
Uroczysta gala 18. Dywizji Zme-
chanizowanej odbyła się w murach 
Państwowej Wyższej Szkole Informa-
tyki i Przedsiębiorczości w Łomży. 23 
stycznia 1920 roku powstała w od-
radzającej się Polsce 18 Dywizja Pie-
choty. Miała w Łomży siedzibę sztabu 
i nosiła przydomek "Łomżyńskiej" 
(w niektórych źródłach pojawia się 
także nazwa 18 Dywizja Piechoty 
"Ziemi Łomżyńskiej").

Tradycje tej formacji nawią-
zującej także numerem do 1918 
roku, w którym Polska odzyskała 
niepodległość, postanowiła pod-
jąć najnowsza w Wojsku Polskim 
18 Dywizja Zmechanizowana.        

- Czujemy się spadkobierca-
mi 18. Dywizji Piechoty – mó-

wił generał dr Jarosław Groma-
dziński, dowódca 18. Dywizji 
Zmechanizowanej im. gen. bro-
ni Tadeusza Buka, która nosi 
przydomek "Żelaznej". - Została 
sformowana 23 stycznia 1920 
roku i od razu poszła walczyć na 
froncie. A Łomża? Skoro jest 18 
Dywizja na Ścianie Wschodniej, 
to sercem wracamy do miejsca, 
z którego 18. Dywizja Piechoty 
się wywodziła, czyli wracamy do 
Łomży - dodał.

Wprawdzie siedzibą jej do-
wództwa będą Siedlce, ale Łom-
ża ma swój znaczący udział 
w strukturze nowej dywizji. Od 
17 września ubiegłego roku trwa  
tu formowanie stanowiącego jej 
część 18 Pułku Logistycznego. 
Dowodzi nim pułkownik Paweł 
Gałązka. 

Uczestnicy zgromadzili się 
w reprezentacyjnej auli PWSIiP.  
Rektor uczelni, profesor Dariusz 
Surowik, był jedną z osób uho-
norowanych przez generała Ja-
rosława Gromadzińskiego meda-

lem „Tradycja & Współczesność”, 
a o historii 18 Dywizji Piechoty 
opowiedział związany z  uczelnią 
oraz Instytutem Pamięci Narodo-
wej dr hab. Krzysztof Sychowicz, 
prof. PWSIiP. Została utworzona 
formalnie na podstawie rozka-
zu ministra spraw wojskowych 
z 23 stycznia 1920 r.  Ostatecz-
nie 18DP, w kształcie, w jakim 
dotrwała do końca wojny polsko 
- bolszewickiej, powstała 7 marca 
1920 r., kiedy to wszystkie pułki, 
które weszły w jej skład skupiły 
się na Froncie Podolskim. Do-
wódcą dywizji został pochodzą-
cy z armii austro - węgierskiej 
gen. Franciszek Krajowski.

Historyk mówił też m. in. 
o działaniach dywizji podczas 
wojny polsko-bolszewickiej oraz 
w kampanii wrześniowej 1939 
roku. Podkreślał, że w skład dy-
wizji wchodził 33. Pułk Piechoty, 
który stacjonował w koszarach 
przy al. Legionów, a dowodzony 
przez Stanisława Raganowicza 
bronił Łomży na fortach w Piąt-

nicy w lipcu 1920 roku. Przy-
pomniał także postać generała 
Czesława Młot-Fijałkowskiego, 
który od 1929 do 1939 roku był 
dowódcą 18. Dywizji Piechoty. 
Jej sztab znajdował się w budyn-
ku przy ul. Polowej 53.

Do historycznych tradycji 
nawiązał także w przekazach 
medialnych mjr Przemysław 
Lipczyński, oficer prasowy 18 
Dywizji Zmechanizowanej. Jak 
przypomina, 18  Dywizja Pie-
choty swój rodowód wywodziła 
z pułków „Błękitnej Armii” gen. 
Józefa Hallera. Dowódcą  został  
gen. Franciszek Krajowski, do-
skonały taktyk, twardy i rzetelny 
żołnierz, który nigdy nie dał się 
pobić słynnej konnej armii Bu-
dionnego. W 1920 roku, podczas 
wojny polsko-bolszewickiej, sto-
czył z nią kilkadziesiąt potyczek 
i bitew, wśród których były wiel-
kie starcia pod Ostrogiem, Dub-
nem i Brodami. 

W XVI-wiecznej Katedrze św. Michała 
Archanioła w Łomży, w krypcie bisku-
pów łomżyńskich pod kaplicą z ob-
razem Matki Bożej Pięknej Miłości, 
spoczął ksiądz biskup Stanisław Józef 
Stefanek, szósty ordynariusz Diecezji 
Łomżyńskiej. - Kochał swoją Katedrę, 
w której modlił się i na którą spoglą-
dał 15 lat z okien Domu Biskupów 
łomżyńskich, spoczął w niej – można 
powiedzieć – pod sercem Matki Bożej, 
którą czcił i która już teraz wychodzi 
na spotkanie z nim – żegnał zmarłe-
go poprzednika obecny biskup Janusz 
Stepnowski.      

Stanisław Józef Stefanek (bi-
skup w latach 1996 – 2011) jest 
czwartym z ordynariuszy, które-
go miejscem wiecznego spoczyn-
ku jest Matka Kościołów Ziemi 
Łomżyńskiej. Wcześniej zostali 
tu pochowani: Stanisław Kostka 
Łukomski (1926 – 1948), Cze-
sław Falkowski (1949 – 1969), 
Mikołaj Sasinowski (1970 – 
1982). Romuald Jałbrzykowski 

(1926) spoczywa w Białymsto-
ku, a Juliusz Paetz (1982 – 1996) 
w Poznaniu.  

UROCZYSTOŚCI

Biskup Stanisław Stefanek 
zmarł 17 stycznia w szpitalu 
w Lublinie. Uroczystości pogrze-
bowe w Łomży rozpoczęły się 
od poniedziałku 20 stycznia. Jan 
Stefanek, brat zmarłego, dzięko-
wał biskupowi Januszowi Step-
nowskiemu i całej wspólnocie 
łomżyńskiego Kościoła oraz wła-
dzom świeckim za ten kilkudnio-
wy okres żałobny, dzięki któremu 
wszyscy mieli możność pożegnać 
kapłana.

Czwartek 23 stycznia był 
w mieście dniem żałoby na 
mocy decyzji prezydenta Ma-
riusza Chrzanowskiego i Rady 
Miejskiej. 
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Pożegnanie biskupa Stanisława Stefanka. 
Podziękowaliśmy za dar Jego życia

100-lecie 18 Dywizji Piechoty w Łomży. Siła tradycji 
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„Opowiadać bajki i wtedy się wygra”. 
Krynicka ujawniła tajemnicę suk-
cesów wyborczych PiS! - pod takimi 
lub zbliżonymi nagłówkami wiele 
krajowych mediów  i mediów spo-
łecznościowych dało "drugą młodość" 
rozmowie, jaką dla Telewizji Narew 
przeprowadziła w ubiegłym roku 
w cyklu "Na Starym Rynku" redaktor 
Marlena Siok.

Zaczęło się od asystenta poseł 
Katarzyny Lubnauer (była lider-
ka Nowoczesnej). Maksymilian 
Henzel odnalazł  naszą rozmowę 
z listopada 2019 roku, błędnie 
napisał, że pochodzi ze stycznia 
2020 i umieścił na Twitterze. Te-
mat podchwycił portal  shareinfo.
pl, a potem już kolejne z tytułami 
o "bolesnej szczerości" i "ujaw-
nianiu kulis kampanii wyborczej" 
Prawa i Sprawiedliwości. Berna-
deta Krynicka ubiegała się w paź-
dzierniku ubiegłego roku  o po-
selską reelekcję z listy tej partii. 
Włączyły się także ze swoimi 
komentarzami media społeczno-
ściowe.

Prezentujemy fragment pu-
blikacji z shareinfo.pl, od której 
się wszystko zaczęło, a także z in-
nych mediów. Zachowujemy po-
pełnione przez owe redakcję błę-
dy, np. co do daty opublikowania 
wywiadu w Telewizji Narew czy 
informacji, jakoby to portal Onet 
pierwszy zauważył, że Bernadeta 
Krynicka ubiega się o stanowisko 
dyrektora Szpitala Wojewódzkie-
go w Łomży.            

"– To jest być może prawdzi-
wa polityka, żeby mówić ludziom 
to, co chcą usłyszeć. Opowiadać 
bajki i wtedy może się wygra – 
powiedziała w rozmowie z Tele-
wizją Narew była posłanka PiS 
Bernadeta Krynicka. – Najlepiej 
mówić bajki i opowiadać o ma-
rzeniach – dodała.

Krynicka udzieliła wywia-
du w połowie grudnia zeszłe-
go roku, dopiero teraz jednak 

nagranie zostało udostępnione 
w internecie. Była posłanka, któ-
ra stała się symbolem braku em-
patii polityków partii Jarosława 
Kaczyńskiego w czasie protestu 
osób niepełnosprawnych w Sej-
mie, nie zaprzeczyła, że recep-
tą na sukces jest okłamywanie 
wyborców. – To jest taka pew-
na manipulacja – stwierdziła, 
opisując strategię, którą stosuje 
z powodzeniem PiS w kampa-
niach politycznych.

W październikowych wybo-
rach parlamentarnych Krynickiej 
nie udało dostać się do Sejmu. Po 
porażce wróciła do pracy w Szpi-
talu Wojewódzkim w Łomży, ale 
już nie jako pielęgniarka, lecz na 
stanowisko kierownicze. Kilka 
dni temu portal Onet poinfor-

mował, że była posłanka chce zo-
stać dyrektorem placówki i złoży-
ła już swoją ofertę".

I inny fragment:  
"Bernadeta Krynicka była 

gościem programu z cyklu "Na 
starym rynku" w Telewizji Na-
rew. Choć rozmowa odbyła się 
w grudniu, teraz Maksymilian 
Henzel, asystent posłanki  Kata-
rzyny Lubnauer, zamieścił frag-
ment na Twitterze.

Krynicka była pytana o to, jak 
czuje się z tym, że nie uzyskała 
mandatu w wyborach parlamen-
tarnych. Była posłanka zapewni-
ła, że choć przegrała, wynik jest 
dla niej "powodem do dumy" 
i "sukcesem". Jednocześnie przy-
znała, że zakładała, że jej wynik 
będzie lepszy.

W mediach społecznościo-
wych komentowany jest jed-
nak inny cytat słów Krynickiej. 
- Niestety społeczeństwo nasze 
lubi bajkopisarzy, ludzie nie lu-
bią prawdy słuchać. A ja jestem 
niepoprawna politycznie, szcze-
ra i otwarta. Tacy ludzie nie są 
w cenie w Polsce i w Łomży. Nie 
wyobrażam sobie, że poseł może 
zrobić w mieście więcej, niż ja 
zrobiłam - zaczęła.

Oceniła, że "starania posłów 
niekoniecznie przekładają się na 
wynik" i wreszcie stwierdziła: - 
Myślę, że najlepiej opowiadać 
bajki i mówić o marzeniach. To 
jest taka pewna manipulacja, być 
może prawdziwa polityka, żeby 
mówić ludziom to, czego chcą 
słuchać. Wtedy może się wygra.

Henzel ten fragment wypo-
wiedzi skomentował słowami: 
"Była posłanka PiS w przypływie 
szczerości o metodach działania 
partii. 'Najlepiej opowiadać baj-
ki'".

*   *   *
KOMENTARZ

Kilka refleksji nasuwa się 
w związku z publikacjami do-
tyczącymi wywiadu redaktor 
Marleny Siok z poseł poprzedniej 
kadencji Bernadetą Krynicką. 
Media krytyczne wobec rządu 
PiS ochoczo podchwyciły wątek 
kampanijnych obietnic polityków. 
Tyle, że metoda obiecywania wię-
cej niż czasami ma się możliwość 
spełnić, jest i ponadczasowa i po-
nadpartyjna. Co więcej, wyborcy 
polscy (i światowi) ją doskonale 
znają i naprawdę na "bajki" nie 
dają się nabrać. Zatem gromkie 
ogłaszanie, że ujawniona została 
jakaś "tajemna prawda" można 
zestawić tylko z obwieszczaniem, 
że Kolumb odkrył Amerykę, pod-
czas gdy mieszkali już tam India-
nie.

Sprawa ujawnia też po raz 
kolejny kapitał, jakim dysponu-
je Bernadeta Krynicka. Kryty-
kowana czy chwalona, ale jest 
rozpoznawalna i budzi zaintere-
sowanie nie tylko w Łomży czy 
regionie. Wcale się nie zdziwimy 
jeżeli jeszcze z procentów od tego 
kapitału była poseł skorzysta.

Wreszcie kwestia trzecia. 
Media, w większości takie z am-
bicjami  kształtowania opinii na 
poziomie krajowym, które pod-
chwyciły temat, podały, że rozmo-
wa powstała w Telewizji Narew, 
ale żadne nie zadało sobie mini-
malnego trudu, aby docenić po-
daniem nazwiska pracę koleżan-
ki po fachu albo sprawdzić, że ten 
"stary rynek"  to jednak nazwa 
własna (w dodatku historyczna), 
którą reguły ortografii każą pisać 
z dużych liter.                  

Bernadeta Krynicka muzą opozycji? 

W wieku 98 lat 22 stycznia zmarł  
Bronisław Makieła. Pogrążona w bólu  
i smutku Rodzina informuje, że wystawienie ciała 
będzie miało miejsce 29 stycznia (środa) w  Domu 
Pogrzebowym „Marczyk” przy ul. Przykoszaro-
wej, o godzinie 16.00. Uroczystości pogrzebowe 
odbędą się w czwartek 30 stycznia, rozpocznie je 
Msza Święta w Kaplicy w Domu Pogrzebowym 
„Marczyk” o godzinie 13.00. Bronisław Makieła 
spocznie w rodzinnym grobie na Łomżyńskim 
Cmentarzu przy ul. Mikołaja Kopernika.

Żegnaj Biskupie Niezłomny! 
Z pełną świadomością używam określenia stosowanego 

w odniesieniu do żołnierzy, którzy nigdy nie zwątpili, że Pol-
ska sowiecka nie jest naszą Polską. Był bowiem długo już po 
wojnie, a nawet po „zmianie” ustroju czas, gdy trzeba było 
nadludzkiej mocy, by znów przeciwstawić się złu, które miało 
postawić Polskę w szeregu winowajców zbrodni, których nasz 
naród w rzeczywistości był ofiarą. Symbolem i kulminacją tych 
działań była 60. rocznica tragedii w Jedwabnem.

Byłeś już wówczas naszym pasterzem. Z ogromnym mę-
stwem wystąpiłeś w obronie nas, żyjących na tej ziemi. I taki 
byłeś przez cały czas swej kapłańskiej posługi na Ziemi Łom-
żyńskiej. Dziękujemy Ci za to wspaniały Kapłanie. 

Pozostaniesz w naszych sercach.
Artur Filipkowski 
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Specyfika zarządzania nieruchomo-
ściami opiera się na odmienności 
każdego z budynków. W związku 
z tym, praca administratora wymaga 
indywidualnego podejścia do sprawy 
oraz wprowadzania przemyślanych 
rozwiązań, między innymi w zakre-
sie prowadzonych konserwacji oraz 
remontów. Jednak należy pamiętać, 
że praca nie kończy się na dbaniu 
o budynek. Fundamentem działal-
ności jest odpowiadanie na potrzeby 
mieszkańców. Wspólnoty mieszka-
niowe tworzą ludzie, a zarządca powi-
nien być jedynie odzwierciedleniem 
ich głosu.

Blisko 15 lat istnienia firmy 
"Mienie" pozwoliło nam zetknąć 
się z wieloma zagadnieniami 
i potrzebami zgłaszanymi przez 
wspólnoty. W efekcie możemy 
szczycić się bogatym doświad-
czeniem w zarządzaniu. Najwyż-
szej jakości usługi gwarantujemy 
dzięki współpracy ze sprawdzo-
nymi specjalistami z branży elek-
trycznej, hydraulicznej, gazowej, 
budowlanej i nie tylko.

Rozwój firmy

W zasobach firmy "Mienie" 
Administratorzy Nieruchomości 
znajdują się 32 wspólnoty miesz-
kaniowe na terenie Łomży. Firma 
zarządza również budynkami w   
Ostrołęce, pobliskim Laskowcu, 
Szczuczynie, Piątnicy oraz Ma-
łym Płocku. Oprócz budynków 
mieszkalnych firma zarządza bu-
dynkami Skarbu Państwa, tj. nie-
ruchomościami przy ul. Nowej 2 
oraz budynkiem edukacyjno- ad-
ministracyjno- biurowym przy 
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 
w Łomży. Powierzchnia admini-
strowana łącznie osiąga metraż 
55 810,52 m2. 

Ubiegły rok sprzyjał dyna-
micznemu rozwojowi firmy. Od 
września, interesanci mogą zna-
leźć naszą siedzibę w wyremon-
towanej kamienicy pod adresem: 
ul. Stary Rynek 8 lok. 2. Właści-
cielka, Iwona Perkowska, zade-
cydowała również o rozszerze-
niu dotychczasowej działalności 
o pośrednictwo w obrocie nieru-
chomościami. Powyższe zmiany 
skutkowały zatrudnieniem no-
wych, kompetentnych pracow-
ników, tak, aby przy zwiększeniu 
obowiązków, obsługa mieszkań-
ców pozostała na najwyższym 
poziomie.

