogactw – miejska dżungla 
szybko staje się nową dziczą. Wiele zwierząt zostało wy-
partych ze swoich naturalnych siedlisk i obecnie wyko-

rzystują przyrodzone zdolności w mieście, by zaspokoić 
swoje potrzeby. To może być początek nowej i bardzo 
współczesnej migracji.

Większość z nas wyobraża sobie miasta jako beto-
nowe dżungle, pozbawione przyrody, lecz dla niektórych 
dzikich zwierząt są one nowym siedliskiem, pełnym no-
wych możliwości. Gdy świat natury się kurczy, a nasze 
miejskie centra rosną, przystosowanie do życia w mieście 
nigdy nie było ważniejsze. Jeśli chcemy zaakceptować dzi-

kie zwierzęta jako sąsiadów, a nawet pomóc im zapuścić 
korzenie w mieście, korzyści z tego wynikające mogą być 
ogromne, dla nich i dla nas.

Dzikie metropolie 
TVP1 22 grudnia 13.15, 23 grudnia 12.50

Bajecznie kolorowe widowisko!
Odpychający, kosmaty i do tego zielony stwór 

Grinch ( Jim Carrey) mieszka samotnie na szczycie 
góry. Jedynym jego towarzyszem jest cierpliwy, gada-
jący pies Max. Grinch nie lubi ludzi, a już najbardziej 
nie lubi wszelkich świąt. Dlatego postanawia skraść 
mieszkańcom pobliskiego miasteczka nadchodzące 
Boże Narodzenie. W przebraniu Mikołaja schodzi 
do osady i kradnie pogrążonym we śnie mieszkań-
com wszystkie prezenty, świąteczne ozdoby i smako-
łyki. Nieświadomie zabiera też ze sobą małą Cindy.

Pewnie nie wiesz...
Do roli Grincha kandydowali m.in. Jack Nichol-

son i Eddie Murphy.
Jim Carrey przez 92 dni, dwie godziny rano i go-

dzinę po zdjęciach, spędzał na charakteryzacji do roli 
Grincha.

Żółte oczy Grincha w niektórych ujęciach zosta-
ły stworzone przy użyciu technik cyfrowych. Żółte 
soczewki kontaktowe były dla aktora bardzo niewy-
godne.

Film był największym sukcesem kasowym roku 
2000. Na seanse sprzedano około 50 milionów bile-
tów.

Trzy osoby, w cztery miesiące, wyprodukował 
ręcznie(!) 250 swetrów do tego filmu (w tym 8 iden-
tycznych w paski dla Jima Carreya ). To znaczy, że 
jedna osoba w ciągu 120 dni zrobiła 83 swetry!

Grinch: świąt nie będzie
TVN 25 grudnia 12.35, 

27 grudnia 13.25

plac zabaw

Grinch: 

świąt nie będzie

Po co to 

zamieszanie?

Elf

Wychowanek Świętego 
Mikołaja

W pewien wigilijny wieczór, wiele lat 
temu, przez nieuwagę mały chłopczyk wpadł 
do worka z prezentami, z którym podróżo-
wał święty Mikołaj. Chłopiec trafił na bie-
gun północny, gdzie wychował się jako elf 
o imieniu Buddy. Z czasem urósł tak bardzo, 
że nie mógł już uchodzić za elfa. Wtedy po-
stanowił powrócić do świata, z którego po-
chodził i odnaleźć swą prawdziwą rodzinę. 

Buddy wybiera się na poszukiwania do Nowego Jorku. Nowy, 
nieznany świat najpierw go zachwyca, ale wkrótce dostarcza wielu 
rozczarowań. Również tu, podobnie jak na biegunie, Buddy czuje 
się wyobcowany. Odnajduje wprawdzie swego ojca, lecz ten in-
teresuje się wyłącznie zyskami swego wydawnictwa i nie wierzy 
w to, że Buddy jest jego synem. 

Gdy przygnębiony Buddy zaczyna wątpić w sens swego ist-
nienia, wtedy święty Mikołaj wpada w poważne tarapaty, z któ-
rych wybawić go może tylko jego oddany wychowanek.

Elf, TVN 7 22 grudnia 13.20, 28 grudnia 13.15

Sam w domu

Zabrać zabawkę!
Ośmioletni Alex rozchorował się na 

ospę wietrzną i z tego powodu musi sam 
zostać w domu. Tymczasem z Departa-
mentu Obrony USA czwórka przestępców 
skradła, na zlecenie międzynarodowego 
gangu, najnowszy model mikroprocesora. 
Bezpieczeństwo całego świata jest zagrożone 

Przestępcy ukryli skarb w zdalnie sterowanym samochodzie-
-zabawce, który przez niedopatrzenie na lotnisku wylądował w ba-
gażu pani Hess. Gdy tylko zorientowała się, że zostały zamienione 
torby podróżne, oddała niepożądany prezent małemu sąsiadowi 
i w ten sposób łup wpadł w ręce Aleksa. Przestępcy nie przypusz-
czali jednak, że odzyskanie procesora będzie aż tak trudne.

Pewnie nie wiesz...
Petr Beaupre (Olek Krupa) mówi do Alexa po polsku: „Roz-

gniotę cię jak karalucha! Gdzie jest czip!?” Ta fraza pada w 1:25:50 
czasu filmu.

Sam w domu, Polsat 22 grudnia 12.05

O rybaku i jego żonie

Coraz większe żądania
Hein żyje szczęśliwie z żoną Ilsebill w starej, zaniedbanej cha-

łupie nad morzem. Pewnego dnia łapie rybę, która może spełnić 
jego życzenie. Żona każe rybakowi zażądać chaty z ogrodem, sa-
dem, gęsiami i zwierzętami oraz domu dla swoich dzieci. Czuje, że 
to za mało. Chce więc pięknego zamku. Ciągle za mało... powinna 
zostać królową. Za mało... cesarzową, za mało...

Baśń braci Grimm w polskich przekładach nosi tytuł „O ry-
baku i złotej rybce”, mimo że oryginalny tytuł brzmi „Von dem 
Fischer un syner Fru” (O rybaku i jego żonie). W oryginale nie 
występuje też złota rybka, gdyż zaklęty książę jest konkretnym 
gatunkiem ryby, mianowicie turbotem (der Butt): rybą bardzo 
piękną i okazałą. 
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O rybaku i jego żonie
TV Puls 

22 grudnia 13.45



plac zabaw

Bajecznie kolorowe widowisko!
Odpychający, kosmaty i do tego zielony stwór 

Grinch ( Jim Carrey) mieszka samotnie na szczycie 
góry. Jedynym jego towarzyszem jest cierpliwy, gada-
jący pies Max. Grinch nie lubi ludzi, a już najbardziej 
nie lubi wszelkich świąt. Dlatego postanawia skraść 
mieszkańcom pobliskiego miasteczka nadchodzące 
Boże Narodzenie. W przebraniu Mikołaja schodzi 
do osady i kradnie pogrążonym we śnie mieszkań-
com wszystkie prezenty, świąteczne ozdoby i smako-
łyki. Nieświadomie zabiera też ze sobą małą Cindy.

Pewnie nie wiesz...
Do roli Grincha kandydowali m.in. Jack Nichol-

son i Eddie Murphy.
Jim Carrey przez 92 dni, dwie godziny rano i go-

dzinę po zdjęciach, spędzał na charakteryzacji do roli 
Grincha.

Żółte oczy Grincha w niektórych ujęciach zosta-
ły stworzone przy użyciu technik cyfrowych. Żółte 
soczewki kontaktowe były dla aktora bardzo niewy-
godne.

Film był największym sukcesem kasowym roku 
2000. Na seanse sprzedano około 50 milionów bile-
tów.

Trzy osoby, w cztery miesiące, wyprodukował 
ręcznie(!) 250 swetrów do tego filmu (w tym 8 iden-
tycznych w paski dla Jima Carreya ). To znaczy, że 
jedna osoba w ciągu 120 dni zrobiła 83 swetry!

Grinch: świąt nie będzie
TVN 25 grudnia 12.35, 

27 grudnia 13.25

plac zabaw

Grinch: 

świąt nie będzie

Po co to 

zamieszanie?

Elf

Wychowanek Świętego 
Mikołaja

W pewien wigilijny wieczór, wiele lat 
temu, przez nieuwagę mały chłopczyk wpadł 
do worka z prezentami, z którym podróżo-
wał święty Mikołaj. Chłopiec trafił na bie-
gun północny, gdzie wychował się jako elf 
o imieniu Buddy. Z czasem urósł tak bardzo, 
że nie mógł już uchodzić za elfa. Wtedy po-
stanowił powrócić do świata, z którego po-
chodził i odnaleźć swą prawdziwą rodzinę. 

Buddy wybiera się na poszukiwania do Nowego Jorku. Nowy, 
nieznany świat najpierw go zachwyca, ale wkrótce dostarcza wielu 
rozczarowań. Również tu, podobnie jak na biegunie, Buddy czuje 
się wyobcowany. Odnajduje wprawdzie swego ojca, lecz ten in-
teresuje się wyłącznie zyskami swego wydawnictwa i nie wierzy 
w to, że Buddy jest jego synem. 

Gdy przygnębiony Buddy zaczyna wątpić w sens swego ist-
nienia, wtedy święty Mikołaj wpada w poważne tarapaty, z któ-
rych wybawić go może tylko jego oddany wychowanek.

Elf, TVN 7 22 grudnia 13.20, 28 grudnia 13.15

Sam w domu

Zabrać zabawkę!
Ośmioletni Alex rozchorował się na 

ospę wietrzną i z tego powodu musi sam 
zostać w domu. Tymczasem z Departa-
mentu Obrony USA czwórka przestępców 
skradła, na zlecenie międzynarodowego 
gangu, najnowszy model mikroprocesora. 
Bezpieczeństwo całego świata jest zagrożone 

Przestępcy ukryli skarb w zdalnie sterowanym samochodzie-
-zabawce, który przez niedopatrzenie na lotnisku wylądował w ba-
gażu pani Hess. Gdy tylko zorientowała się, że zostały zamienione 
torby podróżne, oddała niepożądany prezent małemu sąsiadowi 
i w ten sposób łup wpadł w ręce Aleksa. Przestępcy nie przypusz-
czali jednak, że odzyskanie procesora będzie aż tak trudne.

Pewnie nie wiesz...
Petr Beaupre (Olek Krupa) mówi do Alexa po polsku: „Roz-

gniotę cię jak karalucha! Gdzie jest czip!?” Ta fraza pada w 1:25:50 
czasu filmu.

