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SŁOWO BISKUPA ŁOMŻYŃSKIEGO 
JANUSZA STEPNOWSKIEGO 
O ZMARŁYM BISKUPIE 
STANISŁAWIE STEFANKU

We wszystkim Chrystus - 
We wszystkim Rodzina

Umiłowani w Chrystusie 
Panu Bracia i Siostry,

Z bólem przyjęliśmy informa-
cję, że w dniu 17 stycznia 2020 r. 
o godz. 17.30 po ciężkiej chorobie, 
zaopatrzony Sakramentami Świę-
tymi w wieku 84 lat, w 61. roku ka-
płaństwa, w 40. roku biskupstwa, 
odszedł do domu Ojca Biskup 
Senior diecezji łomżyńskiej Stani-
sław Józef Stefanek TChr . 

Śp. Ksiądz Biskup Stanisław 
Stefanek urodził się 7 maja 1936 
r. w Majdanie Sobieszczańskim. 
Wyświęcony został na kapłana 
w Towarzystwie Chrystusowym 
dnia 28 czerwca 1959 r. w Pozna-
niu. Sakrę biskupią przyjął w dniu  
24 sierpnia 1980 r. w katedrze 
szczecińskiej z rąk biskupa szcze-
cińsko-kamieńskiego Kazimierza 
Majdańskiego. Zanim został bi-
skupem duszpasterzował w Star-
gardzie Szczecińskim, był profe-
sorem seminarium zakonnego 
w Poznaniu i wikariuszem gene-
ralnym Zgromadzenia.

  Ksiądz Biskup Stanisław 
jako zawołanie biskupie obrał 
słowa:  „In omnibus Christus”. 
Szczególnym miejscem realizacji 
tego zawołania była Jego posługa 
na rzecz małżeństw i rodzin nie 
tylko w wymiarze diecezjalnym. 
Aktywnie uczestniczył w pracach 
Konferencji Episkopatu Polski, 
będąc przez wiele lat przewod-
niczącym Rady ds. Rodziny. Był 
także członkiem prezydium Pa-

pieskiej Rady ds. Rodziny, wykła-
dowcą, oraz dyrektorem Instytu-
tu Studiów nad Rodziną ATK 
(UKSW) w Łomiankach.

Ksiądz Biskup Stanisław Ste-
fanek przybył do naszej diecezji 
w 1996 roku z bogatym doświad-
czeniem posługi duszpasterskiej 
w Kościele szczecińsko-kamień-
skim, a także wcześniejszej po-
sługi w Towarzystwie Chrystu-
sowym dla Polonii Zagranicznej.

Wiele było inicjatyw i dzieł, 
które swe źródło znajdowały 
w pasterskiej trosce śp. Biskupa 
Stanisława. Wspomnijmy tyl-
ko niektóre. Wielkim dziełem 
Zmarłego było przeprowadzenie 
I Synodu Diecezji, wskazujące-
go kierunki pracy dla Kościoła 
Łomżyńskiego. Przejawem troski 
o młode pokolenie było zorga-
nizowanie w dawnym budynku 

seminarium duchownego, Bursy 
Szkolnej dla młodzieży. W trosce 
o nowoczesny sposób dotarcia 
z Ewangelią do współczesnego 
człowieka, powołał do istnie-
nia Diecezjalne Radio Nadzieja, 
a także zatroszczył sie o rozwój 
mediów diecezjalnych. Przez 
wiele lat z Jego inicjatywy funk-
cjonował Katolicki Ośrodek Ad-
opcyjny w naszym mieście, a tak-
że otworzył istniejące do dzisiaj 
Okno Życia. Aby zachować dla 
przyszłych pokoleń bogate dzie-
dzictwo historyczne, powołał 
do istnienia Muzeum Diecezjal-
ne. W czasie Jego pasterzowania 
przeprowadzono również gene-
ralny remont naszej katedry.

Dnia 11 listopada 2011 r. za-
kończył posługę pasterską jako 
Biskup Diecezjalny i przeszedł 
na emeryturę. Jako Biskup Se-

nior nie zaprzestał posługi sa-
kramentalnej, ale w dalszym 
ciągu aktywnie podejmował 
działania duszpasterskie, zwłasz-
cza na rzecz rodzin, głosił kate-
chezy i konferencje.

Wyrazem uznania dla posłu-
gi Biskupa Stanisława był Krzyż 
Oficerski Orderu Odrodzenia 
Polski, nadany decyzją prezyden-
ta RP Lecha Kaczyńskiego z dnia 
2 października 2009 r. W 2016 
r. otrzymał również Honorowe 
Obywatelstwo Łomży.

Biskup Stanisław zachwycał 
oczytaniem, wiedzą historyczną, 
optymistycznym podejściem do 
życia, pokorą, trzeźwym spojrze-
niem na ojczyźnianą rzeczywi-
stość. Ten optymizm nie opuścił 
Księdza Biskupa w czasie zmaga-
nia się w ostatnim okresie życia 
z doświadczeniem choroby i cier-

pienia. Nasze wdzięczne serca za-
chowają pamięć o Jego pięknej 
pasterskiej posłudze pośród nas.

Serdecznie zapraszam Was 
Drodzy Bracia i Siostry do wspól-
nej modlitwy za zmarłego Paste-
rza. Słowa szczególnej zachęty 
kieruję do mieszkańców Łomży 
i Diecezjan. Niech te dni czuwania 
przy trumnie śp. Biskupa Stanisła-
wa odnowią naszą wiarę i miłość 
do Boga i drugiego człowieka. 
Będzie to największy wyraz naszej 
pamięci o drogim nam Zmarłym 
i wypełnieniem Jego testamentu. 

Uroczystości pogrzebowe 
odbędą się w następującym po-
rządku:

1) Dnia 20 stycznia  (po-
niedziałek) wystawienie trum-
ny z ciałem w kaplicy w Domu 
Wspólnoty Kapłańskiej od godz. 
17.00. O godz. 18.00 Msza św. 
żałobna w intencji śp. Zmarłego 
Biskupa dla mieszkańców Domu.

2) Dnia 21 stycznia (wtorek) 
wystawienie trumny z ciałem 
w kościele pw. Wniebowzięcia 
NMP (kościół seminaryjny) od 
godz. 16.00. O godz. 18.00 Msza 
św. żałobna w intencji śp. Zmar-
łego Biskupa w kościele semina-
ryjnym.

3) Dnia 22 stycznia (środa) 
wystawienie trumny z ciałem 
w kościele pw. Wniebowzięcia 
NMP (kościół seminaryjny) od 
godz.  15.00. O godzinie 17.00 
eksporta ciała do katedry łomżyń-
skiej, gdzie o godzinie 18.00 zosta-
nie odprawiona Msza św. żałobna. 
Po Mszy św. do godziny 21.00 mo-
dlitewne czuwanie Ruchów i Sto-
warzyszeń Diecezji Łomżyńskiej.

4) Główne uroczystości po-
grzebowe odbędą się 23 stycznia 
(czwartek). O godzinie 9.00 wy-
stawienie ciała w Katedrze łom-
żyńskiej. O godz. 11.00 Msza św. 
pogrzebowa pod przewodnic-
twem Przewodniczącego Konfe-
rencji Episkopatu Polski, Abpa 
Stanisława Gądeckiego, Metro-
polity Poznańskiego; homilię 
wygłosi Biskup Świdnicki Ignacy 
Dec. Po Mszy św. pochowanie 
ciała Zmarłego w katedrze.

Dokończenie na str. 2

Pożegnamy łomżyńskiego biskupa 
seniora Stanisława Stefanka

W wieku 84 lat zmarł w szpitalu w Lublinie łomżyński ksiądz biskup senior Stanisław Stefanek. Ordynariuszem Diecezji 
Łomżyńskiej był od października 1996 roku do listopada 2011 roku. Główne uroczystości pogrzebowe w Katedrze 

łomżyńskiej Telewizja Narew będzie transmitowała na żywo w czwartek 23 stycznia od godziny 10:00.

Kochane BaBcie, Kochani DziaDKowie! Miejcie zawsze tyle lat, ile oczekują od was wnuki! Miejcie zawsze 
tyle, zdrowia, aby wasi lekarz z nudów posnęli!Miejcie tyle tylko problemów z pamięcią, aby nie było tam miejsca na 

smuteczki! Miejcie zawsze tyle możliwości, ile chęci! Wszystkiego Wam najlepszego Babcie i Dziadkowie! 
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Uwzględniając wrażliwość śp. 
Biskupa Stanisława Stefanka na 
sprawy związane z obroną życia 
i rodziny zachęcam, aby zamiast 
kwiatów złożyć ofiarę przezna-
czoną na Fundusz Obrony Życia.

W budynku Kurii Diecezjal-
nej w dniach uroczystości po-
grzebowych zostanie wyłożona 
księga kondolencyjna.

Dziękując Bogu za gorliwą, 
ofiarną i pełną oddania posługę 
pasterską oraz za świadectwo 
kapłańskiego życia Biskupa 
Stanisława, polecam Zmarłe-
go Pasterza Bożemu Miłosier-
dziu i proszę Księży, Siostry 
i Braci Zakonnych, Alumnów 
i wszystkich wiernych Diecezji 
Łomżyńskiej o modlitwę, by 
Bóg przyjął Go do grona Świę-
tych Pasterzy.

 „Requiescat in pace...”
+Janusz Stepnowski
Biskup Łomżyński".

Był wśród nas 

Jeszcze nie tak dawno, w po-
łowie ubiegłego roku relacjono-

waliśmy wydarzenia związane 
z 60-leciem sakry biskupiej Sta-
nisława Stefanka. Przypominamy 
fragmenty:   

"Gdybym dziś miał te 18 lat 
i stawał przed maturalną decy-
zją, to dokonałbym dokładnie 
takiego samego wyboru. I nie jest 
to tylko przekonanie zwyczajo-
we. Jest to głębokie przekona-
nie mojego serca – mówi nieco 
wzruszony, ale z niezachwiana 
pewnością ksiądz biskup senior 
Diecezji Łomżyńskiej Stanisław 
Stefanek. Minęło dokładnie 60 
lat od czasu, gdy otrzymał świę-

cenia kapłańskie w Towarzystwie 
Chrystusowym.

-Przez lata swojej posługi 
ksiądz biskup Stanisław na trwa-
łe wpisał się w historię naszej 
Ojczyzny, a przede wszystkim 
Diecezji Łomżyńskiej – uważa 
ksiądz biskup pomocniczy Die-
cezji Łomżyńskiej, Tadeusz Bro-
nakowski.

Dla duszpasterza Stanisła-
wa Stefanka, zawsze głównym 
przedmiotem troski była rodzi-
na.  W latach 1993 – 2008 pełnił 
funkcję dyrektora Instytutu Stu-
diów nad Rodziną ATK w War-

szawie (od 1999 roku jest 
to Uniwersytet Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego).

Rodzina Lubelszczyzna, 
później lata nauki i forma-
cji duchowej w Bydgoszczy, 
Poznaniu, Warszawie, bi-
skupia posługa na Pomorzu 
Zachodnimi. Przez różne 
regiony Polski wiodła droga 
kapłana Stanisława Stefanka 
do Łomży.       

Jedno z ostatnich spo-
tkań z wiernymi Diecezji 
Łomżyńskiej ksiądz biskup 
senior miał na początku 
grudnia ubiegłego roku 
w Śniadowie w związku 
z rocznicą śmierci Kazi-
mierza Bąka, jednego z naj-
tragiczniejszych Żołnierzy 
Niezłomnych Ziemi Łom-
żyńskiej. Mówił o Polsce, 
ofierze bohaterów, świetle, 
które powinno towarzyszyć 
każdemu patriotycznemu 
życiu, myśleniu w perspek-
tywie wieczności.

- Ci nasi ojcowie, którzy 
oddali życie , nie zginęli Oni 
żyją w tej wieczności Boga, 
są między nami - mówił.

Ty także pozostaniesz 
między nami, Pasterzu.  

aktualności
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Pożegnamy łomżyńskiego 
biskupa seniora Stanisława 

Wspomnieniezwiązane 
z jubileuszem 60-lecia 
kapłaństwa (fragmenty)

84 lata temu w podlubelskiej miej-
scowości Majdan Sobieszczański 
przyszedł na świat człowiek, który 
zapisał swoje życie troską o rodzi-
nę, aby żyła ona Chrystusem, aby 
to On był wyznacznikiem każdych 
społecznych programów realizo-
wanych w Ojczyźnie. Już w wie-
ku młodzieńczym dał się poznać 
jako osoba jasno określona – gdy 
miał zaledwie kilkanaście lat, 
droga z podlubelskiej miejsco-
wości powiodła go do Poznania, 
aby najpierw tam szlifować głos 
powołania, jakim Bóg określił to 
młode życie. Mowa oczywiście 
o Biskupie Stanisławie Stefanku, 
który 28 czerwca 2019 roku dzię-
kował Bogu za 60 lat służby ka-
płańskiej.
Śledząc biogram Biskupa Stanisła-
wa, możemy odnaleźć cały prze-
dział aktywności, jaki Bóg wpisał 
w Jego życiową misję. Począw-
szy od odpowiedzialnych funkcji 
w Zgromadzeniu Chrystusowców, 
budowy gmachu Wyższego Semi-
narium Duchownego w Szczeci-
nie, pełnienia funkcji wykładowcy 

w Instytucie Studiów nad Rodziną 
w Łomiankach czy jako wykła-
dowcy UKSW w Warszawie. Od-
rębną księgą moglibyśmy opisać 
wszelkie inicjatywy podjęte na 
stanowisku biskupa diecezjalne-
go w Łomży. Zarówno działania 
duszpasterskie, jak i administra-
cyjne, dzięki którym wiele obiek-
tów odzyskało swoją świetność, 
a odważne decyzje doprowadziły 
do powołania, chociażby mediów 
diecezjalnych. Jeśli przyjrzymy się 
w tym zakresie postaci naszego 
Jubilata, to nie mamy wątpliwo-
ści, iż podejmowane działania 
były strategiczne w budowaniu 
świadomości życia Kościoła die-
cezjalnego, a także w uruchamia-
niu nowych możliwości. 
Szukając określenia dla kolejnych 
zadań podejmowanych w mi-
nionym czasie myślę, że dobrze 
opiszą Jubilata trzy tytuły: sługa 
Boga, pasterz Kościoła, przyjaciel 
rodziny.
Posługa biskupia to konkretna 
misja do dźwigania Kościoła 
na swoich barkach. Bycie pa-
sterzem w przypadku Biskupa 
Stanisława to trwanie przy czło-
wieku i umiejętność widzenia 
człowieka nawet wtedy, gdy inni 

przekreślili go w swoich kalkula-
cjach. Zarządzanie diecezją wią-
że się z odpowiedzialnością, któ-
ra jest trudna do porównania. 
Biskup nadaje ton konkretnym 
działaniom duszpasterskim, ad-
ministracyjnym i urzędowym. 
W tym zakresie ponownie widzi-
my człowieka bardzo jasno okre-
ślonego, który nie bał się i nie 
boi eksponować nauki Chry-
stusa w całym zakresie ogólno-
ludzkim i społecznym.  Ta zde-
cydowana postawa w zakresie 
nauczania nie obyła się bezbole-
śnie dla Jubilata. Przypominając 
fakty i broniąc dobrego imienia 
Polaków w wyprodukowanym 
kłamstwie na temat Jedwabne-
go, nieraz Biskup przyjmował 
atak precyzyjnie zaplanowany 
na swoją osobę. Nie mniej nie 
dał się zakrzyczeć, pokazując 
swoim życiem i nauczaniem, że 
jeśli chcemy budować Ojczyznę, 
to zawsze w poszanowaniu ży-
cia i historycznej prawdy.  Biskup 
Stanisław Stefanek jako pasterz 
Kościoła to mąż modlitwy, który 
przez Chrystusa i dzięki Chrystu-
sowi realizował program Ewan-
gelii.

KS. DR TOMASZ GRABOWSKI

List kondolencyjny Przewodniczącego 
Konferencji Episkopatu Polski
Przewodniczący Episkopatu w liście kon-
dolencyjnym przesłanym 17 stycznia 
2020 r. na ręce bp. Janusza Stepnow-
skiego, biskupa łomżyńskiego wyraził 
smutek z powodu śmierci bp. Stanisława 
Stefanka, biskupa seniora diecezji łom-
żyńskiej.
„Ekscelencjo,
Najdostojniejszy Księże Biskupie,
Z wielkim smutkiem przyjąłem informa-
cję o śmierci biskupa Stanisława Stefan-
ka biskupa seniora diecezji łomżyńskiej.
W imieniu Konferencji Episkopatu Polski 
składam wyrazy współczucia wszystkim, 
których dotknęła ta śmierć – rodzinie, 
znajomym, kapłanom oraz diecezjanom, 
którym zmarły biskup Stanisław służył 
najpierw jako biskup pomocniczy die-
cezji szczecińsko-kamieńskiej, a później 
jako biskup i biskup senior diecezji łom-
żyńskiej.
In omnibus Christus. We wszystkim 
Chrystus  – słowa biskupiego zawołania 
śp. biskupa Stanisława opisują szczegól-
ny rys nie tylko jego pasterskiej posługi, 
ale całego jego życia. Najpierw młodego 
alumna Niższego Seminarium Duchow-
nego Księży Chrystusowców w Ziębi-
cach, później nowicjusza i profesa To-
warzystwa Chrystusowego, wreszcie 
kapłana, studenta Katolickiego Uniwer-
sytetu Lubelskiego i doktoranta Akade-
mii Teologii Katolickiej w Warszawie, wi-
kariusza, duszpasterza akademickiego, 
wikariusza generalnego Towarzystwa 
Chrystusowego, wykładowcy egzegezy 
Starego Testamentu i wicerektora Wyż-
szego Seminarium Duchownego Księży 
Chrystusowców w Poznaniu, wykładow-
cy ATK i dyrektora Instytutu Studiów nad 
Rodziną tejże uczelni. Wreszcie biskupa 
pomocniczego diecezji szczecińsko-ka-
mieńskiej, biskupa i biskupa seniora die-
cezji łomżyńskiej – In omnibus Christus. 
We wszystkim Chrystus.
Słowa zawołania śp. biskupa Stanisła-
wa charakteryzowały również styl jego 
służby w ramach Konferencji Episkopatu 
Polski jako członka, a następnie przewod-
niczącego Komisji ds. Rodziny, członka 
Komisji ds. Misji, członka Komisji ds. Za-
konnych, Komisji ds. Liturgii oraz – w wy-
miarze Kościoła powszechnego – członka 
Papieskiej Rady ds. Rodziny.  In omnibus 
Christus. We wszystkim Chrystus.
Przede wszystkim jednak, słowa te wyra-
żały charakterystyczny rys jego człowie-
czeństwa, o czym mógł przekonać się 
każdy, kto zwrócił się do niego z prośbą 
o radę lub pomoc – In omnibus Christus. 
We wszystkim Chrystus.
Dziś, powierzając Bogu twojego ducha, 
powtarzamy za świętym Mateuszem: 
„Rzekł mu pan jego: „Dobrze, sługo do-
bry i wierny! W małej rzeczy byłeś wier-
ny, nad wieloma cię postawię. Wejdź do 
radości twojego pana” (Mt 25, 21).
Odpoczywaj w pokoju,

+ STANISŁAW GĄDECKI
Arcybiskup Metropolita Poznański

Przewodniczący Konferencji 
Episkopatu Polski

Wiceprzewodniczący Rady Konferencji Epi-
skopatów Europy (CCEE)
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Pismo włożyłam do teczki przewod-
niczącego, który zabrał ją na dyżur. 
Dlaczego nie odczytał skargi, tego 
nie wiem – tłumaczyła na łamach 
lokalnych mediów oraz w swoich wy-
jaśnieniach złożonych prezydentowi 
miasta Mariuszowi Chrzanowskie-
mu, kierownik Biura Rady Miejskiej 
w Łomży Dorota Śleszyńska. Chodzi 
o głośno komentowany w ostat-
nim czasie temat skargi na podjętą 
w sierpniu ubiegłego roku uchwałę 
Rady Miejskiej w sprawie wyboru 
metody ustalenia  opłaty i jej wyso-
kości za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, jaką jedna z mieszka-
nek miasta złożyła do Wojewódzkiego 
Sądu Apelacyjnego w Białymstoku. 

Uchwała w sprawie wyboru 
metody ustalenia opłaty za go-
spodarowanie odpadami komu-
nalnymi oraz ustalenia wysokości 
tej opłaty, została podjęta przez 
Radę Miejską w dniu 14 sierpnia 
2019 r. Okazało się, że we wrze-
śniu skargę na decyzję radnych 
do Wojewódzkiego Sądu Admi-
nistracyjnego w Białymstoku zło-
żyła jedna z mieszkanek Łomży. 
Ten przychylił się do jej opinii, 
stwierdzając nieważność uchwa-
ły. Wyrok nie jest prawomocny 

i miasto zamierza składać kasację 
do NSA. Rozpętała się jednak 
burza, że radni o skardze i toczą-
cym się postepowaniu nic nie 
wiedzieli. Jak to możliwe?

Przewodniczący umywa ręce
O tym, że wiedzieć powinni 

zapewnia kierownik Biura Rady 
Miejskiej Łomży Dorota Śle-
szyńska. Jest przekonana, że pi-
smo, które trafiło do ratusza 13 
września zaskarżające uchwałę 
włożyła do teczki ówczesnego 
przewodniczącego Jana Olszew-
skiego.

- Teczkę, następnego dnia, 
jak zwykle, na dyżur wziął prze-
wodniczący. Czy to zbieg oko-
liczności, że pan przewodniczący 
nie zajrzał do teczki? Trudno mi 
powiedzieć. Nie ja o tym decy-
duję – tłumaczyła na łamach lo-
kalnych mediów oraz w swoich 
wyjaśnieniach złożonych pre-
zydentowi miasta Mariuszowi 
Chrzanowskiemu.

Podczas konferencji prasowej 
zwołanej naprędce pod łomżyń-
skim magistratem, były przewod-
niczący nie miał sobie jednak nic 
do zarzucenia, a wręcz przeciw-
nie, przerzucił odpowiedzialność 
na drugą stronę – sugerując, że 
pismo zostało ukryte. 