Licencjonowany admini-
strator Iwona Perkowska nie 
boi się wyzwań i wraz ze swoim 
zespołem wykwalifikowanych 

pracowników podejmuje się 
wymagających spraw. Przykła-
dem jest remont wind w budyn-
ku administracji publicznej przy 
ul. Nowej 2, których standardy 
spełniają teraz najwyższe wyma-
gania, termomodernizacje bu-

dynków oraz inwestycje w nowe 
technologie. Racjonalne dys-
ponowanie środkami wspólnot 
sprawia, że mieszkańcy zarzą-
dzanych nieruchomości nie od-
notowują znaczących podwy-
żek czynszów, które większości 

przypadków pozostają na pozio-
mie z lat ubiegłych. 

Rok wielkich zadań

W 2020 roku przed firmą 
stoi wiele wyzwań. W planach 

jest termomodernizacja wy-
branych budynków z zasobów 
firmy, której koszty - z uzyska-
nymi środkami z Banku Gospo-
darstwa Krajowego - przekroczą 
1,3 mln zł.

W związku z pozyskiwaniem 
nowych budynków na terenie 
Ostrołęki, niebawem powstanie 
tam stała siedziba firmy "Mienie" 
Administratorzy Nieruchomo-
ści, ułatwiająca kontakt z miesz-
kańcami tego miasta. 

Firma planuje pozyskać 
i wykorzystać środki unijne 
na montaż paneli fotowol-
taicznych na budynkach, co 
przyczyni się do  obniżenia 
kosztów energii elektrycznej 
oraz wesprze ochronę środo-
wiska. Pojawią się również 
rozwiązania, które wychodzą 
na przeciw potrzebom miesz-
kańców korzystających z sieci 
-  firma w kwietniu 2020 roku 
uruchomi dostęp do platformy 
internetowej, która po zalogo-
waniu na indywidualne konto 
pozwala na wgląd do istotnych 
danych, np,  rozliczeń, stanu ra-
chunków, itp. oraz ułatwia ko-
munikację między mieszkańca-
mi a administratorem.

Nieruchomości.  
Potrzeby mieszkańców najważniejsze

Od lewej 
Justyna 
Blusiewicz, 
Marzena 
Rutkowska 
i Iwona 
Perkowska



4 www.narew.infowydarzenia

W rocznicę wybuchu Powstania 
Styczniowego władze Miasta Łomża, 
Powiatu Łomżyńskiego oraz przed-
stawiciele wojska, harcerzy i Łom-
żyńskiego Towarzystwa Naukowego 
imienia Wagów złożyli kwiaty i zapa-
lili znicze pod pomnikiem Bohaterów 
Powstania Styczniowego przy Szosie 
Zambrowskiej. Pomnik Bohaterów 
Powstania Styczniowego znajduje się 
w miejscu straceń z okresu Powstania 
Styczniowego, na tzw. Mokrej Łączce, 
gdzie znajduje się również zbiorowa 
mogiła powstańców styczniowych.

Na odsłoniętym 2 listopada 
1916 roku, z inicjatywy E. Za-
jączkowskiego, pomniku – gła-

zie widnieje napis „1863 - BO-
JOWNIKOM ZA WOLNOŚĆ 
OJCZYZNY RODACY”. Obok 
znajdują się dwie tablice zawie-
rające nazwiska powstańców 
straconych w Łomży w latach po-
wstania:

- zabitych przez rozstrzelanie: 
Konstanty Kulesza, Sylwester 
Jewreinow, Jan Chodkiewicz, 
Izrael Chonczak, Władysław 
Iczkowski, Tomasz Kojka, Alek-
sander Koniński, Julian Obucho-
wicz, Krajewski, Szumski;

- powieszonych: Dominik 
Trzciński, Franciszek Stoduba, 
Stanisław Banach, Ignacy Bru-
liński, Józef Michalski, Antoni 

Brzóska, Cyprian Januszczyk, 
Fabian Konopka, Andrzej Kruli-
kowski, Chrzanowski.

W czasie Powstania Stycz-
niowego, m.in. na Ziemi Łom-
żyńskiej działał liczący nawet 
do tysiąca osób, oddział Józefa 
Konstantego Ramotowskiego 
„Wawra”, który w 1830 roku 
ukończył w Łomży Szkołę Wo-
jewódzką.

Okolicznościową modlitwę 
odmówił kapucyn o. Jan Boń-
kowski. Znicze zostały zapalone 
również na mogile nieznanego 
powstańca zabitego przez koza-
ków, znajdującej się na cmenta-
rzu przy ul. M. Kopernika.

Tu dokonała się wielka zbrodnia,  
ale i wielkie bohaterstwo łomżyniaków

W okresie Bitwy Warszaw-
skiej, nad Wkrą, powstrzymywa-
ła natarcia oddziałów bolszewic-
kich. Brała też udział w walkach 
z III Korpusem Konnym Gaja. 
Po bitwie nad Wkrą walczyła na 
Wołyniu i Polesiu. 

- Była jedną z nielicznych dy-
wizji w Wojsku Polskim, która ni-
gdy nie skapitulowała, zarówno 
w wojnie polsko - bolszewickiej 
oraz wojnie obronnej 1939 roku 
- podkreślał mjr Przemysław Lip-
czyński.

Gala była też okazją do wrę-
czenia wyróżnień dla osób i in-
stytucji wspierających 18. Dywi-
zję Zmechanizowaną. Medale 
„Tradycja & Współczesność” 
z rąk gen. dyw. dr Jarosława Gro-

madzińskiego, odebrało kilka-
dziesiąt osób -  przedstawiciele 
władz państwowych i samorzą-
dowych, służb mundurowych, 
a także naukowcy, przedsiębior-
cy, społecznicy.

Elementem gali była także 
prezentacja i promocja gry stra-
tegicznej "18 Dywizja Piechoty 
w wojnie polsko - bolszewickiej", 
a zwieńczeniem koncert Repre-
zentacyjnego Zespołu Artystycz-
nego Wojska Polskiego z m.in.: 
utworami z okresu II Rzeczy-
pospolitej oraz wojny obronnej 
1939  r. Na parkingu przy ul. 
Akademickiej można było zoba-
czyć kilka nowoczesnych wozów 
będących na wyposażeniu tak 
zwanej „żelaznej dywizji”. 

100-lecie 18 Dywizji Piechoty  
w Łomży. Siła tradycji 

RYS HISTORYCZNY
Historia 18. Dywizji Zmechanizo-
wanej rozpoczęła się w 2018 roku, 
formowanie tego związku taktycz-
nego wyniknęło z priorytetów okre-
ślonych w  głównych kierunkach 
rozwoju sił zbrojnych RP oraz ich 
przygotowań do obrony państwa 
na lata 2017-2026. W dniu 17 wrze-
śnia 2018 r. uroczyście na dowódcę 
dywizji wyznaczono gen. dyw. dr 
Jarosława Gromadzińskiego.

TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
DECYZJA Nr 57/MON MINISTRA 
OBRONY NARODOWEJ z dnia 10 
kwietnia 2019 r. w sprawie przejęcia 
dziedzictwa tradycji, nadania imie-
nia patrona i ustanowienia dorocz-
nego Święta 18. Dywizji Zmechani-

zowanej (fragment)
§ 1. 18. Dywizja Zmechanizowana:
1) przejmuje i z honorem kultywuje 
dziedzictwo tradycji:
a) 7. Dywizji Strzelców (1919),
b) Grupy Taktycznej gen. Laurenta 
Bonina (1919),
c) Grupy gen. Franciszka Krajow-
skiego (1919),
d) 18. Dywizji Piechoty (1920-1939);
2) przyjmuje imię gen. broni Tade-
usza Buka.
§ 2. Ustanawia się doroczne Świę-
to 18. Dywizji Zmechanizowanej 
w dniu 5 września.
DECYZJA Nr 75/MON MINISTRA 
OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 
maja 2019 r. w sprawie wprowadze-
nia odznaki pamiątkowej, oznaki 
rozpoznawczej oraz proporczyka 

na beret żołnierzy Dowództwa 18. 
Dywizji Zmechanizowanej im. gen. 
broni Tadeusza Buka
§ 1. Wprowadza się:
1) odznakę pamiątkową, zwaną 
dalej „odznaką”, Dowództwa 18. 
Dywizji Zmechanizowanej im. gen. 
broni Tadeusza Buka, zwanego da-
lej „18DZ”;
2) oznakę rozpoznawczą, zwaną da-
lej „oznaką”, 18DZ;
3) proporczyk na beret żołnierzy, 
zwany dalej „proporczykiem”, 18DZ.
  
WZÓR OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ
DOWÓDZTWA 18. DYWIZJI 
ZMECHANIZOWANEJ
IM. GEN. BRONI TADEUSZA BUKA
NA MUDUR WYJŚCIOWY I POLOWY
WZÓR PROPORCZYKA NA BERET 

ŻOŁNIERZY
DOWÓDZTWA 18. DYWIZJI 
ZMECHANIZOWANEJ
IM. GEN. BRONI TADEUSZA BUKA
STRUKTURA
  - Dowództwo i sztab 18. DZ – Sie-
dlce
  - 18.Batalion Dowodzenia - Siedlce 
(w trakcie formowania)

  - 1.Warszawska Brygada Pancerna 
im. gen. Tadeusza Kościuszki - We-
soła
   - 19.Brygada Zmechanizowana - 
Lublin (w trakcie formowania)
   - 21.Brygada Strzelców Podhalań-
skich im. gen. bryg. Mieczysława 
Boruty-Spiechowicza - Rzeszów. 
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Poznajmy się jeszcze raz: ja 
jestem Śnieżka, to są Superpies i 
Turbokot, a to Misiek ze skarbem. 
Zapraszamy do głębi strachu i Kina 
Millenium
Repertuar 31 stycznia – 6 lutego 

Piątek 31 stycznia 
Duża sala: Śnieżka i Fantastyczna 
Siódemka - godz. 140:00; Super-
pies i Turbokot – godz. 16:00; 1917  

– godz. 18:00; Poznajmy się jeszcze 
raz – godz. 20:15.
Mała sala: Szybcy i Śnieżni – godz. 
12:00; Misiek i chiński skarb – godz. 
14:00;  Głębia strachu -godz. 16:00, 
18:00 i 20:00. 
Sobota 1 lutego
Duża sala: Śnieżka i Fantastyczna 
Siódemka - godz. 10:00 i 14:00; Su-
perpies i Turbokot – godz. 12:00 i 
16:00; 1917  – godz. 18:00; Poznaj-
my się jeszcze raz – godz. 20:15.
Mała sala: Misiek i chiński skarb – 
godz. 10:00 i 14:00;  Szybcy i Śnieżni 
– godz. 12:00; Głębia strachu -godz. 
16:00, 18:00 i 20:00.    
Niedziela 2 lutego 
Duża sala: Śnieżka i Fantastyczna 

Siódemka - godz. 10:00 i 14:00; Su-
perpies i Turbokot – godz. 12:00 i 
16:00; 1917  – godz. 18:00; Poznaj-
my się jeszcze raz – godz. 20:15.
Mała sala: Misiek i chiński skarb – 
godz. 10:00 i 14:00;  Szybcy i Śnieżni 
– godz. 12:00; Głębia strachu - godz. 
16:00, 18:00 i 20:00.         
Poniedziałek 3 lutego
Duża sala: Śnieżka i Fantastyczna 
Siódemka – godz. 14:00; Superpies 
i Turbokot – godz. 16:00; 1917  – 
godz. 18:00; Poznajmy się jeszcze 
raz – godz. 20:15. 
Mała sala: Szybcy i Śnieżni – godz. 
12:00; Misiek i chiński skarb – godz. 
14:00;  Głębia strachu - godz. 16:00, 
18:00 i 20:00.      

Wtorek 4 lutego  
Duża sala: Śnieżka i Fantastyczna 
Siódemka – godz. 14:00; Superpies 
i Turbokot – godz. 16:00; 1917  – 
godz. 18:00; Poznajmy się jeszcze 
raz – godz. 20:15. 
Mała sala: Szybcy i Śnieżni – godz. 
12:00; Misiek i chiński skarb – godz. 
14:00;  Głębia strachu - godz. 16:00, 
18:00 i 20:00.              
Środa 5 lutego 
Duża sala: Śnieżka i Fantastyczna 
Siódemka – godz. 14:00; Superpies 
i Turbokot – godz. 16:00; 1917 – 
godz. 18:00; Poznajmy się jeszcze 
raz – godz. 20:15. 
Mała sala: Szybcy i Śnieżni – godz. 
12:00; Misiek i chiński skarb – godz. 

14:00;  Głębia strachu - godz. 16:00, 
18:00 i 20:00.                
Czwartek 6 lutego
Duża sala: Śnieżka i Fantastyczna 
Siódemka – godz. 14:00; Superpies 
i Turbokot – godz. 16:00; 1917 – 
godz. 18:00; Poznajmy się jeszcze 
raz – godz. 20:15. 
Mała sala: Szybcy i Śnieżni – godz. 
12:00; Misiek i chiński skarb – godz. 
14:00;  Głębia strachu - godz. 16:00, 
18:00 i 20:00.       

Dieta warzywno - 
owocowa z racji swej 
bardzo niskiej kalo-
ryczności, jest odmia-
ną postu leczniczego, 
który bywa stoso-
wany jako okresowa 
kuracja oparta na wa-
rzywach niskoskro-
biowych i owocach 
niskocukrowych. 
Dostarcza: enzymów, 
polifenoli o właściwo-
ściach leków, mikro-
elementów i witamin. 
Korzystnie alkalizuje 
i odtruwa, uzdrawia 
w sposób naturalny, 
przywracając rów-
nowagę przemian na 
poziomie genów.

Analogiczny post jest 
opisany w Piśmie Świę-
tym w księdze Daniela 
(Dn. 1, 12-15), stąd dieta 
warzywno - owocowa jest 
czasem nazywana postem 
Daniela.

Przez okres od kilku 
dni do kilku tygodni, w zależ-
ności od wskazań, zaleca się 
dietę opartą na warzywach 
niskoskrobiowych: korzenio-
wych (marchew, buraki, seler, 
pietruszka, rzodkiew), kapust-
nych (kapusta, kalafior, brokuł), 
cebulowych (cebula, por, czo-
snek), dyniowatych (dynia, ka-
baczek, ogórki), piankowatych 
(pomidor, papryka), liściastych 
(sałata, natka pietruszki, zioła). 
Równocześnie można spożywać 

niskocukrowe owoce, takie jak: 
jabłka, grejpfruty, cytryny i nie-
duże ilości jagód. 

Szczególnie cenne są zielone 
soki, które pochodzą z zielonych 
pędów roślin. Są one bogatszym 
źródłem bioaktywnych skład-
ników niż korzenie, zawierają 
chlorofil, którego budowa che-
miczna jest podobna do hemo-
globiny, mają aktywne enzymy, 
które oczyszczają, odtruwają, od-
nawiają krew, ułatwiają trawienie, 

alkalizują. Dodatkowo dostarcza-
ją tlenu, energii, witamin i mine-
rałów w najlepiej przyswajalnej 
postaci (przykłady zielonych 
pędów na soki: natka pietruszki, 
seler naciowy, botwina, mniszek, 
pokrzywa, szczaw, szpinak, bro-
kuł, kapusta, sałata, kiełki lucer-
ny, trawa z pszenicy).

Warzywa i owoce można jeść 
na surowo, w postaci surówek, 
zup warzywnych przyprawia-
nych ziołami, warzyw duszonych 

i pieczonych.
Wśród napojów poleca się 

picie wody, soków warzywnych 
i owocowych, herbat owocowych 
lub ziołowych, kompotów bez cu-
kru, wywarów z warzyw. W cza-
sie kuracji nie należy spożywać 
żadnych innych pokarmów, na 
przykład chleba, kasz, oleju. Nie 
należy również pić kawy, mocnej 
herbaty, alkoholu ani palić papie-
rosów (źródło: Instytut Promocji 
Zdrowia Dr Ewy Dąbrowskiej). 

Ważnym elementem jest 
urozmaicona dieta warzywno - 
owocowa, która w czasie trwania 
turnusu dietetycznego pozwala 
na komfortowe doznania smako-
we. Ośrodkiem, który wpisuje się 
w nowe doznania smakowe, diety 
warzywno - owocowe oraz profi-
laktykę we wręcz rodzinnej at-
mosferze, jest Centrum Zdrowia 
i Wypoczynku w Nowogrodzie. 
Oprócz diety oferujemy usługi 
z zakresu hydrokolonoterapii, te-

Miejsce, w którym króluje zdrowie

Samych hitów  
z okazji 3 urodzin 
życzy Grupa 
Medialna Narew



6 www.narew.infodiecezja w żałobie

Cykl uroczystości kończyła 
Eucharystia w Katedrze łom-
żyńskiej. Pierwsi wierni zaczęli 
się gromadzić w świątyni na 
trzy godziny przed rozpoczę-
ciem mszy. Cała główna nawa ze 
wszystkim ławkami został opa-
trzona karteczkami z napisami 
„Zarezerwowane”. Szczególnie 
wiele miejsc przygotowanych 
zostało dla kapłanów i przed-
stawicieli zgromadzeń zakon-
nych Diecezji Łomżyńskiej 
i innych, którzy zdecydowali się 
pożegnać biskupa Stanisława 
Stefanka. Przybyło ponad 30 
biskupów z Polski i około 350 
duchownych.