Sam w domu, Polsat 22 grudnia 12.05

O rybaku i jego żonie

Coraz większe żądania
Hein żyje szczęśliwie z żoną Ilsebill w starej, zaniedbanej cha-

łupie nad morzem. Pewnego dnia łapie rybę, która może spełnić 
jego życzenie. Żona każe rybakowi zażądać chaty z ogrodem, sa-
dem, gęsiami i zwierzętami oraz domu dla swoich dzieci. Czuje, że 
to za mało. Chce więc pięknego zamku. Ciągle za mało... powinna 
zostać królową. Za mało... cesarzową, za mało...

Baśń braci Grimm w polskich przekładach nosi tytuł „O ry-
baku i złotej rybce”, mimo że oryginalny tytuł brzmi „Von dem 
Fischer un syner Fru” (O rybaku i jego żonie). W oryginale nie 
występuje też złota rybka, gdyż zaklęty książę jest konkretnym 
gatunkiem ryby, mianowicie turbotem (der Butt): rybą bardzo 
piękną i okazałą. 
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Wiktoria Wiśniewska z Grajewa zna-
lazła się w TOP 10 Miss Tourism Me-
tropolitan International 2019. Jury 
wybrało Wiktorię do grona 10 najład-
niejszych Kobiet na Świecie, podczas 
gali w Phnom Penh, stolicy Kambo-
dży. 

- Przygotowałam się do niej 
dwa tygodnie w zupełnie innym 
miejscu na ziemi. W Kambo-
dży. Podczas zgrupowania wiele 
zwiedzałyśmy, odkrywałyśmy 
najpiękniejsze miejsca tego kraju. 
Zawarłam też wiele przyjaźni na 
całym świecie. Uważam, że była 
to niesamowita przygoda i z chę-
cią bym ją powtórzyła - zdradza 
Wiktoria Wiśniewska.

Wiktoria kilkanaście minut 
po zakończeniu gali przyznała, że 
bardzo denerwowała się przed jej 
rozpoczęciem. Nie spodziewała 
się też takiego wyróżnienia, jakie 
ją spotkało.

- Szczerze mówiąc, tą galą 
stresowałam się chyba najbardziej. 
Co prawda jest to już moja trze-
cia, ale jeszcze żadna nie przynio-
sła tylu emocji. Nie spodziewałam 
się, że cokolwiek uda mi się zająć, 
a TOP 10 to ogromne wyróż-
nienie. Tym bardziej, że byłam 
najmłodszą uczestniczką i mam 
dopiero 18 lat. Także naprawdę 
mega się cieszę – mówi nie kryjąc 
radości Wiktoria.  - Myślę, że naj-
trudniejsze, a zarazem najbardziej 

stresujące w całych przygotowa-
niach były rozmowy po angielsku 
z jury. Nie ukrywam, że strasz-
nie się tym stresowałam. Mimo 
wszystko uważam, że dobrze so-
bie poradziłam. Dziękuję wszyst-
kim, którzy wspierali mnie i trzy-

mali kciuki. To bardzo miłe. Mam 
nadzieję że to nie koniec mojej 
przygody z konkursem – dodaje 
jedna z 10 najpiękniejszych kobiet 
świata, pochodząca z Grajewa. 

Wiktoria Wiśniewska ma 18 
lat. W ubiegłym roku zdobyła 

tytuły: Miss Nastolatek Ziemi 
Łomżyńskiej 2018 i   2 Wice-
miss Polski Nastolatek 2018. Jest 
uczennicą I Liceum Ogólno-
kształcącego im. Mikołaja Koper-
nika w Grajewie. Podczas konkur-
su w Kambodży reprezentowała 

Polskę, ale także Województwo 
Podlaskie, swoje rodzinne miasto 
Grajewo i Łomżę, w której orga-
nizowany jest konkurs regionalny. 
Była najmłodszą spośród kilku-
dziesięciu kandydatek z całego 
świata, które walczyły o koronę.

Wiktoria Wiśniewska w TOP 10 Miss 
Tourism Metropolitan International 2019

Za nami finał projektu pn. „Podróże po kultu-
rze – historia, tradycja, sztuka” realizowanego 
przez Gminny Ośrodek Kultury w Piątnicy, od 
marca do grudnia 2019 roku. 

Finał był podsumowaniem wszystkich 

działań, nad którymi pracował Gminny 
Ośrodek Kultury, ale również jego uczest-
nicy. To właśnie oni zaprezentowali scenkę 
kabaretową pt. „Plotki, dziadek i świętej 
pamięci jego małżonka”, w reżyserii akto-

ra m.in. Teatru Lalki i Aktora w Łomży 
- Tomasza Rynkowskiego.  Scenka   po-
wstała na warsztatach teatralnych (ponad 
2 miesiące przygotowań), a  za inspirację 
posłużyły wyjazdy, m.in. wizyta w miej-

scowości Jeruzal znanej z serialu „Ranczo”.
W trakcie spotkania wystąpiła również 

grupa muzyczna ACOUSTIC TRIO I 
Chór Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w 
Piątnicy.

„Podróże po kulturze – historia, tradycja, sztuka”
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Z tego reportażu nie do-
wiecie się, dlaczego Ruda 
tańczy jak szalona, ale do-
wiecie się, dlaczego wasze 
dzieci śpiewają te słowa po 
każdej zabawie karnawało-
wej w szkole, a dorośli mi-
lion razy odtwarzają pio-
senkę o rozlanym mleczku 
i ścieleniu łóżeczka. "Nikt 
nie słucha. Reportaże 
o disco polo" Justyny Sie-
rakowskiej to wiedza ko-
nieczna. 

Sierakowska pokazuje, że di-
sco polo to nie jest podziemny 
nurt, a kultura, której dominacji 
nawet nie zauważyliśmy - napisa-
ła w recenzji Paulina Małochleb. 
W kolejnym wydaniu Tygodnika 
Narew publikujemy dalszą część 
urywków książki Justyny Siera-
kowskiej. 

Chciałabym spać z tobą
Pięknych i Młodych two-

rzy wielka trójka: Magda, 
Dawid  i Daniel. Magda jest 
dyplomowaną higienistką sto-
matologiczną. Pięć lat pracowa-
ła w zawodzie. Dawid Narożny, 
technik usług gastronomicznych, 
przez rok studiował jazz i mu-
zykę rozrywkową na Akademii 
Muzycznej w Lublinie. Przerwał, 
gdy Narożnym urodziła się ja-
snooka Gabi. Daniel Wilczewski 
gra na akordeonie i na klawi-
szach i pisze teksty. Absolwent 
Państwowej Szkoły Muzycznej 
w Łomży i architektury środowi-
ska na Politechnice Białostockiej.

Dawid i Daniel są fizycznie 
bardzo do siebie podobni.

– Oni nawet jak idą do skle-
pu, to kupują podobne rzeczy 
– śmieje się Magda. – W końcu 
przebywamy ze sobą więcej niż 
z rodziną.

Nazwę Piękni i Młodzi wy-
myślił Dawid. Chciał, by była po 
polsku i szybko zapadała w pa-
mięć.

– Na początku bałam się, czy 
nie jest to zbyt narcystyczne, że 
wychodzimy grać na weselu, 
przedstawiamy się, i ludzie na 
nas patrzą jak na narcyzów. Ale 
to się bardzo szybko przyjęło – 
wspomina Magda, która nie ma 
obaw co do muzycznej przyszło-
ści. – Człowiek musi być przygo-

towany na różne opcje, ale ja się 
nie boję. Od szesnastego roku 
życia utrzymuję się sama. Byłam 
animatorką czasu wolnego, pro-
wadziłam komunie, zabawy dla 
dzieci w hotelach na Mazurach. 
To uczy wielkiej cierpliwości, bo 
dzieci to zupełnie inny target.

Magda Band to był jej pierw-
szy zespół weselny, założony jesz-
cze z ówczesnym menedżerem 
i dwoma innymi chłopakami.

–  Miałam dziewiętnaście lat, 
gdy do zespołu dołączył Dawid; 
zastąpił Pawła Jasionowskiego, 
kiedy ten zrobił Żono moja i za-
czął karierę jako zespół Masters 
– wspomina Magda.

No i stało się. Zaczęła się mi-
łość i wspólna praca.

– A menedżer nas zaniedbał, 
postawił na Mastersa i nagle 
z kilkudziesięciu zaplanowanych 
wesel zrobiło nam się siedem. 
Byłam w ciąży, sytuacja stała się 
poważna, potrzebne były pienią-
dze. Sami zajęliśmy się promocją. 
Uderzyliśmy na targi weselne 
i szybko znowu byliśmy na topie 
– opowiada wokalistka.

Była jak nakręcona: –  Śpie-
wałam w sobotę, a w czwartek 
urodziłam Gabrysię. A miesiąc 
po porodzie znowu śpiewała na 
weselach.

Daniel występował w innym 
zespole weselnym. –  Mieliśmy 
starszego akordeonistę, i gdy on 
nie mógł, a Daniel nie grał zabaw 
ze swoją grupą, to angażowali-
śmy go na nasze imprezy. Dobrze 
nam się współpracowało – wspo-
mina Magda.

Był początek 2012 roku. 
– Wtedy też zdecydowaliśmy, że 
inwestujemy w siebie, robimy coś 
swojego. Postanowiliśmy założyć 
Pięknych i Młodych. Zrezygno-
waliśmy z Dawidem z usług na-
szego „menedżera”, a kolejnego 
nie szukaliśmy, w końcu nie po to 
odeszliśmy od jednego, by zaraz 
szukać następnego. Sami sobie 
organizowaliśmy występy. Na 
tamtym etapie byliśmy samowy-
starczalni – ocenia wokalistka.

Mieli przemyślany plan 
działania i wszystko postawili 
na jedną kartę: stworzyć zespół, 
który da im pracę i któremu się 
poświecą. I będą tworzyć własną 
muzykę. Postanowili, że to Da-
niel będzie tym trzecim Pięknym 
i Młodym.

We trójkę zrzucili się na in-
strumenty, dostali też dofinanso-
wanie z urzędu. Pierwsze wspól-
ne wesele, na którym zagrali 
jako Piękni i Młodzi, odbyło się 

w Wielkanoc 2012 roku. Wystę-
powali i zarabiali na weselach, 
a jednocześnie tworzyli kolejne 
utwory, które umieszczali na por-
talu YouTube:  Studentki,  Pro-
sto w serce, Dla żony, i w końcu 
pierwszy, wyprodukowany przez 
siebie teledysk do  Na zawsze 
ty. W 2013 roku rozkręcają się: 
w lipcu publikują klip do  Nie-
wiary, a w listopadzie do Kocham 
się w tobie. Niewiara zostaje za-
mieszczona na kanałach zespo-
łu i Vanila Records, wytwórni, 
z którą współpracują.

–  W tym czasie graliśmy 
wesela i na każdym z nich po 
trzy, cztery razy musiałam śpie-
wać  Ona tańczy dla mnie, bo 
wtedy to był hit. Żeby sprawdzić 
reakcje słuchaczy na  Niewiarę, 
bez żadnej zapowiedzi, zaraz po 
zaśpiewaniu przeboju Weekendu, 
graliśmy tę piosenkę. Publicznie 
wystawialiśmy się na ocenę.