- Ja te pismo otrzymałem dzi-
siaj (13.01.2019 r. - przyp. red.). 
Takie pismo do mnie nie dotarło 
(…) Wszystkie pisma, które do 
mnie trafiały były przekazywane 
na posiedzenia Rady Miejskiej. 
Ja mam czyste sumienie – mówił 
zarzucając jednocześnie, że Rada 
Miejska nie została powiadomio-
na o wyroku.

Prawnicy nie informowali 
o postepowaniu

Okazuje się, że władze miasta 
nie wiedziały nic o toczącym się 
do grudnia ubiegłego roku postę-
powaniu. 

- Prowadzący je mecenas 
podjął decyzję, aby o treści wyro-
ku poinformować odpowiadają-
cego za gospodarowanie odpada-
mi zastępcę prezydenta Andrzeja 
Garlickiego oraz naczelnika Wy-
działu Gospodarki Komunalnej 
dopiero po otrzymaniu uzasad-
nienia wyroku. Stało się to dopie-
ro 9 stycznia i w tym dniu pismo 
z sądu zostało przekazane rad-
nym – uzyskujemy odpowiedź 
z ratusza.

Nadzór prawny ma być wzmocniony
To między innymi ta sytu-

acja spowodowała, że w miej-
skim urzędzie uznano, że nale-
ży wzmocnić poziom obsługi 
prawnej. Dlatego też w struk-
turze organizacyjnej zostało 

wyodrębnione Biuro Radców 
Prawnych, na czele którego ma 
stanąć koordynator. W ubiegłym 
tygodniu w Biuletynie Informa-
cji Publicznej Urzędu Miejskiego 
w Łomży pojawiło się ogłoszenie 
o naborze na wolne kierownicze 
stanowisko koordynatora rad-
ców prawnych.

- W ostatnim czasie rezul-
tat prowadzonych spraw przez 
naszych radców nie był zado-
walający. Zasadne jest więc 
wzmocnienie obsługi prawnej, 
bo pracownicy urzędu, czy radni 

muszą mieć pewność, że proce-
dowane przepisy są zgodne z pra-
wem – mówi prezydent Mariusz 
Chrzanowski.

Konkurs na to stanowisko 
został już ogłoszony, a chętni 
mogą składać swoje aplikacje 
do 31 stycznia. Od kandyda-
tów oczekuje się posiadania wy-
kształcenia wyższego magister-
skiego prawniczego oraz tytułu 
zawodowego radcy prawnego 
wraz z aktualnym wpisem na li-
stę radców prawnych, minimum 
5 lat stażu pracy, wysokiego po-

ziomu wiedzy merytorycznej 
z zakresu problematyki prawno-
-samorządowej oraz biegłej zna-
jomości szeregu ustaw. Wśród 
niezbędnych wymagań jest 
także m.in. umiejętność posłu-
giwania się oprogramowaniem 
w postaci systemów informacji 
prawnej, niekaralność za prze-
stępstwa popełnione umyślnie 
ścigane z oskarżenia publicznego 
lub umyślne przestępstwo skar-
bowe.

MATERIAŁ URZĘDU MIEJSKIEGO

wydarzenia

Teczka przewodniczącego

Były już przewodniczący Rady Miejskiej Łomży Jan Olszewski (w środku stołu prezydialnego) twierdzi, że skarga mieszkanki 
Łomży mogła zostać przed nim ukryta. Przedstawiciele Urzędu Miejskiego odrzucają ten zarzut

Sulima "100 letnia tradycja 
zobowiązuje"

ul. M.C. Skłodowskiej 1 Łomża
ul. Sikorskiego 27   Łomża
ul. Sienkiewicza 2 Łomża
ul. Bernatowicza 6 Łomża
ul. Kołłątaja 1A/17   Łomża
ul. Przykoszarowa 22 Łomża
ul. Stacha Konwy 11 Łomża
ul. Wyszyńskiego 4D Zambrów
ul. Wojska Polskiego 31 
Zambrów
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Po raz pierwszy w historii edukacji 
akademickiej w Łomży absolwenci 
podyplomowych studiów otrzymali 
dyplomy Master of Business Admi-
nistration (MBA). To międzynarodo-
we oznaczenie studiów menedżer-
skich, a pionierskie przedsięwzięcie 
przeprowadziła Uczelnia Jańskiego 
w Łomży.

- To jest high level ("wysoka 
półka") jeśli chodzi o umiejętno-
ści menedżerskie. Jest cenione 
w aplikowaniu o stanowiska go-
spodarcze, jest w naszym kraju  
przepustką do rad nadzorczych 
spółek skarbu państwa. Myślę, 
że absolwenci zostali uzbrojeni 
w wiedzę na dobrym, albo na-
wet bardzo dobrym poziomie. 
Staraliśmy się zapraszać tutaj 
na wykłady osoby z ogromnym 
doświadczeniem naukowym 
i praktycznym jeżeli chodzi o za-
rządzanie, coaching, przywódz-
two, wiedzę na temat finansów, 
motywowanie, kulturę organiza-
cyjną, słowem - uczących jak być 
dobrym i skutecznym menedże-
rem, ale - mam nadzieję- także 
dobrym człowiekiem - mówiła 
Joanna Karpowicz, inicjatorka 
studiów MBA jako rektor Uczel-
ni Jańskiego, a obecnie prorektor 
do spraw rozwoju.

Pierwszy, trwający trzy seme-
stry kurs, który właśnie dobiegł 
końca, rozpoczynał się pod koniec 
2018 roku. W inauguracyjnych 
zajęciach udział wzięło ponad 20 
osób. Po kilku miesiącach licz-
ba uczestników przekroczyła 80 
i taka grupa odbierała dyplomy. 

Prorektor Joanna Karpowicz nie 
ukrywa, że do rekrutacyjnego 
sukcesu przyczynił się program 
bonów edukacyjnych realizowa-
ny przez Urząd Miejski w Łomży, 
Starostwa Powiatowe w Łomży 
i całym subregionie łomżyńskim. 
Korzystać mogły z niego osoby 
mające zatrudnienie i bezrobotne, 
bez limitu wieku, z pewną prefe-
rencją dla osób po 50. roku życia. 
Z 9000 złotych, na jakie oszaco-
wane zostały koszty studiów, mu-
siały pokryć z własnych funduszy 
12 procent. Warunkiem było 
ukończenie edukacji w terminie 
i odpowiednia frekwencja na zaję-
ciach. Spełnili go wszyscy. Obec-
nie studiuje w "Jańskim"  MBA 
druga grupa licząca około 30 osób.

Studia MBA na Uczelni Jań-
skiego miały wyjątkowy charak-
ter także z innego jeszcze po-
wodu. Zgromadziły wyjątkowo 
liczną grupę osób, które osiągnę-
ły już wcześniej znaczące pozycje 
polityczne, samorządowe czy 
zawodowe. Wśród absolwentów 
są m. in. była poseł z Łomży Ber-
nadeta Krynicka i obecny poseł 
z Pisza Jerzy Małecki, wicewoje-
woda (od niedawna) Marcin Sek-
ściński, dyrektor białostockiego 
oddziału Generalnej Dyrekcji 
Dróg Krajowych i Autostrad 
Wojciech Borzuchowski, wój-
towie m. in. Piotr Kłys z gminy 
Łomża, Jarosław Kos z gminy Za-
mbrów czy Sylwester Jaworowski 
z Kołak Kościelnych i liczni radni 
(byli i aktualni) oraz pracownicy 
urzędów powiatów, miast i gmin, 

szefowie znaczących firm samo-
rządowych, np. z Łomży Janusz 
Nowakowski (MPK) czy An-
drzej Modzelewski (MOSiR), 
właściciele prywatnych spółek, 
kierujący instytucjami oświa-
towymi czy z zakresu ochrony 
zdrowia z kilku regionów kraju.            

Uczestnicy mieli za zadanie 
poznać m. in. prawo gospodarcze, 
główne zasady rachunkowości, mo-
dele organizacji przedsiębiorstw, 
reguły motywowania, przywódz-

twa czy kultury organizacyjnej, 
internetowy marketing, etykę i  
etykietę obowiązujące w świecie 
organizacji gospodarczych. Decy-
dujące znaczenie miało przygoto-
wanie prac z zakresu analizy strate-
gicznej lub strategii marketingowej 
wybranego podmiotu gospodar-
czego, które oceniali Anna Chmie-
lak i Andrzej Kondej.

- Dziękuję serdecznie obojgu 
promotorom, że byliście oboje 
nieugięci w sprawach ewentual-

nych "ułatwień" i wymagający. 
Dzięki temu powstały piękne 
i ciekawe merytorycznie prace. 
Udział w finałowych prezenta-
cjach tych dokonań był inspirują-
cym doświadczeniem. Świadec-
twa, które dzisiaj otrzymujecie 
mają dużą moc. Dzięki nim bę-
dziecie mogli pełnić rozliczne 
funkcje biznesowe, doradcze, za-
rządzać, kierować. Mam jednak 
także nadzieję, że razem z wie-
dzą pozostaną w waszej pamięci 
również wspomnienia spotkań, 
rozmów, dyskusji. Wierzę, że spę-
dzony w Uczelni Jańskiego czas 
doda wam skrzydeł - mówiła Jo-
anna Karpowicz. 

Zasługi inicjatorki przedsię-
wzięcia podkreślił obecny rek-
tor Uczelni Jańskiego Mirosław 
Cholewiński.

- Mam pewną skalę porów-
nawcza i wiem, że zorganizo-
wanie studiów MBA na odpo-
wiednim poziomie wcale nie 
jest sprawą łatwą. Tym bardziej 
dziękuję wszystkim, których pra-
ca przyczyniła się do powodzenie 
tej inicjatywy: wykładowcom, 
pracownikom, uczelni i słucha-
czom. Doświadczyłem waszego 
zaangażowania i zadowolenia - 
powiedział.    

Dziękowały w imieniu stu-
dentów wykładowcom i organi-
zatorom oraz całej uczelnianej 
społeczności m. in. starościna 
grupy Halina Trawińska, Bogu-
miła Olbryś i Katarzyna Banach.   

Każdy z absolwentów studiów 
MBA w Uczelni Jańskiego w Łom-
ży otrzymał okazały dyplom oraz 
tradycyjny studencki biret. 

Mistrzowie biznesu z Uczelni Jańskiego

Od lewej Halina Trawińska, prorektor Joanna Karpowicz, Jacek Albin Nowakowski, Katarzyna Banach 
i rektor Mirosław Cholewiński
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Śnieżka z Psami oraz Boże Ciało 
w drodze po Oscara w Kinie 
Millenium
Repertuar 24 – 30 stycznia. 

Piątek 24 stycznia 
Duża sala: Śnieżka i Fantastyczna 
Siódemka - godz. 10:00 i 12:00; Tajni 
i Fajni – godz. 14:00; Jak zostałem 
gangsterem. Historia prawdziwa – 
godz. 16:00; Psy 3. W imię zasad – 
godz. 18:00 i  21:00.

Mała sala: Tajni i Fajni – godz. 10:00; 
Doktor Dolittle – godz. 12:00, 14:00 
i 18:00; Boże Ciało -godz. 16:00; 
1917 – godz. 20:00. 
Sobota 25 stycznia
Duża sala: Śnieżka i Fantastyczna 
Siódemka - godz. 10:00 i 12:00; Tajni 
i Fajni – godz. 14:00; Jak zostałem 
gangsterem. Historia prawdziwa – 
godz. 16:00; Psy 3. W imię zasad – 
godz. 18:00 i  21:00.
Mała sala: Tajni i Fajni – godz. 10:00; 
Doktor Dolittle – godz. 12:00, 14:00 
i 18:00; Boże Ciało -godz. 16:00; 
1917 – godz. 20:00.    
Niedziela 26 stycznia 
Duża sala: Śnieżka i Fantastyczna 
Siódemka - godz. 10:00 i 12:00; Tajni 
i Fajni – godz. 14:00; Jak zostałem 

gangsterem. Historia prawdziwa – 
godz. 16:00; Psy 3. W imię zasad – 
godz. 18:00 i  21:00.
Mała sala: Tajni i Fajni – godz. 10:00; 
Doktor Dolittle – godz. 12:00, 14:00 
i 18:00; Boże Ciało -godz. 16:00; 
1917 – godz. 20:00.       
Poniedziałek 27 stycznia
Duża sala: Śnieżka i Fantastycz-
na Siódemka - godz. 10:00,12:00 
i 16:00; Tajni i Fajni – godz. 14:00; 
Psy 3. W imię zasad – godz. 18:00 i  
21:00.
Mała sala: Tajni i Fajni – godz. 10:00; 
Doktor Dolittle – godz. 12:00, 14:00 
i 18:00; Boże Ciało -godz. 16:00; 
1917 – godz. 20:00.      
Wtorek 28 stycznia  
Duża sala: Śnieżka i Fantastycz-

na Siódemka - godz. 10:00,12:00 
i 16:00; Tajni i Fajni – godz. 14:00; 
Psy 3. W imię zasad – godz. 18:00 i  
21:00.
Mała sala: Tajni i Fajni – godz. 10:00; 
Doktor Dolittle – godz. 12:00, 14:00 
i 18:00; Boże Ciało -godz. 16:00; 
1917 – godz. 20:00.        
Środa 29 stycznia 
Duża sala: Śnieżka i Fantastyczna 
Siódemka - godz. 10:00,12:00 i 16:00; 
Tajni i Fajni – godz. 14:00; Psy 3. 
W imię zasad – godz. 18:00 i  21:00.
Mała sala: Tajni i Fajni – godz. 10:00; 

Doktor Dolittle – godz. 12:00, 14:00 
i 18:00; Boże Ciało -godz. 16:00; 
1917 – godz. 20:00.           
Czwartek 30 stycznia
Duża sala: Śnieżka i Fantastycz-
na Siódemka - godz. 10:00,12:00 
i 16:00; Tajni i Fajni – godz. 14:00; 
Psy 3. W imię zasad – godz. 18:00 i  
21:00.
Mała sala: Tajni i Fajni – godz. 10:00; 
Doktor Dolittle – godz. 12:00, 14:00 
i 18:00; Boże Ciało -godz. 16:00; 
1917 – godz. 20:00.               

Ferie 
z Teatrem

Teatr Lalki i Aktora w Łom-
ży zaprasza dzieci i młodzież 
do uczestnictwa w akcji FERIE 
Z TEATREM 2020 w ramach, 
której młodzi widzowie będą 
mogli zapoznać się z różnorodny-
mi formami, konwencjami oraz 
aranżacjami teatralnymi. Uczest-
nikom zajęć przybliżony zostanie 
teatr poetycki, nowoczesny, ale 
również zapewniona zostanie 
dobra zabawa dostarczająca nie-
zapomnianych wzruszeń.

W ramach tegorocznej edycji 
na scenie Teatru Lalki i Aktora 
w Łomży pojawią się następujące 
spektakle:

•  Madejowe Łoże
•  Brzydkie Kaczątko
•  Miś Tymoteusz
•  Królik Edward
•  Skąd Mikołaj wie?

Na zakończenie projektu 
przygotowano dodatkowe bez-
płatne atrakcje:

•  01.02 - godz. 12:10 - Warsz-
taty teatralne dla dzieci pt. "Im-
prowizacja w Teatrze"

•  01.02 - godz. 13:30 - Warsz-
taty teatralne dla dzieci pt. "Zrób 
sobie lalkę teatralną"

•  01.02 - godz. 15:00 - Per-
formatywne czytanie sztuki Li-
liany Bardijewskiej pt. "Chłopiec 
i świat"

Młodzi widzowie będą za-
tem mogli towarzyszyć Witkowi 
w jego podróży po wyłudzony 
podstępem cyrograf, przeżyć nie-
samowitą przemianę Brzydkiego 
Kaczątka, odszukać Mikołaja ra-
zem z Misiem, Pajacem i Czarow-
nicą, poznać historię prawdziwej 
przyjaźni Misia Tymoteusza 
i Psiuńcia oraz przemierzyć świat 
z Królikiem Edwardem.

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ŁOMŻY                                                                                                                                       
 

 
 
 

Wszystkich, chętnych zapraszamy do Biblioteki na wspólną zabawę z książką i nie tylko! 
 

  W Oddziale dla Dzieci spotkania pod hasłem Zimowe zabawy z bibliotecznej szuflady 
 głośne czytanie 
 zabawy integracyjne, literackie i ruchowe 
 ćwiczenia z interpretacji tekstu - scenki rodzajowe Drama w bibliotece  
 przygotowanie scenografii i przedstawienia pt. Kot w butach 
 spotkania z gośćmi 
 prace plastyczne 
 gry planszowe 
 wyjście do Kina Millenium 

 
 

W Filii Nr 1  
 głośne czytanie 
 spotkanie edukacyjne ze strażakiem, technologiem żywienia 
 zajęcia plastyczne Coś z niczego 
 gry planszowe i stolikowe, zabawy integracyjno-edukacyjne i ruchowe 

 
 

  W Filii Nr 2 zajęcia pod hasłem Bajeczne ferie 
 głośne czytanie 
 konkurs czytelniczy Bajkomania 
 spotkanie edukacyjne z przyrodnikiem, policjantem, piłkarzem, leśnikiem 
 gry i zabawy integracyjno-edukacyjne i ruchowe 
 zajęcia plastyczne, origami 

 
 

  W Filii Nr 4  
 gry i zabawy integracyjno-edukacyjne i ruchowe 
 głośne czytanie 
 zajęcia czytelnicze i edukacyjne Komiks jako forma zainteresowania książką 
 gry planszowe i stolikowe 
 zajęcia manualno-plastyczne Zimowe drzewo, Marionetki z papieru, Na szkle malowane 
 zakończenie ferii Jak karnawał to zabawa 

 
Udział we wszystkich zajęciach bezpłatny.        

 

  •  Oddział dla Dzieci, ul. 3 Maja 6 A -  od poniedziałku do piątku - godz. 11 – 14   
  •  Filia Nr 1, ul. Polna 16       -  od poniedziałku do piątku - godz. 12 – 14 
  •  Filia Nr 2, ul. Ks. Anny 2   -  od poniedziałku do piątku - godz. 12 – 14 
  •  Filia Nr 4, ul. Spółdzielcza 31      -  od poniedziałku do piątku - godz. 12 – 14 

   
ZZZAAAPPPRRRAAASSSZZZAAAMMMYYY!!!      

Miejski Dom Kultury – Dom Środowisk 
Twórczych przy ul. Wojska Polskiego 3 
w Łomży swoją propozycję dla dzieci 
korzystających z zimowego wypo-
czynku nazwał „Feriami z kulturką” 
i rozłożył na oba tygodnie.

W pierwszym 21 i 22 stycznia 
zaprasza uczestników w wieku 
6 – 12 lat na zajęcia teatralno – 
plastyczne, 23 i 24 stycznia – na 
wokalne w godzinach 10:00 – 
13:00. 

Drugi tydzień, od 27 d0 31 
stycznia, upłynie pozd znakiem 
Zimowego Klubu Filmowego. 
Seanse dla widzów w wieku 6 

– 12 lat rozpoczynać się będą 
o godz. 11:00. W programie:

27 stycznia – Dzieci z Bul-
lerbyn (1986 rok produkcji, 91 
min.);

28 stycznia – Superagentka 
(2017, 77 min.);

29 stycznia – Nils Paluszek 
(1990, 72 min.);

30 stycznia – Chłopiec w skoru-
pie i inne filmy krótkometrażowe;

31 stycznia – Willads (2015, 
76 min.). 
NIE MUSISZ SIĘ ZAPISYWAĆ! 
PO PROSTU PRZYJDŹ! 
WSTĘP WOLNY!

Ferie z kulturką.  
Domowe i twórcze
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- Drodzy uczniowie, już nie 
dzieci, lecz młodzi dorośli ludzie. 
Dzisiejsza noc jest wyjątkowa. 
To uroczystość wpisana w życie 
każdego licealisty i oczekiwa-
na z radością. Nie bez powodu 
nazywana jest balem studniów-
kowym. Wiąże się z wydarze-
niem, które za 100 dni stanie się 
waszym udziałem - egzaminem 
dojrzałości. Niech ta uroczystość 
stanie się doskonałym wstępem 
do tego wydarzenia. Niech bę-
dzie sprawdzianem nie waszej 
wiedzy, ale waszej odpowiedzial-
ności i dojrzałości  - mówiła do 
maturzystòw I Liceum Ogól-
nokształcącego im. Tadeusza 
Kościuszki w Łomży Grażyna 

Święcicka. - Drodzy maturzyści, 
dzisiejszego wieczora możecie 
zapomnieć o maturze. Bawcie 
się mądrze i dobrze. Niech ten 
studniówkowy wieczór będzie 
dla was pięknym i radosnym 
przeżyciem – życzyła  z kolei Jo-
lanta Kossakowska, dyrektor II 
Liceum im. Marii Konopnickiej 
w Łomży. 

Takie słowa kierowane do 
młodych ludzi, stojących u pro-
gu dorosłości padały w każdej ze 
szkół. Zarówno dyrektorzy, jak 
i rodzice nie kryli wzruszenia. 
Zapewniali, że zawsze będą goto-
wi nieść wsparcie i z otwartością 
witać absolwentów w murach ich 
szkół. I choć młodzi ludzie nie-

Balowy weekend maturzystów

W sumie ponad tysiąc uczniów z łomżyńskich szkół śred-
nich w miniony weekend bawiło się na studniówkowych 
balach. I chociaź każdy z nich miał swój wyjątkowy, niepo-
wtarzalny styl, wszystkie łączyła atmosfera. Elegancja i pod-
niosłość chwili przeplatana młodzieńczą radością i odro-
biną smutku, że do egzaminu dojrzałości, a co za tym idzie 
opuszczenia szkolnych murów, pozostało raptem 100 dni. 

I LO I LO

I LO

II LOII LO
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zwykle to cenią, tej nocy raczej 
o tym nie myślą. 