Cały sektor w pobliżu ołtarza 
zajęła rodzina zmarłego. Z róż-
nych stron Polski przyjechało 
około 50 osób, w tym siostry 
i brat zmarłego ze swymi bliski-
mi. Zgodnie  z przewidywaniami 
organizatorów, pojawiło się tak-
że wiele osób reprezentujących 
ważne urzędy, instytucje i służby 
państwowe i regionalne. Obec-
ni byli parlamentarzyści, m. in. 
Antoni Macierewicz i posłowie 
oraz senatorowie z wojewódz-
twa podlaskiego, samorządowcy 
wszelkich szczebli z marszał-
kiem Arturem Kosickim, wo-
jewoda Bohdan Paszkowski. 
Wokół kościoła zgromadziło się 
kilkadziesiąt pocztów sztandaro-
wych z żałobnymi wstęgami.       

Wierni z Łomży i diecezji wy-
pełnili dokładnie boczne nawy 
i część głównej. Kilkadziesiąt 
osób  oglądało relację z wnętrza 
Katedry na umieszczonym przed 

wejściem telebimie. Uroczystość 
relacjonowały na żywo Telewi-
zja Narew oraz Telewizja Trwam 
i Radio Nadzieja.

Na trumnie przed prezbite-
rium umieszczona została bi-
skupia mitra i otwarta księga. 
Katafalk zdobiły białe róże i lilie. 
Wartę zaciągnęli przy nim naj-
pierw ułani z Zaręb Kościelnych, 
a potem przedstawiciele łomżyń-
skiego Bractwa Kurkowego (bi-
skup Stanisław Stefanek patrono-
wał reaktywowaniu tej tradycji), 
Straży Miejskiej i wojska. 

Oprawę mszy stworzyła łom-
żyńska Filharmonia Kameralna, 
a przede wszystkim połączone 
chóry z Łomży i Zambrowa kie-
rowane przez księdza Kazimierza 
Ostrowskiego, Katarzynę Szmit-
ko i Roberta Kuleszę. 

Ceremonię zakończyło 
umieszczenie trumny w krypcie 
pod kaplicą z obrazem Matki 
Bożej Pięknej Miłości koronowa-
nym w 1991 roku przez świętego 
papieża Jana Pawła II. Towarzy-
szyło temu bicie dzwonów oraz 
trzy salwy armatnie Bractwa Kur-
kowego.    

LITURGIA
Liturgii podczas uroczystości 

pogrzebowych przewodniczył 
arcybiskup Stanisław Gądecki, 
metropolita poznański, przewod-
niczący Konferencji Episkopatu 
Polski. 

- Dziękujemy dziś za dobro, 
jakiego doświadczyliśmy dzięki 
obecności biskupa Stanisława 
Stefanka wśród nas – powiedział 

we wstępie do obszernego przed-
stawienia życiorysu zmarłego. 

Podkreślał w nim drogę du-
chową kształtowaną od początku 
w Towarzystwie Chrystusowym 
dla Polonii Zagranicznej. Już 
w latach 70. ksiądz Stanisław Ste-
fanek zaczął zajmować się spra-
wami rodzin, co rozwijał później 
w posłudze biskupiej w Szczeci-
nie i w Łomży oraz w Konferencji 
Episkopatu Polski i w Papieskiej 
Radzie do spraw Rodziny. Wiele 
uwagi poświęcił też przewod-
niczący KEP zasługom biskupa 
Stanisława Stefanka dla Diecezji 
Łomżyńskiej, m. in. organizację 
I Synodu Diecezji Łomżyńskiej, 
powołanie diecezjalnych mediów 
i Muzeum Diecezjalnego czy od-
nowienie Katedry.   

Homilię wygłosił biskup 
świdnicki Ignacy Dec. Zorgani-
zował wywód w formie dialogu 

z Panem Bogiem i z biskupem 
Stanisławem. Oto obszerne frag-
menty homilii:

- Nikt z nas nie żyje dla siebie 
i nikt nie umiera dla siebie: je-
żeli bowiem żyjemy, żyjemy dla 
Pana; jeżeli zaś umieramy, umie-
ramy dla Pana. I w życiu więc 
i w śmierci należymy do Pana” 
pisze apostoł Paweł w Liście do 
Rzymian. „W domu Ojca mego 
jest mieszkań wiele. Gdyby tak 
nie było, to bym wam powiedział. 
Idę przecież przygotować wam 
miejsce. A gdy odejdę i przygo-
tuję wam miejsce, przyjdę po-
wtórnie i zabiorę was do siebie, 
abyście i wy byli tam, gdzie Ja 
jestem” – zapewnia nas Chrystus 
w Ewangelii według świętego 
Jana.  To Słowo Pana Boga dzi-
siaj nas pokrzepia i przynosi nam 
nadzieję gdy przybyliśmy na po-
grzeb śp. Stanisława Stefanka. To 
Słowo nam dziś zwiastuje, że nasz 
Zbawiciel przychodzi po swoich, 
którzy w Niego uwierzyli, którzy 
Mu zaufali i Go pokochali, któ-
rzy tu na ziemi dla Niego żyli. 
Wierząc w Jego miłość jesteśmy 
przekonani, że ta godzina jego 
przyjścia po nas jest bardzo od-

powiednia dla nas, chociaż nam 
się niekiedy wydaje, że tak nie 
jest, że ta godzina odejścia jest 
niekiedy przedwczesna i często 
niespodziana. I przypominał że 
to w Słowie Bożym znajdujemy 
pocieszenie i ukojenie, gdy drążą 
nas pytania: Dlaczego już? Dla-
czego tak? A dzisiaj pytamy: dla-
czego taki piękny biskupi kwiat 
został już w wycięty z ogródka 
polskiego episkopatu? Dro-
gi księże biskupie Stanisławie, 
Chrystus, nasz Zbawiciel, przy-
szedł po ciebie, aby cię zabrać 
do Siebie na wieczne trwanie 
w miłości przed Bogiem. My, pa-
trząc na Twoją trumnę, uświada-
miamy sobie, że Bóg przez twoją 
śmierć przypomina nam, że my 
także stąd odejdziemy, gdy Jezus 
przyjdzie, aby zabrać nas do sie-
bie w wierze Kościoła, którą tu 
na ziemi z nami dzieliłeś. 

Biskup Ignacy Dec podzię-
kował Bogu za dar życia i za każ-
de dobro, które zostawił na tym 
świecie w sercach i umysłach lu-
dzi przez posługę księdza bisku-
pa Stanisława. 

- Dziękujemy najpierw za 
jego rodzinny dom w Majdanie 
Sobieszczańskim na Lubelszczyź-
nie. Za jego bogobojnych rodzi-
ców, za wychowanie religijne i pa-
triotyczne, za to niezapomniane 
wiano, wyniesione z domu ro-
dzinnego od mamy i taty. Nasz 
niebieski Ojcze dziękujemy za 
dar powołania kapłańskiego, któ-
rym obdarzyłeś przed laty ma-
turzystę Stanisława. Dziękujemy 
Ci, że w młodym kapłanie wzbu-
dziłeś miłość do Pisma Świętego, 
że na jego kapłańskiej drodze po-
stawiłeś wspaniałych mistrzów 
w Katolickim Uniwersytecie Lu-
belskiej, a później w Akademii 
Teologii Katolickiej w Warszawie 
gdzie ukształtowała się jedna ze 
ścieżek jego kapłańskiej posługi 

Pożegnanie biskupa Stanisława Stefanka. 
Podziękowaliśmy za dar Jego życia
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– posługa myślenia, posługa na-
ukowo-dydaktyczna, wytyczona 
głównie przez wspaniałego mi-
strza i pasterza księdza arcybi-
skupa Kazimierza Majdańskiego, 
który zaszczepił w kapłanie Sta-
nisławie miłość do małżeństwa 
i rodziny. Panie Boże, nasz Ojcze, 
do słów wdzięczności dołączamy 
dziś pokorną prośbę. Jest ona tyl-
ko jedna, taka najważniejsza, abyś 
wybielił w zbawczej Krwi Chry-
stusa wszystkie cienie kapłań-
skiej i biskupiej duszy Twojego 
sługi, abyś go przebrał, podczas 
tej Eucharystii, w szaty zbawienia 
i przyjął na  niebieskie komnaty.

Spośród różnorodnych wy-
powiedzi biskupa Stanisława 
Stefanka biskup Ignacy Dec wy-
brał do zacytowania słowa, które 
padły podczas jego ingresu do 
katedry łomżyńskiej: „Od dzi-
siaj chciałbym spotkać każdego 
z was i wpatrzeć się w oblicze, 
w którym objawia się oblicze sa-
mego Chrystusa. To w waszych 
oczach zapisane są Słowa Ewan-
gelii, które mam czytać, a równo-
cześnie wasze oczy i wasze serca 
są przestrzenią, której mam słu-
żyć, by objawiły się w nim Słowa 
Ewangelii. Witając się z wami jak 
najserdeczniej zapraszam do spo-
tkań i czekam na te spotkania. 
W Kościele Chrystusowym nie 
ma stopni władzy, są stopnie służ-
by i odpowiedzialności. Bardzo 
serdecznie proszę o modlitwę, 
bym mógł sprostać wyznaczo-
nym zadaniom”. 

- Gdy zamknęła się książ-
ka twojego ziemskiego życia, 
w oparciu o to czego doświad-
czyliśmy i co o tobie mówią 
i piszą w mediach katolickich, 
możemy powiedzieć, że byłeś 
prawym człowiekiem, auten-
tycznym chrześcijaninem, praw-
dziwym ojcem, bratem, paste-
rzem i przyjacielem każdego 
człowieka. Biskup Stanisław dał 
się poznać jako obrońca prawdy, 
promotor wiary, obrońca życia, 
promotor małżeństwa i rodziny, 
promotor wartości religijnych 
i narodowych. Wiedziałeś też 
dobrze jakie nadchodzą czasy, 
co się dzieje w Europie i jakie 
plany mają ludzie, przesiąknięci 
ideologią zła, uważałeś że te me-
dia są wielkim darem Pana Boga 
dla Kościoła i dla Ojczyzny, że 
nie pozwolą się poddać popraw-
ności politycznej, że będą służyć 
szerzeniu i promocji dobra. Spo-
czywaj w pokoju, dobry paste-
rzu i biskupie, a w szczególności 
miłośniku małżeństwa i rodziny, 
Kościoła i Ojczyzny. Niech Ma-
ryja, którą umiłowałeś na ziem-
skich drogach twojego życia, za-
prowadzi cię do Jezusa i otuli cię 
na wieki płaszczem swojej mat-
czynej miłości. Do zobaczenia 
w wieczności – zakończył biskup 
Ignacy Dec.

POŻEGNANIA 
W związku z uroczystościami 

pogrzebowymi biskupa Stanisła-
wa Stefanka na ręce biskupa Ja-
nusza Stepnowskiego przekazane 
zostały liczne pisma kondolen-
cyjne. Przesłali je m. in. kardynał 
Gerhard L. Mueller, prymas Pol-
ski abp Wojciech Polak oraz ar-
cybiskupi metropolici i biskupi, 
marszałek Sejmu Elżbieta Witek.

W Katedrze przekazane zo-
stały słowa pożegnania od:

*Nuncjusza apostolskiego 
w Polsce Salvatore Penacchio: 
Z wielką przykrością przyjąłem 
wiadomość o śmierci biskupa 
Stanisława  Stefanka, emeryto-
wanego ordynariusza Diecezji 
Łomżyńskiej. Na ręce Waszej 
Ekscelencji składam wyrazy 
współczucia po stracie zasłużo-
nego pasterza . Świętej pamię-
ci ksiądz biskup Stanisław dal 
się poznać jako gorliwy pasterz 
a także jako wieloletni ofiarny 
koordynator duszpasterstwa ro-
dzin i kustosz instytutu dedyko-
wanego tej gałęzi duszpasterstwa 
w Łomiankach. Obejmuję swoją 
modlitwą osobę zmarłego bisku-
pa, którego pan Bóg powołał do 
siebie oraz wszystkich, których ta 
śmierć napełniła smutkiem”; 

*Prezydenta RP Andrzeja 
Dudy, które odczytała Grażyna 
Ignaczak-Bandych z Kancelarii 
Prezydenta RP: „Łączę się w żalu 
i modlitwie ze wszystkimi, którzy 
towarzyszą mu w jego ostatniej 
drodze. Z głębokim szacunkiem 
wspominam jego służbę Bogu 
i ludziom. Ksiądz biskup Stani-
sław Stefanek przeżył ponad 60 
lat w kapłaństwie. W swej posłu-
dze biskupiej w Szczecinie, a po-
tem w Łomży dał się poznać jako 
energiczny, zapobiegliwy  gospo-
darz oraz dynamiczny organi-
zator życia  religijnego w swoim 

kościele lokalnym. Zasłynął jako 
niestrudzony orędownik i obroń-
ca wszystkiego, co sprzyja trwa-
łości i szczęściu polskich rodzin. 
Nawiązując do słów Sługi Boże-
go, kardynała Stefana Wyszyń-
skiego, z mocą nauczał, że rodzi-
na ma być "Bogiem silna, a naród 
silny rodziną", że rodzina to fun-
dament życia społecznego. Ak-
tywnie wspierał rozwój mediów 
katolickich, pragnął, aby były 
one ośrodkami wokół których 
tworzą się wspólnoty ludzi wia-
ry, ludzi solidarnie się wspiera-
jących, a jednocześnie będących 
świadomymi odpowiedzialnymi 
obywatelami. Jego zasługi dla 
Polski wolnej i solidarnej docenił 
świętej pamięci prezydent Lech 
Kaczyński, który w 2009 roku 
odznaczył księdza biskupa Krzy-
żem Oficerskim Orderu Odro-
dzenia Polski. Ksiądz biskup Sta-
nisław Stefanek przeszedł przez 
życie dobrze czyniąc. Niemal do 
ostatnich swoich dni prowadził 
pracę duszpasterską, szczególnie 
na rzecz rodzin. Pięknie i trwale 
zapisał się w kronikach polskiego 
Kościoła. Cześć jego pamięci”.

*Księdza Jarosława Kotow-
skiego, rektora Wyższego Semi-
narium Duchownego w Łomży 
w imieniu duchowieństwa łom-
żyńskiego: „Biskup Stanisław 
stwierdził, że „największym zaso-
bem naszych terenów są ludzie”. 
Trzeba kochać ludzi, z którymi 
się żyje, żeby zdecydować się 
na takie stwierdzenie. 4 lata po-
sługi w diecezji łomżyńskiej, 15 
jako biskup diecezjalny i kolejne 
jako biskup senior. Życie oddane 
w posłudze i umacnianiu braci”.

*Ojca dyrektora Radia Ma-
ryja i Telewizji Trwam Tadeusza 
Rydzyka: „Dobry Pasterzu, ko-
chany ojcze, przyjacielu. Dzię-
kujemy. Jesteś po tamtej stronie. 

Bądź dalej dla nas przyjacielem 
w różnych sytuacjach, także trud-
nych. Dziękujemy. Pamiętamy. 
Jesteśmy dalej z Tobą”.

*Przewodniczącą Rady Miej-
skiej Alicję Konopkę w imieniu 
władz Łomży: „W czasie swojej 
posługi biskup podejmował bar-
dzo wiele działań z zakresu po-
mocy rodzinom i promowania 
ruchów prorodzinnych. Żegna-
my Ekscelencje w wielkim smut-
ku, ale również wiarą w sercu, że 
dzieło Księdza Biskupa nie prze-
minie”.

*Starostę łomżyńskiego 
Lecha Marka Szabłowskiego 
w imieniu samorządowców 
Diecezji: „Dał się nam poznać 
jako oddany kapłan i niezwykły 
człowiek. Łączył prostolinijność 
i niezwykłą siłę charakteru z cie-
płem, życzliwością, szacunkiem 
dla drugiego człowiek i poczu-
ciem humoru. Rozległość jego 
horyzontów przenikliwość ob-
serwacji, jasność przekazu, bu-
dziły podziw i szacunek”.

*Krzysztofa Soskę, wicepre-
zydenta Szczecina: „Biskupie 
Stanisławie. Żyłeś w ciekawych 
czasach. Sakrę biskupią przyją-

łeś w Szczecinie w sytuacji, gdy 
emocje sięgały zenitu. Gdy trwał 
strajk w stoczni, w porcie. Straj-
ki obejmowały wówczas całą 
Polskę. Tydzień później zostały 
podpisane porozumienia sierp-
niowe. To był czas karnawału So-
lidarności, po którym przyszedł 
czas smutny Stanu Wojennego. 
Udzielałeś pomocy internowa-
nym, gdy pomagałeś rodzinom 
tych, którzy mieli poważne kło-
poty. Wujciu – bo tak mówili 
do Ciebie studenci i przyjaciele. 
Dziękujemy”.

*Katarzynę i Krzysztofa Jan-
kowskich w imieniu rodzin Die-
cezji Łomżyńskiej: „Kochany Pa-
sterzu. Przy Tobie my – rodziny, 
mogliśmy czuć się bezpiecznie. 
Byłeś dla nas ojcem i duchowym 
przewodnikiem jak mało kto. 
Miałeś wizję ojczyzny opartej na 
rodzinach silnych wiarą i warto-
ściami. Łączyłeś pasterski auto-
rytet z postawą przyjaciela. Do 
końca trwałeś w postawie służby. 
Dziękujemy”.