To wymagało odwagi. Ale 
opłaciło się. –  Słyszeli pierwszy 
raz ten utwór, a był cały parkiet 
ludzi – z dumą opowiada Magda.

Niewiara (czyni cuda)
Pod koniec 2013 roku roz-

poczynają się przesłuchania 
do siódmej edycji  show  Polsa-
tu Must be the music. Tylko mu-
zyka. Udział w nim był najlepszą 
inwestycją. Mieli już kilka wła-
snych piosenek i użyli programu, 
tak jak i Internetu, do promocji.

–  Już wtedy mieliśmy mene-
dżera, Krzysztofa Boguckiego, 
właściciela Vanila Records. To on 
nam zaproponował zgłoszenie się 
do programu. Już samo przejście 
pierwszego etapu to było coś. Nas 
wywalczyła publiczność! A po 
emisji pierwszego odcinka nasz 
fanpage oszalał, nagle z dnia na 
dzień mieliśmy trzydzieści tysięcy 
fanów. Program dał nam popular-
ność, zobaczyli nas ludzie. Dotar-
liśmy do osób, które wcześniej nie 
wiedziały o naszym istnieniu.

– A jak wam się występowało 
w Must be the music?

–  To była męczarnia. Kon-
kurencja miała przewagę, bo 
wysypiała się, a my nie spaliśmy 
po nocach, bo graliśmy koncer-
ty. Zdarzało się, że jednego dnia 
graliśmy dwie, trzy imprezy, wra-
caliśmy o szóstej rano do hote-
lu, by choć chwilę się przespać, 
a potem jechaliśmy na nagrania 
do programu. Byliśmy w ciągłym 
biegu – wspomina Magda.

–  A potem tych koncertów 
było jeszcze więcej.

– Najgorętszy czas. Przez całe 
wakacje 2014 roku byliśmy może 
tydzień czy półtora w domu. 
Wpadaliśmy tylko po rzeczy i by 
się przepakować. Graliśmy na-
wet po pięć imprez dziennie. I po 
tej piątej czuliśmy,  że możemy 
grać jeszcze    i jeszcze. Byliśmy 
jak w transie. Najgorsza w tym 
wszystkim jest jazda samocho-
dem, nawet tysiące kilometrów 
dziennie. Sam koncert to odpo-
czynek – ocenia Magda.

Piękni i Młodzi występy mają 
ustawione na dwa lata do przodu.

– Jesteście pierwszym zespo-
łem disco polo, z którym rozma-
wiam, który występował w stolicy 
Islandii Reykjavíku. To był listo-
pad ubiegłego roku…

–  Już sam lot był przygodą, 
na Islandii trwał sztorm i ponad 
dziesięć godzin czekaliśmy na 
lotnisku w Londynie na pozwo-
lenie na wylot. Musieliśmy prze-
jeżdżać z jednego londyńskiego 
lotniska na drugie. Koncert miał 
być o dwudziestej pierwszej, a my 
dotarliśmy do klubu o wpół do 
trzeciej w nocy, i zagraliśmy. Tam 
na miejscu jest dużo rodaków, 
wśród nich Polka, która organi-
zuje koncerty i ściąga polskich 
artystów. Na nasz koncert przy-
szedł nawet mój kolega z podsta-
wówki, który tam mieszka.

Islandia tak się Magdzie 
spodobała, że od tego czasu była 
tam jeszcze kilka razy.

Ona jest taka cudowna

Internet ma też kolejne 
oblicze: przed nim nic się nie 
ukryje. Po występie w show 
Polsatu internauci zaczęli pisać, 
że Kocham się w tobie  to pla-
giat piosenki Karaoke rosyjskiej 
grupy Band’Eros. Faktycznie 
linia melodyczna jest ta sama. 
Rosjanie opublikowali swoją 
piosenkę w lutym 2013 roku, 
utwór Pięknych i Młodych tra-
fił do serwisu dziewięć miesięcy 
później.

–  Inspiracja. To ja znala-
złam Karaoke i na jego bazie po-
wstała nasza piosenka. Od razu 
wyczułam, że to będzie hit – nie 
kryje Magda.

– Ale nigdzie nie jest podpi-
sane, że bazą Kocham się w to-
bie jest utwór Band’Erosa.

– Wszystko jest formalnie 
załatwione przez menedżera. 
Co on tam zrobił, nie wiem, ale 
wszystko jest dogadane. I teraz 
mamy więcej wyświetleń niż oni 
– cieszy się Magda.

Dokończenie na str. 18

Nikt tego nie słucha? 
Wszyscy tego słuchają! 

Magda Narożna  
z zespołu  

Piękni i Młodzi
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Na fali sukcesu Piękni i Mło-
dzi produkują kolejne teledyski. 
We wrześniu 2014 roku publi-
kują na YouTubie romantyczny 
klip do piosenki  Ona jest taka 
cudowna.

–  Ja od razu czułam, że to 
będzie hit. Moja córka ma to po 
mnie, tę intuicję, jeszcze się nie 
pomyliła. Tak samo było  z  Nie-
wiarą, od początku mówiłam, że 
to będzie przebój – mówi Magda.

Sukces zespołu zauważa-
ją i pisma dla panów. „Piękna, 
młoda i naga Magda Narożna!” 
– pismo „CKM” reklamuje uro-
dzinowy, lipcowy numer 2015. 
To druga w historii oferta na-
giej sesji dla gwiazdy disco polo. 
Pierwsza była Shazza i słynny 
numer „Playboya” z marca 2000 
roku. Słynny, bo ponoć do dziś 
nie został pobity rekord sprze-
daży – 134 tysiące egzemplarzy. 
Jednak do samej sesji mogło nie 
dojść, bo jak twierdził Marcin 
Szczygielski, ówczesny dyrektor 
artystyczny pisma: „Długo trzeba 
było namawiać ówczesną prezes 
»Playboya« Beatę Milewską, któ-
ra nie do końca była przekonana, 
że wybór Shazzy jest dobrą de-
cyzją. Wielokrotnie protestowa-
ła. Nie była przekonana do tego, 
że artystka disco polo może za-
pewnić gazecie sukces. Musiało 
minąć kilka kolegiów, zanim się 
zgodziła i mogliśmy wystosować 
naszą propozycję do Shazzy”.

–  Pozowanie dodało mi 
skrzydeł jako kobiecie. Nigdy nie 
twierdziłam, że mam idealne cia-
ło, a podczas sesji ekipa komple-
mentowała mnie, mówiła mi, że 
jestem piękna – opowiada Mag-
da. – Hejt był od kobiet.

– Dlaczego?
– „Jak matka mogła”. Zarzu-

cali mi, że ktoś, kto ma dziecko, 
nie powinien pozować w takim 
piśmie. A ja z czystą przyjemno-
ścią bym to powtórzyła.

Długa noc
W lutym 2018 roku zapadł 

wyrok w procesie o naruszenie 
nietykalności Magdy Narożnej. 
Prawie dwa lata od zdarzenia. 
Chodziło o znaną w środowisku 
sprawę z klubu Scorpio we Wno-
rach-Wiechach, prowadzonego 

przez Bogusława Kuleszę, bra-
tanka Cezarego, szefa Green Sta-
ra. W poniedziałek wielkanocny, 
28 marca 2016 roku, właściciel 
Scorpio zaatakował i uderzył 
wokalistkę.

– To było od razu po koncer-
cie, śpieszyłam się, bo mieliśmy 
kolejny występ w innym miejscu. 
Poszłam na zaplecze do właści-
ciela lokalu i poprosiłam o szyb-
kie rozliczenie, ale pan Bogusław 
był ewidentnie pod wpływem 
alkoholu, nie pamiętał stawki, 
na jaką się umówiliśmy – wspo-
mina Magda. Zadzwoniła do 
męża. Obaj z Danielem pakowali 
już rzeczy do auta. Poprosiła, by 
przyszedł, bo jest problem z roz-
liczeniem. Potem wybrała numer 
do menedżera i powiedziała Ku-
leszy, żeby ten dogadał się z nim 
bezpośrednio, i przyłożyła mu te-
lefon do ucha.

– A on wpadł w szał, z całej 
siły uderzył mnie w twarz, aż te-
lefon przeleciał na drugą stronę 
pomieszczenia – opowiada Mag-
da. – Wstałam po telefon, zde-
nerwowana zapytałam:

„Co ty? Bijesz kobietę?”, 
a on jeszcze zaczął mnie szarpać, 
krzyczał: „Wypier…” i jeszcze raz 
mnie uderzył w tył głowy, tak 
mocno, że aż podskoczyłam.

Gdy zapłakana wokalistka 
wybiegała z zaplecza, doszli już 
Dawid i Daniel, ale tylko usłyszeli 
przekleństwa i zobaczyli rozju-
szonego Kuleszę. Wokalistka była 
tak roztrzęsiona, że odwołali wy-
stęp, na który się tak spieszyli.

Całe zdarzenie Magda opisała 
na profilu zespołu. Właściciel Scor-
pio szybko wystosował oświadcze-
nie prasowe, w którym podważył 
wersję Narożnej, twierdząc, że jej 
nie uderzył, że to ona była agresyw-
na i zażądała większego honora-
rium, niż było uzgodnione.

Magda nie doczekała się do-
browolnych przeprosin. Zgłosiła 
zatem sprawę do prokuratury.

Właściciel dyskoteki złożył 
apelację, ale wokalistka wywal-
czyła jego przeprosiny na forum 
strony Poranny.pl.

Magda zdarzenie w Scorpio 
nazywa największym upokorze-
niem, jakie przeżyła w swoim 
życiu. Pod artykułami o zajściu 
pojawiały się słowa wsparcia, 
ale też krytyka, oskarżenia, że 
kłamie. Teraz po dwóch latach 
wokalistka ocenia sprawę z dy-
stansem:

– Największa satysfakcja to 
fakt, że musiał przeprosić. Jestem 
konsekwentna. Nie mogłabym 

zostawić czegoś takiego, pozwo-
lić, by ktoś, kto uderzył kobietę, 
nie poniósł kary. Nie chodzi o to, 
że jestem sławna i śpiewam w ze-
spole, po prostu żadna kobieta nie 
zasługuje na takie traktowanie. 
Nie zrobiłam tego ze względów 
medialnych, ja po prostu nie mo-
głam tego zostawić bez konse-
kwencji. Jak on zrobił coś takiego, 
to do czego jeszcze jest zdolny? – 
pyta Magda. – Pokazałam, że nie 
można się bać. Nie można poka-
zać swojej słabości. Słyszałam od 
wielu kobiet, że swoją postawą 
dałam im wsparcie.