- W murach I Liceum Ogólno-
kształcącego spędziłem w sumie 
sześć lat. Najpierw gimnazjum, 
a później liceum. Na pewno mo-
ment pożegnania się z przyjaciół-
mi i nauczycielami będzie bardzo 
smutny. Niemniej jednak stud-
niówka jest taką chwilą, w której 
daję sobie wytchnienie. Nie my-
ślę o tym, tylko po prostu dobrze 
się bawię –  zdradzał Jakub Kozi-
kowski, maturzysta z III E.

Z pewnością każdy z tych ba-
lów pozostawił w jego uczestni-
kach mnóstwo wspomnień. Te-
raz pozostaje tylko zaczekać na 
to, aż zakwitną kasztany. Wszyst-
kim maturzystom z łomżyńskich 
szkół już teraz życzymy powo-
dzenia, mocno trzymając za Was 
kciuki! 

„MECHANIAK”

LICEUM KATOLICKIE

LICEUM PLASTYCZNE

II LO

„WETA”

„WETA”

III LO
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Tej historii się nie ogląda  
– ją się przeżywa.

Film opowiada o wojen-
nych losach zwykłego człowie-
ka, który uciekając, ukrywając 
się, licząc na pomoc innych 
ludzi starał się przetrwać Ho-
locaust. To opowieść o nadziei, 
strachu i wytrwałości. 

Letnie powietrze roz-
brzmiewa muzyką Chopina. To 
nokturn cis-moll grany przez 
28-letniego Władysława Szpil-
mana i transmitowany przez 
Polskie Radio.Podczas koncer-
tu niemieckie samoloty bom-
bardują miasto, a także roz-
głośnię radiową. Z okien lecą 
szyby, na głowy sypie się gruz. 
Szpilman przerywa grę, wraz 
z innymi ucieka do schronu. 

„Pianista” to historia Wła-
dysława Szpilmana, znakomi-
tego pianisty i kompozytora. 
Rozpoczyna się we wrześniu 
1939 roku. Po wkroczeniu do 
Warszawy Niemcy wprowa-
dzają restrykcje wobec ludno-
ści żydowskiej. Szpilman wraz 
z rodziną: rodzicami, dwiema 
siostrami i bratem, przeżywają 
pasmo upokorzeń. Pozbawieni 
środków do życia, wyprzedają 
obrazy, srebro, meble, a w końcu 
i największy skarb artysty: for-
tepian. Pod groźbą kary śmierci 
nosić muszą opaski z gwiazdą 
Dawida. 

Następuje kulminacja 
prześladowań: Żydzi zostają 
umieszczeni za murami get-
ta. Szpilmanowie zamieszkują 
w centrum piekła, gdzie pół 
miliona ludzi stłoczonych jest 
na skrawku ziemi wielkości 
jednej dzielnicy. Przeżycie gra-
niczy tam z cudem. Nieludzkie 
okrucieństwo i niewyobrażalne 
cierpienia są codziennością. 
Szpilman zarabia na utrzy-
manie całej rodziny grając 
w kawiarni, gdzie spotykają się 
członkowie „elity” getta: speku-
lanci, dziwki, alfonsi. 

Niemcy zaczynają wywozić 
Żydów do „obozów pracy na wschodzie" 
i Szpilmanowie, jak tysiące innych, zostają 
zagnani do bydlęcych wagonów. Szpilma-
na w ostatniej chwili wyciąga z szeregu 
skazańców znajomy żydowski policjant, 
który rozpoznaje go i ratuje mu życie. Ro-
dzina ginie jednak w otchłani Holokaustu. 

Szpilman samotnie walczy o prze-
trwanie. Pracuje przy rozbiórce domów 
i na budowie. Z pomocą żydowskiego ru-
chu oporu udaje mu się uciec z getta, gdzie 
pozostało już tylko około 60 tysięcy Ży-
dów. Przechowują go kolejno jego polscy 
przyjaciele. Z tego ukrycia jest świadkiem 
krótkiej, ale heroicznej walki żydowskich 
powstańców z przeważającą potęgą nie-
mieckiej armii. Kiedy niebawem wy-
bucha polskie powstanie, Szpilman po-

nownie musi walczyć o życie. Osłabiony, 
wycieńczony i głodny, tuła się samotnie 
w ruinach zniszczonego miasta. Ocalenie 
przyjdzie z najmniej spodziewanej strony. 

Piękno obrazu, sceny, które na długo 
zapadają w pamięć, także realia oddane 
z najwyższym pietyzmem, jak i niezwykli 
bohaterowie, to wszystko świadczy o nie-
zwykłości tego filmu.

Scenariusz filmu, oparty na wspo-
mnieniach Szpilmana, napisali Ronald 
Harwood i Roman Polański. Autorem 
muzyki jest Wojciech Kilar, a scenogra-
fii Allan Starski. W postać Władysława 
Szpilmana wcielił się amerykański aktor 
Adrien Brody.

Polański uznał „Pianistę” za swój naj-
ważniejszy film. Jak mówił: »W książ-

ce Szpilmana znalazłem historię, której 
szukałem od dawna. Złożyły się na nią 
przeżycia bohatera, który będąc w środku 
okropnych wydarzeń, opisał je bez cienia 
martyrologii. Gdyby miano mi położyć na 
grobie jedną rolkę filmu, chciałbym, żeby 
to był „Pianista"«.

Obraz ten, przez wielu uznany za 
dzieło życia Romana Polańskiego, uho-
norowano Złotą Palmą dla najlepszego 
filmu na Festiwalu Filmowym w Cannes 
w 2002 roku, trzema Oscarami 2003 (za 
reżyserię, scenariusz i rolę Adirena Bro-
dy’ego) oraz siedmioma Cezarami 2003 
dla najlepszego filmu, za reżyserię, główną 
rolę męską, muzykę, zdjęcia, scenografię 
i dźwięk. Film odniósł również sukces ko-
mercyjny: przy budżecie 35 milionów do-

larów zarobił na całym świecie 
ponad 120 milionów dolarów.

Pamiętnik Władysława 
Szpilmana, pierwsze wydanie 
ukazało się w 1946 roku pod 
tytułem „Śmierć miasta”, to 
doskonały materiał na film. 
Zdano sobie z tego sprawę już 
w 1949, kiedy Czesław Miłosz 
i Jerzy Andrzejewskiego na-
pisali nowelę, z której powstał 
scenariusz filmu „Robinson 
warszawski". Gotowy film, po 
licznych przeróbkach narzuco-
nych przez władze, tak bardzo 
odbiegał jednak wymową od 
literackiego pierwowzoru, że 
Czesław Miłosz wycofał swoje 
nazwisko z czołówki, a propa-
gandowe dzieło wyświetlano 
ostatecznie w kinach pod ty-
tułem „Miasto nieujarzmione".

Pewnie nie wiesz...
Władysław Szpilman 

(1911-2000), wybitny kom-
pozytor i pianista, długoletni 
pracownik Polskiego Radia, 
napisał ok. 450 piosenek, z któ-
rych wiele stało się przebojami: 
„Nie wierzę piosence", „Przyj-
dzie na to czas", „Autobus czer-
wony", „Jutro będzie dobry 
dzień", „Pójdę na Stare Miasto", 
„Tych lat nie odda nikt". Jest 
autorem sygnału Polskiej Kro-
niki Filmowej, pomysłodawcą 
i organizatorem pierwszego 
Międzynarodowego Festiwalu 
Piosenki w Sopocie.

Podczas realizacji filmu, 
poszukując w Krakowie miejsc 
do kręcenia filmu, Roman Po-
lański przypadkiem spotkał 
mężczyznę, który podczas woj-
ny pomógł rodzinie Polańskich 
uniknąć śmierci.

Film kręcony był po angiel-
sku, do głównej roli szukano 
więc aktora, który biegle wła-
dałby tym językiem. Zorgani-
zowano otwarte przesłuchania 
w Londynie. Zgłosiło się na  
1 400 kandydatów, w tym 
Chińczycy i Murzynki... 

Adrien Brody stracił spe-
cjalnie dla potrzeb filmu 14 kg. Na śnia-
danie jadł dwa gotowane jajka popijając je 
zieloną herbatą, a na obiad kurczaka albo 
rybę. Początkowo Brody ważył 73 kg. Dla 
roli nauczył się grać na fortepianie.

Przywiązano bardzo dużą wagę do 
tego, by wiarygodnie oddać realia tamtych 
czasów. Allan Starski włożył dużo pracy 
w scenografię i rekwizyty: wraz z piekarza-
mi wielokrotnie próbował oddać odpowied-
ni kolor skórki chleba, aż w końcu zrezy-
gnowany przypalił ją palnikiem i uzyskał 
efekt, który zadowolił Polańskiego.

Pianista
TVP Historia niedziela 22.10

HALO TV NA WEEKEND 24–26.01

Pianista. 
Przerwany 
nokturn...

Marlena Siok: - Panie burmistrzu rok 
2019 za nami. Jaki był to czas dla Kol-
na? 

Andrzej Duda: - Rok 2019 
był bardzo dobry jeżeli chodzi 
o inwestycyje. Wykonaliśmy 
kluczowe dla miasta zadania. 
Uzbroiliśmy kolejne tereny in-
westycyjne, przeprowadziliśmy 
remonty budynków, zmoder-
nizowaliśmy Kolneński Ośro-
dek Kultury i Sportu, który na 
remont czekał pięćdziesiąt lat, 
zainwestowaliśmy w odnawialne 
źródła energii w postaci paneli 
fotowoltaicznych  i kolektorów 
słonecznych, zmieniliśmy oświe-
tlenie miasta z sodowego na le-
dowe. To był rok, w którym także 
pewna - co prawda nie nasza, ale 
długo oczekiwana - inwestycja 
dobiegła końca. Mam na myśli 
przebudowę przebiegającej przez 
Kolno drogi krajowej, remont 
ulicy Wojska Polskiego i Księcia 
Janusza. Myślę, że teraz Kolno 
wygląda zupełnie inaczej. 

M.S: - Czy te właśnie inwestycje uwa-
ża Pan za kluczowe?

A.D: - Myślę, że kluczowy-
mi są te, które przyczyniają się 
do rozwoju miasta, a ono może 
rozwijać się wtedy, kiedy rozwi-
ja się przedsiębiorczość: usługi, 
przemysł, produkcja. My kilka 
lat temu zakończyliśmy proces 
budowy terenów inwestycyjnych 
i dwa lata temu sprzedaliśmy 
wszystkie działki, czyli 12 hek-
tarów. W tej chwili uzbroiliśmy 
kolejnych 11 hektarów gruntów 
i ogłaszamy przetargi. Muszę po-
wiedzieć, że mamy już zaintere-
sowanych. Miasto się rozwija, co 
chociażby widać po zwiększeniu 
dochodów własnych. Ten wzrost 
wynikał nie tylko z podwyżek 
podatków, bo one były niewiel-
kie. To przede wszystkim zwięk-
szenie powierzchni, którą zajęli 
przedsiębiorcy.  Obserwujemy 
wzrost dochodów w ostatnich la-
tach, od kiedy oddaliśmy tereny 
inwestycyjne do użytku, na po-
ziomie 35 procent. A to jeszcze 
nie koniec.  Niektóre firmy jesz-
cze nie płacą podatku, gdyż pod-
legały zwolnieniom. Reguluje to 
uchwała samorządu o zakresie 
ulg i ich okresie  obowiązywania. 
Naszym atutem jest to, że tereny 
są tanie i bardzo dobrze uzbrojo-
ne. Ponadto cechuje je wyjątko-
wa lokalizacja. Znajdują się prze-

cież przy drodze krajowej numer 
63, która dopiero co została wy-
remontowana.  W perspektywie 
planujemy także obwodnicę mia-
sta Kolno. I zabiegamy już o środ-
ki na nią. Oczywiście nie taką 
obwodnicę dwupasmową, ale 
drogę 2+1, która będzie miała 2 
pasy ruchu w jedną i drugą stronę 
i trzeci pas naprzemiennie do wy-
przedzania. Myślę, że niebawem 
cały odcinek drogi krajowej, od 
Kisielnicy do końca będzie mo-
dernizowany, na zasadzie 2+1, co 
naprawdę ułatwiłoby poruszanie 
się po tym szlaku. Mam nadzieję, 
że taka obwodnica naszego  mia-
sta w niedalekiej przyszłości po-
wstanie, bo trzeba powiedzieć, że 
sygnalizacja świetlna nie jest naj-
lepszym rozwiązaniem. Jednak 
tak ścisła i gęsta zabudowa, którą 
mamy w Kolnie, sprawia, że nie 
wszystkie rozwiązania mogą być 
zastosowane. Niemniej jednak 
cieszymy się z tych, które sa, ale 
mamy nadzieję, że nasze postula-
ty będą wzięte pod uwagę. 

M.S: - Czy wszystkim wyzwaniom 
udało się sprostać?

A.D: - Nie, nie wszystkim. 
Jedno zadanie zrealizowaliśmy 
częściowo. Mowa o remoncie 
i budowie stadionu. Pierwszy 
etap w postaci budowy boiska 
ze sztuczną nawierzchnią udało 
nam się zrealizować. Co prawda 
po wielu trudnościach, bo musie-
liśmy przeprowadzać kilka prze-
targów, zanim znaleźliśmy wyko-
nawcę, który zaoferował w miarę 
rozsądną kwotę. Nie udało nam 
się przeprowadzić drugiego etapu 
remontu, bo w pierwszym prze-

targu sumy były abstrakcyjne, 
a do drugiego przetargu nie zgło-
sił się żaden wykonawca, podob-
nie jak  do trzeciego. Zmieniliśmy 
nieco zakres i będziemy się sta-
rali ponownie o dofinansowanie. 
Mamy nadzieję, że ono będzie 
znacznie większe bo niestety, ale 
ceny robót rosną. Jeżeli projekt 
wykonuje się rok lub półtora roku 
przed otrzymaniem środków do-
finansowujących, może okazać 
się, że wystarczy  tylko na przy-
kład na około 60% realizacji. 

M.S: - Panie burmistrzu, wraz z no-
wym rokiem przed nami kolejne wy-
zwania. Na ostatniej w roku 2019 sesji 
Rady Miasta przyjęto budżet Kolna na 
2020 rok. Zakłada on dochody na po-
ziomie ponad 50 milionów i wydatki 
sięgające blisko 52. Czy rzeczywiście 
będzie to jeden z najtrudniejszych 
budżetów?

A.D: - Nie jest to łatwy bu-
dżet, bo mamy naprawdę dużo 
inwestycji. Jest to jeden z rekor-
dowych. Zaplanowaliśmy cho-
ciażby termodernizację budyn-
ków użyteczności  publicznej 
czy rewitalizację parku. To są 
milionowe kwoty. Jeśli chodzi 
o zadłużenie miasta, ono nie jest 
na wysokim poziomie. Wynosi 
ono dokładnie 24,8 procent. I to  
nie stanowi dużego problemu. 
To, co dla nas najtrudniejsze, to 
przede wszystkim ceny, które po 
przetargu mogą być zaporowe. 
Budżet skonstruowany został 
precyzyjnie. Jeżeli przetargi będą 
opiewały na sumę, którą przewi-
dywaliśmy w specyfikacjach bu-
dżetowych, to wszystko będzie 
szło bardzo szybko i sprawnie. 

Natomiast jeżeli te sumy będą 
znacznie wyższe, a widzimy że 
po podwyżkach płac różne są 
oferty na przetargach, to może 
być to zagrożenie dla niektórych 
zadań. Oczywiście będziemy tak 
przeprowadzać przetargi, czy 
nawet, jeżeli będzie to możliwe, 
negocjacje, żeby wszystkie zapla-
nowane inwestycje były wykona-
ne. Zagrożeniem dla budżetu są 
również bieżące wydatki, a tak 
naprawdę ich stosunek do bie-
żących dochodów. W wielu sa-
morządach zaczyna ten stosunek 
negatywnie się kształtować.  My-
ślę, że nie tylko miasto Kolno ale 
wszystkie samorządy, które inwe-
stują, muszą brać to pod uwagę. 
Musimy zaciskać pasa żeby ten 
wskaźnik był na tyle wysoki, żeby 
pozwalał na dalsze inwestycje. 
A jest ich całkiem sporo. 

M.S: - Czyli budżet proinwestycyjny?
A.D: - Tak. W zasadzie 

w obecnej perspektywie finan-
sowej Unii Europejskiej każdy 
nasz budżet jest budżetem pro-
inwestycyjnym. Wykonaliśmy 
naprawdę wiele kluczowych za-
dań, które kosztowały miliony 
złotych. 

M.S: - Ten budżet zaplanowany jest 
optymalnie i nie zakłada rezerwy 
15% czy 20% na zwiększenie kwot 
po przetargach. Jednak obserwując 
to, co dzieje się w samorządach wy-
raźnie widać, że trudno przewidzieć 
stabilność inwestycji. A jeśli chodzi 
o Kolno, czy wiele pojawia się znaków 
zapytania?

A.D: - Myślę, że nie. Jednak 
nauczeni doświadczeniem ostat-
nich przetargów próbowaliśmy 
zakładać maksymalne kwoty. 
Oczywiście mamy określone 
ramy, które wynikają z kosztory-
sów i możemy zastosować mak-
symalne stawki, ale musimy przy 
tym zachować rozsądek. Staramy 
się to robić realnie. Czekamy 
i zobaczymy jakie będą oferty. 
Wierzę, że jesteśmy w stanie ten 
budżet wykonać. Tak, jak mó-
wiłem zadłużenie mamy na bez-
piecznym poziomie. Progowe 
zadłużenie dla samorządu jest 
w granicach 55 - 60 procent. My 
mamy na poziomie poniżej 25 
procent. Oczywiście, jeżeli bę-
dzie potrzeba przeprowadzenia 
tych kluczowych zadań, to bę-
dziemy posiłkowali się zwiększo-

nym kredytem. Na ten moment 
zakładamy kredyt na tym pozio-
mie, na którym mamy i będziemy 
robili tak, żeby wszystko nam się 
udało. 

M.S: - Rok 2020 to dobiegająca końca 
perspektywa finansowa Unii Euro-
pejskiej 2014 - 2020. Czy wiele za-
dań udało się zrealizować z unijnym 
wsparciem?

A.D: - Bardzo wiele. Co wię-
cej, w obecnej perspektywie 
finansowej Unii Europejskiej 
zrealizowaliśmy chyba rekordo-
we inwestycje. Jeśli dobrze sobie 
przypominam, to na ten moment 
zrealizowane zadania sięgają 60 
milionów złotych. W historii Kol-
na nie było tak dużych inwestycji.  
A to nie koniec. Mamy jeszcze 
złożone wnioski na około 7 mi-
lionów złotych. Dofinansowanie 
w niektórych projektach sięgało 
90 procent. I tylko dzięki temu 
mogliśmy tak wiele inwestycji 
przeprowadzić. Żałuję, że ta per-
spektywa już się kończy. Teraz, 
zanim nowa zostanie uruchomio-
na, niestety możemy spodziewać 
się pewnego przestoju. Niemniej 
jednak liczę na to, że w tej nowej 
perspektywie też będą środki na 
zadania, które przed nami. Mam 
tu na myśli chociażby moderniza-
cję ciepłowni miejskiej. Wiem, że 
ma zostać uruchomiony program, 
który będzie dotyczył retencji. 
Być może będziemy myśleli nad 
jakimś zbiornikiem rekreacyjno - 
retencyjnym. Mamy jeszcze dużo 
zadań, które trzeba zrealizować, 
które są niezbędne dla miasta. 
Dlatego będziemy aplikowali o te 
środki i mam nadzieję że będą 
one odpowiadały naszym potrze-
bom.  

M.S: - A obawia się Pan, że przyszła 
perspektywa nie będzie tak hojna?

A.D: - Polska zaczyna być 
państwem coraz bardziej zamoż-
nym i na pewno to dofinansowa-
nie z perspektywy na perspek-
tywę będzie malało. Polska już 
niedługo będzie płatnikiem dla 
państw, które są mniej rozwinię-
te od nas, a takich jest naprawdę 
sporo. Mam jednak nadzieje, że 
dla takich samorządów jak Kol-
no, dla samorządów powiato-
wych środki się jednak znajdą. 

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

Kolno się rozwija  
i ma przed sobą dobre perspektywy

Jaki był rok 2019 dla Kolna? Czy udało się zrealizować wszystkie zamierzenia? Jakie inwestycje czekają miasto w 2020 roku? Czy rzeczywiście będzie to jeden z najtrudniejszych budżetów?  
Z burmistrzem Kolna, Andrzejem Dudą, rozmawia Marlena Siok. 



Tej historii się nie ogląda  
– ją się przeżywa.

Film opowiada o wojen-
nych losach zwykłego człowie-
ka, który uciekając, ukrywając 
się, licząc na pomoc innych 
ludzi starał się przetrwać Ho-
locaust. To opowieść o nadziei, 
strachu i wytrwałości. 

Letnie powietrze roz-
brzmiewa muzyką Chopina. To 
nokturn cis-moll grany przez 
28-letniego Władysława Szpil-
mana i transmitowany przez 
Polskie Radio.Podczas koncer-
tu niemieckie samoloty bom-
bardują miasto, a także roz-
głośnię radiową. Z okien lecą 
szyby, na głowy sypie się gruz. 
Szpilman przerywa grę, wraz 
z innymi ucieka do schronu. 

„Pianista” to historia Wła-
dysława Szpilmana, znakomi-
tego pianisty i kompozytora. 
Rozpoczyna się we wrześniu 
1939 roku. Po wkroczeniu do 
Warszawy Niemcy wprowa-
dzają restrykcje wobec ludno-
ści żydowskiej. Szpilman wraz 
z rodziną: rodzicami, dwiema 
siostrami i bratem, przeżywają 
pasmo upokorzeń. Pozbawieni 
środków do życia, wyprzedają 
obrazy, srebro, meble, a w końcu 
i największy skarb artysty: for-
tepian. Pod groźbą kary śmierci 
nosić muszą opaski z gwiazdą 
Dawida. 