*Jana Stefanka, brata zmar-
łego biskupa: „Dziękujemy za 
zorganizowanie tych wielodnio-
wych uroczystości pożegnania 
naszego brata. To umożliwiło 
wielu osobom osobiste spotkanie 
biskupa Stanisława, dotknięcie 
jego dłoni. Szczególne słowa po-
dziękowania skieruję do siostry 
Maksymiliany, która od wielu 
lat towarzyszyła i mężnie wspie-
rała zmarłego księdza biskupa. 
Siostro, cała nasza rodzina jest 
Tobie wdzięczna. Dziękujemy za 
ten niemierzalny wysiłek i serce 
w ostatnich tygodniach ciężkiej 
choroby. Dziękuję też ks. Toma-
szowi Grabowskiemu, przyja-
cielowi naszej rodziny, który tak 
gorąco wspierał duszpasterskie 
działania biskupa Stanisława. 
Dziękuję lekarzom i służbie me-
dycznej, która opiekowała się 
księdzem biskupem przez wiele 
lat – zarówno w czasie kryzysu, 
jak i teraz – w czasie postępują-
cej choroby. Cała nasza rodzina 
dziękuje również ojcu Tadeuszo-
wi Rydzykowi za jego braterską 

Dokończenie na str. 8
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Dla sceny finałowej warto 
zobaczyć ten film! 

Śmierć szeregowego Wil-
liama T. Santiago, odbywające-
go służbę w oddziale piechoty 
morskiej armii Stanów Zjedno-
czonych uruchamia lawinę wy-
darzeń. Jego pobyt w strategicz-
nej jednostce Guantanamo na 
Kubie był pasmem nieszczęść, 
znaczonym słabymi wynikami 
w szkoleniu, nauce i dyscyplinie. 

Kiedy jeden żołnierz odstaje 
od reszty oddziału, koledzy mają 
do dyspozycji szereg oficjalnie 
zabronionych metod, umożli-
wiających postawienie nieudacz-
nika do pionu. Pewnej nocy ka-
pral Harold Dawson i st. szer. 
Louden Downey zakneblowali 
i związali szer. Santiago, stosując 
tzw. Czerwony Kodeks, niepisa-
ne zasady brutalnego i skutecz-
nego karcenia za przewinienia. 
Nie wiedzieli, że knebel w ustach 
chorego na kwasicę mleczanową 
Santiago, wywoła jego śmierć.

Sprawę przejął sąd mary-
narki wojennej USA – czytamy 
na stronie film.org.pl. Pozornie 
rzecz wydawała się łatwa do za-
tuszowania – szybki wyrok dla 
dwóch oskarżonych o morder-
stwo żołnierzy ma załatwić spec 
od takich paragrafów, błyskotli-
wy prawniczy lekkoduch z zale-
dwie rocznym doświadczeniem, 
porucznik Daniel Alistair Kaffee 
(Tom Cruise), słynący z umie-
jętności finalizowania wojsko-
wych spraw karnych z pominię-
ciem ławy przysięgłych. Lecz ta, 
nad wyraz pożądana przez chcą-
ce uniknąć rozgłosu dowództwo 
metoda, zostanie zastopowana 
przez młodą, ambitną koman-
dor porucznik JoAnne Galloway 
(Demi Moore). 

Dzięki jej niezłomnemu 
uporowi, Daniel Kaffee będzie 
musiał zmierzyć się nie tylko 
z machiną sądowniczą mary-
narki wojennej, ciemnymi spra-
wami, rządzącymi oddziałami 
piechoty morskiej, ale przede wszystkim 
z demonicznym pułkownikiem Nathanem 
R. Jessepem ( Jack Nicholson), dowódcą 
bazy w Guantanamo. Mężczyzna twier-
dzi, że za obietnicę przeniesienia do innej 
jednostki ofiara chciała złożyć meldunek 
obciążający jednego z kolegów. Zapewnia 
jednak, że zabronił żołnierzom stosowa-
nia wobec niego jakichkolwiek represji. 
Instynkt bystrego prawnika każe jednak 
Kaffeemu nie wierzyć słowom wojskowe-
go. Pozornie rutynowa procedura zamieni 
się w zażartą walkę o honor dwóch żołnie-
rzy, wykonujących brzemienny w skutki 
rozkaz…

Ten film zaczyna się i rozwija jak dość 
przeciętny kryminał: dwójka diametralnie 
różniących się od siebie bohaterów, skom-
plikowany przypadek, najpierw klęska 

i załamanie, potem przełom i sukces. Tom 
Cruise jest odpowiednio przystojnym 
luzakiem, Demi Moore – odpowiednio 
spiętą prymuską. Jack Nicholson swoim 
pojawieniem się ten schemat przełamu-
je, rozsadza jego ramy. Już jego pierwszy 
pojedynek z Tomem Cruisem pokazuje, 
że to będzie inne kino. Zaś końcowa sce-
na przesłuchania, która trwa 21 minut, 
potwierdza, że warto było czekać na nią 
ponad dwie godziny. 

Jack Nicholson w swoim gwiazdor-
skim stylu wygrał wszystko to, za co ko-
chamy tego aktora w wybitnych rolach 
psychopatów – czytamy na stronie film.
org.pl. Ten szatański uśmieszek, malowni-
czo wygięte brwi, brawurowe operowanie 
głosem, zachowanie tej niezwykłej rów-
nowagi pomiędzy zwykłym odgrywaniem 

postaci i tłumionym pod skórą szaleń-
stwem. Nicholson posiadł rzadką sztukę 
uskuteczniania swego legendarnego wize-
runku, który jednoczy się z graną postacią. 
Wspaniała kreacja, nagrodzona nominacją 
do Oscara za rolę drugoplanową.

Jack Nicholson, jako pułkownik Jessep, 
kilkakrotnie powtarzał swój słynny mo-
nolog sądowy poza kamerą, aby nakręcić 
reakcje innych bohaterów na sali sądowej 
w różnych ujęciach. Niezapomniany wy-
stęp Nicholsona został nakręcony dopiero 
jako ostatni, ale według ekipy aktor dopie-
ro wtedy dał z siebie wszystko. Sam Nichol-
son był bardzo zadowolony z takiego spo-
sobu pracy i wielokrotnego wykrzykiwania 
tak doskonale napisanego monologu.

Pomysł na „Ludzi honoru” podsu-
nęło samo życie. Deborah, siostra dra-

maturga Aarona Sorkina, 
pracowała w sądownictwie 
Amerykańskiej Marynarki Wo-
jennej. Pewnego dnia poleciała 
na Kubę, do bazy wojskowej 
Guantanamo, by uczestniczyć 
w dochodzeniu przeciw dzie-
sięciu żołnierzom piechoty 
morskiej. Chodziło o samosąd, 
polegający na związaniu nie-
chcianego towarzysza broni, 
zakneblowaniu go i ciężkim 
pobiciu. Delikwent przeżył, ale 
jego oprawcy w toku docho-
dzenia obciążyli swoich prze-
łożonych, którzy wydali rozkaz 
zastosowania Czerwonego 
Kodeksu. Sprawa karna zosta-
ła powierzona kilku młodym, 
niedoświadczonym procesowo 
prawnikom, w oczywistym celu 
szybkiego skazania żołnierzy 
bez szkodliwego rozgłosu. Lecz 
jeden z nich przeciwstawił się 
tym oficerskim układom i do-
prowadził do procesu, zakoń-
czonego uniewinnieniem żoł-
nierzy. Była połowa lat 80. 

Historia usłyszana od sio-
stry, przerodziła się najpierw 
w scenariusz Sorkina, pisany 
z myślą o deskach teatralnych. 
Premiera dramatu miała miej-
sce w Music Box Theatre w No-
wym Jorku 15 listopada 1989 
roku, dano 497 przedstawień. 
Potem historię przerobiono na 
scenariusz filmowy.

Pewnie nie wiesz...
Jack Nicholson za role w tym 

filmie dostał, dziesiątą w karie-
rze, nominację do Oscara.

Film dostał cztery nominacje 
do Oscara (m.in. dla najlepszego 
filmu), ale nie zdobył żadnej sta-
tuetki.

Film zarobił w kinach na 
świecie ponad 250 milionów do-
larów, kosztował około 40 milio-
nów.

Jack Nicholson pojawił się 
tylko w czterech scenach w całym 
filmie. Za 10 dni zdjęciowych za-
inkasował 5 mln dolarów.

Tom Cruise otrzymał za rolę 15 mln do-
larów. 

Demi Moore podobno zgodziła się za-
grać za 2 miliony dolarów, a nie za wcześniej 
ustalone 3 miliony, ponieważ konkurowała 
z Jodie Foster i Lindą Hamilton o tę rolę, 
a także dlatego, że potrzebowała sukcesu 
po porażce kasowej kilku jej wcześniejszych 
filmów. 

Kiefer Sutherland osobiście kierował 
samochodem terenowym, przejeżdżającym 
wąską drogą obok maszerującego wojska. 
Aktor przy tej okazji niechcący potrącił kil-
ku statystów, grających żołnierzy.

Ludzie honoru
Stopklatka niedziela 20.00
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Ludzie 
honoru 

Wojskowa 
sprawiedliwość

przyjaźń z ks. biskupem Stani-
sławem. Ojciec dyrektor udo-
stępnił księdzu biskupowi prasę, 
radio i telewizję, aby mój brat 
mój głosić Słowo Boże dla tak 
szerokiego grona odbiorców. Nie 
sposób podziękować wszystkim 
osobom duchownym i świeckim, 
które darzyły życzliwością i wiel-
kim wsparciem naszego brata 
wyrażonym konkretnymi świa-
dectwami. Drogi kochany wuj-
ku. Będziemy o Tobie pamiętać 

w naszej codziennej modlitwie 
i realizować Twój duchowy testa-
ment In Omnibus Christi”. 

O refleksję, już po zakończe-
niu mszy, poprosiliśmy marszał-
ka seniora Sejmu Antoniego Ma-
cierewicza: „ To był niezwykły 
zupełnie kapłan. Jego odejście 
w momencie, gdy rodzina pol-
ska potrzebuje tak niebywałego 
wsparcia, jest dla nas testamen-
tem i przesłaniem. Biskup Stani-
sław najlepiej symbolizował to 

powiedzenie księdza kardynała 
Stefana Wyszyńskiego, że „naród 
to rodzina rodzin”. Wspomniano 
też tu podczas mszy pogrzebo-
wej jak wielkim był przyjacielem 
Radia Maryja, które jest dla nas 
wszystkich w tych trudnych cza-
sach tak bardzo ważne. Gdyby 
nie jego determinacja trudnych 
latach 90. być może tej siły by-
śmy dzisiaj nie mieli. Pamiętamy 

o tym i będziemy to przesłanie 
realizowali”.              

Uroczystość żałobną zakoń-
czyły słowa biskupa Janusza Step-
nowskiego, ordynariusza łom-
żyńskiego: „Umiłowani bracia 
i siostry. Biskup Stanisław przez 
15 lat spoglądał z okna Domu 
Biskupiego na tę katedrę. Ko-
chał ją i właśnie w niej spocznie 
jego ciało. Dokładnie w Krypcie 

biskupów łomżyńskich, pod ser-
cem Matki Bożej Pięknej Miłości. 
Matki Bożej, którą czcił i która już 
w tej chwili wychodzi na spotka-
nie w nim w progach Ojca Domu. 
Z wiarą w ciała zmartwychwstanie 
i życie wieczne oraz nadzieją że-
gnamy naszego biskupa Stanisła-
wa umiłowanego przez kapłanów, 
siostry i braci zakonnych oraz 
wiernych całego Kościoła”.

Pożegnanie biskupa Stanisława Stefanka. 
Podziękowaliśmy za dar Jego życia

WSPOMNIENIE SIOSTRY
Jedną z przedstawicielek 

rodziny zmarłego biskupa Sta-
nisława Stefanka była Wanda 
Pańczuk z domu Stefanek, jego 
najmłodsza siostra. Przekazała 
nam przepiękne słowa:  

- Jak ja się urodziłam to Stasiu 
był już w niższym seminarium 
duchownym. Aż w Sudetach. 
Poszedł tam kiedy miał 13 lat , 
a 14 lat jest ode mnie starszy. Nie 
było go już w domu i jak przy-
jeżdżał, to się go bałam Mówi-
łam, żeby szedł spać do kościo-
ła , bo nie jest z naszej rodziny. 
Niemożliwie się zachowywałam 
- jak dzisiaj myślę. Mam była już 
wtedy niepełnosprawna, urodzi-
ła mnie późno i miała chory krę-
gosłup. Więc dla mnie Stasiu to 
był ojciec i matka Wszędzie był 
ze mną, nawet na wycięciu mi-
gdałków. Kiedy noga mi się nie 
goiła, stosował brutalne metody. 
Dla mnie to teraz nie tylko brat 
umarł, ale mama, tata i wszyscy, 
co się o mnie troszczyli. Po pro-
stu był wspaniały dla rodziny, 
zawsze z troską, choć nigdy nie 
mieliśmy szans cały czas być 
blisko. Przyjechaliśmy prawie 
wszyscy, tylko najstarsza sio-
stra nie mogła. Porusza się tyl-
ko z balkonikiem, ale są Jasia,  

Genia, brat Jasiu z żoną, cała 
gromada siostrzeńców.  Jest nas 
około 50 takiej najbliższej rodzi-
ny 

Teraz jeszcze nie odczuwa-
my tego bólu. To dopiero przyj-
dzie. Będzie inny świat podzie-
lony na czas, kiedy on żył i kiedy 
go już nie ma. Jesteśmy z niego 
dumni, ale nigdy nie mieliśmy 
takiej dumy „chorej”, tylko taką 
z troską. Nasza mama zawsze 

mówiła, żeby był wyrozumiały 
dla ludzi, żeby był życzliwy. Był 
taki  z natury, nie musiała spe-
cjalnie mu tego przypominać, 
ale jej największą  troską nigdy 
nie było, że on  ma jakieś za-
szczyty osiągać, tylko żeby był 
dobry dla ludzi. To było motto 
naszej mamy. I on to po mamie 
odziedziczył i w genach, i w wy-
chowaniu. Z mamą był bardzo 
blisko – z ojcem też, ale trochę 

inaczej - i właśnie mama mu to 
dała: wyczucie rodziny, miłość 
do ludzi, wszystko miał od na-
szej mamy. Była prostą kobietą, 
nie miała wykształcenia, ale mia-
ła intuicję i po prostu bogatego 
ducha. Miała takie powiedzenia, 
że myśmy się dziwili: jak ktoś, 
kto nie „robił” uniwersytetów, 
może taką mądrość życiową 
mieć.

Kiedy wspominam Stasia, 
najbardziej dziwne jest dla mnie 
jego powołanie.  Przecież on miał 
13 lat jak pojechał do zakonu. 
Tata mu zbił drewnianą skrzy-
neczkę na rzeczy, mama dała tro-
chę słoniny i jakiś placek i takie 
13-letnie dziecko z Lublina do 
Ziębic w Sudetach wyruszyło 
samo w drogę za swoim powo-
łaniem. Mama była cały sercem 
za tym, bo była był taka, że jak 
dziecko sobie coś wymyśliło, 
to uważała, że to jest jego dro-
ga. Tata się trochę obawiał,  bo 
bał się, czy on sobie poradzi, ale 
mama tłumaczyła, że przecież za-
wsze może wrócić. A jakie on tam 
miał przeboje – wiecie jakie to 
były czasy – maturę musiał dwa 
razy zdawać, bo nie była uznawa-
na z tego seminarium, święcenia 
kapłańskie musiał rok wcześniej 
mieć, bo do tego wojska karne-

go chcieli go zapisać. Dzisiaj go 
żegnamy i przypomniało mi się 
jak był konsekrowany na bisku-
pa w Szczecinie, to zmarła nasza 
mama. Chciała jechać na uroczy-
stość, ale w drodze zasłabła. Zo-
stała w szpitalu w Kutnie i miała 
dojechać. Ale ona tam zasnęła 
i we śnie poszła do Boga. Stasiu 
pierwszą mszę jako biskup od-
prawił za mamę. Konsekracja 
w 1980 roku też była niesamo-
wita: czas strajków, niepewności, 
grozy, a w kościele „Gaude Mater 
Polonia”. Albo taka anegdota. Do 
naszej siostry Geni prowadziła 
nieprawdopodobnie błotnista 
droga. Prawie każdy się tam mu-
siał utytłać. Wszyscy zachodzili 
się umyć do takiej pani, która tam 
mieszkała. Kiedyś Stasiu szedł tą 
droga, ale nie w sutannie, tylko 
po cywilnemu, i oczywiście się 
„wykrochmalił” w to błoto. Po-
szedł się umyć, ta kobieta go nie 
znała. Przygląda mu się i mówi: 
Ale pan to chyba jest księdzem. 
Brat odpowiada: No, tak, ale jak 
pani poznała? Bo pierwszy chłop, 
co się w błoto wywalił i nie klnie 
– usłyszał.                   

Jego życiorys to jest na 5 
życiorysów. Zawsze będziemy 
mieli co wspominać - powie-
działa Wanda Pańczuk. 

Wanda 
Pańczuk 
z domu 
Stefanek



Dla sceny finałowej warto 
zobaczyć ten film! 

Śmierć szeregowego Wil-
liama T. Santiago, odbywające-
go służbę w oddziale piechoty 
morskiej armii Stanów Zjedno-
czonych uruchamia lawinę wy-
darzeń. Jego pobyt w strategicz-
nej jednostce Guantanamo na 
Kubie był pasmem nieszczęść, 
znaczonym słabymi wynikami 
w szkoleniu, nauce i dyscyplinie. 