Tak już bez ciebie
Każdy zespół musi mieć swo-

jego frontmana.
–  U nas padło na mnie – 

opowiada Magda. – To ludzie 
wybierają. Chłopaki zagadywa-
li widownię ze sceny. Nie szło. 
Publiczność reagowała na mnie. 
Można śpiewać najpiękniej, ale 
jak nie ma się charyzmy, to po 
dwóch utworach zanudzisz ludzi. 
Trzeba walczyć o publiczność, 
żeby przyszli na twój koncert ko-
lejny raz. Dla mnie każdy występ 
to wyzwanie. Kocham scenę i ko-
cham ludzi. Najtrudniej gra się, 
jak nie ma reakcji publiczności, 
a najpiękniej jest, jak się śpiewa 
dwa ostatnie kawałki i widzi za-
dowolenie na twarzach. To jest 

podziękowanie za to, ile się w to 
wkłada serca. Liczba osób pod 
sceną nie ma znaczenia.

O ile Topki przyciągają młodą 
widownię, o tyle Piękni i Młodzi 
łączą pokolenia.

– U nas jest fajnie, bo publicz-
ność jest zróżnicowana, od ma-
lutkich dzieci do sześćdziesięcio-, 
siedemdziesięciolatków, którym 
zwykle nie chce się wychodzić 
z domu, a na nasze koncerty 
przychodzą. To miłe widzieć ich 
kolejny raz – cieszy się Magda.

–  To też dlatego, że wasze 
teledyski mają ten stary, roman-
tyczny sznyt.

– Każdy może obejrzeć, każ-
dy może się z tym utożsamiać 
i gdy są emitowane, to nie trzeba 
dziecku zasłaniać oczu – ocenia 
wokalistka.

– Jacy są wasi fani?
– Fanki są bardzo bez-

pośrednie, zostawiają majtki 
w samochodzie, wciskają Danie-
lowi w kieszeń numery telefonów. 
A panowie? Faceci zupełnie ina-
czej się zachowują. Może dlatego, 
że jestem mężatką i mam dwóch 
panów w zespole, w tym męża. 
Na szczęście nigdy nie spotkałam 
się z napraszaniem czy psychofa-
nami. Nigdy nie usłyszałam słów 
typu: „Jakbym mógł, to zrobił-
bym z tobą to i to”. Prawią kom-
plementy, przesyłają prezenty na 
walentynki – opowiada Magda.

– Co jest najważniejsze?
–  Żeby grać jak najdłużej, 

żeby był zapał. Cieszę się, że 
jestem w miejscu, w którym je-
stem, że publiczność mnie poko-
chała, że zagrałam na festiwalu 
w Kobylnicy dla pięćdziesięciu 
tysięcy ludzi. Ale najważniejszy 
był i będzie początek, pierwsze 
łzy szczęścia, to zawsze pozo-
stanie w moim sercu. Nigdy nie 
zapomnę koncertu w warszaw-
skim Explosion Club, kiedy dwa 
tysiące ludzi śpiewało razem 
z nami Niewiarę.

21 czerwca 2019 roku na pro-
filu grupy pojawia się wpis:

„Długo czekaliśmy z tą in-
formacją, ale męczą nas ciągłe 
pytania… Zaszły pewne zmia-
ny w naszym życiu osobistym. 
Podkreślamy! Tylko i wyłącznie 
osobistym! Niestety czasem tak 
bywa, że drogi dwóch osób się 
rozchodzą. Bardzo byśmy chcie-
li, byście uszanowali nasze życie 
osobiste, gdyż mamy cudowną 
córeczkę, którą bardzo kochamy! 
Zostajemy w przyjacielskich sto-
sunkach! Jeżeli chodzi o zespół, 
nic się nie zmienia! Będziemy 
oddawać Wam nasze serca na 
scenie, dopóki zdrowie nam na to 
pozwoli. Dziękujemy za wyrozu-
miałość! I prosimy, nie oceniajcie 
nas. Dawid i Madzia”.

(Śródtytuły pochodzą od tytułów piosenek 
Top Girls oraz Pięknych i Młodych).
Fragment pochodzi z książki "Nikt 

nie słucha. Reportaże o disco polo" Judyty 
Sierakowskiej, Wyd. Poznańskie.

Przedruk za:  https://facet.onet.pl/
warto-wiedziec/krolowe-disco-polo-magda-

narozna-wokalistka-pieknych-i-mlodych-oraz-
top-girls/937sn08.

Nikt tego nie słucha? 
Wszyscy tego słuchają! 
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Meandry Losu – Powieść z nieznaną 
historią w tle, tom II, cz. 18Zenon 

Krajewski

„Meandry Losu” to cykl powieściowy 
o trudnej polskiej historii w I połowie 
XX wieku na wschodnim Mazowszu 
(Łomża i okoliczne powiaty), w któ-
rym ukazane zostały pogmatwane 
losy Polaków i Żydów w obliczu wojny, 
okupacji sowieckiej, a potem niemiec-
kiej. Autorem jest Zenon Krajewski. 
W tym wydaniu Tygodnika Narew 
publikujemy odcinek 18 Tomu II, zaty-
tułowanego “Pod sowieckim butem”.

       Czego chcesz od nas, Panie 
za twe hojne dary?

Czego za dobrodziejstwa, 
którym nie masz miary?
Kościół Cię nie ogarnie,  

wszędy pełno Ciebie:
I w otchłaniach, i w morzu,  

na ziemi, na niebie.
J. Kochanowski

W niedzielę piętnastego 
czerwca tysiąc dziewięćset czter-
dziestego pierwszego roku Wier-
nik wcześnie rano wyjechał ze 
Stawisk. Najkrótszą drogą przez 
Korzeniste dotarł do Nowogrodu 
już o siódmej rano. Jakiś głos we-
wnętrzny podpowiadał mu, aby 
się śpieszył. Poganiał więc konia, 
chcąc jak najszybciej znaleźć się 
w Setnie. Z Mejerem nie miał 
żadnych trudności. Dał mu on 
tyle bezpłatnych dni wolnych, ile 
to okaże się potrzebne. Już w sza-
bas Elianowi udzielił się jakiś, 
zdaje się, zupełnie irracjonalny, 
niepokój. Nie umiał znaleźć sobie 
miejsca i nie mógł doczekać się 
niedzielnego poranka. Położył się 
wcześnie spać i wstał w niedzielę 
o świcie. 

A teraz pędził do Setna, po-
ganiając konia niczym wariat. 
Opamiętał się tuż przed Nowo-
grodem, gdy zauważył, że jego 
Narwan spływa potem. Znacznie 
zwolnił, w końcu zatrzymał się 
na poboczu, ściągnął koc z sie-
dzenia i wytarł nim dokładnie 
grzbiet konia. Poklepał go po 
pysku i powoli ruszył dalej. Wie-
dział, że będzie musiał poczekać 
na prom, aby przedostać się przez 
Narew. Most zbombardowali 
Niemcy już w pierwszym dniu 
wojny z Polską.

Chciał uniknąć jakichkolwiek 
niespodzianek, więc wybrał naj-
częściej uczęszczany trakt z No-
wogrodu do Miastkowa. Jeszcze 
przed ósmą minął Miastkowo, 
kwadrans potem był już w Gał-
kówce i tam wreszcie zdecydował 
się wybrać skrót przez las. Na 

leśnym dukcie  znacznie zwol-
nił. Teraz koń, zmęczony długą 
drogą, wlókł się noga za nogą, 
a on mu na to pozwalał. Był już 
przecież niemal u celu swojej po-
dróży. Wkrótce wyjechał wprost 
na zabudowania Budziszowej. 
Po chwili otwierał już sobie 
bramę i wjeżdżał na podwórko. 
W końcu napoił konia u studni, 
wyprzągł i wstawił do stajni, da-
jąc mu worek obroku. Znużony 
podróżą, wykonał kilka ćwiczeń 
rozciągających, wziął swoją pod-
ręczną torbę z dwukółki i skie-
rował się do domu Budziszowej. 
Był on zamknięty na klucz. 

Wiernik nie spodziewał się 
takiego obrotu sprawy. Myślał, 
że o tak jeszcze wczesnej porze 
zastanie gospodynię przygoto-
wującą śniadanie. Rozejrzał się 
zatem i tak, jak stał zdecydował 
się iść wprost do Łynów. Tam, 
w kuchni ujrzał krzątającą się 
przy zadziwiającej ciszy Budzi-
szową. Dzieci siedziały na szla-
banie, zachowując się nadzwyczaj 
przykładnie. Marysia miała obok 
siebie kołyskę Halinki, którą de-
likatnie wprawiała w ruch. Mi-
chała Łyna w kuchni nie było.

- Wszelaki duch … Już jesteś? 
– wykrzyknęła zdumiona Budzi-
szowa. 

- A na co miałem czekać? 
Na oklaski? Wstałem skoro świt 
i goniłem tu swoją szkapinę nie-
malże galopem. Mam nadzieję, 
że nie padnie w pani stajni. Ja 
też jestem wyczerpany podró-
żą – rozejrzał się, gdzie mógłby 
przysiąść.

- Nie jest dobrze, Elianie – 
poinformowała go przyciszonym 
głosem.

- Czułem to. Nie mogłem so-
bie znaleźć miejsca już wczoraj, 
a dziś wstałem skoro świt i je-
stem.

- Zaraz dam ci coś do zjedze-
nia i picia. Dzieci już zadbane, 
siedzą tam grzecznie. Marysia 
ma nad nimi kontrolę. Bardzo 
dużo mi pomaga, dziecinka.

- A gdzie jest gospodarz?
- U niej, w pokoju. Zuch 

kobieta z tej Gieni. Tylko z ci-
cha postękuje. Z niego bardziej 
baba niż z niej. Ostatnio całko-
wicie upadł na duchu. Nie mogę 
go wyganiać od żony z pokoju, 
ale jego widok nie jest budują-
cy. Sprawia wrażenie jakby cały 
czas bezgłośnie się modlił. Nikt 
dla niego w tej chwili nie istnieje 

poza cierpiącą żoną.
- Pójdę do nich. Trzeba ją 

zbadać. Ale zanim to zrobię, mu-
szę umyć ręce. Potrzebuję ciepłej 
wody z odrobiną mydła – zdjął 
swój płaszcz i powiesił na haku 
przy drzwiach.

Bez słowa wlała mu do mi-
ski wody, dolała ciepłej z garnka 
i wsunęła do ręki własnej roboty 
mydło. Gdy starannie umył ręce, 
podała mu czystą ścierkę.

- Jak długo już ogarnia pani 
cały ten bajzel? – zapytał z troską 
w głosie.