Następuje kulminacja 
prześladowań: Żydzi zostają 
umieszczeni za murami get-
ta. Szpilmanowie zamieszkują 
w centrum piekła, gdzie pół 
miliona ludzi stłoczonych jest 
na skrawku ziemi wielkości 
jednej dzielnicy. Przeżycie gra-
niczy tam z cudem. Nieludzkie 
okrucieństwo i niewyobrażalne 
cierpienia są codziennością. 
Szpilman zarabia na utrzy-
manie całej rodziny grając 
w kawiarni, gdzie spotykają się 
członkowie „elity” getta: speku-
lanci, dziwki, alfonsi. 

Niemcy zaczynają wywozić 
Żydów do „obozów pracy na wschodzie" 
i Szpilmanowie, jak tysiące innych, zostają 
zagnani do bydlęcych wagonów. Szpilma-
na w ostatniej chwili wyciąga z szeregu 
skazańców znajomy żydowski policjant, 
który rozpoznaje go i ratuje mu życie. Ro-
dzina ginie jednak w otchłani Holokaustu. 

Szpilman samotnie walczy o prze-
trwanie. Pracuje przy rozbiórce domów 
i na budowie. Z pomocą żydowskiego ru-
chu oporu udaje mu się uciec z getta, gdzie 
pozostało już tylko około 60 tysięcy Ży-
dów. Przechowują go kolejno jego polscy 
przyjaciele. Z tego ukrycia jest świadkiem 
krótkiej, ale heroicznej walki żydowskich 
powstańców z przeważającą potęgą nie-
mieckiej armii. Kiedy niebawem wy-
bucha polskie powstanie, Szpilman po-

nownie musi walczyć o życie. Osłabiony, 
wycieńczony i głodny, tuła się samotnie 
w ruinach zniszczonego miasta. Ocalenie 
przyjdzie z najmniej spodziewanej strony. 

Piękno obrazu, sceny, które na długo 
zapadają w pamięć, także realia oddane 
z najwyższym pietyzmem, jak i niezwykli 
bohaterowie, to wszystko świadczy o nie-
zwykłości tego filmu.

Scenariusz filmu, oparty na wspo-
mnieniach Szpilmana, napisali Ronald 
Harwood i Roman Polański. Autorem 
muzyki jest Wojciech Kilar, a scenogra-
fii Allan Starski. W postać Władysława 
Szpilmana wcielił się amerykański aktor 
Adrien Brody.

Polański uznał „Pianistę” za swój naj-
ważniejszy film. Jak mówił: »W książ-

ce Szpilmana znalazłem historię, której 
szukałem od dawna. Złożyły się na nią 
przeżycia bohatera, który będąc w środku 
okropnych wydarzeń, opisał je bez cienia 
martyrologii. Gdyby miano mi położyć na 
grobie jedną rolkę filmu, chciałbym, żeby 
to był „Pianista"«.

Obraz ten, przez wielu uznany za 
dzieło życia Romana Polańskiego, uho-
norowano Złotą Palmą dla najlepszego 
filmu na Festiwalu Filmowym w Cannes 
w 2002 roku, trzema Oscarami 2003 (za 
reżyserię, scenariusz i rolę Adirena Bro-
dy’ego) oraz siedmioma Cezarami 2003 
dla najlepszego filmu, za reżyserię, główną 
rolę męską, muzykę, zdjęcia, scenografię 
i dźwięk. Film odniósł również sukces ko-
mercyjny: przy budżecie 35 milionów do-

larów zarobił na całym świecie 
ponad 120 milionów dolarów.

Pamiętnik Władysława 
Szpilmana, pierwsze wydanie 
ukazało się w 1946 roku pod 
tytułem „Śmierć miasta”, to 
doskonały materiał na film. 
Zdano sobie z tego sprawę już 
w 1949, kiedy Czesław Miłosz 
i Jerzy Andrzejewskiego na-
pisali nowelę, z której powstał 
scenariusz filmu „Robinson 
warszawski". Gotowy film, po 
licznych przeróbkach narzuco-
nych przez władze, tak bardzo 
odbiegał jednak wymową od 
literackiego pierwowzoru, że 
Czesław Miłosz wycofał swoje 
nazwisko z czołówki, a propa-
gandowe dzieło wyświetlano 
ostatecznie w kinach pod ty-
tułem „Miasto nieujarzmione".

Pewnie nie wiesz...
Władysław Szpilman 

(1911-2000), wybitny kom-
pozytor i pianista, długoletni 
pracownik Polskiego Radia, 
napisał ok. 450 piosenek, z któ-
rych wiele stało się przebojami: 
„Nie wierzę piosence", „Przyj-
dzie na to czas", „Autobus czer-
wony", „Jutro będzie dobry 
dzień", „Pójdę na Stare Miasto", 
„Tych lat nie odda nikt". Jest 
autorem sygnału Polskiej Kro-
niki Filmowej, pomysłodawcą 
i organizatorem pierwszego 
Międzynarodowego Festiwalu 
Piosenki w Sopocie.

Podczas realizacji filmu, 
poszukując w Krakowie miejsc 
do kręcenia filmu, Roman Po-
lański przypadkiem spotkał 
mężczyznę, który podczas woj-
ny pomógł rodzinie Polańskich 
uniknąć śmierci.

Film kręcony był po angiel-
sku, do głównej roli szukano 
więc aktora, który biegle wła-
dałby tym językiem. Zorgani-
zowano otwarte przesłuchania 
w Londynie. Zgłosiło się na  
1 400 kandydatów, w tym 
Chińczycy i Murzynki... 

Adrien Brody stracił spe-
cjalnie dla potrzeb filmu 14 kg. Na śnia-
danie jadł dwa gotowane jajka popijając je 
zieloną herbatą, a na obiad kurczaka albo 
rybę. Początkowo Brody ważył 73 kg. Dla 
roli nauczył się grać na fortepianie.

Przywiązano bardzo dużą wagę do 
tego, by wiarygodnie oddać realia tamtych 
czasów. Allan Starski włożył dużo pracy 
w scenografię i rekwizyty: wraz z piekarza-
mi wielokrotnie próbował oddać odpowied-
ni kolor skórki chleba, aż w końcu zrezy-
gnowany przypalił ją palnikiem i uzyskał 
efekt, który zadowolił Polańskiego.

Pianista
TVP Historia niedziela 22.10

HALO TV NA WEEKEND 24–26.01

Pianista. 
Przerwany 
nokturn...
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15 stycznia 1947 roku na przedmieściach Los 
Angeles zostaje znalezione ciało aktorki Elizabeth 
Short, zwanej Czarną Dalią. Kobieta została po-
zbawiona wszystkich wnętrzności i przecięta na pół. 
Policji udało się ustalić, że zmarła w wyniku tortur. 

Sprawy jej zagadkowej śmierci nigdy nie roz-
wiązano, a aktorka przeszła dzięki temu do historii. 
Sama sprawa stała się inspiracją dla znanego amery-
kańskiego pisarza Jamesa Ellroya, którego powieść 
„Czarna Dalia" została zekranizowana przez Briana 
De Palmę.

Zarówno w powieści, jak i w filmie historia mor-
derstwa Czarnej Dalii jest tylko tłem dla historii 
dwóch detektywów, którzy próbują rozwikłać spra-
wę morderstwa. Jednak nie samo śledztwo czy wątek 
kryminalny jest tu najważniejszy. Głównym wątkiem 
obrazu są wzajemne relacje między tą dwójką, a tak-
że brudny, skorumpowany i niebezpieczny świat Los 
Angeles.

Piękne zdjęcia, niesamowity klimat, zręczny 
montaż, scenografia, kostiumy – wszystko to na naj-
wyższym z możliwych poziomów, gwarantują istną 

ucztę dla oka. Film wspaniale pokazuje niebezpiecz-
ną Amerykę lat 40., pełną przestępstw, morderstw, 
korupcji.  

Pewnie nie wiesz...
Na filmie pokazane jest prawdziwe zdjęcie 

z sekcji zwłok Elizabeth „Betty" Short: kiedy Dwight 
„Bucky” Bleichert przeszukuje zdjęcia.

Pierwsza wersja filmu przygotowana przez 
Briana De Palmę trwała blisko 3 godziny i stanowi-
ła wierną adaptację książki. Obraz zyskał uznanie 
autora powieści, Jamesa Ellroya, który zachwalał 
film. Później „Czarna Dalia" została przemontowa-
na w takim stopniu, iż Ellroy odmówił jakichkolwiek 
komentarzy na temat tej wersji skierowanej do kin, 
która trwa 2 godziny.

Czarna Dalia
ATM Rozrywka sobota 23.15

z drugiej strony wybierz  
coś  

dla siebie
Czas zbrodni

TV Puls piątek 23.45

Sensacyjny. Lewis Hicks wchodzi w posiadanie 

przerażającego dziennika, w którym zapisane są przyszłe 

ofiary seryjnego zabójcy. Lewis musi znaleźć sposób, by 

zapobiec okrutnym zbrodniom, zanim będzie za późno.

Generał
ATM Rozrywka piątek 19.25

Komedia, która należy do kanonu światowego kina, 

z udziałem mistrza kina niemego, Bustera Keatona. 

Rzecz dzieje się podczas wojny secesyjnej. Maszynista 

kolejowy ratuje z opresji ukochaną i pomaga wojskom 

Konfederacji.

Samotny wilk McQuade
TV4 sobota 16.45

Sensacyjny. J. J. McQuade (Chuck Norris) jest 

doświadczonym teksańskim stróżem prawa. Jego 

przełożonym nie podobają się jednak brutalne metody, 

których używa, by powstrzymać przestępców. Aby go 

utemperować przydzielają mu partnera – żółtodzioba 

Kayo (Robert Beltran). 

Ptasiek
TVP Kultura sobota 20.30

Dramat psychologiczny. Ptasiek i Al Columbato są 

przyjaciółmi z czasów dzieciństwa. Obaj przeszli 

przez wojnę w Wietnamie. Al stara się normalnie żyć, 

a wrażliwy Ptasiek zapada na schizofrenię i trafia do 

szpitala psychiatrycznego. Próbujący różnych terapii 

lekarze sprowadzają do szpitala Ala, licząc, że obecność 

przyjaciela pomoże pacjentowi się otworzyć.

Niesamowity Hulk
TVN7 niedziela 20.00

SF. W chwili silnego stresu doktor Bruce Banner zmienia 

się w olbrzymiego zielonego mutanta – Hulka. To efekt 

napromieniowania, któremu uległ podczas eksperymentu 

w wojskowym laboratorium. Naukowiec porzuca 

ukochaną Betty i udaje się do Brazylii, gdzie uczy się 

panować nad gniewem. 

Mała wielka miłość

Wakacyjny 
romans

Akcja tej opowieści romantycznej rozgrywa się 
w malowniczych plenerach Kalifornii i w Warsza-
wie. 29-letni Ian Everson jest wziętym prawnikiem, 
mieszka w Los Angeles w pięknym domu z ogrom-
nym tarasem i widokiem na ocean, pędzi beztroski 
żywot uwodziciela, czerpie z życia garściami, unika-
jąc jak ognia problemów i obowiązków rodzinnych. 

Na Iana nagle spada wiadomość z Polski od Jo-
anny, która podczas wakacji pracowała jako kelnerka 
w jednym z barów w Los Angels. Okazuje się, że 
uwiedziona przez Iana dziewczyna spodziewa się 
dziecka. Wkrótce przyjedzie do Stanów, by rozmó-
wić się z przyszłym ojcem. 

Everson wpada w panikę. Topiąc problemy w al-
koholu, rozpaczliwie szuka wyjścia z beznadziejnej 
sytuacji. Kompan radzi przyjacielowi, żeby pojechał 
do Warszawy, gdzie mieszka Joanna, i tam wyjaśnił 
z nią całą sprawę. 

Ian leci do Polski. Joanna i Amerykanin spędzają 
ze sobą kilka fantastycznych dni. Ian przekonuje się, że 
zależy mu na dziewczynie coraz bardziej. Kiedy Joanna 
przypadkowo słyszy jego rozmowę z sekretarką, Chloe, 
domyśla się, że mają romans. Robi mu scenę zazdro-
ści. W gniewie Ian wyciąga dokument o zrzeczeniu się 
przez Joannę wszelkich roszczeń wobec niego, a ona 
– niewiele myśląc – składa swój podpis. Po burzliwym 
rozstaniu Amerykanin wraca do Los Angeles. 

Mała wielka miłość
TVP Kultura piątek 15.55

Czarna 
Dalia

Morderstwo  
w brudnym świecie



będzie się działo

Driver, młody mężczyzna (Ryan Gosling) prowadzi podwójne życie. W ciągu 
dnia pracuje w warsztacie samochodowym Shannona, który załatwia mu zlecenia 
na sceny kaskaderskie na planach filmowych. Nocami kierowca pomaga rabusiom 
w ucieczkach z miejsca przestępstw. 

Chłopak poznaje wychowującą kilkuletniego syna Irene (Carey Mulligan). Mię-
dzy dziewczyną i kierowcą, który okazuje małemu dużo sympatii, rodzi się uczucie. 
Gdy mający porachunki z mafią mąż Irene wychodzi z więzienia, następuje seria 
tragicznych wypadków.

Postać Drivera została znakomicie skonstruowana. Tajemniczy facet z wykałacz-
ką w zębach, niby romantyk, który jednak potrafi brutalnie zmasakrować (czasem 
bez potrzeby) przeciwnika. Milczący (najczęściej) główny bohater to największy 
plus tego filmu, tym bardziej że został rewelacyjnie zagrany przez Ryana Goslinga, 
który potrafi w tak upiorny sposób cedzić słowa, że ciarki chodzą po plecach. Jego 
związek z Irene to zaprzeczenie stereotypu.Tylko pełne blasku oczy Irene i inten-
sywność spojrzenia Drivera mówią o tym, co się naprawdę między nimi dzieje. Nie 
padają ważne deklaracje, a wiemy wszystko. Ot, magia kina!

Pewnie nie wiesz...
Ryan Gosling i Carey Mulligan mieli w scenariuszu dużo więcej dialogów między 

sobą. Aktorzy odmówili jednak ich wypowiadania, większy nacisk położyli na budo-
waniu nastroju.

Wszystkie samochody, poza Chevroletem, którymi jeździ Driver, mają automa-
tyczną skrzynię biegów. Słychać jednak charakterystyczny odgłos ręcznej zmiany bie-
gów. 

Przygotowując się do roli Drivera, Ryan Gosling odrestaurował samochód Chevy 
Malibu z roku 1973, którym jego bohater jeździ w filmie.

Drive
TV6 sobota 23.00

Drive

Krwawa 
ballada

Ostatnie zlecenie

Płatny zabójca  
w Bangkoku

Były amerykański żołnierz Joe Ender (Nicolas 
Cage) jest teraz zabójcą do wynajęcia. Żyje samot-
nie, utrzymuje wyłącznie kontakty związane z wy-
konywaną profesją i nikomu nie ufa. 

Przyzwyczaił się do takiej egzystencji, ale za-
czyna być zmęczony i postanawia się wycofać, za-
nim sam stanie się celem. Przybywa do Bangkoku, 
aby wykonać ostatnie, niebezpieczne, ale bardzo 
intratne zadanie. Bogaty zleceniodawca, którego 
tożsamości nie zna, każe mu zabić cztery osoby. Na 
miejscu Joe werbuje do pomocy młodego złodzie-
jaszka Konga, którego uczy przestępczego fachu. 
Wdaje się także w romans z Fon, głuchoniemą 
pracownicą apteki. 

Odstępstwo od zasad oraz fakt, że zlecenio-
dawca Surat postanowił dowiedzieć się, kim jest 
wynajęty killer, przynosi nieoczekiwany rozwój 
wypadków.

Pewnie nie wiesz...
„Joe nie wypowiada w filmie zbyt wielu kwestii, potrzebowaliśmy więc aktora, 

który będzie oddziaływał na widzów swoją osobowością" – mówił producent Wil-
liam Sherak, uzasadniając wybór Nicolasa Cage'a. 

Sztuką walki, której Nicolas Cage uczy Shahkrita Yamnarma, jest Wing Tsun 
(odmiana Kung Fu), która narodziła się 300 lat temu w słynnym klasztorze Shaolin. 
Techniki Wing Tsun służą obronie przed większym i silniejszym przeciwnikiem, 
z powodzeniem mogą być wykorzystane w samoobronie, w ciasnych przestrzeniach, 
zaułkach czy windzie. Za skutecznością tej sztuki walki przemawia fakt, że wyko-
rzystywana jest przez policję i wojska w wielu krajach.

Ostatnie zlecenie
TV Puls sobota 21.45

Człowiek z blizną

Ambitny gangster
Mocny dramat z Alem Pacino w roli kubańskiego uchodźcy, Tony'ego Monta-

ny, który w latach 80. w Miami buduje potężne imperium przestępcze.
Tony Montana jest prostym, ale niestety niezbyt inteligentnym gangsterem. 

Uzależnia się od kokainy, którą sam sprzedaje, nie potrafi porozumieć się z uko-
chaną kobietą, a przekonany o swojej nietykalności naraża się ludziom dużo po-
tężniejszym od niego.

Montana osiąga to, o czym marzył od samego początku. Ma władzę i pie-
niądze, ale nie potrafi się nimi cieszyć. Zaszywa się w swojej olbrzymiej posesji 
strzeżonej przez armię ochroniarzy i dziesiątki kamer podejrzewając, że cały czas 
ktoś czyha na jego życie. Kiedy uczucie to staje się nie do wytrzymania szuka 
pocieszenia w kokainie.

Warto też zauważyć Michelle Pfeiffer, piękną, świeżą i młodą, na początku 
swej aktorskiej drogi.

Pewnie nie wiesz...
Oliver Stone, jeden ze scenarzystów, podczas zbierania informacji przed pi-

saniem scenariusza, omal nie zginął, bo grupka handlarzy na karaibskiej wyspie 
Bimini wzięła go za policyjnego tajniaka. Zdołał jednak przekonać ich, że jest czło-
wiekiem z Hollywood z Oscarem na koncie.

Robert DeNiro odrzucił ofertę zagrania roli Tony'ego Montany. Angaż osta-
tecznie otrzymał Al Pacino.

W ostatniej sekwencji strzelaniny 
Al Pacino chwyta broń za lufę. Aktor 
tak oparzył sobie rękę, że nie mógł grać 
przez kilkanaście dni.  

Miriam Colon, która gra matkę To-
ny'ego, była tylko 4 lata starsza od Al 
Pacino.

Człowiek z blizną
TVN piątek 22.50



Ziemia Łomżyńska, tu wiele się dzieje

“Dzieje nazwisk łomżan, czyli o trwałości hi-
storii rodów i rodzin łomżyńskich” - to opra-
cowanie Małgorzaty Krystyny Frąckiewicz, 
doktor nauk humanistycznych, językoznawcy 
polonistycznego, metodyka oraz adiunkta 
w Instytucie Języka Polskiego ( Zakład Współ-
czesnego Języka Polskiego) Uniwersytetu 
w Białymstoku, zawierające około 4 tysiące 
nazwisk i identyfikujące ponad 9 tysięcy ich 
nosicieli, łomżan, którzy na przestrzeni wie-
ków byli związani z miastem nad Narwią. 
W tym wydaniu Tygodnika Narew prezentuje-
my pierwszą część książki. 

„(…) aby drogę mierzyć przyszłą, 
trzeba-ć koniecznie pomnieć, skąd się 
   wyszło!”

CYPRIAN KAMIL NORWID

„Pamięć na prochy przodków daje 
   natchnienie
i moc do walki na przyszłość”.

ADAM CHĘTNIK

Nazwisko to dzisiaj element społecz-
nej i urzędowej identyfikacji człowieka, 
lecz w przeszłości było także nośnikiem 
jego zaplecza kulturowego i dziedziczo-
nej tradycji, a wraz z nią pewnych war-
tości, przynależności społecznej, cech 
osobowościowych, rodzinnego dorobku, 
wypracowanej i przekazywanej pozycji 
zawodowej; dziedzictwa duchowego 
i materialnego ludzi. Identyfikowało ono 
i reprezentowało człowieka w przestrze-
ni społecznej jako swoisty emblemat. 
Dzisiaj nieco zatraciło nazwisko swoją 
wartość określania tożsamości człowie-
ka. Warto jednak zmieniać ten stan rze-
czy, aby podnosić świadomość własnego 
dziedzictwa i tworzyć sobie zaplecze dla 
poczucia szlachetnej dumy z tego niema-
terialnego dobra, jakie przekazali nam 
przodkowie wraz z nazwiskiem. 

Nazwisko stanowi szczególny doku-
ment historyczny i językowy o niezwy-
kłych walorach poznawczych. Nazwisko 
to m.in. nośnik tożsamości i dziedzic-
twa, dziejów i wartości rodzinnych, spo-
łecznych i narodowych; element szla-
chetnej dumy, kultury, wiedzy o historii 
społeczności lokalnej.

Łomża jest miastem, które ma już 
ponad 600-letnią historię. Na prze-
strzeni wieków współtworzyli je przed-
stawiciele różnych kultur, społeczno-
ści, zawodów, co wiązało się z niełatwą 
przeszłością terenu historycznej ziemi 
łomżyńskiej usytuowanego w geogra-
ficzno-kulturowej przestrzeni północ-
no-wschodniego Mazowsza. Współcze-

śni jego mieszkańcy to ich potomkowie, 
a więc spadkobiercy pewnego kulturo-
wego dziedzictwa, m.in. mieszczan łom-
żyńskich. Znajomość i właściwa iden-
tyfikacja nazwiska stanowią podstawę 
prawidłowego rozeznania własnej tożsa-
mości, a więc np. określonej kultury, tra-
dycji czy pewnych przekazanych przez 
przodków predyspozycji, jakie cechu-
ją ludzi i stanowią ich dobro, niekiedy 
przekazywane z pokolenia na pokolenie. 