Kiedy jeden żołnierz odstaje 
od reszty oddziału, koledzy mają 
do dyspozycji szereg oficjalnie 
zabronionych metod, umożli-
wiających postawienie nieudacz-
nika do pionu. Pewnej nocy ka-
pral Harold Dawson i st. szer. 
Louden Downey zakneblowali 
i związali szer. Santiago, stosując 
tzw. Czerwony Kodeks, niepisa-
ne zasady brutalnego i skutecz-
nego karcenia za przewinienia. 
Nie wiedzieli, że knebel w ustach 
chorego na kwasicę mleczanową 
Santiago, wywoła jego śmierć.

Sprawę przejął sąd mary-
narki wojennej USA – czytamy 
na stronie film.org.pl. Pozornie 
rzecz wydawała się łatwa do za-
tuszowania – szybki wyrok dla 
dwóch oskarżonych o morder-
stwo żołnierzy ma załatwić spec 
od takich paragrafów, błyskotli-
wy prawniczy lekkoduch z zale-
dwie rocznym doświadczeniem, 
porucznik Daniel Alistair Kaffee 
(Tom Cruise), słynący z umie-
jętności finalizowania wojsko-
wych spraw karnych z pominię-
ciem ławy przysięgłych. Lecz ta, 
nad wyraz pożądana przez chcą-
ce uniknąć rozgłosu dowództwo 
metoda, zostanie zastopowana 
przez młodą, ambitną koman-
dor porucznik JoAnne Galloway 
(Demi Moore). 

Dzięki jej niezłomnemu 
uporowi, Daniel Kaffee będzie 
musiał zmierzyć się nie tylko 
z machiną sądowniczą mary-
narki wojennej, ciemnymi spra-
wami, rządzącymi oddziałami 
piechoty morskiej, ale przede wszystkim 
z demonicznym pułkownikiem Nathanem 
R. Jessepem ( Jack Nicholson), dowódcą 
bazy w Guantanamo. Mężczyzna twier-
dzi, że za obietnicę przeniesienia do innej 
jednostki ofiara chciała złożyć meldunek 
obciążający jednego z kolegów. Zapewnia 
jednak, że zabronił żołnierzom stosowa-
nia wobec niego jakichkolwiek represji. 
Instynkt bystrego prawnika każe jednak 
Kaffeemu nie wierzyć słowom wojskowe-
go. Pozornie rutynowa procedura zamieni 
się w zażartą walkę o honor dwóch żołnie-
rzy, wykonujących brzemienny w skutki 
rozkaz…

Ten film zaczyna się i rozwija jak dość 
przeciętny kryminał: dwójka diametralnie 
różniących się od siebie bohaterów, skom-
plikowany przypadek, najpierw klęska 

i załamanie, potem przełom i sukces. Tom 
Cruise jest odpowiednio przystojnym 
luzakiem, Demi Moore – odpowiednio 
spiętą prymuską. Jack Nicholson swoim 
pojawieniem się ten schemat przełamu-
je, rozsadza jego ramy. Już jego pierwszy 
pojedynek z Tomem Cruisem pokazuje, 
że to będzie inne kino. Zaś końcowa sce-
na przesłuchania, która trwa 21 minut, 
potwierdza, że warto było czekać na nią 
ponad dwie godziny. 

Jack Nicholson w swoim gwiazdor-
skim stylu wygrał wszystko to, za co ko-
chamy tego aktora w wybitnych rolach 
psychopatów – czytamy na stronie film.
org.pl. Ten szatański uśmieszek, malowni-
czo wygięte brwi, brawurowe operowanie 
głosem, zachowanie tej niezwykłej rów-
nowagi pomiędzy zwykłym odgrywaniem 

postaci i tłumionym pod skórą szaleń-
stwem. Nicholson posiadł rzadką sztukę 
uskuteczniania swego legendarnego wize-
runku, który jednoczy się z graną postacią. 
Wspaniała kreacja, nagrodzona nominacją 
do Oscara za rolę drugoplanową.

Jack Nicholson, jako pułkownik Jessep, 
kilkakrotnie powtarzał swój słynny mo-
nolog sądowy poza kamerą, aby nakręcić 
reakcje innych bohaterów na sali sądowej 
w różnych ujęciach. Niezapomniany wy-
stęp Nicholsona został nakręcony dopiero 
jako ostatni, ale według ekipy aktor dopie-
ro wtedy dał z siebie wszystko. Sam Nichol-
son był bardzo zadowolony z takiego spo-
sobu pracy i wielokrotnego wykrzykiwania 
tak doskonale napisanego monologu.

Pomysł na „Ludzi honoru” podsu-
nęło samo życie. Deborah, siostra dra-

maturga Aarona Sorkina, 
pracowała w sądownictwie 
Amerykańskiej Marynarki Wo-
jennej. Pewnego dnia poleciała 
na Kubę, do bazy wojskowej 
Guantanamo, by uczestniczyć 
w dochodzeniu przeciw dzie-
sięciu żołnierzom piechoty 
morskiej. Chodziło o samosąd, 
polegający na związaniu nie-
chcianego towarzysza broni, 
zakneblowaniu go i ciężkim 
pobiciu. Delikwent przeżył, ale 
jego oprawcy w toku docho-
dzenia obciążyli swoich prze-
łożonych, którzy wydali rozkaz 
zastosowania Czerwonego 
Kodeksu. Sprawa karna zosta-
ła powierzona kilku młodym, 
niedoświadczonym procesowo 
prawnikom, w oczywistym celu 
szybkiego skazania żołnierzy 
bez szkodliwego rozgłosu. Lecz 
jeden z nich przeciwstawił się 
tym oficerskim układom i do-
prowadził do procesu, zakoń-
czonego uniewinnieniem żoł-
nierzy. Była połowa lat 80. 

Historia usłyszana od sio-
stry, przerodziła się najpierw 
w scenariusz Sorkina, pisany 
z myślą o deskach teatralnych. 
Premiera dramatu miała miej-
sce w Music Box Theatre w No-
wym Jorku 15 listopada 1989 
roku, dano 497 przedstawień. 
Potem historię przerobiono na 
scenariusz filmowy.

Pewnie nie wiesz...
Jack Nicholson za role w tym 

filmie dostał, dziesiątą w karie-
rze, nominację do Oscara.

Film dostał cztery nominacje 
do Oscara (m.in. dla najlepszego 
filmu), ale nie zdobył żadnej sta-
tuetki.

Film zarobił w kinach na 
świecie ponad 250 milionów do-
larów, kosztował około 40 milio-
nów.

Jack Nicholson pojawił się 
tylko w czterech scenach w całym 
filmie. Za 10 dni zdjęciowych za-
inkasował 5 mln dolarów.

Tom Cruise otrzymał za rolę 15 mln do-
larów. 

Demi Moore podobno zgodziła się za-
grać za 2 miliony dolarów, a nie za wcześniej 
ustalone 3 miliony, ponieważ konkurowała 
z Jodie Foster i Lindą Hamilton o tę rolę, 
a także dlatego, że potrzebowała sukcesu 
po porażce kasowej kilku jej wcześniejszych 
filmów. 

Kiefer Sutherland osobiście kierował 
samochodem terenowym, przejeżdżającym 
wąską drogą obok maszerującego wojska. 
Aktor przy tej okazji niechcący potrącił kil-
ku statystów, grających żołnierzy.

Ludzie honoru
Stopklatka niedziela 20.00

HALO TV NA WEEKEND 31.01–2.02

Ludzie 
honoru 

Wojskowa 
sprawiedliwość



10 www.narew.infoakademicka Łomża

Ta jedna z najpopularniejszych polskich komedii 
to opowieść o dwóch zwaśnionych rodach: Pawla-
ków i Karguli, którzy zostają przesiedleni po wojnie 
z Kresów na Śląsk. Rodziny oprócz wspólnej trady-
cji i przyzwyczajeń, przenoszą ze sobą dawny spór 
o miedzę. Kłócą się jak dawniej, za Bugiem , ale zara-
zem nie potrafią bez siebie żyć. 

Stryj Andrzeja Mularczyka – scenarzysty „Sa-
mych swoich” – też repatriant, osiedlił się w pewnej 
wsi tylko dlatego, że zobaczył na łące krowy zabużań-
skiego sąsiada, z którym był skłócony.

Prosty komizm sytuacyjny, kapitalne dialogi 
(słynne: „Sąd sądem, ale sprawiedliwość musi być po 
naszej stronie”) i wspaniałe aktorstwo to główne za-
lety „Samych swoich”. Komedia doczekała się dwóch 
sequeli – „Nie ma mocnych” i „Kochaj albo rzuć”.

Pewnie nie wiesz...
Tytuł roboczy filmu brzmiał „I było święto”, ale nie 

przypadł on do gustu reżyserowi (Sylwester Chęciński), 
który w związku z tym ogłosił konkurs wśród obsady na 
wymyślenie nowego. Nagrodą dla zwycięzcy była butel-
ka wódki.

Scena, w której sołtys (Aleksander Fogiel) przeci-
ska się przez dziurę w płocie była powtarzana 28 razy. 
Podobno była to swego rodzaju zemsta reżysera za jed-
norazowe, samowolne opuszczenie planu przez Fogla.

Wszyscy fani Kargula i Pawlaka mogą odwiedzić 
ich muzeum, które znajduje się w Lubomierzu, gdzie 
kręcono sceny miasteczka.

Sami swoi
Polsat sobota 12.50

z drugiej strony wybierz  
coś  

dla siebie
Pakt milczenia

Polsat piątek 23.10

Horror. W Spenser Academy uczą się obdarzeni 

nadnaturalnymi mocami potomkowie czterech rodzin, 

które przed laty zawarły tajemniczy pakt. Nagle pojawia 

się tam potomek piątego, skazanego niegdyś na 

wygnanie, rodu. Jego powrót może mieć katastrofalne 

konsekwencje.

Szczęśliwy dzień
Stopklatka sobota 17.50, niedziela 15.50

Komedia romantyczna. Dwoje samotnych rodziców 

(Michelle Pfeiffer i George Clooney) spóźnia się na statek, 

który miał zawieźć ich dzieci na szkolną wycieczkę. Od 

tej pory muszą wspólnie pogodzić opiekę nad dziećmi 

z ich zajmującymi obowiązkami w pracy. Czy dzień pełen 

stresu i zabiegania sprawi, że tych dwoje zbliży się do 

siebie?

Apartament
Nowa TV sobota 22.00

Thriller. W przeddzień wyjazdu do Chin Matthew 

dostrzega na ulicy ukochaną, która przed dwoma laty 

nagle zniknęła z jego życia. Śledząc ją, trafia do pokoju 

w hotelu „Drake". Tu odkrywa inne ślady dziewczyny, ale 

jej samej nie spotyka.

Hanna
TV Puls niedziela 21.55

Sensacyjny. Szesnastoletnia Hanna dorastała w Arktyce. 

Jej ojciec, były komandos i agent CIA, szkolił ją 

w sztukach walki i samoobrony. Robił to, by uczynić 

z córki perfekcyjną zabójczynię, która ma wymierzyć 

sprawiedliwość za krzywdy doznane w przeszłości przez 

jej najbliższych. 

48 godzin
Polsat niedziela 23.05

Doskonała komedia sensacyjna z aktorskim duetem: 

Nick Nolte i Eddie Murphy. Detektyw Cates i zwolniony 

warunkowo więzień Hammond mają dwie doby na 

wytropienie pary bandytów, którzy zbiegli z aresztu 

i grasują w chińskiej dzielnicy San Francisco.

Zakazany owoc

Pastor, rabin  
i ta... piękna

Dwaj przyjaciele, Brian i Jake, kochają się w tej 
samej dziewczynie, pięknej Annie. Gdy ta wyjeżdża 
wraz z rodzicami z Nowego Jorku, obaj obiecują, że 
nigdy nie pokochają innej kobiety. 

15 lat później Jake i Brian nadal mieszkają w No-
wym Jorku i nadal się przyjaźnią. Brian został księ-
dzem, a Jake rabinem. Do Nowego Jorku nieocze-
kiwanie wraca ich dawna miłość. Anna, atrakcyjna 
bizneswoman, odnawia stosunki z przyjaciółmi, 
spędzając z nimi niemal każdą wolną chwilę. Obaj 
mężczyźni są pod wrażeniem jej urody, inteligencji 
i wdzięku. Jednak Brian nie może z nią być z powodu 
swojego powołania, natomiast Jake ma pewne obiek-
cje ze względu na katolicką wiarę Anny. Mimo to 
czeka ich wiele zwariowanych przygód.

„Zakazany owoc" jest debiutem reżyserskim 
Edwarda Nortona, wcielającego się również w jedną 
z głównych ról – katolickiego księdza, rabina gra Ben 
Stiller. 

Zakazany owoc
TV Puls niedziela 15.25

Sami 
swoi

 Kargul, podejdź  
no do płota!



będzie się działo

Trzy tysiące lat temu egipski kapłan 
Ozyrysa Imhotep zakochał się z wzajem-
nością w Anck Su Namun, żonie faraona 
Seti I. Gdy faraon odkrył jej zdradę, ka-
płan go zamordował. Anck Su Namun 
popełniła samobójstwo, ale Imhotep zo-
stał schwytany, żywcem zabalsamowany 
i zamknięty w zapieczętowanym klątwą 
sarkofagu w Mieście Umarłych.

Przez wieki pamięć o tym miej-
scu zaginęła. Aż do lat 30. XX w., gdy 
przypadkiem odnalazł je zabłąkany na 
pustyni oddział Legii Cudzoziemskiej. 
Tajemniczy strażnicy miasta zabili co 
prawda prawie wszystkich legionistów, 
ale dwóm udało się uciec. Ich opowieści 
o Mieście Umarłych w końcu dociera-
ją do Evelyn „Evy” Carnahan (Rachel 
Weisz) zafascynowanej historią staro-
żytnego Egiptu. Wraz ze swoim bratem 
Jonathanem ( John Hannah) organizują 
wyprawę, która ma dotrzeć do Miasta 
Umarłych. Jako przewodnika najmują 
jednego z ocalałych żołnierzy, awantur-
niczego Richarda „Ricka” O’Connella 
(Brendan Fraser). Gdy docierają wresz-
cie do Miasta Umarłych...

Pewnie nie wiesz...
Film zarobił w kinach na świecie po-

nad 420 milionów dolarów, kosztował 80 
milionów.

W starożytnym Egipcie wszyscy ka-
płani musieli wyrywać wszystkie włosy na 
swoim ciele, jednak Imhotep i jego kapłani 
mają porośnięte brwi.

Za wyjątkiem przepaski na biodra 
i kilkoma klejnotami, kostium noszony 
w filmie przez Patricię Velazquez (Anck Su 
Namun) składa się z malowidła na ciele, 
nałożenie którego zajmowało... 14 godzin.

W czasie kręcenia sceny powieszenia 
Ricka, Brendan Fraser otarł się o śmierć. 
Pętla wokół jego szyi była zbyt mocno za-
ciśnięta i aktor stracił przytomność. Prze-
stał oddychać i musiał być reanimowany.

Mumia
TVN7 sobota 20.00

Justin i Richard (Ryan Gosling 
i Michael Pitt) to dwaj kumple z uczel-
ni. Młodzieńcy postanawiają objawić 
światu swój geniusz w nietypowy 
sposób: dokładnie planują zbrodnię 
doskonałą, zabijają młodą dziewczy-
nę i wrabiają w zabójstwo szkolnego 
woźnego. Policja uważa sprawę za 
prostą – na woźnego Raya wskazują 
wszystkie dowody! Wątpliwości ma 
tylko nie ciesząca się zbytnią sympa-
tią kolegów detektyw Cassie Maywe-
ather (Sandra Bullock).

Historia oparta na faktach. 20-let-
ni Richard Loeb (znał czternaście 
języków i był uznanym autorytetem 
w dziedzinie ornitologii) i nieco 
młodszy Nathan Leopold (uzyskiwał 
najwyższe wyniki w testach inteli-
gencji) byli studentami uniwersytetu 
w Chicago, w 1924 roku zabili wspól-
nie 14-letniego Bobby’ego Franksa. 
Loeb zadał mu cios dłutem w głowę, 
po czym udusił go. Rozebrali zwłoki, 
a dla opóźnienia identyfikacji spry-
skali twarz zabitego kwasem. Wresz-
cie utopili ciało w bagnie. Jako mo-
tyw podali chęć popełnienia zbrodni 

doskonałej… Zostali skazani na 
dożywocie. Loeb został zabity przez 
współwięźnia, Leopold zwolniony 
w 1958 roku, zmarł 13 lat później. 

Pewnie nie wiesz...
Podczas kręcenia scen morderstwa, 

Ryan Gosling zwymiotował.

Ryan Gosling był w związku z San-
drą Bullock, poznając się na planie 
(maj 2002 – lipiec 2003).

Sceny pod koniec filmu, w której 
Ryan Gosling liże twarz Sandry Bullock, 
nie było w scenariuszu. Po kilku uję-
ciach Gosling wymyślił ją , aby udowod-
nić chory charakter swojej postaci.

Na tarczy zegara widocznej przed 
posterunkiem policji widnieje napis 
„Spędzaj czas z tymi, których kochasz”.

Śmiertelna wyliczanka
TVN niedziela 22.35

Mumia

Sarkofag  
z klątwą

Śmiertelna wyliczanka

Na tropie 
zbrodni 

doskonałej
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W tym wydaniu Tygodnika Narew 
prezentujemy drugą część. 