- Jakieś pół miesiąca z okła-
dem. Sam proboszcz mnie o to 
prosił, więc przyszłam i zajęłam 
się wszystkim. Dbam o chorą, 
żeby nie miała odleżyn, o dzieci 
i o niego samego też. Załamał 
się, biedak. Jest jednym wielkim 

wyrzutem sumienia. Zapomniał 
o dzieciach, o dobytku, o wszyst-
kim. Gdyby nie ja, wszyscy by tu 
poginęli z głodu. Ich zwierzęta 
też. Do domu wracam tylko na 
noc. Prześpię się i z powrotem 
tutaj do tego kierata.

- Dobroci kobieta z pani – 
podniósł jej dłoń i pocałował. – 
Teraz pójdę do nich.

Wszedł do pokoju, starannie 
zamykając za sobą drzwi. Wró-
cił do kuchni po kilkunastu mi-
nutach i umył jeszcze raz ręce. 
Usiadł przy stole, na którym stała 
już kawa z mlekiem, jajecznica 
oraz chleb.

- Jedz i opowiadaj – poprosi-
ła Budziszowa. – Korzystaj póki 
ciepłe.

Wiernik niezwłocznie za-
brał się do jedzenia, bo nic nie 
miał w ustach od poprzedniego 
wieczora. Zdawał sobie spra-
wę, że w najbliższych godzinach 
prawdopodobnie nie będzie miał 
okazji nawet pomyśleć o posiłku. 
Pałaszował pośpiesznie, popija-
jąc kawą. W końcu wytarł usta 

po chłopsku, wierzchem dłoni 
i spojrzał na Budziszową, która 
przycupnęła po drugiej stronie 
stołu.

- Nie miałem serca wyganiać 
go od żony. On tak długo już tam 
leży krzyżem u jej łóżka?

- Kilka dni z przerwami na 
sen. Nieważne. Nic mu nie bę-
dzie. Gadaj co z nią.

- Ma twardy, napięty brzuch, 
bardzo bolesny przy ucisku. Od 
jak dawna skarży się na ostre, na-
wracające z coraz większą inten-
sywnością bóle brzucha?

- Od dwóch – trzech dni jest 
coraz gorzej. Ale wcześniej już 
odczuwała silne bóle.

- A nudności i wymioty?
- Wymioty pojawiły się 

wczoraj. Nudności może były już 
wcześniej – odpowiedziała z nie-
mym pytaniem w oczach.

- A krwawienie? Czy było 
przed poprzednim rozwiąza-
niem? 

- Było, ale niewielkie. Te-
raz wypływ krwi musi być jakby 
większy.

- Niech to cholera – Wiernik 
wstał gwałtownie.

- Czy to może być odklejenie 
łożyska? – spytała szybko, nagle 
wiążąc ze sobą wszystkie fakty. 
Mówił o tym przecież lekarz, 
który ją odwiedził razem z księ-
dzem proboszczem i dokładnie 
zbadał.

- Jak dwa a dwa cztery – 
przyznał. – Dziecko być może 
już nie żyje. Trzeba ratować mat-
kę. Trzeba ją natychmiast rato-
wać, za wszelką cenę – powtórzył 
w pasji, a jego twarz gwałtownie 
nabrała kolorów.

- Co robić? 
- Należy zagotować dużo wody 

– wręcz krzyknął. – Musimy zrobić 
cesarskie cięcie. Naturalną metodą 
ona tym razem nie urodzi. Dziec-
ko – zwrócił się do Marysi – biegnij 
po sąsiadkę. Niech pani wyciągnie 
stamtąd gospodarza – ponownie 
zwrócił się do Budziszowej. – On 
musi nanosić nam wody i jej zago-
tować. Potrzebuję szybko przygoto-
wać narzędzia do operacji. Polowe 
to warunki, ale nie mamy wyboru.

Teofila już na nic nie czeka-
ła. Wpadła do pokoju, szarpnęła 
i podniosła Michała z klęczek.

- Nie czas na próżnowanie 
– ofuknęła go. – Trzeba działać. 
Musisz stąd wyjść. Jesteś po-
trzebny Elianowi – wzięła go pod 
ramię i pociągnęła za sobą.

Wiernik tymczasem go-
rączkowo szukał w torbie ko-
niecznych narzędzi. Gdy Teofila 
wyciągnęła Łyna z pokoju, na-
tychmiast polecił mu przynieść 
drewien na rozpałkę i baniak 
wody. Michał kiwnął potakująco 
głową i szybko wyszedł z domu.

- To ja przygotuję garnki – 
zaoferowała się Budziszowa.

- Mam dla pani inne zadanie 
– Wiernik złapał ją za ręce, de-
likatnie nimi potrząsając, aby się 
skupiła na tym, co jej mówi. – Nie 
mogę jej kroić na żywca. Ma pani 
coś u siebie, co mogłoby chociaż 
ograniczyć jej świadomość i tym 
samym ból? Cokolwiek. 

- Mam palone nasiona datu-
ry. Powodują odrętwienie, nawet 
halucynacje. 

- Co jeszcze? Gadaj szybciej, 
kobieto – gorączkował się. Elian 
miał świadomość w szybkim 
tempie zmniejszających się szans 
na uratowanie jeśli już nie dziec-
ka, to przynajmniej matki.

- Pokrzyk. Inaczej wilcza jago-
da. W małym stężeniu jest leczni-
cza. Zatrzymuje krwawienie.

- Tak, wiem. Wywołuje też 
halucynacje i zaburzenia świado-
mości. Damy jej tego pokrzyku 
przed zabiegiem. Trzeba tego na-
tychmiast zaparzyć. I datury też. 
Dla pewności.

Budziszowa nie zwlekając ani 
chwili wybiegła z domu. Tym-
czasem wróciła Marysia, komu-
nikując, iż Zawilska za chwilę 
przyjdzie.

- Dobrze, dziecko – ty się 
zajmij resztą dzieci. Pod żad-
nym pozorem mają nie wcho-
dzić do pokoju. Nie – zmienił 
zdanie – chodźcie teraz zobaczyć 
mamę. Ty zostań z maleństwem 
– zwrócił się jeszcze raz do Ma-
rysi. Wziął za rękę ośmioletniego 
Ludwika oraz młodszą od niego 
o trzy lata Zosię i wprowadził ich 
do pokoju, gdzie leżała matka.

- Muszę zrobić pani cesarskie 
cięcie – oznajmił kobiecie. – Si-
łami natury pani nie urodzi. Nie 
może pani krwawić i cierpieć 
już dłużej. Dam pani coś na sen, 
aby nie odbyło się to przy pełnej 
świadomości. Takiego bólu pani 
nie wytrzyma. Przyprowadziłem 
młodsze dzieci, bo później nie 
będą mogły już wejść. Najstarsze 
przyjdzie później.

- Chodźcie do mnie, kochane 
– Łynowa z wysiłkiem wyciągnęła 
do dzieci swoje wychudzone ręce. 



20 www.narew.infoŁomża

"Nauczyciele to ludzie, którzy żyją 
wielokrotnie, bo w pamięci swoich 
licznych uczniów i wychowanków" 
- głosi znana maksyma. Działalność  
Tajnej Organizacji Nauczycielskiej na 
Ziemi Łomżyńskiej upamiętniła tabli-
ca wmurowana na siedzibie Związku 
Nauczycielstwa Polskiego w Łomży. 
W uroczystości jej odsłonięcia wziął 
udział m. in. Sławomir Broniarz, prze-
wodniczący ZNP.

Dodatkowym czynnikiem 
pamięci stało się także wydaw-
nictwo "Tajne nauczanie na 
Ziemi Łomżyńskiej w latach II 
wojny światowej (relacje, wspo-
mnienia i inne materiały)" au-
torstwa dr Ewa Chludzińskiej, 
prezes Oddziału ZNP w Łomży 
oraz towarzysząca prezentacji 
książki sesja naukowa.       

 - Z zadumą pochylamy 
głowy przed tymi, którzy pod-

jęli pracę edukacyjną w tajnym 
nauczaniu. Pracę, która miała 

być cząstką walki z okupantem, 
okupioną ciągłą bojaźnią o to, co 
przyniesie jutro, ale jednocześnie 
pracę, która wynikała z poczucia 
obowiązku wobec umęczonego 
narodu. Musimy mieć świado-
mość, że żaden inny kraj euro-
pejski nie miał tak heroicznej 
karty w dziejach oświaty jak ta, 
którą zapisała Tajna Organiza-
cja Nauczycielska. Nauczyciele 
tajnych szkół i kompletów byli 
świadomi ogromnego zagroże-
nia oraz tego, że nauką walczyli 
o Polskę. Wielu nauczycieli koń-
ca wojny nie doczekało, a bar-
dzo wielu nigdy po wojnie, na-
wet po 1989 r., nie chwaliło się 
swoją pracą podczas okupacji, 
uważając wybór wykonywanego 
zawodu za misję i posłannictwo 

wobec społeczeństwa i państwa. 
Niektórzy odeszli bez glorii 
i chwały i spoczywają w grobach, 
na których często nie na adno-
tacji o bohaterskiej wojennej 
działalności - podkreśliła Ewa 
Chludzińska.

Udział w uroczystościach 
obok Sławomira Broniarza wzięli 
m. in. poseł Ziemi Łomżyńskiej 
Lech Antoni Kołakowski, przed-
stawiciele samorządów Łomży 
i pobliskich gmin, struktur ZNP 
w województwie i mieście, na-
ukowcy, pedagodzy.   

Będzie siatkówka plażowa? Mikoła-
je kontra elfy? Dwaj młodzi ludzie 
z wielkim zainteresowaniem przy-
glądają się temu, co rozgrywa się na 
Starym Rynku.

Kawałek placu w sercu Łom-
ży, bliżej Hali Targowej  jest wy-

dzielony niewysokim ogrodze-
niem. Piętrzy się tam ogromna 
pryzma piachu. Przy jej rozgar-
nianiu warczy spychacz, uwijają 
się ludzie z narzędziami. Jest już 
ciemno, chociaż to dopiero po-
południe, ale mrok rozświetlają 

lampki na wielkiej choince, miś 
Łomżatek i pozostałe świąteczne 
ozdoby Starego Rynku.   

Nastolatkowie odchodzą. 
Lekko rozżaleni. Bo nie będzie 
tam grających w siatkówkę po-
mocnic świętego Mikołaja. Będą 
łyżwiarze. Po raz pierwszy na 
Starówce powstaje bowiem lo-
dowisko.  Firma GRAM - TON, 
producent tynków elewacyjnych, 
pracuje nad przygotowaniem 
placu pod lodową taflę. 300 ton 
podsypki jest potrzebne, by wy-
równać podłoże. 

Władze Łomży zapowiedziały 
już od pewnego czasu, że to bę-
dzie "zima na łyżwach" w mieście. 
"Biały Orlik" Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji przy ulicy Ka-
tyńskiej to już znana i stała atrak-
cja tej pory roku. Lodowisko zo-
stało oficjalnie otwarte 10 grudnia, 
ale nie będzie jedyne.           