Niniejszy tekst rozpoczyna cykl ar-
tykułów poświęconych popularyzacji 
dziedzictwa kulturowego, jakie kryją 
w sobie nazwiska mieszkańców dawnej 
Łomży i ich współczesnych potomków. 
W następnych jego częściach zostanie 
przedstawiona kolejna grupa nazwisk 
łomżyńskich. Niecierpliwych i cieka-
wych odsyłam do strony o nazwiskach 
mieszkańców historycznej ziemi łom-
żyńskiej: http://name.lomza.pl

Łomżyńskie archiwa rodzinne

Niezastąpionym i pierwszym źró-
dłem i formacji o dziejach rodziny są 
najbliżsi, nasze babcie, nasi dziadko-
wie, którzy zachowują pamięć o swo-
ich przodkach z wcześniejszych prze-
kazów rodzinnych. Mogą opowiedzieć 
nam historie zwykłych i niezwykłych 
przodków; dzielnych żon i matek, oj-
ców i stryjów, którzy ginęli za Polskę 
w powstaniach i wojnach lub z najwyż-
szą dbałością opiekowali się swoim licz-
nym potomstwem, starając się o jego 
właściwe wychowanie i wykształcenie, 
widząc w tym swój obowiązek; niekie-
dy z odwagą emigrowali za ocean, aby 
bliskim wiodło się lepiej. Byli zaangażo-
wanymi społecznikami budującymi kul-
turową przestrzeń miasta. Z przekazów 
ustnych dowiadujemy się o ich uporze 
w dążeniu do celu, bohaterstwie, życz-
liwości, niezwykłych talentach, których 
często nie mogli rozwinąć. Te ich cechy 
i zdolności stanowią nasze niematerial-
ne dziedzictwo, jakie nosimy w sobie 
jako potomkowie tych ludzi. Poznając 
swoich przodków, możemy także lepiej 
poznać siebie. Między innymi nazwi-
sko odsyła nas do zgłębiania wiedzy 
o nich i o nas, ponieważ stanowi element 
wspólnej identyfikacji i dziedzictwa. 

Nazwiska ze starego cmentarza w Łomży 
(por. www.cmentarze.lomza.pl)

Jedną z przestrzeni pamięci i swo-
istych dokumentów, które poświad-

czają trwałe dzieje rodów i rodzin 
łomżyńskich, są pomniki na starym 
cmentarzu i cmentarzach żydowskich 
w Łomży. Zakodowane na nich imio-
na i nazwiska dawnych łomżan to ślad 
historii rodów i rodzin, dziejów łom-
żyńskiej społeczności, którą współ-
tworzyli m.in.: prawosławni, ewange-
licy i Żydzi. 

Na przykład nazwisko Milberg 
pojawia się w źródłach pisanych od 
roku 1865 do roku 1893 i potem zni-
ka. Zwykle oznacza to, że jego nosi-
ciele, których doczesne szczątki kryją 
groby starego cmentarza, zmarli lub 
opuścili miasto w końcu XIX wieku. 
W metryce zgonu nr 149 z 1865 r. czy-
tamy: Aniela Maria Sabina Milberg 
1865, KAZŁ 149; nazwisko tej osoby 
zostało utworzone od imienia Mild,  
znaczącego tyle co ‘szczodry, dobry, 
łaskawy’ i od niemieckiego rzeczowni-
ka Berg ‘góra’, jak objaśniają je słowni-
ki nazwisk. Jest to nazwisko obce. Jego 
nosicielka to, jak podaje inskrypcja: 
„Córka byłego generała WP”. Inne na-
pisy na nagrobkach dopowiadają hi-
storię tej rodziny i przywałują pamięć 
o doświadczeniach osobistych i zawo-
dowych jej członków:

Aniela Maria Sabina Milberg; Julia 
Milberg; Julian Milberg; Emilia Milberg

Aniela / Marya Sabina / MILBERG 
/ zm: d: 27 Maja / 1865 r. / żyła lat 13 
/ Zgasłaś córko jedyna szczęście nasze 
z tobą / Boś nam była pociechą i życia 
ozdobą / kochany nasz aniołku uproś 
Boga w Niebie / Nieszczęsnym twym 
Rodzicom miejsce obok siebie <i/> / 
Ś.†P. / JULIA Z LASOCKICH / MIL-
BERG / ZMARŁA DNIA 22 GRUD-
NIA / 1866 R / Ś.P. / JULIAN / MIL-
BERG / B. SĘDZIA APPELACYINY 
/ ŻYŁ LAT 69 / ZM: D: 7 MARCA 
1893 R. / EMILIA Z LASOCKICH / 
MILBERG / ZM. DN. 21. LISTOP. / 
1882 / ŻYŁA LAT 66 / ZA JEJ DUSZĘ 
ZMÓW / ZDROWAŚ MARYA

Na tej podstawie możemy domyśleć 
się losów tych ludzi, mieszczan łomżyń-
skich z XIX wieku.

Inne źródła podają, że w Radziło-
wie na początku wieku XX mieszkały 
dwie osoby o tym nazwisku: Leja Gitla 
Milberg i Jankiel Mejer Milberg należą-
ce do społeczności żydowskiej miasta, 
a w Szczepankowie sprzedawca sukna 
nosił to nazwisko, jak wspomina się to 
w Księdze pamięci żydowskiej gminy 
Łomża.

Prasa łomżyńska  
(por. www.name.lomza.pl)

Bardzo ciekawym źródłem infor-
macji o naszych przodkach, którzy żyli 
w okresie międzywojennym, jest prasa 
łomżyńska. Znajdziemy w niej m.in. 
dane na temat rozmaitych aktywności, 
jakie podejmowali nasi krewni. Na przy-
kład tygodnik „Ziemia Łomżyńska” z li-
stopada 1938 roku donosił:

„Podczas obchodów 20-lecia niepod-
ległości w Łomży przyznano Brązowe 
Krzyże Zasługi. Po raz pierwszy otrzy-
mali je za pracę społeczną: Jan Bargiel-
ski z Niewodowa, Franciszek Biedrzycki 
z Kubrzan, Leonard Lipa Bławat z Łom-
ży, Roman Charubin z Porytego, Witold 
Chodnicki ze Stawisk, Wincenty Chole-
wicki ze Szczepankowa, Władysław Ma-
rian Chomętowski Piątnicy, Stanisław 
Dędek ze Srebrnego, Marian Dobrowol-
ski z Żrucz? Włościańskich, Franciszek 
dziarski z Nowogrodu, bernard Ziemian 
z Zawad, Bolesław Dzieniszewski z Ożar, 
Jan Dzwonkowski z Szabeł Młodych, 
Władysław Frąckiewicz z Pniewa, Alek-
sander Gawrychowski z Wizny, Alek-
sander Gromadzki z Kaczyny, Bronisław 
Gumkowski z Jakaci Dwornej, Stefan Ja-
błoński z Pniewa, Ignacy Kotowski z Za-
wad, Feliks Kukiełko z Zambrowa, Ma-
rianna Lusińska z Wizny, Wacław Macko 
z Bożenicy, Zygmunt Mocarski ze Stren-
kowej Góry, Józef Mrozek z Piątnicy, 
Józef Nowa Pęchatka z Pęchatki, Zyg-
munt Olszewski z szumowa, Aleksander 
Podsiad z Czerwonego, Józef Poświata 
z Kąt, Bolesław Prószyński z Zambro-
wa, Wacław Sarnacki z Konarzyc, Fran-
ciszek Sawicki z Zawad, Jan Serwatko 
z Ożar, Franciszek Stachelski z Kolna, 
Józef Stromiłowski z Jedwabnego, Bo-
lesław Szabłowski z Ratowo Piotrowo, 
Antoni Śleszyński z Dębnik, Władysław 
Śleszyński z Szlasy Mieczki, Józef Śmia-
rowski z Górek Sypniewa, Julian Tarnac-
ki z Jedwabnego, Antoni Tomaszewski 
z Piątnicy, Jan Truchl ze Srebrnej, Jan 
Bardaszko z Pęchratki, Kazimierz Wi-
śniewski z Pniewa, Józef Wyszomierski 
z Szumowa, Stanisław Zagórski z Miast-
kowa, Aleksander Zarzecki z Wiśniówka 
Wertyce, Jan Żelechowski z Drożęcina 
Starego, Franciszek Bazydło z Waszek, 
Franciszek Chojnowski z Dzierzg, Sta-
nisław Ciecierski z Cięciorki, Andrzej 
Dębek z Przytuł, Bolesław Frąckiewicz 
z Bożejewa Nowego, Jan Gałązka z Ro-
gowa, Mieczysław Aleksander Górski 
z Rembiszewa Studzianki, Antoni Gór-

Podaj mi swoje nazwisko,  
a powiem Ci czyś z Łomży (cz. 1)



Ziemia Łomżyńska, tu wiele się dzieje
ski z Karwowa Wszebory, Józef Jakub-
czyk z Przytuł, Wincenty Kleczkowski 
z Żyłowa, Włodzimierz Kulesza z Ru-
tek, Andrzej Osiecki z Jedwabnego i Le-
opold Rogowski z Glinki. Po raz drugi 
Krzyż otrzymał Piotr Targoński z Targo-
nie Wity”. (TZŁ 10)

„Zarządzeniem Prezydenta Rze-
czypospolitej Józef Drożański Sta-
rosta Powiatowy w Łomży otrzymał 
Złoty Krzyż Zasługi. Srebrny Krzyż 
Zasługi za pracę społeczną otrzymali: 
dr Mieczysław Czarnecki – Łomża, 
Bolesław Dziarski – Łomża, Stanisław 
Arkadiusz Godlewski – Wierzbowo, 
Bolesław Godlewski – Łomża, An-
drzej Grudziński – Łomżyca, Wacław 
Kalinowski – Łomża, Józef Kisielnic-
ki – Stawiski, inż. Maria Mahalicowa 
– Kisielnica, Jan Ogrodnik – Łomża, 
Rajmund Parczewski – Łomża, Stani-
sław Smurzyński – Łomża i Józef Sza-
bela z Łomży”. (TZŁ 11)

Są to informacje, które mogą przy-
czynić się do wzrostu wiedzy o człon-
kach naszych rodzin, o naszych przod-
kach i ich życiu. Na przykład wg 
powyższych danych Bolesław Dziarski 
to zasłużony społecznik z Łomży, któ-
rego potomkowie i krewni (wg innych 
dokumentów) należeli do parafii kate-
dralnej w XIX, XX i XXI wieku, więc 
żyją w tym mieście do dzisiaj. 

W źródłach łomżyńskich nazwisko 
Dziarski pojawia się w XIX wieku w za-
pisach: Heliodor Dziarski 1870, KAŚŁ 
45; Bogumiła Dziarska 1879, KOPŁ 
216. Znajdujemy w nich informację, że 
niejaki Heliodor Dziarski zmarł w 1870 
roku, a Bogumiła Dziarska została odno-
towana w Księdze opłat pogrzebowych 
1878-1887 r. parafii rzymsko-katolickiej 
w Łomży. Nazwisko przez te osoby no-
szone wywodzi się od staropolskiego 
słowa dziarski, czyli ‘żywotny, silny’, co 
poświadcza Słownik nazwisk Polaków 
Kazimierza Rymuta. Nie jest to obecnie 
wyraz często używany, lecz jego znacze-
nie utrwaliło się i stale wskazuje cechy 
osobowościowe, jakie zapewne posia-
dali przodkowie nosicieli tego nazwiska. 
Gruntowne badania mogą pomóc w do-
kładniejszym rozpoznaniu m.in. historii 
tej rodziny.

Wybór treści zawartych w niektó-
rych numerach czasopism łomżyńskich 
znajduje się na stronie: www.name.
lomza.pl

Historia wybranych (najpopularniejszych) 
nazwisk łomżan

W źródłach łomżyńskich (np. w me-
trykach urodzenia, aktach ślubów i zgo-
nów) zarejestrowani są nosiciele po-
szczególnych nazwisk łomżyńskich od 
XVI wieku. Poniżej znajdują się infor-
macje o kilku z nich, wybranych loso-
wo nazwiskach łomżan. Zawierają ona 

wypisane z ksiąg metrykalnych: nazwi-
ska i imiona mieszkańców Łomży lub 
Łomżycy (dawniej osady, dziś dzielnicy 
miasta), którzy żyli w tych miejscowo-
ściach w określonym czasie, jaki wskaza-
no – w zapisanym po tych nazwach oso-
bowych – roku. Podano również skrót 
nazwy źródła i nr aktu (ich rozwinięcie 
znajduje się na stronie internetowej: 
www.name.lomza.pl). Ponadto zapisano 
informację o znaczeniu i pochodzeniu 
danego nazwiska, korzystając zwykle ze 
Słownika nazwisk Polaków Kazimierza 
Rymuta.

Jedno z takich nazwisk: Kędzior no-
sili m.in. przedstawiciele społeczności 
żydowskiej, na co wskazują imiona jed-
nego z nich.

KĘDZIOR: Stanisław Kendzior 1641, 
LBŁ 1821; Jankiel Idzkowicz Kędzior 
wyrobnik 1828, APŁ z. 169; nazwisko 
utworzone od wyrazu kędzior ‘lok’.  Do 
roku 2015 było w parafii katedralnej za-
notowanych 12 nosicieli tego dawnego 
nazwiska mieszczan łomżyńskich. 

KIEŁCZEWSKI: Franciszka Kieł-
czewska 1730, LBŁ 84; Katarzyna Kieł-
czewska 1752, LMŁ 1718; te nosicielki 
nazwiska Kiełczewski poświadczają, 
że jest ono znane w Łomży od I poło-
wy XVIII wieku. W 1864 r.  pojawia 
się w źródłach Antoni Kiełczewski. Na-
zwisko noszone przez te osoby zostało 
utworzone od nazwy miejscowej Kieł-
czewo, dziś Kiełczew Górny i Smuż-
ny, które leżą na terenie Wielkopolski. 
W Małopolsce także są miejscowości 
Kiełczewice Dolne i Górne. Być może 
z tego terenu pochodzą przodkowie 
Kiełczewskich. Nazwisko ich możne 
motywować wyraz kiełcz ‘chojak’ (na-
zwa regionalna z poznańskiego). Do 
2015 roku nazwisko to nosiło 24 osoby, 
będące mieszkańcami Łomży.

KIERSZTAN: Tomasz Kiersztan 
1863, KAZŁc 164; Agnieszka Kiersztan 
1865, KAZŁc 84; nazwisko utworzone 
od łac. Christianus ‘wyznający wiarę 
chrześcijańską’ utworzone od im. Chri-
stus ‘pomazaniec’.

Niejaki Tomasz Kiersztan to zapew-
ne zamieszkały w Łomżycy przodek 
obecnych nosicieli tego dość rzadkiego 
nazwiska, które na terenie historycznej 
ziemi łomżyńskiej, w otulinie Łomży, 
nosi obecnie kilkanaście osób. Najwię-
cej zaś w Polsce jest ich w Poznańskiem. 

KIJEK: Abram Szepsonowicz Kijek 
furman 1834, APŁ z. 169; Estera Szap-
sowa Kiiek wdowa, wyrobnica, rodzice 
nieznani, dzieci – Małka,  Abram Izra-
el, Moszk Aron, Szloma, 1846, APŁ z. 
169, syg. 31; Sora Ryfka Abramowna 
Kiiek, córka Abrama i Beyli Szapsowny 
Szepsowiczów Kiiek, wyrobników 1846, 

APŁ z. 169, syg. 31; Jankiel Abramowicz 
Kiiek, syn Abrama i Beyli Abramow-
ny Szapsowiczow Kijek, wyrobników 
1845, APŁ z. 169, syg. 29; Moszk Aron 
Szapsowicz Kijek wozimąka 1852, APŁ 
z. 169, syg. 41; Estera Leja, córka Mosz-
ka Arona Szapsowicza Kijek, 1852, APŁ 
z. 169, syg. 41; nazwisko utworzone od 
zdrobnienia wyrazu kij ‘pręt drewniany’, 
czyli kijek.  

W przeszłości nazwisko Kijek nosili 
przedstawiciele łomżyńskiej społeczno-
ści żydowskiej, co poświadczają imiona 
jego nosicieli zanotowane w przywo-
łanym materiale źródłowym. W latach 
istnienia województwa łomżyńskiego 
identyfikowało to nazwisko ponad 250 
osób mieszkających w Łomżyńskiem.

Z kolei nazwisko Kisiel notuje się 
w Polsce w wielu miejscach. Najczęściej 
występuje ono w Małopolsce. Źródła 
łomżyńskie zarejestrowały jednego 
z jego nosicieli w 1876 roku.

KISIEL: Jakub Kisiel 1876, WPRŁ 
47; nazwisko to zostało utworzone od 
wyrazu kisiel ‘rodzaj gęstego żuru’, ‘po-
trawa z mąki’. W innych źródłach zapisa-
no: Roman Kisiel syn Grzegorza były pi-
sarz Sądu Gminnego III okręgu Powiatu 
Kolneńskiego zmarł na suchoty 1878, 
AZPśT 27.

Jest to nazwisko, jakie identyfiko-
wało 12 współczesnych mieszkańców 
Łomży do 2015 roku.

KISIELNICKI: Paulum Kisielnicki 
subiudex Łomzesis 1472, Herbarz Ka-
picy poz. 143; Nicolaus Kisielniczki 
subiudex Terre Lomzensis 1569, RTA 
s. 243; 1573, RTA s. 268; Johannes Kis-
sielniczki d. capitanei Lomzensis 1572, 
RTA s. 517; Nicolaus Kiszielniczki su-
biudex Lomzensis 1576, RTA s. 362; 
Wincenty Kisielnicki 1809, KAUŁ 219; 
Józef Kisielnicki referent Rządu Guber-
nialnego 1867, KAZŁ 58; Wacław Ki-
sielnicki – wojski, poborca podatków 
w parafii piątnickiej i dobrzyjałowskiej 
na honorarium dla wojska cesarskiego 
1660; podpisany pod aktem z 1661 r.; 
wojski wizki, w 1671 r. wybrany na posła 
do króla, „aby in occurentibus materiis, 
to jest o relegowanych przeciwko pra-
wu deputatach i o aukcyej wojska przez 
spólną konferencyą  nobis et patriae 
provideat restu grationem ablatorum 
procureat”; w 1671 r. wybrany na posła 
na sejm generalny, ASŁ; Stanisław i Ste-
fan  Kisielniccy –  podpisani pod aktem 
z listopada 1672 r., ASŁ; Wacław Bole-
sław Kisielnicki – podstoli ziemi łom-
żyńskiej, konsyliarz i rotmistrz powiatu 
kolińskiego 1734, poseł ziemi łomżyń-
skiej do j.o. książęca prymasa korony 
polskiej, arcybiskupa gnieźnieńskiego, 
opata tynieckiego m.p. Krzysztofa ze 
Słupowa Szembeka wybrany na sejmiku 
22 sierpnia 1740 r., ASŁ; Józef Kisielnic-
ki – skarbnikowicz wiski; poseł na sejm 

konwokacyjny wybrany przez szlachtę 
podczas sejmiku w 1764 r.; poseł do pry-
masa i kasztelana krakowskiego hetma-
na Branickiego wybrany przez szlachtę 
na sejmiku przedkonwokacyjnym w lu-
tym 1764 r., ASŁ; Stanisław Kisielnicki 
– podstoli łomżyński; poseł do pryma-
sa i kasztelana krakowskiego hetmana 
Branickiego wybrany przez szlachtę na 
sejmiku przedkonwokacyjnym w lutym 
1764 r., ASŁ;Wacław Kisielnicki  – woj-
ski wiski, poseł ziemi łomżyńskiej na 
sejm w 1764 r., ASŁ; Jan Kisielnicki – 
skarbnik łomżyński,  podpisał akt z 22 
sierpnia 1792 r. zawierający m.in. uza-
sadnienie przystąpienia do konfederacji 
targowickiej i prośbę o interwencję skie-
rowaną do carycy Katarzyny, ASŁ; Igna-
cy Kisielicki – podpisany pod aktem 
przystąpienia w sierpniu 1792 r. do kon-
federacji targowickiej „pod laską Stani-
sława Szczęsnego Potockiego generała 
artylerii koronnej, orderów polskich 
kawalera”; łowczyc wiski, członek komi-
sji sejmikowej podczas obrad w 28 lute-
go 1794 r., ASŁ; Wincenty Kisielnicki 
1809, KAUŁ 219; Józef Kisielnicki refe-
rent Rządu Gubernialnego 1867, KAZŁ 
58; Witold Kisielnicki, miał pełnić jakiś 
ważny urząd, DkZ, WP 1-4/1929; na-
zwisko utworzone od nazwy mazowiec-
kiej miejscowości Kisielnica w dawnej 
ziemi łomżyńskiej, dziś w gm. Piątnica, 
dawniej w gminie Rogienice. Jest to 
nazwisko, które nosili przedstawiciele 
zamożnego rodu łomżyńskiego. Ich po-
tomkowie żyją do dziś m.in. w Stanach 
Zjednoczonych.

MAŁGORZATA K. FRĄCKIEWICZ 
(ur. w Rutkach-Kossakach,  

mieszkanka Łomży) – doktor nauk huma-
nistycznych w zakresie językoznawstwa, 

adiunkt na Wydziale Filologicznym Uniwer-
sytetu w Białymstoku. Autorka wielu

publikacji naukowych i popularnonauko-
wych. Prowadziła liczne warsztaty i

wykłady z zakresu polszczyzny regional-
nej i antroponimii łomżyńskiej. Kierownik 
i realizatorka projektów naukowo-badaw-
czych, promujących dziedzictwo i identy-

fikujących tożsamość mieszkańców Łomży 
i historycznej ziemi łomżyńskiej jako obsza-

ru przynależnego kultu-
rowo i geograficznie do 
północno-wschod-
niego Mazowsza. 

Pomysłodawczyni 
i moderatorka 

strony internetowej 
o nazwiskach miesz-
kańców dawnej ziemi 

łomżyńskiej:
www.name.lomza.pl
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Trener z FBI
Komedia z Tomym Lee Jonesem 

w roli głównej. Aktor wciela się w postać 
agenta FBI.