KLIMASZEWSKI: Piotr Klima-
szewski 1831, KAUŁ 15; Maciey Klima-
szewski Dozorca Więzienia 1841, KUŁ 
130; Sylwester Klimaszewski wyrobnik 
1864, KAZŁ 23; Teodor Klimaszewski 
1887, KOPŁ 160; nazwisko utworzone 
od nazwy mazowieckiej miejscowości: 
Klimaszewnica, łomż., gm. Radziłów; 
Klimasze Jabłoń, też Klimasze, łomż. 
gm. Zambrów. Do roku 2015 w parafii 
katedralnej notowano 18 nosicieli tego 
szlacheckiego nazwiska.

Wcześniej, bo pod koniec XVI wie-
ku pojawiła się w źródłach łomżyńskich 
jego forma żeńska: Jadwiga Klimaszew-
ska 1599, LBŁ 178; Anna Klimaszewska 
1628, LBŁ 364; Laura Klimaszewska 
1642, LBŁ 1908; Marianna Klimaszew-
ska 1763, KAUŁ 468; Katarzyna Klima-
szewska 1864, KAZŁ 138; Katarzyna 
Klimaszewska 1866, KAZŁ 182. Wg 
Słownika nazwisk współcześnie w Pol-
sce używanych w Łomżyńskiem nosiło 
je 407 osób, co stanowiło trzeci wynik 
pod względem liczby jego nosicieli. Dru-
gi przypadł dawnemu woj. suwalskie-
mu – 453 Klimaszewskich, a pierwszy 
Warszawie, gdzie zanotowano 519 jego 
nosicieli. Dane te wskazują na migracje 
przedstawicieli rodu Klimaszewskich. 

KLIMEK: Zofia Klimek 1637, LBŁ 
1348; Franciszek Klimek włościanin 
1809, KAUŁ 243; Michał Klimek 1809, 
KAUŁ 243; nazwisko utworzone od ła-
cińskiego określenia clemens ‘łagodny, 
spokojny, cichy’, też od imienia Kle-
mens. W Łomży to nazwisko nosiło do 
2015 r. co najmniej 5 osób. W Polsce do 
roku 1995 identyfikowało ono 17418 
osób.

KŁYS: Albertus Klys de Lomza 
1555, RTA s. 64; Albertus Klis de 

Lomza 1556, RTA s. 109; Josephus Klys 
de Lomza 1556, RTA s. 102; Agnieszka 
Kłys 1808, KAŚŁc 20; Marianna Kłys 
1820, KAZŁc 54; Katarzyna Kłys 1830, 
KAUŁc 189; Franciszka Kłys 1833, 
KAUŁ 85; Julian Kłys 1875, KAŚŁ 76; 
etymologia tego nazwiska jest złożona. 
Być może nazwisko to utworzone zo-
stało od nazwy osobowej  Kłysz, ta zaś 
od wyrazu kłych, kłys ‘pogardliwa nazwa 
wołu i szkapy’, w znaczeniu przenośnym 
‘człowiek popędliwy’, też kłys ‘drzewo 
z nadłamanym czubkiem, także ‘kłos’; 
kłyś ‘koń pospolity i wychudzony; chły-
stek’, jak podaje Słownik nazwisk miesz-
kańców Krakowa.

Forma żeńska: Rozalia Kłysowa 
1873, KAŚŁc 71. Nazwisko to nosiło do 
2015 roku 17 osób z rejonu parafii kate-
dralnej w Łomży.

KOKOSZKA: Katarzyna Kokosz-
ka 1782, KACŁ 143; Anna Kokoszka 
1786, KACŁ 585; Jakub Ignacy Kokosz-
ka 1789, KACŁ 946; Józefa Kokoszka 
1789, KACŁ 903; Katarzyna Kokoszka 
1796, KACŁ 1747; Mateusz Kokoszka 
piekarz 1809, KAUŁ 193; Woyciech Ko-
koszka 1809, KAUŁ 238; Jakub Kokosz-
ka gospodarz 1810, Jan Kokoszka 1811, 
KAUŁ 51; Katarzyna Kokoszka 1821, 
KAZŁ 73; Boruch Jakubowicz Kokoszka 
furman 1827, APŁ z. 169; Herszk, syn 
Jankiela Jakubowicza Kokoszki APŁ z. 
169; Hynda Raszka, córka Borucha Jaku-
bowicza Kokoszki 1827, APŁ z. 169; Iser 
Izrael, syn Szlomy Jakubowicza Kokoszki 
1827, APŁ z. 169; Jakub Boruchowicz 
Kokoszka wyrobnik 1827, APŁ z. 169; 
Jakub Herszkowicz Kokoszka 1827, APŁ 
z. 169; Jankiel, syn Jakuba Boruchowi-
cza Kokoszki 1827, APŁ z. 169; Jankiel 
Jakubowicz Kokoszka gospodarz 1827, 
APŁ z. 169; Szloma Jakubowicz Kokosz-
ka piekarz 1827, APŁ z. 169; Jankiel Ja-

kubowicz Kokoszka dzierżawca austeryi 
1828, APŁ z. 169; Jakub Kokoszka 1830, 
KAUŁ 135; Marcella Antonina Kokosz-
ka 1830, KAUŁ 109; Maryanna Kokosz-
ka 1831, KAUŁ 150; Konstanty Jan Ko-
koszka1833, KAUŁ 49; Julian Kokoszka 
1865, KAZŁc 104; Dionizy Kokoszka 
gospodarz 1868, KAZŁ 125; Teofil Ko-
koszka wyrobnik 1868, KAZŁc 110; 
Ksawery Kokoszka 1869, KAZŁ 135; 
Anna Kokoszka 1870, KAŚŁ 5; Wiktoria 
Kokoszka 1871, KAŚŁc 51; Andrzej Ko-
koszka służący 1873, KAŚŁ 13; Antoni 
Kokoszka wyrobnik 1875, KAŚŁc 73; Jó-
zefa Kokoszka 1875, KAŚŁ 84; Konstan-
cja Kokoszka 1875, KAŚŁ 37; Franciszek 
Kokoszka 1887, KOPŁc 248; Hipolit 
Kokoszka 1887, KOPŁ 226; Kokoszka 
1896, KS 365; nazwisko utworzone od 
nazwy miejscowości Kokoszki, łomż. lub 
od wyrazu kokosz, kokoszka ‘młoda kura’. 

To znane nazwisko łomżyńskie no-
siło w latach 90-tych 4767 Polaków, 
w tym w Łomżyńskiem 13.

W 1903 roku w rejestrze Absolwen-
tów Łomżyńskiego Gimnazjum Męskie-
go z lat 1862-1912 pojawia się Kokoszko 
Dawid jako przedstawiciel wyznawców 
judaizmu. Nazwisko Kokoszko miało 
w Polsce w końcu XX w. 398 nosicieli, 
z czego w Łomżyńskiem było ich 58, co 
stanowiło drugi wynik w Polsce, ponie-
waż na pierwszym miejscu było woj. sto-
łeczne z 65 jego nosicielami.

Jego forma żeńska pojawia się w źró-
dłach łomżyńskich od początku II poł. 
XVIII wieku: Marianna Kokoszczanka 
1754, LMŁc 1830; Łucja z Dziekoń-
skich Kokoszczyna baba szpitalna 1809, 
KAZŁ 252; Konstancja Kokoszczyna 
1865, KAZŁ 5.

KOŁAKOWSKI: Martins Marci 
Kołakowsky 1613/1614, ASAZ s. 86; 
Konstanty Kołakowski 1618, LBŁ 906; 

Albert Kołakowski 1619, LBŁ 1067; 
Stanisław Kołakowski 1641, LBŁ 1825; 
Ryszard Kołakowski 1867, KAZŁ 76; 
Kazimierz Kołakowski 1887, KOPŁ 96; 
Michał Kołakowski 1879, KOPŁ 190; 
Onufry Kołakowski 1879, KOPŁ 40; 
Franc Kołakowski 1896, KS 373; nazwi-
sko utworzone od nazwy miejscowości 
na Mazowszu północno-wschodnim: 
Kołaki Stare, dziś Kołaki Kościelne, 
łomż., gm. Kołaki Kościelne.; też Kołako-
wo, dziś Kołaki (-Strumienie, -Wietrzy-
chowo) opisywane jako wsie szlacheckie 
w gminie Mały Płock, pow. Kolno, gdzie 
znajdowało się „gniazdo Kołakowskich 
wspomniane w dokumentach w 1421 r.”  

Jest to również jedno z tych nazwisk, 
które można określić jako łomżyńskie. 
Do 2015 roku nosiło je co najmniej 45 
łomżan. 

Forma żeńska tego nazwiska wystę-
puje w źródłach łomżyńskich od końca 
XVII w.: Magdalena Kolakowska 1685, 
LBŁ 894; Katarzyna Kołakowska 1887, 
KOPŁ 117.

KORDAS, CORDAS, KOR-
DASZ, KORDAŚ: Jakub Kordas 
1611, MBŁ 830; Andrzej Kordas 1613, 
LBŁ 20; Albert Kordasz 1618, LBŁ 847; 
Zofia Kordas 1620, LBŁ 1258; Michał 
Kordasz 1621, LBŁ 1534; Paweł Cordas 
1627, LBŁ 188; Janina Kordas 1628, 
LBŁ 427; Zofia Cordas 1632, LBŁ 787; 
Agnieszka Józefa Kordasz 1788, KACŁ 
757; August Kordaś 1791, KACŁ 1215; 
Katarzyna Kordas 1795, KACŁ 1719; 
nazwisko utworzone od wyrazu kord 
‘miecz’ lub od staropolskiego wyrazu 
korda ‘sznur, którym przepasywali się 
zakonnicy’.

Forma żeńska: Luwyza Kordasiowa 
1809, KAŚŁ 33. 

Do 2015 r. notowano w Łomży co 
najmniej 5 nosicieli tego nazwiska.

Podaj mi swoje nazwisko,  
a powiem Ci czyś z Łomży (cz. 2)

„(…) 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

W styczniu 2019 r. powstała specjalna strona internetowa poświęcona historii 
i etymologii nazwisk łomżyńskich. Zainteresowani swoimi łomżyńskimi korzenia-
mi znajdą na niej wiele materiałów dokumentujących dzieje rodzin, historię ludzi 
i miejsc, które znajdują się na obszarze historycznej ziemi łomżyńskiej. W niniej-
szym cyklu artykułów o nazwiskach mieszkańców Łomży i historycznej ziemi 
łomżyńskiej przywołuje się jedynie te nazwy własne, które w badanym (przeze 
mnie i zespół projektowy ŁTN im. Wagów w Łomży) materiale źródłowym poja-

wiały się najczęściej. Liczne nazwiska mieszkańców historycznej ziemi łomżyńskiej 
wraz z kontekstem zostały tam zarejestrowane w różnych kontekstach, w zależności 
od danych zawartych w konkretnym źródle.

Zachęcam do odwiedzania internetowej strony o nazwiskach łomżyńskich i dziejach osób, rodów i rodzin z nimi związanych: http://name.lomza.pl
Historia i etymologia kolejnych najpopularniejszych nazwisk łomżyńskich.
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KOTAR: Marianna Kotar 1797, 

KACŁ 1981; nazwisko utworzone od 
wyrazu kotara ‘zasłona’, dawniej ‘rodzaj 
namiotu’ lub od niemieckiej nazwy oso-
bowej Kotter; też kotar ‘nieużytki’.  To 
nazwisko nosiło w Łomży w XX w. 23 
osoby.

Kolejne nazwisko można również 
uznać za łomżyńskie, ponieważ pod ko-
niec XX wieku największa grupa jego 
nosicieli (1194 osoby) mieszkała na te-
renie dawnego woj. łomżyńskiego.

MIL(I)EWSKI: Martinus et 
Mathias Mylyewsczy de Lomza 1544, 
RTA s. 18; Milewski de Lomza 1546, 
RTA s. 29; Johannes Mylewski de 
Lomza 1555, RTA s. 64; Joachim My-
lewski de Lomza 1555, RTA s. 485; 
Franciscus Mylewski 1556 de Lomza, 
RTA s. 102; 1561, RTA s. 449; Mathias 
Mylewski de Lomza 1557, RTA s. 134; 
Mathias Jachimek Mylewski de Lomza 
1561, RTA s. 502; Stanislaus Milewski 
Jachimkowicz de Lomza 1569, RTA s. 
256; Stanislai Milewski de Lomza 1573, 
RTA 286; Georgius Francisci Milew-
ski de Lomza 1574, RTA s. 561; Fran-
ciscus Miliewski de Lomza 1575, RTA 
s. 349; Martinus Miliewski de Lomza 
1576, RTA s. 360; Michael Miliewski de 
Lomza 1576, RTA s. 562; Stanislaus Mi-
liewski de Lomza 1576, RTA s. 562; An-
dreas Milewski kupiec łomżyński 1593, 
APŁ zbiór Kapicjana; Milewski 1604, 
LBŁ 567; Jan Milewski 1608, MBŁ 83; 
Andrzej Milewski 1609, MBŁ 440; Piotr 
Milewski 1610, MBŁ 552; Laurenty 
Milewski 1611, MBŁ 834; Marcin Mi-
lewski 1612, MBŁ 1106; Marcin Milew-
ski 1614, LBŁ 153; Mateusz Milewski 
1619, LBŁ 1148; Tobias Tobiae Milew-
ski 1627, ASAZ s. 125; Tomasz Milew-
ski 1683, LBŁ 809; Adalbert Milewski 
1685, LBŁ 869; Łukasz Milewski 1736, 
LBŁ 74;Thomasa Milewskiego dziecię 
1740, LMŁ 889; Michał Milewski 1752, 
LBŁ 892; Michał Milewski 1754, LMŁ 
1879; Paweł Mile(w)ski szewc//pro-
fessyi szewskiej 1836, KUŁ 33; 1838, 
KUŁ 160; 1840, KUŁ 149; 1842, KUŁ 
60; 1843, KUŁ 163; Marcin Milewski 
1756, LBŁ 1252; Konstanty Milewski 
1832, KAUŁ 12; Józef Leopold Milew-
ski 1833, KAUŁ 190; Antoni Milewski 
wyrobnik 1865, KAZŁ 35; Kazimierz 
Milewski 1867, KAZŁ 206; Antoni Mi-
lewski 1876, WPRŁ 250.

Forma żeńska: Barbara Milewska 
1599, LBŁ 158; Anna Milewska 1600, 
LBŁ 263; Dorota Milewska 1605, 
LBŁ 702; Zofia Milewska 1610, MBŁ 
568; Teofila Milewska 1615, LBŁ 271; 
Zuzanna Milewska 1615, LBŁ 243; 
Agnieszka Milewska 1616, LBŁ 568; 
Katarzyna Milewska 1616, LBŁ 572; 
Helena Milewska 1620, LBŁc 1271; 
Barbara Milewska 1685, LBŁ 924; Mi-
lewska Regentowa Łomżeńska 1727, 
LMŁ 440; Regina Milewska 1742, LBŁ 

73; Krystyna Milewska 1752, LMŁ 
1707; Józefa Augusta Milewska 1811, 
KAUŁ 29; Katarzyna Milewska 1829, 
KAUŁ 211; Maryanna Milewska 1865, 
KAZŁ 248; Helena Milewska 1869, 
KAŚŁ 28; Agnieszka Milewska 1873, 
KAŚŁ 60; Leontyna Leokadia Milewska 
1874, KAŚŁ 13; Marcjanna Milewska 
1876, WPRŁ 205; Stanisława Milewska 
1887, KOPŁ 244.

Nazwisko to zostało utworzone od 
nazwy miejscowości, których na tere-
nie Polski jest kilka, np.: w Wielkopol-
sce Milejów, w Małopolsce Milejowice, 
w Łomżyńskiem znajduje się Milewo 
opisywane jako gniazdo Milewskich: 
Milewo wieś szlach., gm. Szczuczyn, 
pow. Grajewo; Milewo-Gałązki (1444) 
wieś szlach., gm. Grabowo, pow. Kolno; 
Milewo (-Łosie, -Tosie, Wielkie) wsie 
szlach., gm. Troszyn, pow. Ostrołęka; 
Milewo (1442) Zabielne (1516) wieś 
szlach., gm. Kobylin Borzymy, pow. 
Wys. Maz. 

W gazecie „Życie i Praca” nr 30 
z 1924 roku czytamy o przemysłowcu 
Milewskim:

„Suwalskie koło Ligi Obrony Po-
wietrznej Państwa urządziło święto lot-
nictwa. Były odczyty, zabawa taneczna, 
pokazy filmowe. Nowy zarząd stanowią 
starosta Baranowski – prezes, nauczy-
ciel gimnazjalny St. Kowal – sekretarz, 
ks. proboszcz Szczęsnowicz, prezydent 
miasta Szmidt, przemysłowiec Milewski 
– skarbnik, ppłk. Kulesza, major Obła-
za, por. Miceński, sekretarz Inspekto-
ratu Szkolnego Dziemian, dr Lipiński, 
dyrektor spółki „Oszczędność” Dargiel, 
prowizor Szwejkowski i urzędnik sądu 
Duda”.

W tym samym czasopiśmie z 1925 
r. nr 72 znajdujemy wzmiankę o innym 
nosicielu tego nazwiska:

„Staraniem Łomżyńskiego Okrę-
gowego Towarzystwa Rolniczego, przy 
poparciu działacza społecznego z Siebu-
rczyna Czesława Kuberskiego, 24 sierp-
nia został zorganizowany pokaz bydła 
rasy czerwonej polskiej. Wystawiono 
164 sztuki. Wśród nagrodzonych znaleź-
li się Czesław Kuberski, Ignacy Milewski 
z Małachowa, ks. Kulesza z Wizny, J. Li-
piński z Mocarzy, T. Kędzierski z Zan-
klewa, L. Burzyński i St. Danicz z Sie-
burczyna, J. Czarnowski ze Srebrowa, A. 
Pianowski z Rutkowskich, W. Orłowski 
z Kowalina”.