- Mieszkańcy Łomży będą 
mogli korzystać z darmowego 

lodowiska w samym sercu mia-
sta. To znakomita okazja, aby 
aktywnie spędzić czas z rodziną 
i przyjaciółmi – zapowiedział 
niedawno prezydent Mariusz 
Chrzanowski.

Do korzystania z lodowej ta-
fli zaprosił mieszkańców Łomży 
i okolic mBank. Obiekt został 
otwarty 16 grudnia 2019 roku 
i będzie czynny do 24 lutego 
2020 roku. Wstęp dla wszystkich 
zainteresowanych jest bezpłatny. 
Decydująca będzie jednak pogo-
da. Jak informuje Andrzej Mo-
dzelewski, dyrektor MOSiR, lód 
da się utrzymać nawet przy plu-
sowych temperaturach , ale nie 
wyższych niż 10 stopni. Bardzo 
psują sytuację także opady i silny 
wiatr.   

Osoby, które nie posiadają 
własnych łyżew będą mogły sko-
rzystać z wypożyczalni oferującej 
pełną "rozmiarówkę". Koszt wy-
pożyczenia pary łyżew to 6 zł, 

jednak klienci mBanku płacą je-
dynie 1 zł. Aby skorzystać z tań-
szej opcji wystarczy zapłacić za 
wypożyczenie kartą z logo banku.

Chętni do postawienia swo-
ich pierwszych kroków na lodzie 
będą mogli skorzystać z pomocy 
profesjonalnego instruktora. Na-
tomiast dla najmłodszych, którzy 
jeszcze nie czują się na łyżwach 
zbyt pewnie, będą dostępne spe-
cjalne chodziki - misie, które po-
mogą im utrzymać równowagę. 
Aby się rozgrzać i chwilę odpo-
cząć, będzie można też skoszto-
wać gorącej kawy.

Według prognoz pogody za-
mieszczanych na wyspecjalizo-
wanych portalach internetowych, 
co najmniej do świąt  utrzymy-
wać  się będą w dzień tempera-
tury dodatnie. Ale urządzenia 
chłodnicze powinny sobie pora-
dzić, zwłaszcza że nie przewiduje 
się w tym okresie zbyt wielu opa-
dów. 

Łomżyńska 
kraina lodu 

Nieśli światło między lud, nawet za cenę życia 
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Tablica poświęcona organizacji TON odsłonięta została podczas uroczystości 
organizowanej przez Ewę Chludzińską (przy mikrofonie) z łomżyńskiego ZNP
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USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE

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

PERFEKT 
dach 
Hydraulik, 
Instalacje 
sanitarne 
i C.O. montaż kotłowni, grzejników, 
ogrzewanie podłogowe, przeróbki, 
odkurzacze centralne, pompy ciepła 
C.W.U Tel. 668 645 922.

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

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

Usługo hydrauliczne PLUMBER Sobo-
ciński Sławomir: instalacje CO, instalacje 
wodno-kanalizacyjne, montaż urządzeń 
sanitarnych, kotłowanie (olejowe, 
gazowe, węglowe), kolektory słoneczne, 

pełen zakres usług. Tel. 516 376 389.

Układanie kostki brukowej: podjazdy, 
tarasy, chodniki i schody. SOLIDNIE. Tel. 
509 981 956.

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

USŁUGI FINANSOWE
E-dyt biuro rachunkowe, Edyta Soko-
łowska -  twoja pewność w rozliczeniach 
z Urzędem Skarbowym i ZUS. Zaprasza-
my: Łomża, 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 zakresie 
naprawy: TV, DVD VCR, KAMERY, LAPTO-
PY, MONITORY KOMPUTEROWE I INNE 
oraz montaż anten TV i SAT. 
www.brzesiakrtv.pl

Multi Serwis. Serwis 
komputerowy i RTV, 
sprzedaż  sprzętu 
komputerowego. 
Tel.86 216 93 79, 
kom. 606 468 121, Łomża, ul. Wesoła 18B

USŁUGI SZEWSKIE
Naprawa obuwia. Łomża, ul. Krótka 12. 
tel. 508 303 087.

Expres szewc. ZMIANA ADRESU, teraz: 
MAŁACHOWSKIEGO2. TEL. 505 997 115 

SALE WESELNE, USŁUGI WIDEOFILMOWANIE, 
ZESPOŁY MUZYCZNE

Fotografia ślubna. Tel.605 405 110.

Zespół Muzyczny Amor. Zagramy na 
weselu, studniówce, balu okolicznościo-
wym i inne imprezy. Tel. 508 637 509.
www.zespol-amor.dzs.pl

Wesela, imprezy okolicznościowe, 
muzyka romska. Gra, śpiewa i tańczy ,, 
Dżudli”Gwarancja dobrej zabawy. Tek. 
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 60m2. Tel. 889 872 801.

Sprzedam mieszkanie w Kolnie , ul. 11 
Listopada 16, 47 m2, II piętro. Cena 3200 
zł za m2. Tel 507 712 139

Mieszkanie w Łomży: salon z aneksem 
kuchennym, dwie sypialnie, łazienka 
połączona z toaletą. Po kapitalnym 
remoncie:
-nowe okna 
-nowa instalacja elektryczna i kanaliza-
cyjna 
-deska bambusowa na podłodze 
-szafy w zabudowie 
-szafki kuchenne dębowe 
Lokalizacja: ul.Chopina 2 - III piętro. 
Tel. 600680455

Kupie! Masz niepotrzebną Ci ziemię 
orną, łąkę, las, nietypową działkę? Chęt-
nie kupię wyslij sms-a z nr.dzialki oraz 
miejscowość lub zadzwoń. 
Tel. 690-330-990

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

Okazja! Oddam za 2 litry miodu 4 ule 
korpusowe nadstawne, ocieplana z ram-
kami. Stan bdb. Tel. 862 162 084.

Sprzedam nową n gwarancji glebogry-
zarkę 4KM za 80% ceny nowej. Tel. 862 
162 084

Poznam dziewczynę do 35 lat. Tel. 573 
017 426.

Drewna z nadleśnictwa: świerk, sosna, 
osika, brzoza, dąb, grab. Cena od 100 
do 150zł z dostawa do klienta. Tel. 608 
412 919.

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

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

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

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

Sprzedam sypialnię: łóżko 160x200+ma-
terac, dwie szafki nocne, komoda i szafa 
4-drzwiowa-środkowe drzwi lustra. 
Kolor jasny orzech. Tel. 782 272 872.

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

Sprzedam 4.5 ha lasu sosnowego w gm. 

Śniadowo oraz 2.5 ha lasu w Balikach 
gm. Nowogród. Kupię gruntu po wycię-
tym lesie. Tel. 600 588 666.

Sprzedam krzesło obrotowe czarno- sza-
re do biurka, z pufy otwierane brązowe, 
dywan z motywem dziecięcym 180/160 
cena do uzgodnienia Tel. 516 585 566.

Sprzedam CHOINKI Plantacja za 
Konarzycami. Wszystkich zapraszamy 
z rodzicami. Wybierzecie,zetnijcie i ze 
świeżą choinką odjedziecie. Cena od 20 
zł. Informacje 608 412 919.

Szukam mieszkania dla 1 osoby. Tel. 504 
596 176.

KOREPETYCJE
Nauka gry na instrumentach muzycz-
nych 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.

Elektromechanik samochodowa. Kom-
pleksowy serwis klimatyzacji,nabijanie, 
odgrzybianie, sprawdzenie szczelności. 
Srara Łomża p/sz., ul. Akacjowa 5. Tel.518 
362 426.

ZDROWIE/ URODA
Specjalista foniatra-otolaryngolog 
Lilianna U. Lechowicz. Tel. 086 218 22 29, 
604 504 694.

MASAŻ LECZNICZY, MASAŻ ANTYCE-
LULITOWY(WYŁĄCZNIE DLA KOBIET).
Tel.532 282 383.

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 dachów blachodachów-
ką oraz wykonanie pawilonu z płyty 
warstwowej. 
Tel. 535 480 220.

Zatrudnię pomoc w cukierni, piekarni. 
Praca zmianowa- Piekarnia Piątnica, 
Stawiskowska 53b,kontakt w godz. 8-12, 
tel. 862191334,602490563, piekarnia.
piątnica@op.pl

tel. 503 010 038
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Adam Kownacki, nasza regional-
na duma i nadzieja całego kraju na 
pierwszy tytuł mistrz świata wagi 
ciężkiej w boksie, po swojej morder-
czej walce z Chrisem Arreolą zniknął 
na pewien czas, aby dojść do siebie 
i zająć się maleńkim synkiem Kazi-
mierzem. Gdy jednak po efektownych 
walkach, które z sukcesem zakończyli 
posiadacze mistrzowskich pasów De-
ontay Wilder i Anthony Joshua, py-
tania wróciły: kiedy Adam Kownacki, 
Babyface z Konarzyc powalczy o mi-
strzostwo.

Prezentujemy fragmenty pu-
blikacji, jakie pojawiły się w me-
diach i obszernego wywiadu, ja-
kiego Adam Kownacki udzielił  
„Przeglądowi Sportowemu”.          

Portal sport.pl opublikował 
kilka dni temu informację: 

„Kto będzie następnym rywa-
lem Adama Kownackiego? Jak 
dowiedział się Sport.pl, nie tyl-
ko Kubrat Pulew (28-1, 14 KO) 
i Luis Ortiz (31-2) mogą zmie-
rzyć się z Polakiem. - Jest też 
trzecia opcja. Walka z Manuelem 
Charrem (31-4), regularnym 
mistrzem świata WBA - mówi 
nam Kownacki. I dodaje: - Cza-
sami się zastanawiam, dlaczego ja 
wciąż mam się mierzyć ze ścisłą 
czołówką, a nie dostałem jeszcze 
szansy o pas. Sprawdź, z kim się 
bił Deontay Wilder czy Anthony 
Joshua przed swoimi pierwszymi 
walkami mistrzowskimi? Mieli 
łatwiejszą drogę, niż ja teraz.