Nie najmłodszy już agent Roland 
Sharp ma ciężki orzech do zgryzienia. 
Zamordowano świadka koronnego, któ-
ry miał zeznawać w procesie przeciwko 
dilerowi narkotyków. Zdarzenie widziała 
grupa cheerleaderek z college'u. Nieste-
ty, nastolatki nie pamiętają nawet koloru 
włosów poszukiwanego przestępcy. Bio-
rąc jednak pod uwagę, że są ostatnimi 
żyjącymi świadkami morderstwa, grozi 
im niebezpieczeństwo. Jest tylko jeden 
sposób, by zapobiec nieszczęściu. Sharp 
musi wcielić się w rolę trenera, zamieszkać 

z tymi zwariowanymi dziewczynami pod 
jednym dachem i ani na chwilę nie spusz-
czać ich z oka.

Pewnie nie wiesz...
Jest to pierwszy film w historii, w któ-

rym zezwolono na wykorzystanie auten-
tycznych i pełnych nazw i symboli zwią-
zanych z Uniwersytetem Teksańskim 
w Austin, tj.: charakterystycznej wieży, 
maskotki drużyny futbolowej – wołu, ko-
stiumów cheerleaderek i zespołu muzycz-
nego itp.

Sceny meczu nakręcono podczas praw-
dziwej rozgrywki pomiędzy Arkansas 
i Teksasem we wrześniu 2003 roku. Ar-
kansas wygrało 38:28.

Anioł stróż
TV Puls2 sobota 21.00

Wyjdź za mnie

Książę  
z bajki
To opowieść o Rae Car-

ter, byłej artystce pracującej 
obecnie jako pracownik 
socjalny, która zawsze wie-
rzyła w bajkowy romans. 
Kiedy rozpada się jej wie-
loletni związek z Adamem, 
jej przekonania zostają 
zachwiane. Rae zaczyna 
spotykać się z przystojnym 
Lukiem i szybko traci dla 
niego głowę. Uczucie jest 
odwzajemnione, dlatego po 
bardzo krótkim czasie Luke 
oświadcza się. Wtedy w ży-
cie kobiety ponownie wkra-
cza Adam i błaga ją by go 
poślubiła. I jakby tego było 
mało, już rozdarta pomię-
dzy dwoma mężczyznami 
Rae, zostaje poproszona 
o rękę przez Harry'ego, 
przystojnego i bogatego 
przyjaciela Luka, który jest 
nią oczarowany. 

Którego wybrać? Jak 
zgadnąć, z którym z nich 
czeka ją szczęśliwa przy-
szłość? Teraz Rae musi 
ustalić z kim chce być. Jeśli 
tego nie zrobi, może nigdy 
nie znaleźć szczęśliwego 
zakończenia swojej bajki.

Wyjdź za mnie
TVN7 sobota 14.05  

część 1., 15.50 część 2

Blef

Fałszywa 
autobiografia

Lata 70. XX wieku. Clifford Irving (Ri-
chard Gere) jest pisarzem, któremu ostatnio 
nie powodzi się w życiu najlepiej. Powodem 
jego nieszczęść, oprócz problemów małżeń-
skich, jest to, iż wydawnictwo McGraw-Hill 
odmawia wydania jego książki. 

Aby zdobyć potrzebne mu pieniądze 
postanawia sporządzić fałszywą autobio-
grafię milionera Howarda Hughesa. Dzie-
ło o ekscentryku od lat ukrywającym się 
przed dziennikarzami i nieudzielającym 
wywiadów wydaje się strzałem w dziesiąt-
kę. W przeprowadzeniu intrygi pisarzowi 
pomaga przyjaciel. W celu wyłudzenia od 
wydawcy zaliczki Irving nie cofa się przed 
niczym. Fałszuje korespondencję Hughesa, 
naśladuje jego głos, wykrada notatki asy-

stenta milionera. Stopniowo traci poczucie 
rzeczywistości.

Historia oparta jest na książce praw-
dziwego amerykańskiego pisarza Clifforda 
Irvinga, który opisał dokładnie swoją mi-
styfikację z wydaniem fałszywej biografii 
Howarda Hughesa. Został za to skazany na 
dwa i pół roku więzienia, zwolniony po 17 
miesiącach.

Pewnie nie wiesz...
Zatrudniony jako doradca, Irving był 

niezadowolony z filmu i poprosił o usunięcie 
jego nazwiska z napisów.

Howard Hughes (1905-1976) był 
światowej sławy lotnikiem, reżyserem, po-
szukiwaczem przygód, magnatem bizne-
su, inwestorem, inżynierem i filantropem. 
W późniejszym okresie życia stał się znany 
ze swojego ekscentrycznego zachowania i sa-
motnego życia.

Blef
ATM Rozrywka sobota 20.00

Opowieść Wilhelma Brassego (1917-2012) – polskiego fotogra-
fa, który w czasie II wojny światowej jako więzień nr 3444 trafił do 
niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz. 

Gdy Niemcy dowiedzieli się o jego zdolnościach – został głów-
nym fotografem obozowym. Od 5 lutego 1941 był zatrudniony 
w specjalnym komandzie rozpoznawczym Wydziału Politycznego 
(Gestapo). Wykonywał tam portrety nowo przybyłym więźniom, 
przeznaczone do kartoteki obozowej. Brasse każdemu więźniowi ro-
bił serię trzech zdjęć: w nakryciu głowy, pod kątem, a potem z profilu. 
Zdarzało się, że przez noc robił ich tysiąc, albo więcej, bo nad ranem 
przyjeżdżał następny transport. Oprócz tego fotografował wszystko: 
od pracy więźniów przez prywatne spotkania Niemców z rodzinami.

Jak sam szacuje wykonał ok. 50 tys. zdjęć. Podczas ewakuacji 
obozu zignorował rozkaz spalenia wszystkich, dzięki czemu ocalało 
ponad 40 tys. fotografii. Były one później dowodami w procesach hi-
tlerowców. Jest autorem wielu zdjęć znanych z podręczników historii 
na całym świecie.

Po wyzwoleniu przez Amerykanów powrócił do Żywca. Chciał 
znów być fotografem, ale zrezygnował po kilku próbach – gdy na 
kogoś patrzył przez obiektyw aparatu, widział zawsze więźniów 
z Oświęcimia, powracały koszmary. O swojej pracy obozowego do-
kumentalisty nie wspominał nikomu przez sześćdziesiąt lat. 

Portrecista
TVP Historia piątek 17.40

Portrecista

Z aparatem 
w obozie 

to ciekawe

Twórcy tej dziesięcioodcinkowej se-
rii przedstawiają, jak rozwój technologii 
zmienił floty wojenne, a także przypomi-
nają historię największych bitew morskich. 

W programie zobaczymy m.in. osiem-
nastowieczne okręty liniowe, pierwsze 
łodzie podwodne z czasów wojny secesyj-
nej, jednostki biorące udział w lądowaniu 
aliantów w Normandii, statki szpitalne 
pływające podczas I i II wojny światowej, 
a także nowoczesne okręty atomowe. 

Poznamy historię niezwykłych statków 
i ich załóg, które miały wpływ na dzie-
je świata. Każdy odcinek zawiera m.in. 
imponujące rekonstrukcje, ciekawostki 
techniczne i historyczne oraz wypowiedzi 
ekspertów.

Pierwszy poświęcony jest starciom na 
morzach podczas pierwszej wojny świato-
wej. Bitwa jutlandzka (31 maja i 1 czerwca 
1916), największa bitwa morska tej wojny, 
była krwawa, ale nierozstrzygnięta. Po obu 
stronach walczyło 105 tysięcy marynarzy 
i 250 okrętów. Straty brytyjskie były więk-
sze: trzy krążowniki liniowe, trzy krążow-
niki pancerne i osiem kontrtorpedowców 
oraz 6784 zabitych, rannych i wziętych 
do niewoli. Straty niemieckie objęły: sta-
ry okręt liniowy, krążownik liniowy, cztery 
lekkie krążowniki, pięć kontrtorpedowców 
oraz 2551 zabitych i rannych. 

Okręty wojenne
Focus TV piątek 22.55 odc. 1/10

Okręty wojenne

Na wodzie 
i pod wodą

Japoński renesans, okres między XVI a XIX wiekiem, wtedy 
Japonia przekształciła się z kraju, w którym panowały chaos i prze-
moc, w kraj niemal rytualnego wyrafinowania i pokoju.Ten ważny 
etap rozwoju kraju zrekonstruowano na podstawie drzeworytów 
i malowideł.

Stabilizacja ta miała jednak swoją cenę: przez 250 lat Japonia 
była krajem zamkniętym na Zachód, pod absolutystycznymi rzą-
dami szogunów. Jej obrońcami byli waleczni samuraje, a ozdobą 
wdzięczne gejsze. Powstały wtedy dzieła wybitnych, niezrównanych 
rzemieślników. 

Serial, w którego fragmentach wykorzystano m.in. teatr kabuki, 
przybliża dzieje azjatyckiego imperium, jego relacje z Zachodem, 
sytuację geopolityczną oraz osiągnięcia kulturowe. Ukazuje też pro-
ces kształtowania się narodu, który stał się jednym z najbardziej 
wpływowych na świecie.

Japonia. Tajemnicze imperium
TVP Historia sobota 14.35 odc. 1/3

Japonia. Tajemnicze imperium

Władza 
szogunów
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Trener z FBI
Komedia z Tomym Lee Jonesem 

w roli głównej. Aktor wciela się w postać 
agenta FBI.

Nie najmłodszy już agent Roland 
Sharp ma ciężki orzech do zgryzienia. 
Zamordowano świadka koronnego, któ-
ry miał zeznawać w procesie przeciwko 
dilerowi narkotyków. Zdarzenie widziała 
grupa cheerleaderek z college'u. Nieste-
ty, nastolatki nie pamiętają nawet koloru 
włosów poszukiwanego przestępcy. Bio-
rąc jednak pod uwagę, że są ostatnimi 
żyjącymi świadkami morderstwa, grozi 
im niebezpieczeństwo. Jest tylko jeden 
sposób, by zapobiec nieszczęściu. Sharp 
musi wcielić się w rolę trenera, zamieszkać 

z tymi zwariowanymi dziewczynami pod 
jednym dachem i ani na chwilę nie spusz-
czać ich z oka.

Pewnie nie wiesz...
Jest to pierwszy film w historii, w któ-

rym zezwolono na wykorzystanie auten-
tycznych i pełnych nazw i symboli zwią-
zanych z Uniwersytetem Teksańskim 
w Austin, tj.: charakterystycznej wieży, 
maskotki drużyny futbolowej – wołu, ko-
stiumów cheerleaderek i zespołu muzycz-
nego itp.

Sceny meczu nakręcono podczas praw-
dziwej rozgrywki pomiędzy Arkansas 
i Teksasem we wrześniu 2003 roku. Ar-
kansas wygrało 38:28.

Anioł stróż
TV Puls2 sobota 21.00

Wyjdź za mnie

Książę  
z bajki
To opowieść o Rae Car-

ter, byłej artystce pracującej 
obecnie jako pracownik 
socjalny, która zawsze wie-
rzyła w bajkowy romans. 
Kiedy rozpada się jej wie-
loletni związek z Adamem, 
jej przekonania zostają 
zachwiane. Rae zaczyna 
spotykać się z przystojnym 
Lukiem i szybko traci dla 
niego głowę. Uczucie jest 
odwzajemnione, dlatego po 
bardzo krótkim czasie Luke 
oświadcza się. Wtedy w ży-
cie kobiety ponownie wkra-
cza Adam i błaga ją by go 
poślubiła. I jakby tego było 
mało, już rozdarta pomię-
dzy dwoma mężczyznami 
Rae, zostaje poproszona 
o rękę przez Harry'ego, 
przystojnego i bogatego 
przyjaciela Luka, który jest 
nią oczarowany. 

Którego wybrać? Jak 
zgadnąć, z którym z nich 
czeka ją szczęśliwa przy-
szłość? Teraz Rae musi 
ustalić z kim chce być. Jeśli 
tego nie zrobi, może nigdy 
nie znaleźć szczęśliwego 
zakończenia swojej bajki.

Wyjdź za mnie
TVN7 sobota 14.05  

część 1., 15.50 część 2

Blef

Fałszywa 
autobiografia

Lata 70. XX wieku. Clifford Irving (Ri-
chard Gere) jest pisarzem, któremu ostatnio 
nie powodzi się w życiu najlepiej. Powodem 
jego nieszczęść, oprócz problemów małżeń-
skich, jest to, iż wydawnictwo McGraw-Hill 
odmawia wydania jego książki. 

Aby zdobyć potrzebne mu pieniądze 
postanawia sporządzić fałszywą autobio-
grafię milionera Howarda Hughesa. Dzie-
ło o ekscentryku od lat ukrywającym się 
przed dziennikarzami i nieudzielającym 
wywiadów wydaje się strzałem w dziesiąt-
kę. W przeprowadzeniu intrygi pisarzowi 
pomaga przyjaciel. W celu wyłudzenia od 
wydawcy zaliczki Irving nie cofa się przed 
niczym. Fałszuje korespondencję Hughesa, 
naśladuje jego głos, wykrada notatki asy-

stenta milionera. Stopniowo traci poczucie 
rzeczywistości.

Historia oparta jest na książce praw-
dziwego amerykańskiego pisarza Clifforda 
Irvinga, który opisał dokładnie swoją mi-
styfikację z wydaniem fałszywej biografii 
Howarda Hughesa. Został za to skazany na 
dwa i pół roku więzienia, zwolniony po 17 
miesiącach.

Pewnie nie wiesz...
Zatrudniony jako doradca, Irving był 

niezadowolony z filmu i poprosił o usunięcie 
jego nazwiska z napisów.

Howard Hughes (1905-1976) był 
światowej sławy lotnikiem, reżyserem, po-
szukiwaczem przygód, magnatem bizne-
su, inwestorem, inżynierem i filantropem. 
W późniejszym okresie życia stał się znany 
ze swojego ekscentrycznego zachowania i sa-
motnego życia.

Blef
ATM Rozrywka sobota 20.00

Opowieść Wilhelma Brassego (1917-2012) – polskiego fotogra-
fa, który w czasie II wojny światowej jako więzień nr 3444 trafił do 
niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz. 

Gdy Niemcy dowiedzieli się o jego zdolnościach – został głów-
nym fotografem obozowym. Od 5 lutego 1941 był zatrudniony 
w specjalnym komandzie rozpoznawczym Wydziału Politycznego 
(Gestapo). Wykonywał tam portrety nowo przybyłym więźniom, 
przeznaczone do kartoteki obozowej. Brasse każdemu więźniowi ro-
bił serię trzech zdjęć: w nakryciu głowy, pod kątem, a potem z profilu. 
Zdarzało się, że przez noc robił ich tysiąc, albo więcej, bo nad ranem 
przyjeżdżał następny transport. Oprócz tego fotografował wszystko: 
od pracy więźniów przez prywatne spotkania Niemców z rodzinami.

Jak sam szacuje wykonał ok. 50 tys. zdjęć. Podczas ewakuacji 
obozu zignorował rozkaz spalenia wszystkich, dzięki czemu ocalało 
ponad 40 tys. fotografii. Były one później dowodami w procesach hi-
tlerowców. Jest autorem wielu zdjęć znanych z podręczników historii 
na całym świecie.

Po wyzwoleniu przez Amerykanów powrócił do Żywca. Chciał 
znów być fotografem, ale zrezygnował po kilku próbach – gdy na 
kogoś patrzył przez obiektyw aparatu, widział zawsze więźniów 
z Oświęcimia, powracały koszmary. O swojej pracy obozowego do-
kumentalisty nie wspominał nikomu przez sześćdziesiąt lat. 

Portrecista
TVP Historia piątek 17.40

Portrecista

Z aparatem 
w obozie 
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Miki, Donald i Goofy mają wielkie marzenie – 
zostać muszkieterami. Gdy kapitan muszkieterów 
i jego złowrogi porucznik wykorzystują przyjaciół 
w niecnej intrydze skierowanej przeciwko księżnicz-
ce Minnie, która stoi na drodze kapitana do tronu, 
bohaterowie postanawiają mu się przeciwstawić. 
Miki, Donald i Goofy mają dla kapitana niespo-
dziankę. Przekonują się, że działając wspólnie, dzięki 
przyjaźni i poświęceniu mogą osiągnąć wszystko.

Miki, Donald, Goofy: 
Trzej muszkieterowie

TV Puls2 sobota 12. 25

plac zabaw
Miki, Donald, Goofy:  
Trzej muszkieterowie

Intryga  
przeciw  

księżniczce

Byli sobie wynalazcy

Wielcy ludzie, 
wielkie odkrycia
Serial przedstawia historię wiel-

kich odkryć i odkrywców, postaci 
i wynalazki, które zmieniły świat. 

Zaczyna od wielkich Greków: 
Arystotelesa, Archimedesa oraz sta-
rożytnych Chińczyków, prekursorów 
postępu. 

Seria zrealizowana jest niezwy-
kle przystępnie, podaje mnóstwo wiadomości, wyjaśnia problemy. 
Przeznaczona jest dla dzieci w każdym wieku, ale zainteresuje 
również dorosłych. 

Przewodnikiem po prezentowanych zagadnieniach jest 
wszechwiedzący Mistrz. Za każdym razem wciela się on w inne 
postaci: Leonarda da Vinci, Gutenberga, Galileusza, Newtona, 
Pasteura, Edisona czy Einsteina. Objaśnia zasady działania tele-
grafu, opowiada o teorii ewolucji, a także o tym, jak działa giloty-
na, telewizja i mikroprocesor. 

Byli sobie wynalazcy
Nowa TV sobota od 8.30 do 10.00, odc. 2-5

Scooby-Doo! Upiór w operze

Młode talenty walczą z duchem
Scooby-Doo i jego gang 

przyjeżdżają do Chicago, 
gdzie Fred i Daphne biorą 
udział w konkursie dla mło-
dych talentów. Na miejscu 
szybko okazuje się, że opera, 
w której odbywają się występy, 
jest nawiedzona przez legen-
darnego upiora. Nieustraszeni 
pogromcy duchów postana-
wiają stawić mu czoła. 

Kolejny film o przygodach 
Scooby-Doo i jego fantastycz-
nej ekipy to doskonałe kino dla 
małych i dużych. Atutem pro-
dukcji jest znakomita anima-
cja oraz pełna humoru fabuła, 
w której znalazło się miejsce 
zarówno na dreszczyk emocji, 
jak i na wątek romantyczny.

Scooby-Doo! Upiór w operze
Polsat sobota 8.40

Karzeł Długonos

MaserChef od wiedźmy
Jakob, piękny młody chłopiec, zostaje porwany przez złą 

wiedźmę, która zamienia go w karła o długim nosie i zmusza do 
pracy w swoim gospodarstwie. Jakobowi w końcu udaje się uciec, 
ale zostaje odrzucony przez własnych rodziców, którzy w szpet-
nym karle nie poznają swojego pięknego syna. Jest jednak coś, 
dzięki czemu Jakob może zabłysnąć – talent do gotowania rozwi-
nięty w kuchni wiedź-
my. Wkrótce Jakob 
zostaje szefem kuchni 
u księcia i prawdzi-
wą kulinarną gwiazdą. 
Wszystko zaczyna się 
dobrze układać, aż do 
dnia gdy Jacob dostaje 
za zadanie przyrządze-
nie szczególnej potra-
wy.

Karzeł Długonos
TV6 sobota 9.55
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Nowe porządki  
w ARiMR 

Agnieszka Barbara Muzyk jest od kilku dni zastępcą dy-
rektora Podlaskiego Oddziału Regionalnego Agencji Re-
strukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Łomży. 

Do sporych zmian w regionalnych strukturach 
ARiMR doszło po wyborach parlamentarnych. 
Najważniejszą było odwołanie Wiesława Tadeusza 
Grzymały ze stanowiska dyrektora Oddziału. Nie-
długo potem jeden z zastępców, Marcin Sekściński, 
został wicewojewodą podlaskim.  Decyzją kierow-
nictwa Agencji pełnienie obowiązków dyrektora 
powierzone zostało kolejnemu z dotychczasowych 
zastępców – Waldemarowi Szczesnemu, byłemu 
burmistrzowi Szczuczyna. Kilka dni temu oficjal-
nie do kierownictwa dołączyła Agnieszka Barbara 
Muzyk i jest wicedyrektorem obok Adama Pasier-
biewicza.

Agnieszka Barbara Muzyk jest doktorem socjo-
logii. Pracowała m. in. w Okręgowej Komisji Eg-
zaminacyjnej w Łomży oraz Państwowej Wyższej 
Szkole Informatyki i Przedsiębiorczości (z uczel-
nią jest związana cały czas). Przez większą część 
kadencji 2014 – 2018 była zastępcą prezydenta 
Łomży. Mariusz Chrzanowski odwołał Agnieszkę 
Barbarę Muzyk kilka miesięcy przed wyborami, 
bo uznał ją za rywalkę w kolejnych starania o pre-
zydenturę. Tak się też stało, gdy Prawo i Sprawie-
dliwość wskazało ją jako swoją kandydatkę na 
prezydenta Łomży. Mariusz Chrzanowski założył 
własny komitet i w drugiej turze wyborów pokonał 
reprezentantkę PiS.

Agnieszka Barbara Muzyk powróciła do pracy 
na PWSIiP. Kandydowała w tym roku (bez powo-
dzenia) w wyborach parlamentarnych z listy PiS. 
Ma bogate doświadczenia zawodowe i z zakresu 
zarządzania. Swoje pracy w ARiMR nie chce ko-
mentować.           

Czy ktoś wie co porabiają byli posłowie  z województwa podlaskiego 
Bożena Kamińska albo Tomasz Cimoszewicz, którym nie powiodło 
się w ostatnich wyborach? Pewnie wiedzą to osoby z kręgu ich bli-
skich i znajomych. Ale o tym co słychać u byłej poseł Bernadety Kry-
nickiej z Łomży wie cała Polska. Informują bowiem o tym chętnie 
nie tylko lokalne media, ale także ogólnopolskie jak portale Onet 
i Wirtualna Polska czy rozgłośnia TOK FM.

Wystarczyła jedna kadencja, aby poseł wyróżniająca się 
efektownym wizerunkiem i „mocnymi” wypowiedziami 
na różne tematy zapewniła sobie rozpoznawalność i popu-
larność. Dla osób działających w sferze publicznej to atut 
ogromny, nawet gdy wywołują kontrowersje.  