Czasopismo „Wspólna Praca” nr 5 
z 1929 r. podało, że:

„Związek Oficerów Rezerwy w Łom-
ży liczy 37 członków. Prezesem jest por. 
rezerwy Włodzimierz Wiszniewski, 
członkowie zarządu to por. rez. dr Józef 
Milewski, por. rez. Wacław Nestorowicz 
i ppor. rez. Wacław Tuszowski”. 

Prasa łomżyńska utrwaliła postacie 
wielu dawnych mieszkańców ziemi łom-
żyńskiej.

Następne nazwisko Tadej znane 
jest w Łomży od II poł. XIX wieku. Wg 
badań z lat 90-tych XX wieku nosiło je 
w Polsce 203 osoby, najwięcej zaś w woj. 
tarnobrzeskim. W Łomżyńskiem było 
ich 4. W samej Łomży  na początku XXI 
wieku było 15 jego nosicieli. Źródła no-
tują:

TADAJ: Teofil Tadaj 1874, KAŚŁ 
59; nazwisko utworzone od imienia Ta-
dej z aramejskiego thad-daj ‘(człowiek) 
o szerokiej piersi’, łac. Thaddaeus. 

Kolejne nazwisko Tutas należy 
w Polsce do dość rzadkich. W lat 90-
tych XX wieku nosiło je w Polsce 83 
osoby, w tym 9 w woj. łomżyńskim. W  
woj. olsztyńskim było ich najwięcej – 
30, a w woj. ostrołęckim 16. W źródłach 
łomżyńskich wystąpiło ono w II poł. 
XIX wieku.

TUTAS: Julianna Henryka Tutas 
1873, KAŚŁ 59;  nazwisko utworzone 
od podstawy tut-, por. tuta ‘tutaj’, tutać 
dziecinne ‘pić’, tutaj, tutka ‘pysk krowy; 
gatunek jabłek’,  niemiecka nazwa oso-
bowa Tuto. Współcześnie nosiło to na-
zwisko 5 mieszkańców Łomży.

TWAROWSKI: Maciej Twarow-
ski 1702, KAŚŁ 247; nazwisko utwo-
rzone od nazwy miejscowości Twarogi. 
Miało do 2015 r. w Łomży 17 nosicieli.

Forma żeńska: Marianna Twarowska 
1705, LBŁ 834.

TYROLSKI: Stanisław Tyrolski 
1887, KOPŁ 172; nazwisko utworzo-
ne od nazwy regionu Tyrol (Włochy). 
Współcześnie nosi je co najmniej 6 
mieszkańców Łomży.

Kolejne nazwisko również jest cha-
rakterystyczne dla regionu łomżyńskie-
go. Wywodzi się ono od nazwy miejsco-
wej, która leży w granicach historycznej 
ziemi łomżyńskiej.

TYSZKA//TYSZKO: Stanisław 
Tyszka syn Pomścibora Tyszki 1468, 
ŁT. II 530 i 1472, ŁT. III 259, 260; 
Paulus Thysko f. d. Nicolai Throssynski 
de disttrictu Lomzensi 1556, RTA s. 78; 
nazwisko utworzone od imienia Tysz 
(Tymoteusz), wschodniosłowiańskie 
Tisz (cerk. Tichon) (za: SHNO t. II, s. 
155; SEM cz. 2, s. 130); od nazw miej-
scowych na Mazowszu łomżyńskim: 
Tyszki-Ciągaczki gm. Czerwin; Tysz-
ki-Łabno, -Wądołowo gm. Kolno (por. 
NWHS, s. 180-181). 

Noszą je osoby, które piszą się Tysz-
ka lub Tyszko. W rejestrach źródłowych 
jest ich odpowiednio 34 i 22.

Nazwisko Tyszka nosiło w latach 
90-tych XX w. 533 mieszkańców woj. 
łomżyńskiego, a w Polsce łącznie 2805 
osób. W woj. ostrołęckim było ich 840, 
co poświadcza, że jest ono związane z hi-
storyczną ziemią łomżyńską.

Nazwisko Tyszko wg badań z XX w. 
identyfikowało w Polsce 1543 osoby, 
w tym w woj. łomżyńskim było ich 220, 
czyli o 14 mniej niż w woj. zamojskim.

WĄSIK: Jadwiga Wąsik 1609, 
MBŁ 406; nazwisko utworzone od wy-
razu wąs ‘puch na nasionach niektórych 
roślin’ (za: SEM cz. 1., s. 336); też od 
wyrazu wąsik ‘zdrobnienie od wąs’. Na-
zwisko to nosiło do 2015 r. 9 łomżan.

Nazwisko Wilk pojawia się w Łom-
ży w II poł.  XVII wieku. Jest ono dość 
popularne. W Polsce w latach 90-tych 
XX w. nosiło je 30095 osób. W Łomżyń-
skiem było ich 143. 

WILK: Dorota Wilk 1660, LBŁ 
3472; nazwisko to zostało utworzone 
od prasłowiańskiego wyrazu vьlkь ‘wilk’. 
Nosiło je do 2015 roku ponad 21 łom-
żan z terenu parafii katedralnej.

WISKI//WIZKI: Aleksander 
Wiski 1870, KAŚŁ 43; Paweł Wizki 
ziemianin 1869, KAZŁ 246; nazwisko 
utworzone od nazwy miejscowej Wizna, 
miejscowości na Mazowszu łomżyńskim. 
Przywołane powyżej nazwisko także na-
leży do grupy onimów łomżyńskich. Nie 
występuje zbyt często. W XX w. najwię-
cej jego nosicieli notowano w woj. ostro-
łęckim i woj. łomżyńskim, a więc na tere-
nie dawnej ziemi łomżyńskiej. 

ZACZEK: Agnieszka Zaczek 1609, 
MBŁ 340; nazwisko utworzone od 
zdrobnienia wyrazu żak ‘duchowny, 
uczeń’,  czyli żaczek.  

Forma żeńska: Regina Zaczkówna 
1695, KAŚŁ 172.

Jest to nazwisko reprezentowane  
w Łomży przez około 68 osób. W koń-
cu XX wieku notowano w Polsce 1701 
jego nosicieli, w woj. łomżyńskim było 
ich 168.

Historia nazwiska Zadrożny praw-
dopodobnie rozpoczyna się w Łomży 
w połowie XVII wieku. W Polsce to 
nazwisko należy do dość częstych na 
terenie byłego woj. ostrołęckiego i sie-
dleckiego. W Polsce jest ono notowane 
od  XVI w.

ZADROŻNY: Jakub Zadrozny 
1650, LBŁ 2603; nazwisko utworzone 
prawdopodobnie od wyrażenia za drogą.

Forma żeńska: Anna Zadrożna 1756, 
LBŁ 1214. 

W styczniu 2019 r. powstała specjalna 
strona internetowa poświęcona historii 

i etymologii nazwisk łom-
żyńskich. Zainteresowani 
swoimi łomżyńskimi 

korzeniami znajdą 
na niej wiele mate-
riałów dokumentu-
jących dzieje rodzin, 

historię ludzi i miejsc, 
które znajdują się na 

obszarze historycznej 
ziemi łomżyńskiej. 

Zachęcam do jej 
odwiedzania: 
http://name.

lomza.pl MAŁGORZATA K. 
FRĄCKIEWICZ 
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Motyl. Still Alice

W objęciach zapomnienia
Główną rolę w tym filmie zagrała 54-letnia wówczas Julianne Moore, doceniona na wie-

lu festiwalach filmowych. Za swoją wybitną kreację została uhonorowana Oscarem, Złotym 
Globem i nagrodą BAFTA w kategorii najlepsza pierwszoplanowa aktorka. 

Znakomicie odtwarzana przez Julianne Moore bohaterka, Alice Howland, to szczęśliwa 
mężatka, matka trójki dorosłych dzieci, która jest powszechnie szanowaną wykładowczynią 
na prestiżowym Uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku. Pani profesor lingwistyki zaczy-
na jednak nagle zapominać słowa. 

Kiedy udaje się na badania, diagnoza lekarzy jest druzgocąca. Okazuje się, że Alice ma 
początki dziedzicznej rzadkiej odmiany choroby Alzheimera. Rozpoczyna się trudny spraw-
dzian dla całej rodziny, która teraz musi stawić czoło nowym wyzwaniom. Z ogromną determinacją walczy też Alice, by nie stracić 
kontaktu z rzeczywistością, a przede wszystkim z samą sobą. 

Na swoim komputerze zakłada specjalny folder Motyl, który ma pełnić rolę swoistego dysku pamięci. Nie chce zapomnieć, co 
kocha, czego nie lubi, pragnie zachować jasny obraz dawnego szczęśliwego życia z mężem i dziećmi. Żadne bowiem inne schorze-
nie nie wyniszcza człowieka tak jak Alzheimer, który wprawdzie nie atakuje organizmu, ale dewastuje umysł. Sukcesywnie okrada 
ze wspomnień, a co za tym idzie również z tożsamości. 

Motyl. Still Alice
TVP Kultura sobota 17.35

a to ciekawsze
Słynne jednostki specjalne

Ekstra 
wojownicy

Ci świetnie wyszkoleni żołnie-
rze znakomicie posługiwali się bro-
nią, działali też jako szpiedzy, a jeśli 
zaszła taka potrzeba, potrafili zabić 
z zimną krwią. 

Seria opowiada o najbardziej 
zabójczych formacjach wojskowych 
w historii, od starożytnej Grecji po 
Japonię. Przy pomocy rekonstrukcji 
filmowych i wypowiedzi ekspertów 
przypomina ich misje i dzieje. 

Władcy zawsze potrzebowali 
elitarnych oddziałów bojowych; 
mężczyzn czy kobiet doskonale 
wyszkolonych, zręcznych w posłu-
giwaniu się bronią, zdolnych do 
infiltracji szeregów wroga, a w razie 
konieczności do ich eliminacji. 

Każdy z odcinków serii poświę-
cony jest jednemu wojownikowi 
albo jednej wyspecjalizowanej 
grupie. Bada ich szczególne umie-
jętności, w jaki sposób się szkolili, 
jaki mieli cel, co dokładnie uczyniło 
z nich najbardziej przerażających 
morderców ich czasów i jak ich 
działania wpłynęły na współczesną 
taktykę wojenną. 

Widzowie dostaną odpowiedź, 
między innymi, na pytania: jak 
buddyjska mniszka stała się wo-
jowniczką Kung Fu, jak saksońskie 
siły bojowe ostatecznie pokonały 
wikingów, jak cygańscy najemnicy 
Vlada Palownika zatrzymali inwa-
zję osmańską i jak holenderskie 
plemię doprowadziło do przejęcia 
Brytanii przez cesarza rzymskiego 
Klaudiusza. 

Ta oryginalna, pełna akcji i nie-
samowitych faktów seria, wciągnie 
wszystkich miłośników historii.

Słynne jednostki specjalne
TVP Historia piątek 23.35,  

niedziela 20.15 odc. 1

Polowanie na czarownice

Czarna Śmierć
Behmen (Nicolas Cage) jest XIV-wiecznym rycerzem, któ-

ry bierze udział w wyprawach krzyżowych. Lata spędzone na 
Bliskim Wschodzie i bezlitosne mordowanie niewierzących 
w imieniu Kościoła sprawiły, że stracił wiarę w sens krucjat. 
Razem z towarzyszem broni Felsonem (Ron Perlman) posta-
nawiają zdezerterować i przejść w stan spoczynku. 

Powrót do Europy jest dla nich zaskakujący. Rodzinny 
kraj jest spustoszony i całkowicie wyniszczony przez rozpo-
wszechniającą się epidemię dżumy. Ludzie szukają oparcia 
w wierze, ale Kościół zajęty jest polowaniem na czarownice, 
które uważa za przyczynę Czarnej Śmierci. Wkrótce rycerze 
zostają schwytani, a o ich losie ma zadecydować Kardynał 
(Christopher Lee). 

Muszą podjąć decyzję: unikną egzekucji, jeśli w ramach 
odkupienia wyruszą w samobójczą misję. Ich zadaniem będzie 
eskorta konwoju dziewczyny (Claire Foy) posądzonej o czary 
do odległego opactwa. Szalenie niebezpieczna podróż przez 
mroczne tereny nie tylko przetestuje ich siłę i odwagę, ale także 
sprawi, że poznają potężną siłę, mogącą zrujnować cały, znany 
im świat. Czy uda im się powstrzymać katastrofę i ocalić życie 
dziesiątek ludzi?

Pewnie nie wiesz...
Nicolas Cage trenował jazdę konną 3 tygodnie po 7 godzin 

dziennie. Wcześniej nigdy nie siedział na koniu.

Na kilka dni przed zdjęciami z wilkami na plan filmu nie wol-
no było wnosić żadnego jedzenia.

W filmie wzięło udział 7 wilków, z których każdy potrafił co 
innego. Przygotował je Zoltan Horkai, który ma w swoim zwie-
rzyńcu 200 wytresowanych dzikich zwierząt, w tym: niedźwiedzie, 
wilki, jelenie i dziki. 

Polowanie na czarownice
TV Puls sobota 22.15

Dom w głębi lasu

Potworne potwory
Obejrzyjcie film, który zaczyna się najbanalniej na świecie, 

by zakończyć się w sposób, którego nie zdołacie przewidzieć!
Zaczyna się bowiem jak zwykle w takich przypadkach – oto 

piątka zróżnicowanych charakterologicznie, ale nieskompli-
kowanych bohaterów (typu luzak, osiłek, nieśmiały mądrala) 
wyrusza do tytułowego domku gdzieś w głębi lasu, aby w tej 
cichej scenerii poszaleć. Pytają o drogę, tubylcy enigmatycz-
nie odpowiadają i odradzają, potem padają im telefony i GPS, 
a w chatce znajdują dziwne przedmioty. A także pewną księgę, 
której otwarcie skutkuje wysypem zombi i innych nieproszo-
nych gości. I oglądalibyśmy te jatki na luzie, może lekko znu-
dzeni, gdybyśmy nagle, w pewnej scenie nie zobaczyli… A to 
dopiero początek niespodzianek – pisze Beata Cielecka na stro-
nie Filmweb.

Reżyser bawi się horrorowymi schematami, ze znanych 
elementów układając coś nowego, co może autentycznie zasko-
czyć. Rzecz w tym, że trzeba „kupić” klimat tej opowieści z czar-
nym i absurdalnym nieraz humorem. W pewnym momencie 
zaczynamy kibicować nie ofiarom, a oprawcom, a przez ekran 
przewijają się wilkołaki, wampiry, zombi, duchy, Obcy i wszela-
kie plugastwo lęgnące się w głowach scenarzystów filmów gro-
zy… Jeśli ktoś lubi mieszankę zgrywy, cytaty z klasyki horroru 
i krwawe sceny, będzie mile zaskoczony.

Pewnie nie wiesz...
Drew Goddard i Joss Whedon zamknęli się w pokoju hotelo-

wym i napisali prawie cały scenariusz w jeden weekend. Wymyślili 
do tego filmu ponad 60 różnego rodzaju potworów.

Kiedy Jules całuje wilczą głowę, język wilka, wykonany z sili-
konu, jest pokryty sproszkowanym cukrem.

Dom w głębi lasu
TV6 sobota 23.00

to ciekawe

Film poświęcony Teresie 
Tuszyńskiej, jednej z najpięk-
niejszych polskich aktorek, 
a zarazem najbardziej zapo-
mnianych. 

Wielu znawców kina twier-
dziło, że tak pięknej twarzy nie 
było o polskim filmie. Urodziła 
się w Warszawie w 1942 roku 
w rodzinie robotniczej. Już od 
młodych lat ciągnęło ją do śro-
dowiska aktorsko – muzyczne-
go. W 1958 roku wygrała kon-
kurs tygodnika „Przekrój” pod 
hasłem „Film szuka młodych 
aktorek” i dostała swoją pierw-
szą rolę w filmie „Ostatni strzał”. 
Z planu filmu jednak ucieka bez 
podania przyczyny. 

Od 1959 roku gra w filmach 
(„Do widzenia do jutra”, „Roz-
wodów nie będzie”), w następ-
nych latach aktorstwo łączy 
z pracą modelki w Modzie 
Polskiej i częstymi wyjazdami 
za granicę. Była jedyną polską 
aktorką, której twarz pojawiła 
się na okładce amerykańskie-
go prestiżowego miesięcznika 
„Show”. Stała się prawdziwą 
gwiazdą. 

Swój ostatni film nakręciła 
w 1970 roku, zaledwie 12 lat po 
debiucie. Po premierze w 1971 
roku Tuszyńska zniknęła. Nie ma 
żadnych jej zdjęć po tym roku. 
Mówiło się, że zupełnie zatra-
ciła się w nałogu alkoholowym. 
W 1976 roku jej ukochany Adam 
popełnił samobójstwo wyskaku-
jąc z okna i ta wieść z pewnością 
dotarła do byłej gwiazdy, która 
w nałóg wciągnęła też młodszą 
siostrę. Po śmierci Adama jeszcze 
raz wyszła za mąż – za swojego 
kompana od kieliszka, niejakie-
go Jana Perzynę. Ostatnie lata 
jej życia to liczne burdy, libacje, 
interwencje milicji i biedowa-
nie. Żyła swoim życiem w ukry-
ciu, skromnie, wręcz w biedzie. 
Wstydziła się swojego wyglądu, 
przytyła i prawie nie wychodzi-
ła z domu. Zmarła zapomniana 
w samotności 19 marca 1997 
roku. Męża Tuszyńskiej nie było 
stać na jej pochowanie, więc for-
malnościami zajął się jej brat. On 
zresztą nigdy się nie dowiedział, 
co było przyczyną śmierci Teresy. 
Wyniki sekcji zwłok odebrał mąż, 
który zniknął tuż po pogrzebie.