Sprawiam sprawę jasno: chcę 
walki o mistrzostwo świata. Uwa-
żam, że na to zasłużyłem. Wiem 
jednak, że sytuacja na szczycie 
wagi ciężkiej jest mocno poplą-
tana.  Deontay Wilder  zmierzy 
się w lutym w rewanżu z Tyso-
nem Furym.   Tak się składa, że 
chcę walczyć na przełomie lutego 
i marca, więc walk z tymi pięścia-
rzami teraz odpadają. Mam jed-
nak kilka innych opcji. Ostatnio 
pojawiły się plotki o potencjalnej 
walce z Luisem Ortizem (31-2). 
I okej mógłbym z nim się zmie-
rzyć. Choć to świetny zawodnik, 
to nie boję się go i myślę, że bym 
wygrał. Ale z drugiej strony: dla-
czego ja wciąż mam się mierzyć 
ze ścisłą czołówką, a nie dostałem 
jeszcze szansy o pas. Sprawdź, 
z kim się bił Wilder czy Joshua 
przed swoimi pierwszymi walka-
mi mistrzowskimi? Mieli łatwiej-
szą drogę, niż ja teraz. Poza tym 
opcja pojedynku z Ortizem jest 
jednak mało prawdopodobna, 
bo dopiero co walczył. Być może 
zmierzę się z Kubratem Pule-
wem  (28-1, 14 KO) o wakujący 
pas mistrza świata IBF. Pulew 
to dobry zawodnik, boksujący 
w europejskim stylu, ale jednak 
to ja byłbym faworytem tej wal-
ki. Pojawiła się też trzecia opcja. 
Może zmierzę się z regularnym 
mistrzem świata WBA [Ruiz ma 
tytuł „super czempiona WBA”] 

Manuelem Charrem (31-4) - 
mówi Sport.pl Adam Kownacki.

I dodaje: - Śmieszą mnie nie-
które głosy ekspertów. Część „fa-
chowców” twierdzi, że mój styl 
ma datę ważności. Że zbyt dużo 
przyjmuje ciosów, więc niedługo 
rażąco spadnie moja odporność 
na ciosy. Gdyby boks był taki ła-
twy do przewidzenia, to ci eks-
perci byliby już milionerami, bo 
dobrze obstawialiby każdą możli-
wą walkę. To nie jest żadna pycha 
z mojej strony. Wiem, że muszę 
dużo pracować nad obroną. Ale 
i nad siłą ciosu. By moje uderze-
nia ważyły tyle samo w pierwszej 
i ostatniej rundzie. Ja jednak swo-
jego stylu nie zmienię. Ciągła pre-
sja na rywalu i nawałnica ciosów, 
to właśnie ten styl doprowadził 
mnie do czołówki wagi ciężkiej.

Charr to 35-letni Syryjczyk, 
który ostatnią walkę stoczył w li-
stopadzie 2017  roku, gdy poko-
nując Alexandra Ustinova zdobył 
regularny pas mistrza świata fe-
deracji WBA. Łącznie na ringu 
był 35 razy, notując cztery po-
rażki. Lepsi od Charra okaza-
li się kolejno: Witalij Kliczko, 
Aleksandar Powietkin,  Johann 
Duhaupas i Mairis Briedis, który 
wygrał z Charrem w 2015 roku.

Gdyby Kownacki pokonałby 
Charra, to formalnie zostałby 
mistrzem świata WBA. Ale ra-
czej nikt nie traktowałby go jako 
pełnoprawnego mistrza świata, 
skoro federacja WBA przyznaje 
także tytuł „super czempiona”. 
Dlatego regularny pas mistrzow-
ski można umownie traktować 
jako „wicemistrzostwo” świata.
Rozmowa z Przemysławem Osiakiem 
opublikowana na sport.onet.pl

Andy Ruiz junior przegrał 
rewanż o trzy mistrzowskie 
pasy wagi ciężkiej z Anthonym 
Joshuą na własne życzenie czy 
z tak walczącym Brytyjczykiem 
nawet w wysokiej formie by so-
bie nie poradził?

Na wynik pewnie złożyły się 
zarówno słabsza dyspozycja Ru-
iza, jak i ostrożny, skuteczny styl 
walki Joshui. Andy nie miał tak-
tyki. Chodził za Joshuą przez 12 
rund i nie mógł nic zrobić.

Na Ruiza słusznie spada 
krytyka za zlekceważenie tre-
ningów?

Pytanie, jak poważnie pod-
chodził do poprzednich walk. 
On chyba zawsze lubił się bawić 
i imprezować. W pierwszej wal-
ce Ruiz nic nie robił, dopóki nie 
trafił lewym sierpowym w trze-

ciej rundzie. Piąta i szósta były 
nudne. Joshua uciekał, nie zada-
jąc ciosów, a Ruiz za nim chodził. 
Dopiero w siódmej „AJ” znów 
spróbował się bić. Andy ponow-
nie go trafił i poszedł za ciosem.

Z ręką na sercu – nie żałował 
pan, że wiosną nie przyjął walki 
z Joshuą w Nowym Jorku w za-
stępstwie złapanego na dopingu 
Jarrella Millera? Szansę dostał 
Ruiz i został mistrzem świata 
trzech federacji.

Nie, nie czułem smutku ani 
złości, że nie wziąłem tej walki. 
Akurat nie byłem w formie i to 
zaważyło. Fakt, wtedy myślałem, 
że szansa walki o mistrzostwo 
nadejdzie szybciej. Jednak może 
tamtego wieczoru dostałbym 
bęcki z powodu słabego przy-
gotowania? W boksie wystarczy 
jedna słaba walka i każdy cię 
skreśla, musisz wszystko odbu-
dowywać. Dziś wierzę, że jestem 
w stanie pokonać Joshuę.

W listopadzie w Las Vegas 
z bliska patrzył pan na dru-
zgocący nokaut mistrza świata 
WBC Deontaya Wildera na 
Luisie Ortizie. Zrobiło to na 
panu wrażenie?

Nieszczególnie. Ortiz to dzia-
dek. Oficjalnie ma 40 lat, nieofi-
cjalnie 45 i pewnie to przekłada 
się na odporność na ciosy.

Chce pan powiedzieć, że 
mógłby przetrwać taką bombę 
z prawej ręki?

Myślę, że tak. Artur Szpilka 
przed nokautem też przyjął parę 
czystych ciosów Wildera, a jed-
nak przetrwał długo. Deontay 
ma ciężką rękę, ale nie jest nie 
wiadomo kim. Dużo się uczy, bo 
późno zaczął boksować. Mam 
nadzieję, że wreszcie się z nim 
zmierzę i wtedy dowiemy się, jak 
to jest z tymi jego bombami.

Możliwy jest pana występ 
22 lutego w Las Vegas w walce 
poprzedzającej rewanż Wildera 
z Tysonem Furym?

Mógłbym walczyć tam z Ku-
bratem Pulewem o wakujący pas 
IBF, ale ta opcja chyba mi ucieknie. 

Tytuł raczej zostanie przy Joshui 
i to on wybierze Bułgara na rywala. 
Dla niego to łatwiejsza walka niż 
z pretendentem WBO Ołeksan-
drem Usykiem, który jest leworęcz-
ny i dobrze pracuje na nogach. De-
cyzja Joshui jeszcze nie zapadła, ale 
czuję, że moje szanse są małe.

To gdzie wejdzie pan na 
ring?

Chcę dobrze wykorzystać 12 
tygodni treningów, aby być goto-
wy na koniec lutego lub począ-
tek marca. Albo wystąpię przed 
Wilderem i Furym z innym ry-
walem niż Pulew, albo na osobnej 
gali Premier Boxing Champions. 
Sierpniowa walka z Chrisem Ar-
reolą, która była wydarzeniem 
wieczoru, miała wysoką oglądal-
ność w telewizji, sprzedało się 
dużo biletów. Może więc znów 
czeka mnie „main event”?

Przeglądam listę nazwisk 
w projekcie PBC i wydaje mi 
się, że logicznym wyborem był-
by Dominic Breazeale.

Może faktycznie czas za-
mknąć mu buzię, bo zaczepia 
mnie i gada dużo głupot na mój 
temat. To prawdopodobna opcja.

Wygrywa pan kolejne walki, 
a droga do pojedynku o tytuł ja-
koś się nie kończy.

Chcę być mistrzem świata, ale 
łatwa droga widocznie nie jest mi 
pisana, choć jestem w dziesiątce 
niemal każdego rankingu wagi 
ciężkiej. Pokonałem pięciu za-
wodników z górnej półki z rzędu, 
jednak wciąż muszę udowadniać, 
na co mnie stać. Ostatnio mogłem 
wybrać Roberta Heleniusa bądź 
Arreolę. Postawiłem na Chrisa, 
bo uznałem, że z nim czeka mnie 
większe wyzwanie. I miałem rację, 
walka okazała się trudna, jak i wi-
dowiskowa. Heleniusa znokauto-
wał zaś Gerald Washington...

...którego pan szybko po-
konał na początku 2019 roku. 
Arreolę też mocno pan okładał, 
lecz na deski nie upadł.

Parę razy go „podłączyłem”, 
ale wtedy mnie łapał i klinczo-
wał. To weteran. Wiedział kiedy 
przycisnąć, a kiedy przeczekać, 
a tego z kolei nie umiał Washing-
ton. Gerald ma sylwetkę praw-
dziwego sportowca, ale wielkiego 
boksu dopiero się uczy.

Z Arreolą ustanowiliście re-
kord wagi ciężkiej – pan uderzył 
go 369 celnymi ciosami, Kali-
fornijczyk oddał 298 razy. Jed-
nak właśnie za to spadła na pana 
krytyka.

Ona zawsze będzie. Rozu-
miem, że niektórzy krytykowali 

mnie w dobrej wierze, ale ja wiem, 
co mam robić. Najbardziej zabo-
lało mnie to, że stoczyłem zwy-
cięską walkę i zamiast się cieszyć, 
każdy pisał, że przyjąłem dużo 
ciosów. A przecież nie stało się to 
pierwszy raz i nie po raz ostatni. 
Taki jest mój styl boksowania, za-
wsze idę do przodu. Wiedziałem, 
że Arreola jest mocny, ale sądzi-
łem, że najlepsze już za nim. Jed-
nak on chyba do żadnej walki nie 
przygotował się tak dobrze. Ode-
brałem pożyteczną lekcję. Spo-
ro się działo – żona w ostatnim 
miesiącu ciąży, wesele brata. A do 
tego moja pierwsza walka wie-
czoru i sporo do zrobienia poza 
ringiem. Zrozumiałem, że trzeba 
się skoncentrować na walce, reszta 
musi zejść na drugi plan.

O „głupich ciosach” mówił 
też pana trener Keith Trimble.

Rozmawialiśmy o tym, ale 
najważniejsza była wygrana. 
Boks jest groźny, zdarzają się wy-
padki śmiertelne, więc należy być 
gotowym na wszystko. Muszę 
pracować nad obroną i być może 
trochę zmienić styl. Ostrożny jak 
Władymir Kliczko czy Joshua 
na pewno się jednak nie sta-
nę. Potrzebna jest kondycja, aby 
w drugiej fazie walki zadawać 
tak dobre ciosy jak w pierwszej 
czy drugiej rundzie. Z Arreolą 
brakowało może nie tyle kondy-
cji, co dynamiki. W szóstej czy 
siódmej rundzie moje ciosy stały 
się bardziej pchane niż zadawane 
technicznie. Gdybym zachował 
dynamikę na późniejsze rundy, to 
pewnie bym go znokautował.