A zatem media regionalne i ogólnopolskie odnotowa-
ły niedawno, że Bernadeta Krynicka po kilku tygodniach 
odpoczynku od politycznych bojów wróciła do pracy 

w Szpitalu Wojewódzkim w Łomży, choć już nie 
jako pielęgniarka oddziałowa na pediatrii, gdzie 
pracowała przed wyborami 2015 roku (łącząc to 
z funkcją radnej miejskiej), ale jako kierownik 
działu zajmującego się kontraktowaniem świad-
czeń medycznych i nadzorem. Stało się to już po 
ogłoszeniu informacji, że ze stanowiska dyrek-
tora łomżyńskiego szpitala rezygnuje z końcem 
stycznia Mariusz Obrycki po niespełna roku pra-
cy. 

Natychmiast więc pojawiły się spekulacje, że 
była poseł będzie też ubiegać się o to stanowisko. 
Kilka dni temu upłynął wyznaczony przez Urząd 
Marszałkowski Województwa Podlaskiego ter-
min składania ofert przez zainteresowanych 
kierowaniem szpitalem. Bernadeta Krynicka po-
twierdziła mediom, że jest w tym gronie.          

Niezależnie od całej medialnej „otoczki”, jaka 
towarzyszy byłej poseł, trzeba przyznać, że kierownicze sta-
nowisko w systemie ochrony zdrowia byłoby dla niej wyjąt-
kowo naturalną konsekwencją dotychczasowej kariery. Do 
gruntownej znajomości specyfiki szpitala w Łomży (ponad 
20 lat stażu) dołożyć może praktykę samorządowca oraz 
doświadczenia i kontakty z czasów sejmowych. Od kilku 
dni ma w ręku jeszcze jeden atut – dyplom menedżerskich 
studiów MBA z Uczelni Jańskiego w Łomży.

O wyborze dyrektora szpitala w Łomży zadecyduje ko-
misja konkursowa powołana przez marszałka wojewódz-
twa. Termin jej prac nie jest jeszcze znany, ale można za-
kładać, że nie będzie odwlekania. Z końcem stycznia nie 
będzie już bowiem w placówce dotychczasowego dyrekto-
ra, a od kilku tygodni jest także wakat na stanowisku wice-
dyrektora do spraw medycznych.          

Niezwykli goście odwiedzili wicemar-
szałka Marka Olbrysia i pracowników 
łomżyńskiego Biura Sejmiku Woje-
wództwa Podlaskiego. Baba z Dzia-
dem, Turoń, Gwiazdor, urocze Aniołki 
i straszliwy Diabeł, rozbrykana Koza, 
młodziutki Pastuszek.

- To ogromna dla nas przy-
jemność gościć tak koloro-
wą i rozśpiewaną ekipę dzieci 
z Zespołu Szkół Specjalnych 
w Łomży i ich opiekunów. Cie-
szy podtrzymywanie pięknego 
staropolskiego zwyczaju kolę-
dowania, a była to też okazja 
do podziękowań za przedsię-
wzięcia, które podejmowaliśmy 
z placówką i panią dyrektor 
Lucyną Antecką. Życzyliśmy 
sobie samych dobrych rzeczy 
w tym roku i kolejnych wspól-
nych działań dla dobra dziecia-
ków. Im szczególnie potrzebna 
jest wrażliwość i przychylność, 
otwarte serce i zrozumienie ze 
strony całej lokalnej społecz-
ności: żeby miały trochę lepiej, 
żeby czuły, że się je docenia 
i wspiera - powiedział wicemar-
szałek Marek Olbryś.

Jak dodał z uśmiechem, wi-
zyta Kolędników z ZSS była 
pewną niespodzianką, ale zu-

pełnie "przypadkiem" miał 
ze sobą upominki z Urzędu 
Marszałkowskiego, a za arty-

styczny trud czekały na wyko-
nawców także wzmacniające 
smakołyki.

- Od kilku już lat  w zmien-
nym składzie i za każdym razem 
według tworzonego  specjalnie 
scenariusza kolędujemy na uli-
cach Łomży, odwiedzamy insty-
tucje i urzędy. Mamy na przykład 
zaproszenie na sesję Rady Miej-
skiej. Muszę podkreślić, że wszę-
dzie reakcja jest wspaniała: są 
brawa, wspólne śpiewanie, zdję-
cia, mnóstwo uśmiechów. Dzie-
ci - to uczniowie w wieku od 13 
do 20 lat z niepełnosprawnością 
w stopniu umiarkowanym i lek-
kim - też się znakomicie bawią - 
mówi Danuta Wierzbowska. 

Z uczniami Zespołu Szkół 
Specjalnych w Łomży odwie-
dziła nas wraz z główną autorką 
przedstawienia Emilią Sadowską 
oraz Agnieszką Żemek-Pawczyń-
ską i Emilią Turowską. W pełnym 
świątecznego śpiewu, recytacji 
i tańca (Koza także trochę bryka-
ła) widowisku wzięli udział; An-
dżelika, Natalia, Wiktoria, Ber-
nard, dwóch Dawidów, Patryk, 
Piotr i Tomek.

- Znowu do was przyjdziemy 
- zapowiedziały dzieci.

Ze szpitala do Sejmu  
i z powrotem do szpitala?

Kolędnicy u wicemarszałka Marka Olbrysia
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W Galerii Veneda w Łomży odbył się 
casting do wyborów Miss i Miss Na-
stolatek Ziemi Łomżyńskiej 2020. Na 
eliminacje zgłosiło się ponad 60 kan-
dydatek z najodleglejszych zakątków 
naszego regionu. Miejsca w finale 
konkursu doczeka się zaledwie 30 
z nich (po 15 z każdej kategorii wie-
kowej). 

Dziewczęta zaprezentowały 
się przed jury w składzie: Anna 

Kurządkowska-Kosińska - Or-
ganizator konkursu Miss Ziemi 
Łomżyńskiej, Karolina Rafa-
lowska - Koordynator Projektu, 
Iwona Mocarska – Miss Ziemi 
Łomżyńskiej 2019, Aleksandra 
Czerwińska – Miss Nastolatek 
Ziemi Łomżyńskiej 2019/TOP 
10 Miss Polski Nastolatek 2019, 
Aleksandra Gałązka - 4 Wicemiss 
Polski Nastolatek 2019, Karolina 
Piaścik - Finalistka Miss Polski 

2019, Aleksandra Wacławek - Fi-
nalistka Miss Polski Nastolatek 
2019, Patrycja Kuzia - 2 Wice-
miss Nastolatek Ziemi Łomżyń-
skiej 2019. 

Członkinie jury zadawały 
mnóstwo pytań, by poznać za-
interesowania przyszłych Miss. 
Do organizatora konkursu już od 
ponad miesiąca spływały także 
zgłoszenia przez internet. Anna 
Kurządkowska-Kosińska zdra-

dza, że w tym roku spłynęło ich 
naprawdę dużo.

- Na ogłoszenie wyników 
castingu, wszystkie jego uczest-
niczki, będą musiały jeszcze 
chwilkę poczekać. Przed nami 
jeszcze castingi między innymi 
w Kolnie i Grajewie. Za około 
1,5 tygodnia poznamy nazwiska 
tegorocznych finalistek, które 
już na początku lutego rozpocz-
ną przygotowania do wiosen-

nej/ kwietniowej gali finałowej, 
a ta bogata będzie w wiele nie-
spodzianek. Przed nami mały 
wielki jubileusz - piąte urodziny 
konkursu Miss Ziemi Łomżyń-
skiej – mówi pełna nadziei na 
znalezienie tej najpiękniejszej 
Anna Kurządkowska-Kosińska 
organizatorka regionalnego ple-
biscytu piękności Miss Ziemi 
Łomżyńskiej i Miss Nastolatek 
Ziemi Łomżyńskiej. 

Pierwszy casting wyborów Miss  
i Miss Nastolatek Ziemi Łomżyńskiej 2020
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Meandry Losu – Powieść z nieznaną 
historią w tle, tom II, cz. 20Zenon 

Krajewski

                                                                                    
„Meandry Losu” to cykl powieściowy o trud-
nej polskiej historii w I połowie XX wieku na 
wschodnim Mazowszu (Łomża i okoliczne po-
wiaty), w którym ukazane zostały pogmatwane 
losy Polaków i Żydów w obliczu wojny, okupacji 
sowieckiej, a potem niemieckiej. Autorem jest 
Zenon Krajewski. W tym wydaniu Tygodnika 
Narew publikujemy odcinek 20 Tomu II, zatytu-
łowanego “Pod sowieckim butem”

Wysłuchaj, Panie,  
modlitwę moją

i zważ na głos mojej prośby!  
Wołam do ciebie  

w dniu mego utrapienia,
bo ty mnie wysłuchujesz.       

PS 86, 6-7                                                                       

Śmierć młodej kobiety i jej dziecka 
wstrząsnęła tak wrażliwym mężczyzną, 
jakim był dwudziestopięcioletni zaledwie 
Elian Wiernik. Nie wiedział on co ma ze 
sobą począć. W pierwszej chwili pomyślał, 
aby jak najszybciej z Setna wyjechać. Nie 
potrafił spojrzeć w oczy tak nagle owdo-
wiałemu Łynowi, dopatrując się przyczy-
ny tego dramatu  w braku swoich dosta-
tecznych umiejętności. Gdy przebrzmiały 
pierwsze pieśni żałobne, zaintonowane 
przez Zawilską, w odpowiedzi na niezbyt 
według niej stosowną pieśń Jana Kocha-
nowskiego, nieśpiesznie zebrał do torby 
swoje narzędzia i wyszedł z domu. 

Po chwili wybiegła za nim Budziszowa 
i zatrzymała, gwałtownie łapiąc go za rę-
kaw koszuli.

- Co robisz, Elian? – zapytała. – Chcesz 
już wyjechać po tym, co się stało?

- Nic tu po mnie. Moja rola skończo-
na – spojrzał na nią smutno. – Kiepsko się 
sprawiłem.

- Zrobiłeś co mogłeś. Jeśli ktoś tu zawi-
nił to tylko ja. 

- Dlaczego?
- A kto przygotował miksturę? Pewnie 

była za mocna…
- Co ty mówisz, kobieto? Nie potrafi-

łem wystarczająco szybko powstrzymać 
krwotoku…

- To było to, co podejrzewał ten doktor 
i ty. Dziecko nie dożyło urodzin a matka 
poszła za nim. Nic nie mogłeś jej pomóc. 
Zrozum to – spojrzała na niego ze współ-
czuciem. – Nie uciekaj teraz w poczuciu 
winy. Pomóż nam to wszystko ogarnąć. Mi-
chał siedzi przy niej jak skamieniały. Dzieci 
nie wiedzą co z sobą zrobić. Trzeba powia-
domić ludzi, przygotować pogrzeb… 

- Nie moja to rzecz – westchnął cięż-
ko. – Naprawdę nic tu po mnie. Nawet nie 
mogę uczestniczyć w waszych obrzędach. 
Wygląda na to, że wszystkim musisz się za-
jąć sama. On do niczego się nie nadaje, a ja 
pasuję tu jak kwiatek do kożucha.

Machnął ręką w wyrazie rezygnacji 
i ruszył w kierunku posesji Budziszowej.

- Odpocznij i ochłoń u mnie – zapro-

ponowała.  – Masz tu klucz. Ja zaraz przyj-
dę – podała mu kawałek metalu i weszła 
do domu Łyna. Tam naradziła się z Zawil-
ską, która natychmiast poszła do swojego 
domu, aby wysłać męża do Miastkowa. 
Do miejscowego stolarza i proboszcza. 
Gdy sąsiadka wróciła, Budziszowa mogła 
wreszcie pójść do siebie, aby się przebrać. 
Zastała Wiernika siedzącego przy sto-
le i wpatrującego się przez szybę w jakiś 
punkt za oknem. Nawet się nie odwrócił 
gdy weszła.

- Chyba masz rację, że nic tu po tobie 
– powiedziała nadzwyczaj spokojnie. – 
Zbieraj się stąd i wyjeżdżaj. Ja muszę zająć 
się michałowym gospodarstwem, jego ro-
dziną, wszystkim. On teraz nie nadaje się 
do niczego – westchnęła ciężko. – Chcesz 
coś zjeść przed drogą? Może kanapki ci 
zrobię?

- Nie – zaprzeczył gwałtownie. –  I tak 
bym nic nie przełknął.

- Jak uważasz – spojrzała uważnie 
w jego mokre od łez oczy. – Zrób jesz-
cze coś dla tego biednego Michała. Za-
raz będzie tu Zawilski, sąsiad i przyjaciel 
Łyna. Podwieziesz go do Miastkowa? 
Załatwi on to, co na razie nie jest w sta-
nie zrobić Michał. Zajdzie do stolarza 
i księdza. To nic, że niedziela. W ponie-
działek potrzebna będzie trumna. Trze-
ba ją zamówić.

- Podwieźć go mogę gdzie zechce, ale 
nie wiem czy mam ochotę tu wracać – sta-
nął przed nią niepewnie.

- Nie musisz. On da sobie radę. Stąd do 
Miastkowa przez las to nie jest jakaś dale-
cyja.

- No to w takim razie idę zaprzęgać ko-
nia – Elian gwałtownie otrząsnął się z apa-
tii.

- Dobrze. Nie trać czasu – nagle chlip-
nęła i gwałtownie przytuliła go do siebie. 
– I wiedz, że w niczym nie ma tu twojej 
winy. Zrobiłeś co mogłeś. Ona się po pro-
stu wykrwawiła.

Wystawę malarstwa i rysunku Edwarda Dwurni-
ka mozna oglądać w Galerii Sztuki Współczesnej 
w Łomży.

- Na 45-lecie Galerii udało się zorgani-
zować wystawę Edwarda Dwurnika. Za-
wdzięczamy to Państwowej Galerii Sztuki 
w Sopocie oraz Agencji Zegart. Ekspozy-
cję uzupełniają dwa obrazy tego znako-
mitego twórcy znajdujące się w Łomży: 
"Panorama Warszawy", będąca własnością 
Miejskiego Domu Kultury-Domu Środo-
wisk Twórczych oraz "Włoskie miasto", 
ze zbiorów Galerii Sztuki Współczesnej. 
Co ciekawe, oba obrazy powstały w latach 
70. Większość prac pochodzi z lat póź-
niejszych, głównie 80. – tłumaczy Karoli-
na Skłodowska, kierownik Galerii Sztuki 
Współczesnej. - Artysta pozostawił po 
sobie dużą spuściznę. Mamy obrazy, które 
pokazują jego twórczość w zakresie pano-
ram miejskich, inne cykle to "Sportowcy" 
, " Robotnicy" . Żartował, że ludzie, którzy 
interesują się jego twórczością chcieliby 
domki czyli panoramy miast. W jego pra-
cach widoczna jest fascynacja Nikiforem, 
choć Dwurnik wypracował własny spo-
sób przedstawiania rzeczywistości. Reje-

strował ją często w sposób dramatyczny , 
ekspresyjny. Był królem życia, jak o sobie 
mówił. Nonszalancją pokrywał wrażli-

wość i bogatą wyobraźnię. Nie wzbraniał 
się przed groteskowymi, wręcz tragiczny-
mi przedstawieniami dotyczącymi choć-

by sytuacji politycznej. Są odwołania do 
okresu zsyłki na Syberię. Wiele prac do-
tyczy lat osiemdziesiątych. Koledzy mieli 
mu nawet za złe, że w okresie stanu wojen-
nego współpracował z państwowymi gale-
riami – dodaje Karolina Skłodowska.

Dorobek artysty obejmuje ponad 3,5 
tysiąca obrazów i 10 tysięcy rysunków.

- Na 75 urodziny Edwarda Dwurnika, 
dwa lata temu, Państwowa Galeria Sztuki 
w Sopocie zorganizowała wystawę podsu-
mowującą jego dorobek, która nosiła tytuł 
"75 na 75". Wystawa cieszyła sie bardzo 
dużym zainteresowaniem w kraju. Poka-
zywana była w różnych miastach między 
innymi na zamku w Książu. Z tego została 
utworzona wystawa skromniejsza, licząca 
ponad 40 obrazów. Na wystawę składają 
się prace pochodzące ze zbiorów prywat-
nych kolekcjonerów Bogusława Deptuły 
z Warszawy, Piotra Ziajki z Sopotu oraz 
Marii i Marka Pileckich z Olsztyna - mówi 
Jerzy Zegarliński z Agencji Zegart.

Wystawa kończy w Łomży perygry-
nację prac Edwarda Dwurnika po kraju. 
W Galerii Sztuki Współczesnej w Łomży 
można oglądać ją do 5 marca 2020 roku. 

Dwurnik w Galerii Sztuki Współczesnej w Łomży

Wystawa prac Edwarda Dwurnika w Galerii Sztuki Współczesnej wzbudziła duże zainteresowanie wśród 
mieszkańców Łomży
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To dobra wiadomość przede wszyst-
kim dla mieszkańców Konarzyc: jest 
dużo bezpieczniej, ciszej, mniej spa-
lin w ich miejscowości, zabraliśmy im 
spod domów ciężki ruch - powiedział 
Marek Olbryś, wicemarszałek woje-
wództwa podlaskiego, biorący udział 
w oficjalnym otwarciu obwodnicy Ko-
narzyc na drodze wojewódzkiej 677.

Oficjalnym, ponieważ budo-
wanym od  listopada 2018 roku 
odcinkiem o długości ponad 4,6 
kilometra, tranzytowy ruch omi-
ja Konarzyce już od prawie mie-
siąca. 

- Mieszkańcy może już zapo-
mnieli jak im było ciężko w po-
przednich warunkach, to im na 
kwadrans znów wpuściliśmy tiry 
- żartował Józef Sulima, dyrektor 
Podlaskiego Zarządu Dróg Woje-
wódzkich, który z talentem sho-
wmana prowadził uroczystość 
otwarcia obwodnicy. Łomżyńska 
policja faktycznie na  niedługi 
czas zatrzymała na niej ruch dla 
bezpieczeństwa uczestników 
wydarzenia. A zebrali się w oko-
licach wjazdu na nową trasę od 
strony Łomży m. in. wicemarsza-
łek Marek Olbryś wraz z radnymi 
Sejmiku Piotrem Modzelewski 
i Jackiem Piorunkiem oraz "dro-
gowym" dyrektorem Zbignie-
wem Piotrowskim z Urzędu 
Marszałkowskiego, prezydent 
Łomży Mariusz Chrzanowski 
z zastępcą Andrzejem Garlickim, 
starosta Lech Marek Szabłowski 
i wicestarosta Maria Dziekońska, 
samorządowcy, przedstawiciele 
wykonawcy i służb nadzoru bu-

dowy, policji. Błogosławieństwo  
dla użytkowników przekazał  
ksiądz Paweł Bejger, proboszcz 
łomżyńskiej parafii Najświętszej 
Marii Panny Częstochowskiej.           

- Dla mnie jest to przede 
wszystkim inwestycja w popra-
wę bezpieczeństwa mieszkańców 
dużej miejscowości, w której jest 
szkoła, liczne sklepy, firmy, a któ-
rą tranzytowy szlak do Śniado-
wa i dalej w kierunku Warszawy 
przecinał na pół. Nie było tam 
warunków, aby przebudować 
skrzyżowania czy przygotować 
azyle na przejściach dla pieszych. 
Jest to także to pierwszy etap 
modernizacji całej drogi 677 od 
Łomży do granicy z wojewódz-
twem mazowieckim. Dziękuję za 
terminowe  i sprawne przepro-
wadzenie inwestycji  wszystkim, 
którzy byli w nią zaangażowani. 
Drugi etap, czyli około 10 kilo-

metrów do Śniadowa będziemy 
chcieli wykonać w przyszłym 
roku, w tym powinna powstać 
dokumentacja - mówił wicemar-
szałek Marek Olbryś. - Panie 
marszałku, pan wie, że jak Sulima 
powie, że będziemy robić. to bę-
dziemy i nie ma zlituj - wsparł go 
dyrektor Józef Sulima.

Jak również poinformował 
Marek Olbryś, fragment starej 
drogi przez Konarzyce przekaza-
ny będzie w zarząd łomżyńskie-
go starostwa i władze powiatu 
rozważą czy wprowadzić tam 
ograniczenia tonażu pojazdów, 
aby cały najcięższy ruch wyniósł 
się poza miejscowość. Zapowie-
dział, że w 2021 roku powinna 
się także rozpocząć przebudowa 
kolejnej ważnej drogi wojewódz-
kiej Łomża - Mężenin, która jest 
ważną trasą łączącą Łomżę z Bia-
łymstokiem. 

- To odcinek blisko 40-kilo-
metrowy, zatem trzeba będzie to 
zadanie rozłożyć na etapy - dodał 
wicemarszałek Marek Olbryś.     

Satysfakcję i radość z kolej-
nej poprawy układu komunika-
cyjnego w Łomży i okolicach 
wyraził także prezydent Mariusz 
Chrzanowski. W ocenie starosty 
Lecha Szabłowskiego obwod-
nica Konarzyc miałaby jeszcze 
większe znaczenie, gdyby do-
prowadzała ruch do Łomży, na 
węźle drogowym przy Szosie do 
Mężenina.

- Optymizmem napawają 
mnie zapowiedzi kontynuowania 
modernizacji drogi 677 - stwier-
dził starosta. 

Radny Sejmiku Jacek Pioru-
nek zaapelował  do wszystkich, 
łącznie sobą samym, o wspólny 
front na rzecz przebudowy szlaku 
Łomża - Warszawa.

- Będziemy go potrzebować, 
bo Via Baltica to perspektywa 
jeszcze kilku lat - tłumaczył.        