Inna sprawa to waga – 121 ki-
logramów przed Arreolą. Gdyby 
zachował pan wagę sprzed dwóch 
lat – 110 kg ze starcia przeciwko 
Szpilce – progres byłby widoczny 
gołym okiem?

Niekoniecznie. Walcząc 
z Washingtonem też ważyłem 
dużo i wszystko było dobrze. 
Nadmiar wagi na pewno nie po-
maga, ale może gdybym był spo-
ro lżejszy, to nie byłbym w stanie 
przyjmować mocnych uderzeń? 
Czasu już nie cofniemy. Wszyst-
kie wnioski postaram się przeło-
żyć na najbliższą walkę.

Jak się panu żyje trzy i pół 
miesiąca po narodzinach synka 
Kazimierza?

W nocy śpię jak zabity, do syn-
ka dzięki Bogu wstaje żona. Ale 
w ciągu dnia zajmuję się dziec-
kiem, sprawia mi to radość i daje 
motywację. Gdy nie ma mnie 
w domu parę godzin, zaczynam 
tęsknić. Lubię patrzeć, jak synek 
się uśmiecha albo robi coś no-
wego. Justyna śmiała się, że pod-
czas porodu zemdleję. Wszystko 
trwało aż 15 godzin, od rana do 
dziewiątej wieczorem. Myślę jed-
nak, że byłem twardy, starałem się 
pomagać i zdałem egzamin.

ŹRÓDŁO: PRZEGLĄD SPORTOWY

Adam Kownacki.  
Czy powalczy o pas mistrza? 
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-CZYSZCZENIE I KONSERWACJA 
TAPICEREK SKÓRZANYCH

-ODŚWIEŻANIE I KOREKTA POWŁOK 
LAKIERNICZYCH

-CERAMICZNE I SZKLANE POWŁOKI
ZABEZPIECZAJĄCE

-TWARDE WOSKI OCHRONNE
-GLINKOWANIE I INSPEKCJA POWŁOK

LAKIERNICZYCH

Dziewczęta z klas VI i młodsze repre-
zentujące Szkołę Podstawową nr 4 m. 
Generała Władysława Andersa w Łom-
ży zajęły pierwsze miejsce w półfinale 
województwa w Igrzyskach Dzieci 
i awansowały do finału województwa 
z pierwszego miejsca w grupie. Ich 
starsze koleżanki również spisały się 
znakomicie. 

Jak informuje Agnieszka 
Faryna, z SP4, młodsza gru-
pa o tytuł    najlepszej druży-
ny    w województwie i udział 

w Mistrzostwach Polski powal-
czy od 18 grudnia w Białym-
stoku w Szkole Podstawowej nr 
47. Żeby dojść do tego szcze-
bla, dziewczęta musiały przejść 
zwycięsko przez cztery etapy: 
Mistrzostwa Miasta Łomży, 
półfinał grupy zachodniej, finał 
grupy zachodniej, półfinał woje-
wództwa,  rywalizując przy tym 
z zespołami z Łomży, Białego-
stoku, Sejn, Bielska Podlaskiego 
i Zambrowa.

Pierwsze miejsc w Igrzyskach 
Młodzieży Szkolnej   w półfina-
le województwa zajęły również 
dziewczęta  z klas VII i VII łom-
żyńskiej „Czwórki”, wygrywając 
wszystkie swoje mecze.     Zwy-
cięstwo to zapewniło im awans 
do ścisłego finału, który odbędzie  
w marcu 2020 roku Tam powal-
czą o medale i o wyjazd na Mi-
strzostwach Polski. 

- Walka była naprawdę zacię-
ta, a ogromne emocje towarzy-

szyły nam do ostatniego gwizd-
ka sędziego - komentuje trener 
obu drużyn Marcin Piotrowski.  
– Najważniejsze, że walczymy 
dalej dla siebie, dla szkoły i dla 
Łomży. Cieszy fakt, że tak mała 
szkoła jak nasza ma dwie druży-
ny w finale wojewódzkim, mimo 
że nasze zaplecze treningowe 
nie zachwyca. Chłopcy również 
powalczą o wejście do ścisłego 
finału w Igrzyskach Młodzieży – 
dodaje szkoleniowiec.

Klasyfikacja końcowa Półfinałów 
Wojewódzkich (organizator  SP 4 
Łomża)  

1. SP 4 Łomża
2. ZSP 2 Białystok 
3. ZSP 2  Bielsk Podlaski
4. Sp "Ziburys" Sejny
Skład drużyny "Czwórki: 

Maja Sierzputowska (kapi-
tan),  Zosia Cichocka, Alek-
sandra Grabowska,  Marta 
Dobrowolska, Oliwia Łada, 
Oliwia Cwalina,  Nikola Ko-
złowska, Pola Balewska,  Na-
talia Jankowska, Justyna Du-
das,  Michalina Siedlanowska, 
Wiktoria Chojnowsk, Izabela 
Gleba 

Trener: Marcin Piotrowski
Klasyfikacja Końcowa Pół-

finałów Wojewódzkich (orga-
nizator Sp 47 Białystok)

 
1. SP 4 Łomża
2. SP 47 Białystok 
3. SP Bielsk Podlaski
4. SP Puńsk 
Skład drużyny "Czwór-

ki": Lena Oleksy (kapitan), 
Natalia Pac,  Zuzanna Szy-
łak, Aleksandra Lusa,  Alek-
sandra Modzelewska, Julia 
Zalewska, Weronika Gon-
tarska, Weronika Orłowska,  
Klaudia Witkowska,  Magda 
Komorowska, 

  Trener: Marcin Piotrow-
ski

100 uczniów szkół podstawowych 
wzięło udział w I Łomżyńskim Tur-
nieju Dwa Ognie o tytuł "Pandziaka". 
Głównym organizatorem turnieju był 
MKS "Dwójka" Łomża.

- Panda jest naszą klubową 
maskotką od niedawna. Pełni 
także w pewnym sensie rolę prze-
wodnika w grze w piłkę ręczną 
dla najmłodszych klubowiczów, 
których nazywamy właśnie 
„pandziakami” – mówi Iwona 
Gryczewska, prezes Miejskie-
go Klubu Sportowego „Dwój-
ka” Łomża.  – Mam nadzieję, że 
Łomżyński Turniej Dwa Ognie 
o tytuł „Pandziaka” stanie się 
imprezą cykliczną. Obserwując 
zaangażowanie i emocje, jakie 

towarzyszą turniejowi wierzę, że 
tak będzie – dodaje Iwona Gry-
czewska. 

Miejski Klub Sportowy 
„Dwójka” Łomża jest inicjatorem 
propagowania gry w piłkę ręczną 
w naszym mieście. 

- Zabiegaliśmy i udało się 
pozyskać środki z Ministerstwa 
Sportu, które rozdysponowywa-
ne są przez Związek Piłki Ręcz-
nej w Polsce w ramach programu 
„Gramy w ręczną”. W Szkole 
Podstawowej numer 5 w Łomży 
oraz Szkole Podstawowej numer 
1 ten program funkcjonuje od 2 
lat – wyjaśnia Iwona Gryczew-
ska. 

I Łomżyński Turniej Dwa 

Ognie o tytuł „Pandziaka” został 
zorganizowany dzięki wsparciu 
wielu osób oraz instytucji. 

Udział w turnieju to okazja 

do zdobycia sprawności przydat-
nych w grze w piłkę ręczną. 

- Naprawdę świetnie się ba-
wiliśmy. Mogliśmy nie tylko 

sprawdzić swoje umiejętności 
w rywalizacji, ale też skorzystać 
ze specjalnie przygotowanej stre-
fy aktywności  – mówi Maks Si-
korski, uczeń Szkoły Podstawo-
wej numer 1 w Łomży. 

Po zakończeniu rozgrywek 
ogłoszone zostały wyniki turnie-
ju. I miejsce w grupie dziewcząt 
z klas młodszych zajęła drużyna 
ze Szkoły Podstawowej numer 
1 w Łomży. W grupie uczennic 
z klas starszych triumfowała Szko-
ła Podstawowa numer 7 w Łomży. 
Jeśli chodzi zaś o chłopców, w ka-
tegorii klas 4-6 zwyciężyła repre-
zentacja „Siódemki”, podobnie jak 
w kategorii klas starszych. 

Zwycięzcy turnieju zosta-
li nagrodzeni upominkami oraz 
wejściówkami do kina, parku 
wodnego oraz parku trampolin. 

I Łomżyński Turniej Dwa Ognie o tytuł „Pandziaka”

Koszykarki „Czwórki” z szansą  
na awans do mistrzostw Polski!
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Szanowni Państwo!
W październiku mieszkańcy Zambrowa, Łomży, Kolna, Grajewa, Moniek, Augustowa, Sejn i Su-

wałk tj. powiatów okręgu wyborczego nr 59 powierzyli mi misję reprezentowania waszych spraw w Se-
nacie Rzeczypospolitej Polskiej, który od wieków był izbą parlamentu reprezentującą powagę i godność 
naszej Ojczyzny. Najserdeczniej jeszcze raz dziękuję za zaufanie i ze wszystkich sił postaram się jego nie 
zawieść. 

Tradycja służby publicznej jest mi bliska w całej karierze zawodowej i życiu prywatnym. Jako oby-
watel i prawnik pracowałem w instytucjach państwa, pełniłem funkcje samorządowe, realizowałem i re-
alizuję również swoje powołanie w Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. 

Teraz poznaję świat polskiego parlamentaryzmu. Przyznaję, że jest to doświadczenie pod pewnymi 
względami zaskakujące. Z woli wyborców inne ugrupowania mają większość w Sejmie, inne w Senacie. 
Stwarza to wielkie wyzwanie dla każdego z senatorów i posłów, którzy stają przed dylematem: jak dzia-
łać dla dobra Ojczyzny i jej obywateli. Jeszcze szukam odpowiedzi. Odrzucam jednak logikę totalnej 
konfrontacji w każdej sprawie. Polska to zbyt ważne sprawa, aby tak postępować.

Jestem w trakcie organizowania biur senatorskich w okręgu wyborczym. Postaram się być jak najczę-
ściej do Państwa dyspozycji.

Szanowni Państwo!
Święta Bożego Narodzenia to czas, w którym szczególnie odczuwamy potrzebę porozumienia, życzliwości, 

wzajemnego wspierania się w dźwiganiu ciężaru codziennych problemów: naszych osobistych,  
naszych miast i wsi, naszej Ojczyzny.

Życzę, aby nigdy nie zabrakło Państwu zdrowia, sił, radości i przyjaciół, z którymi można pokonywać 
najtrudniejsze przeszkody. Niech w każdej sytuacji towarzyszy nam wszystkim  

błogosławieństwo Narodzonego w Betlejem.
Spokojnych, zdrowych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia

Spełnienia planów i marzeń w roku 2020 
życzy

Marek adaM koMorowski

senator rP

świąteczny czas

Betlejem 
Łomżyńskie