Budowa obwodnicy Kona-
rzyc kosztowała 42 miliony zło-
tych, w tym 38 mln dofinanso-
wania z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Podlaskiego. Powstała przede 
wszystkim nowa jezdnia o długo-
ści ponad 4,6 kilometra, ścieżka 
rowerowa, chodniki, zatoki auto-
busowe, drogi serwisowe, zatoka 
do ważenia pojazdów przez ITD.        

region

Dzieci z przedszkoli, uczniowie ze 
szkół podstawowych oraz młodzież 
wystąpili w kolejnej edycji konkursu 
kolęd i pastorałek w Kolnie. Konkurs 
o statuetkę "Rozśpiewanego Aniołka" 
pod patronatem Dziekana Kolneń-

skiego i burmistrza Kolna został zor-
ganizowany w Kolneńskim Ośrodku 
Kultury i Sportu.

- W tym roku do konkur-
su zgłosiło się 19. uczestników 
z Kolna i powiatu kolneńskiego. 

Zostali podzieleni na cztery kate-
gorie wiekowe. Cieszymy się, że 
do konkursu zgłaszają się osoby, 
które chcą kultywować tradycję 
kolęd i pastorałek - przyznaje Ali-
cja Szymańska, dyrektor Kolneń-
skiego Ośrodka Kultury i Sportu.

To nic, że pogoda wprawia 
raczej w nastrój wiosenny niż 
zimowy. Bożonarodzeniowy kli-
mat wciąż trwa.

- Mimo, że nie ma śniegu to 
my potrafimy przywołać zapach 
świątecznej choinki i nastrój wi-
gilijnej nocy. Nie ukrywam jed-
nak, iż mamy nadzieję na śnieg 
i jeszcze tej zimy pojeździmy na 
sankach – mówi Amelia Szymań-
ska, uczennica szkoły podstawo-
wej numer 2 w Kolnie.

Na zakończenie komisja kon-
kursowa ogłosiła wyniki. Laure-
aci otrzymali statuetki "Rozśpie-
wanego Aniołka". Finaliści zostali 
wyróżnieni nagrodami książko-
wymi.

Jubileuszowa  
„Gwiazdka z Nieba”

Kolędy i pastorałki w nowych aranżacjach znalazły się w programie tegoroczne-
go koncertu "Gwiazdka z Nieba", który rozbrzmiał w kościele Ojców Kapucynów 
w Łomży. Wystąpiło Studio Wokalne eMDeK pod kierunkiem Magdy Sinoff. 

Wokalistom towarzyszyli muzycy w składzie: Grzegorz Sekmistrz 
- instrumenty klawiszowe, Przemysław Kamiński - gitary elektryczna 
i akustyczna, Artur Pawelczyk - gitara basowa oraz Tomasz Swajda - 
instrumenty perkusyjne.

W czasie koncertu zostały wykonane znane kolędy, jak chociażby:  
"Śliczna Panna" czy "Narodził się Maleńki" . Wykonane zostały także 
kolędy łomżyńskie. Tak, jak co roku od dwadziestu lat w czasie kon-
certu została przeprowadzona kwesta na potrzeby świetlicy "Promy-
czek", działającej przy klasztorze i kościele Ojców Kapucynów. Udało 
się zebrać ponad 1300 złotych. 

Koncert był także okazją do podziękowania wszystkim wspierają-
cym działalność świetlicy. Podziękowania w imieniu Bractwa Trzeź-
wości prowadzącego placówkę przekazała Joanna Kleczyńska.

 W koncercie "Gwiazdka z Nieba" wystąpiły uzdolnione wokalnie dzieci i  młodzież 
ze Studia eMDeK pod kierunkiem Magdy Sinoff 

„Rozśpiewane Aniołki” w Kolnie

Choć nie ma śniegu potrafimy przywołać zimowy, świąteczny nastrój, powiedziała 
Amelia Szymańska

Na obwodnicy Konarzyc
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USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE

Układanie kostki brukowej z mate-
riału własnego i powierzonego. Pro-
jekt GRATIS. Doświadczenie, szybko 
i solidnie. Tel. 602 520 783.

P E R F E K T 
dach Hy-
d r a u l i k , 
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: po-
krycia dachowe, wymiana konstruk-
cji dachowych, kominy z klinkieru, 
podbitki, montaż okien dachowych 
i włazów, materiały. Łomża, Bogu-
szyce 17, Łukasz Just. Tel. 508 637 
509.

IWBUD Iwona Wiśniewska wypo-
życzalnia sprzętu budowlanego 
i ogrodniczego:
-młoty wyburzeniowe i inne

-zagęszczarki
-rusztowania
-piły spalinowe
-kosiarki, wykaszarki do trawy, are-
ator
-sprzęt rolniczy
Łomża, ul. Nowogrodzka 44B.
Tel. 600 011 914.

Usługo hydrauliczne PLUMBER So-
bociński Sławomir: instalacje CO, 
instalacje wodno-kanalizacyjne, 
montaż urządzeń sanitarnych, kotło-
wanie (olejowe, gazowe, węglowe), 
kolektory słoneczne, pełen zakres 
usług. Tel. 516 376 389.

Układanie kostki brukowej: podjaz-
dy, tarasy, chodniki i schody. SOLID-
NIE.
Tel. 509 981 956.

DOM

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

USŁUGI FINANSOWE

E-dyt biuro rachunkowe, Edyta So-
kołowska -  twoja pewność w roz-
liczeniach z Urzędem Skarbowym 
i ZUS. Zapraszamy: 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 Brze-
ziak ul. Wojska Polskiego 26 a, Łom-
ża. Tel.862 115 343, 696 884 735. 
Usługi w zakresie naprawy: TV, DVD 
VCR, KAMERY, LAPTOPY, MONITORY 
KOMPUTEROWE I INNE oraz montaż 
anten TV i SAT. 
www.brzesiakrtv.pl

Multi Serwis. Ser-
wis komputerowy 
i RTV, sprzedaż  
sprzętu kompute-
rowego. 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, te-
raz: MAŁACHOWSKIEGO2. TEL. 505 
997 115 

SALE WESELNE, USŁUGI WIDEOFILMOWANIE, 
ZESPOŁY MUZYCZNE

Fotografia ślubna, portretowa i oko-
licznościowa. Tel. 600 455 252, rafal-
lesicki.com

Fotografia ślubna. Tel.605 405 110.

Zespół Muzyczny Amor. Zagramy na 
weselu, studniówce, balu okoliczno-
ściowym 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

Wynajmę lokal 100 m2 w centrum 
Łomży (ul. Długa na zapleczu Dwor-
nej). Tel. 606 878 444.

Zamienię mieszkanie M-3 na ul. Pru-
sa III piętro na mieszkanie M-2 na 
parterze. Tel. 728 189 830

Sprzedam dom w Łomży 130 m2, 
wolnostojący przy ul. Jasnej lub za-
mienię na mieszkanie do 60m2. Tel. 
889 872 801.

RÓŻNE/SPRZEDAM

Oprawa obrazów Ignacy Jaworski, 

Łomża, ul. Rządowa 9a. Tel. 86 216 
57 38.

LIKWIDACJA SKLEPU Z BIELIZNĄ 
DAMSKĄ I MĘSKĄ – WYPRZEDAŻ DO 
50%. CENY JUŻ OD 5 ZŁ. „BIELIZNA 
DLAKAŻDEGO” UL. DŁUGA 19.

MOTORYZACJA

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

Elektromechanik samochodowa. 
Kompleksowy serwis klimatyzacji, 
nabijanie, odgrzybianie, sprawdze-
nie szczelności. Stara 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 ANTY-
CELULITOWY (WYŁĄCZNIE DLA KO-
BIET). Tel.532 282 383.

PRACA
Zlecę zrobienie wewnętrznej ścianki 
w domu. Tel. 604 799 732.

Zatrudnię do obsługi traka taśmo-
wego oraz pracownika gospodar-
czego z możliwością zakwaterowa-
nia. Tel. 600 289 289. 

Praca stała dla doświadczonego 
budowlańca bez nałogów, może 
być emeryt lub rencista. Wymagane 
narzędzia podstawowe, rzetelność, 
dokładność, szybkość.  3000 zł. Tel. 
600 588 666.

tel. 503 010 038
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Ferie na sportowo  
z MOSiR Łomża!

Na Ferie na Lodowisku „Biały Orlik”, półkolonie 
w wodzie i zajęcia kreatywne w Parku Wodnym za-
prasza Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łomży! 
Podczas zimowego wypoczynku łomżyński MOSiR 
zapewnia moc atrakcji i dobrą zabawę. Do wyboru 
są dwa terminy 5-dniowych turnusów: do 24 stycz-
nia lub 27-31 stycznia.

W okresie ferii zimo-
wych zachęcamy do ak-
tywnego spędzenia czasu 
z rówieśnikami. Jak co roku 
dzieci i młodzież w wie-
ku 7-12 lat mogą wybierać 
z szerokiej oferty Miejskie-
go Ośrodka Sportu i Rekre-
acji w Łomży.

"Ferie na Lodzie" przy 
ul. Katyńskiej 3 to pro-
pozycja dla amatorów ły-
żwiarstwa. W godzinach 
10.40-11.30 (II wejście) 
zajęcia prowadzone będą 
przez animatorów sportów 
zimowych. Obejmować 
one będą gry i zabawy na 
lodzie oraz naukę i dosko-
nalenie jazdy na łyżwach. 
Koszt turnusu wynosi 40 zł, 
plus ewentualna dopłata 20 
zł za wypożyczenie łyżew.

W czasie "Ferii na Wo-
dzie" w godzinach 10.00 
- 12.00 lub 12.00 - 14.00 
w Parku Wodnym przy ul. 
Wyszyńskiego 15 odby-
wać się będą gry i zabawy 
w wodzie m.in.: wodne 
gry drużynowe, zjazdy 

rurą na czas czy wyławianie skarbów. Roz-
stawiony zostanie także DMUCHANY 
TOR PRZESZKÓD!!! Koszt turnusu wy-
nosi 90 zł.

Nowością jest oferta „Ferii Kreatywnych”, 
czyli zajęć plastycznych z animatorem MO-
SiR w Sali na I piętrze Parku Wodnego. Tutaj 
również można wybrać dogodne godziny: 
9.00-10.00 lub 11.00-12.00. Koszt jednego 
turnusu to 30 zł. 

Lekkoatletyka. 
Dobry początek  

w hali
Biegacze LŁKS „PREFBET ŚNIADOWO” ŁOMŻA 
zawodami w Toruniu rozpoczęli sezon halo-
wy po zakończeniu zgrupowania w Spale. 

Sprawdzian wypadł okazale, bo 
wszyscy zawodnicy, którzy wystarto-
wali na mityngu w Toruniu, ustanowili 
rekordy życiowe. W kilku przypadkach 
są to także czołowe rezultaty w kraju. 

- Najlepiej wypadli biegacze na 
600 i 1000 metrów. W swoich star-
tach zajmowali miejsca w samej 
czołówce. Piotr Dąbrowski, debiu-
tujący w hali na 600 metrów, uzyskał 
najlepszy w tym roku czas wśród 
juniorów młodszych 1:23,50, a Igor 
Duchnowski  - również debiut - był 
trzeci z czasem 1:24,42. Oba te wy-
niki w minionym roku dawały udział 
w finale mistrzostw Polski - relacjo-
nuje Andrzej Korytkowski, prezes 
i szkoleniowiec klubu.  

Na 1000 metrów swoją serię wygrał 
Bartosz Jurak, a jego 2:35,02 to drugi  
wynik w tej kategorii w kraju. Nato-

miast Bartłomiej Folga wywalczył w in-
nym  biegu drugie miejsce z czwartym 
obecnie rezultatem (2:35,84) również 
wśród juniorów młodszych w Polsce. 

Inne wyniki zawodników PRE-
FBETU:

1000m: 2:34,39  - Dawid Likwiarz;; 
2:53,39 - Marek Kołakowski; 3:08,17 - 
Patryk Czartoszewski; 3:08,29 - Karo-
lina Dzwonkowska.

300m: 37,55 - Paweł Dąbrowski; 
48,86 Dominika Cekała.

600m: 1:28,73 Marcin Suchta.
Kolejny start również w Toruniu.

Bokserzy i jednocześnie studenci Państwowej 
Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości 
w Łomży: Dorota Bukowska, Aneta Gojko, Daniel 
Maleszewski, zostali powołani do kadry narodo-
wej na Akademickie Mistrzostwa Świata, które 
odbędą się w październiku w Katowicach - prze-
kazuje Jolanta Święszkowska, rzecznik PWSIiP.

– Braliśmy udział w Mistrzostwach 
Polski AZS w 2019 r. z myślą, aby dobrze 
się zaprezentować i osiągnąć kolejny cel 
sportowy, czyli udział w Akademickich 
Mistrzostwach Świata. Osiągamy, jako 
klub, dobre wyniki w seniorach, kade-
tach, juniorach – mówi trener Zbigniew 
Maleszewski, prezes Klubu BKS Tiger 
oraz wiceprezes Polskiego Związku Bok-
serskiego. 

Dla młodych sportowców z „Pań-
stwówki” to pierwszy udział w imprezie 
sportowej tej rangi. – Wielkie zaskoczenie 
i zaszczyt, że mogę reprezentować kraj, 
miasto i uczelnię. Musze się przygoto-
wać psychicznie i technicznie do impre-
zy – mówi Dorota Bukowska, studentka 
Wychowania fizycznego w PWSIiP, Mło-
dzieżowa Mistrzyni Polski z 2018 oraz wi-
cemistrzyni Mistrzostw Polski AZS z 2019 
roku. Trenuje w BKS Tiger w Łomży. Po-

dobnie jak jej kolega, Daniel Maleszewski, 
student Prawa w PWSIiP oraz Akademicki 
Mistrz Polski z 2019 r. – To moje pierwsze 
takie doświadczenie życiowe, będę ciężko 
pracował, aby zaprezentować się dobrze. 
Informacja o powołaniu do kadry naro-
dowej to było wielkie zaskoczenie i wy-

różnienie dla klubu, trenera i naszej trójki 
– mówi Daniel Maleszewski. 

Najbardziej utytułowaną bokser-
ką z PWSIiP jest Aneta Gojko, której 
w latach 2018-2019 udało się zdobyć 
dwa złote pasy w Młodzieżowych Mi-
strzostwach Polski oraz złoty medal 

Mistrzostw Polski Seniorek.Przed nią 
żadna Polka nie osiągnęła na krajowym 
ringu takiej „kondensacji” bokserskich 
sukcesów. Ta zawodniczka na imprezie 
międzykontynentalnej będzie reprezen-
tować barwy Klubu UKS Boxing Sokół-
ka, który prowadzi Tomasz Potapczyk. – 
Dwa lata poświęciłam na ciężkie treningi, 
czuję, że mój wysiłek został doceniony, 
a dotychczasowe wyniki zauważone. Nie 
każdy sportowiec ma możliwość udziału 
w imprezie tej rangi. Będę walczyć o zwy-
cięstwo – mówi Aneta Gojka, studentka 
Zarządzania w PWSIiP. 

Dr Tomasz Waldziński, kierownik Za-
kładu Wychowania Fizycznego w PWSIiP, 
podkreśla, że sukces studentów podnosi 
temperaturę sportowych emocji na uczel-
ni. – Jak zawsze społeczność akademicka 
będzie dopingować naszych sportow-
ców. Mam nadzieję, że ten duży sukces 
umożliwi nam w niedalekiej przyszłości 
uruchomić specjalizację trenerską z bok-
su i staniemy się ośrodkiem naukowym 
szkolącym bokserów w skali całego kraju 
– mówi dr Tomasz Waldziński. Nawiązu-
je do uprawnień, jakie nadał łomżyńskiej 
uczelni Polski Związek Bokserski w ubie-
głym roku 

Studenci PWSIiP w Kadrze Narodowej!

Aneta Gojko, 
studentka PWSIiP 
w Łomży
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Organizacja Premier Boxing Cham-
pions oficjalnie ogłosiła, że 7 marca 
w hali Barclays Ceneter na Brookly-
nie odbędzie się gala, której główną 
atrakcją będzie walka w kategorii 
ciężkiej pomiędzy Adamem Kow-
nackim (20-0, 15 KO) i Robertem 
Heleniusem (29-3, 18 KO) - infor-
muje specjalistyczny portal ringpol-
ska.pl.  

To nie będzie jeszcze wymarzona przez 
pochodzącego z Konarzyc boksera walka 
o światowy tytuł w wadze ciężkiej, ale tzw. 
eliminator do mistrzowskiego pasa federa-
cji WBA. W tym rankingu Polak zajmuje 
aktualnie trzecią pozycję, a jego rywal jest 
szósty. Mistrzem świata WBA jest Antho-
ny Joshua.

Ringpolska.pl cytuje wypowiedź 
Adama Kownackiego, gdy już ustalone 
zostały warunki pojedynku: - Wspaniale 
będzie zaboksować w Barclays Center po 
raz dziesiąty. Poprzednich dziewięć walk 
tutaj wygrałem i 7 marca nie będzie ina-
czej. Cieszę się, że mój pojedynek pokaże 
telewizja FOX, przy moim stylu na pewne 
będzie się dużo działo, tę walkę trzeba zo-
baczyć! Wiem, że Helenius będzie chciał 
sprawić sensację i zabrać mi miejsce w ran-
kingach, ale ja do tego nie dopuszczę. Po 
tym pojedynku chcę zwycięzcy rewanżu 
Wilder - Fury!

W innych medialnych przekazach Ba-
byface mówił też, że czuje znów adrenali-
nę i radość na myśl o powrocie do ringu 
i spotkaniu z polskimi kibicami.    - Przygo-
tuję się tak jak zawsze, ci sami trenerzy, ta 

sama dieta. Po co cokolwiek zmieniać, jeśli 
dobrze działa? - przekazał Adam Kownac-
ki. 

Podkreślał też, że z szacunkiem pod-
chodzi do swojego najbliższego przeciw-
nika i nie zamierza go lekceważyć. Zde-
cydował się na obóz przygotowawczy 
blisko swojego zamieszkania, ponieważ 
ma kilkumiesięcznego synka i nie wy-
obraża sobie, że miałby się martwić, co 
się z nim dzieje.

Nadziei związanych z walką nie ukry-
wa też rywal łomżyniaka, dwumetrowy 
Fin o przydomku Nordycki Koszmar. Jego 
słowa przytacza ringpolska.pl.

- To jedna z moich ostatnich szans. 
Nie byłem tak podekscytowany od czasu 
walki z Teperem w Niemczech - mówi Ro-
bert Helenius. - Kownacki to agresywny 

pięściarz, który nigdy nie odpuszcza, cią-
gle zadaje ciosy. Kluczem do zwycięstwa 
będzie dobra forma fizyczna i kondycja. 
Dlatego właśnie, szykując się na Kownac-
kiego, dodaliśmy trochę treningów kardio, 
zmieniłem dietę, skorygowaliśmy zajęcia 
treningowe. Ustalimy odpowiednią stra-
tegię, wiem, jak mam z nim boksować. 
Walczyłem w przeszłości z podobnymi za-
wodnikami i mam na nich sposób. Wiem, 
że moje ciosy dużo ważą, jestem w świet-
nej formie i mogę go pokonać. Zdecydo-
wałem się też na trening mentalny, czego 
nie robiłem od lat. Nie mogę doczekać się 
tego pojedynku.

Adam Kownacki w krótkim wywiadzie 
dla "Super Expressu":

- Dominic Breazeale chciał z tobą wal-
czyć i teraz kpi, że stchórzyłeś przed nim 

i wolisz walczyć z rozbitym gościem, żeby 
dalej budować swój rekord bezpiecznymi 
walkami...

Adam Kownacki: - Breazeale był na 
liście moim potencjalnych przeciwników, 
ale za wysoko się wycenił. Helenius przy-
stał na nasze warunki. Nie uważam, że jest 
kelnerem. Ma dobry rekord i to jest waga 
ciężka, wszystko może się zdarzyć. Nie 
lekceważę żadnego przeciwnika. O Chri-
sie Arreoli też mówili, że jest już emery-
tem, a zaskoczył wszystkich i mnie też 
w czasie naszej ostatniej walki. Wygrałem, 
ale to nie był spacerek.

- Masz małego synka. Nie budzi cię 
w nocy?

- Budzi, ale nie przeszkadza mi to. Nie 
mógłbym wyjechać teraz na obóz trenin-
gowy z dala od mojej rodziny. Za bardzo 
bym za nimi tęsknił i martwiłbym się co 
się z nimi dzieje. Moi bliscy dają mi wspar-
cie i siłę.

Decyzja Adama Kownackiego o wy-
borze kolejnego rywala wzbudziła kontro-
wersje. Przede wszystkim czy jest to krok 
w kierunku walki o mistrzowski tytuł czy 
wręcz przeciwnie. Babyface podtrzymuje 
deklarację, że chce być pierwszym pol-
skim mistrzem świata wagi ciężkiej, a są 
eksperci, którzy w jego działaniach widza 
bardzo przemyślaną strategię, która ma 
do tego doprowadzić. Nie przypadkiem 
"Keith Conolly, menadżer Adama Kow-
nackiego został uznany przez BWAA (sto-
warzyszenie amerykańskich dziennikarzy 
bokserskich) za Menadżera Roku 2019. 
Conolly'ego, współpracującego także 
m.in. z Danielem Jacobsem, Siergiejem 
Dieriewianczenką i Richardem Com-
meyem, wyróżniono za wynegocjowanie 
wielomilionowych kontraktów dla swoich 
podopiecznych".

Babyface kontra Nordycki Koszmar   
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RĘCZNA MYJNIA
ZBIGNIEW JAKACKI

 602 422 762

 Łomza, ul. Nowogrodzka 24

-CZYSZCZENIE I KONSERWACJA 
TAPICEREK SKÓRZANYCH

-ODŚWIEŻANIE I KOREKTA POWŁOK 
LAKIERNICZYCH

-CERAMICZNE I SZKLANE POWŁOKI
ZABEZPIECZAJĄCE

-TWARDE WOSKI OCHRONNE
-GLINKOWANIE I INSPEKCJA POWŁOK

LAKIERNICZYCH

8 lutego 
godz. 17.00 
Centrum Kultury przy 
Szkołach Katolickich, 
bilety do nabycia 
w redakcji Telewizji 
Narew, Stary Rynek 13, 
tel. 86 2167 444