Dziewczyna z ekranu

Tragiczna 
piękność

Psi psycholog, Cesar Millan rusza w podróż 
po Stanach Zjednoczonych. Będzie odwiedzał 
różne miasta, a w nich ludzi, którzy przez swo-
jego pupila znaleźli się na granicy obłędu. 

Każdy pies jest traktowany przez niego in-
dywidualnie, a terapia dopasowana do problemu, 
z jakim się zmaga. Będą przypadki kiedy okaże 
się, że złe zachowanie wynika z kłopotów ze zdro-
wiem, ale nie zabraknie i takich, kiedy to wina bę-
dzie leżała po stronie właścicieli. W tym sezonie 
„Zaklinacz psów” będzie 
udzielał rad w trakcie wy-
stępów na żywo. 

W pierwszym od-
cinku Cesar udaje się do 
San Francisco, by wziąć 
udział w imprezie or-
ganizacji znajdującej 
psom nowe domy. 
Zjawiają się tam 
setki fanów ze 
swoimi pupila-

Cesar Millan: psia federacja

Zaklinacz czworonogów
mi, chcąc dostać cenne rady 
od słynnego behawiorysty. 
Millan podpowiada, jak 
ukrócić podkradanie jedze-

nia czy niesubordynację 
podczas spacerów. Poma-

ga też wytrenować pit-
bulla, któremu groziło 

uśpienie, ponieważ 
nikt nie chciał go 

przygarnąć.

Cesar Millan: 
psia federacja

Zoom TV 
sobota 

11.05

Dziewczyna z ekranu
TVP Historia niedziela 21.15



Motyl. Still Alice

W objęciach zapomnienia
Główną rolę w tym filmie zagrała 54-letnia wówczas Julianne Moore, doceniona na wie-

lu festiwalach filmowych. Za swoją wybitną kreację została uhonorowana Oscarem, Złotym 
Globem i nagrodą BAFTA w kategorii najlepsza pierwszoplanowa aktorka. 

Znakomicie odtwarzana przez Julianne Moore bohaterka, Alice Howland, to szczęśliwa 
mężatka, matka trójki dorosłych dzieci, która jest powszechnie szanowaną wykładowczynią 
na prestiżowym Uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku. Pani profesor lingwistyki zaczy-
na jednak nagle zapominać słowa. 

Kiedy udaje się na badania, diagnoza lekarzy jest druzgocąca. Okazuje się, że Alice ma 
początki dziedzicznej rzadkiej odmiany choroby Alzheimera. Rozpoczyna się trudny spraw-
dzian dla całej rodziny, która teraz musi stawić czoło nowym wyzwaniom. Z ogromną determinacją walczy też Alice, by nie stracić 
kontaktu z rzeczywistością, a przede wszystkim z samą sobą. 

Na swoim komputerze zakłada specjalny folder Motyl, który ma pełnić rolę swoistego dysku pamięci. Nie chce zapomnieć, co 
kocha, czego nie lubi, pragnie zachować jasny obraz dawnego szczęśliwego życia z mężem i dziećmi. Żadne bowiem inne schorze-
nie nie wyniszcza człowieka tak jak Alzheimer, który wprawdzie nie atakuje organizmu, ale dewastuje umysł. Sukcesywnie okrada 
ze wspomnień, a co za tym idzie również z tożsamości. 

Motyl. Still Alice
TVP Kultura sobota 17.35

a to ciekawsze
Słynne jednostki specjalne

Ekstra 
wojownicy

Ci świetnie wyszkoleni żołnie-
rze znakomicie posługiwali się bro-
nią, działali też jako szpiedzy, a jeśli 
zaszła taka potrzeba, potrafili zabić 
z zimną krwią. 

Seria opowiada o najbardziej 
zabójczych formacjach wojskowych 
w historii, od starożytnej Grecji po 
Japonię. Przy pomocy rekonstrukcji 
filmowych i wypowiedzi ekspertów 
przypomina ich misje i dzieje. 

Władcy zawsze potrzebowali 
elitarnych oddziałów bojowych; 
mężczyzn czy kobiet doskonale 
wyszkolonych, zręcznych w posłu-
giwaniu się bronią, zdolnych do 
infiltracji szeregów wroga, a w razie 
konieczności do ich eliminacji. 

Każdy z odcinków serii poświę-
cony jest jednemu wojownikowi 
albo jednej wyspecjalizowanej 
grupie. Bada ich szczególne umie-
jętności, w jaki sposób się szkolili, 
jaki mieli cel, co dokładnie uczyniło 
z nich najbardziej przerażających 
morderców ich czasów i jak ich 
działania wpłynęły na współczesną 
taktykę wojenną. 

Widzowie dostaną odpowiedź, 
między innymi, na pytania: jak 
buddyjska mniszka stała się wo-
jowniczką Kung Fu, jak saksońskie 
siły bojowe ostatecznie pokonały 
wikingów, jak cygańscy najemnicy 
Vlada Palownika zatrzymali inwa-
zję osmańską i jak holenderskie 
plemię doprowadziło do przejęcia 
Brytanii przez cesarza rzymskiego 
Klaudiusza. 

Ta oryginalna, pełna akcji i nie-
samowitych faktów seria, wciągnie 
wszystkich miłośników historii.

Słynne jednostki specjalne
TVP Historia piątek 23.35,  

niedziela 20.15 odc. 1

Polowanie na czarownice

Czarna Śmierć
Behmen (Nicolas Cage) jest XIV-wiecznym rycerzem, któ-

ry bierze udział w wyprawach krzyżowych. Lata spędzone na 
Bliskim Wschodzie i bezlitosne mordowanie niewierzących 
w imieniu Kościoła sprawiły, że stracił wiarę w sens krucjat. 
Razem z towarzyszem broni Felsonem (Ron Perlman) posta-
nawiają zdezerterować i przejść w stan spoczynku. 

Powrót do Europy jest dla nich zaskakujący. Rodzinny 
kraj jest spustoszony i całkowicie wyniszczony przez rozpo-
wszechniającą się epidemię dżumy. Ludzie szukają oparcia 
w wierze, ale Kościół zajęty jest polowaniem na czarownice, 
które uważa za przyczynę Czarnej Śmierci. Wkrótce rycerze 
zostają schwytani, a o ich losie ma zadecydować Kardynał 
(Christopher Lee). 

Muszą podjąć decyzję: unikną egzekucji, jeśli w ramach 
odkupienia wyruszą w samobójczą misję. Ich zadaniem będzie 
eskorta konwoju dziewczyny (Claire Foy) posądzonej o czary 
do odległego opactwa. Szalenie niebezpieczna podróż przez 
mroczne tereny nie tylko przetestuje ich siłę i odwagę, ale także 
sprawi, że poznają potężną siłę, mogącą zrujnować cały, znany 
im świat. Czy uda im się powstrzymać katastrofę i ocalić życie 
dziesiątek ludzi?

Pewnie nie wiesz...
Nicolas Cage trenował jazdę konną 3 tygodnie po 7 godzin 

dziennie. Wcześniej nigdy nie siedział na koniu.

Na kilka dni przed zdjęciami z wilkami na plan filmu nie wol-
no było wnosić żadnego jedzenia.

W filmie wzięło udział 7 wilków, z których każdy potrafił co 
innego. Przygotował je Zoltan Horkai, który ma w swoim zwie-
rzyńcu 200 wytresowanych dzikich zwierząt, w tym: niedźwiedzie, 
wilki, jelenie i dziki. 

Polowanie na czarownice
TV Puls sobota 22.15

Dom w głębi lasu

Potworne potwory
Obejrzyjcie film, który zaczyna się najbanalniej na świecie, 

by zakończyć się w sposób, którego nie zdołacie przewidzieć!
Zaczyna się bowiem jak zwykle w takich przypadkach – oto 

piątka zróżnicowanych charakterologicznie, ale nieskompli-
kowanych bohaterów (typu luzak, osiłek, nieśmiały mądrala) 
wyrusza do tytułowego domku gdzieś w głębi lasu, aby w tej 
cichej scenerii poszaleć. Pytają o drogę, tubylcy enigmatycz-
nie odpowiadają i odradzają, potem padają im telefony i GPS, 
a w chatce znajdują dziwne przedmioty. A także pewną księgę, 
której otwarcie skutkuje wysypem zombi i innych nieproszo-
nych gości. I oglądalibyśmy te jatki na luzie, może lekko znu-
dzeni, gdybyśmy nagle, w pewnej scenie nie zobaczyli… A to 
dopiero początek niespodzianek – pisze Beata Cielecka na stro-
nie Filmweb.

Reżyser bawi się horrorowymi schematami, ze znanych 
elementów układając coś nowego, co może autentycznie zasko-
czyć. Rzecz w tym, że trzeba „kupić” klimat tej opowieści z czar-
nym i absurdalnym nieraz humorem. W pewnym momencie 
zaczynamy kibicować nie ofiarom, a oprawcom, a przez ekran 
przewijają się wilkołaki, wampiry, zombi, duchy, Obcy i wszela-
kie plugastwo lęgnące się w głowach scenarzystów filmów gro-
zy… Jeśli ktoś lubi mieszankę zgrywy, cytaty z klasyki horroru 
i krwawe sceny, będzie mile zaskoczony.

Pewnie nie wiesz...
Drew Goddard i Joss Whedon zamknęli się w pokoju hotelo-

wym i napisali prawie cały scenariusz w jeden weekend. Wymyślili 
do tego filmu ponad 60 różnego rodzaju potworów.

Kiedy Jules całuje wilczą głowę, język wilka, wykonany z sili-
konu, jest pokryty sproszkowanym cukrem.

Dom w głębi lasu
TV6 sobota 23.00
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Uwspółcześniona ekranizacja słynnej powieści Jonathana Swifta. Kiedy wrak statku trafia na ląd, skromny 
pracownik pocztowy o imieniu Guliwer ( Jack Black) odkrywa, że znalazł się na fantastycznej wyspie Lili-
putów. Dzięki swoim opowieściom i heroicznym wyczynom Guliwer szybko zjednuje sobie malutkich Lili-
putów. Kiedy jednak zatraca się i sprowadza niebezpieczeństwo na nowych przyjaciół, musi szybko znaleźć 
sposób, by naprawić swój błąd.

Guliwer w interpretacji Jacka Blacka to duże dziecko, które nagle dostało zabawki (a nawet cały minia-
turowy świat) i które w końcu ktoś może podziwiać. Przy okazji oczywiście nieco zmądrzeje, pozna świat 
(będzie musiał nawet wziąć udział w lilipuciej wojnie), nauczy się czegoś o uczuciach, może nieco zmężnieje.

Podróże Guliwera
Polsat niedziela 8.40

plac zabaw
Podróże Guliwera

Wielki  
i mali

Pajęczyna Charlotty

Ratować prosiaczka!
Wilbur przyszedł na świat jako 

najsłabsza świnka w miocie. Dla 
wielu zwierząt w stajni wydaje się 
być uosobieniem naiwności, ale dla 
Charlotty – pajęczycy mieszkającej 
wśród krokwi w dachu – staje się najlepszym przyjacielem. Pew-
nego dnia okazuje się jednak, że dni Wilbura są policzone. Zde-
terminowana Charlotta postanawia zrobić wszystko, aby uratować 
swoją bratnią duszę. 

Decyduje się wplatać w swoją sieć słowa, które mają przeko-
nać farmera, aby darował prosiaczkowi życie. 

Pewnie nie wiesz...
W filmie grało 47 małych świnek, które bardzo szybko dorastały. 

Ponadto każda umiała tylko jedną „sztuczkę”, na przykład patrze-
nia w górę.

Większość zdjęć została wykonana w Australii. Drzewa otacza-
jące farmę zostały pomalowane nietoksyczną farbą pomarańczową 
i żółtą, aby wyglądało na to, że była jesień. 

Zdjęcia z czynnymi karuzelami kręcono przez tydzień. I zamiast 
męczyć statystów i wypłacać im dodatki za trudną pracę na karuze-
lach jeździło... 60 manekinów.

Pajęczyna Charlotty, TVN7 niedziela 15.35

Dziedzic maski

Dumny ojciec, 
zazdrosny pies

Początkujący rysownik 
Tim Avery jest również 
nowicjuszem w roli ojca. 
Urodził mu się syn. Tim 
podczas pewnego spaceru 
znajduje dziwny przed-
miot. To maska, ta sama, 
której bezskutecznie poszukuje jej prawowity właściciel, Loki. 
Tim przynosi znalezisko do domu. Wkrótce potem jego synek zy-
skuje niezwykłą moc. 

Tim cieszy się, że ma nadzwyczajne dziecko i zupełnie nie ko-
jarzy tego faktu z maską. Natomiast jego zazdrosny pies doskonale 
wie, że kto ma maskę ten ma siłę i uznanie w oczach pana domu. 
Zazdrosny pies walczy z dzieckiem o uczucia domowników. 

Dom przypomina krajobraz po bitwie, a i wokół niego zaczy-
nają się dziać rzeczy dziwne. Odkąd Loki dowiedział się o niezwy-
kłym dziecku jest coraz bliżej odzyskania swojej zguby.

Dziedzic maski, TVN niedziela 11.40

Program ochrony księżniczek

Zwyczajna nastolatka
Rosalinda przygotowuje się 

do roli przyszłej królowej niewiel-
kiego państwa. Gdy generał Kane 
grozi przejęciem władzy, dziew-
czyna zostaje wprowadzona do 
programu ochrony księżniczek. 
Agent Joe Mason wywozi ją w bez-
pieczne miejsce.

Rosalinda znajduje schronie-
nie w jego domu, gdzie pod przy-
branym nazwiskiem ma udawać 
zwyczajną nastolatkę. Księżnicz-
ka poznaje córkę agenta, Carter. 
Dziewczęta nie przypadają sobie 
do gustu, ale z biegiem czasu za-
przyjaźniają się.

Chcąc zmusić księżniczkę do 
ujawnienia się, Kane knuje intrygę.

 Program ochrony księżniczek
TV4 sobota 17.05, niedziela 7.30
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Rok 2019 w MPGKiM w Łomży
Kwiatowy napis "Zasmakuj w Łomży", drzewa tlenowe, świąteczne iluminacje, 
nowe parkingi, remonty domów, wszystko wykonali pracownicy Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łomży

- Choć budżet był mniejszy niż w roku jubileuszu 600-lecia Łomży, 
utrzymaliśmy wysoki poziom inwestycji - powiedział podsumowując 
roczną działalność Dariusz Brakoniecki dyrektor Miejskiego Przedsię-
biorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łomży. - Warto 
podkreślić duży zakres prac wykonanych przez pracowników zakładu 
zieleni miejskiej. Napis na nadnarwiańskiej skarpie został wykonany 
w nowej technologii. Sadzonkami z bylin zastąpiliśmy rośliny jedno-
roczne. Dzięki temu w ciągu roku zaoszczędzimy około 50 tysięcy zło-
tych. Kolejną inwestycją były nasadzenia roślin oraz wymiana koszy 
i ławek w parku imienia Jakuba Wagi. To pierwszy etap rewitalizacji 
parku. Nowością są także nasadzenia drzewek tlenowych, oxytree. To 
gatunek drzew pochłaniających 10-krotnie więcej dwutlenku węgla 
niż inne gatunki występujące w naszym kraju. Zamierzamy w tym 
sezonie posadzić kolejne drzewa tego gatunku. Projekt realizujemy 
we współpracy z Wyższą Szkołą Agrobiznesu oraz Instytutem Badaw-
czym w Białymstoku - dodaje dyrektor Dariusz Brakoniecki.

W okresie świątecznym pracownicy przedsiębiorstwa zainstalo-
wali nowe iluminacje na Starym Rynku, w Parku Jana Pawła II oraz 
podświetlili napis "Zasmakuj w Łomży". Przedsiębiorstwo zreali-
zowało także inwestycje drogowe. Drogowcy wyremontowali ulice 
Kapucyńską, Stacha Konwy oraz Żwirową. Dokonali także moderni-
zacji parkingu przy ulicy Bema. Przeprowadzony został również re-
mont w Zespole Szkół Specjalnych nr 8 w Łomży. Zakres działalno-
ści przedsiębiorstwa obejmuje także współpracę z 57. wspólnotami 
mieszkaniowymi. Do obowiązków pracowników należy utrzymanie 
w sumie ponad 100. hektarów zieleni miejskiej.

Sprzęt AGD o wartości  
10 000 złotych trafi do Łom-
ży, która w 11. edycji plebi-
scytu „Świeć się z Energą” 
zwyciężyła w województwie 
podlaskim i ostatecznie 
zajęła 9. miejsce w ogólno-
polskim finale. Nowoczesne 
urządzenia zostaną przeka-
zane do miasta dzięki za-
angażowaniu mieszkańców 
i sympatyków. 

W finale Łomża ry-
walizowała o głosy z 15 
innymi mistrzami woje-
wództw, były to zarówno 
tak duże ośrodki jak m. 
in. Rzeszów i Bydgoszcz, 
ale też znacznie mniejsze 
jak Września, Czersk czy 
Wschowa.  Największą 
liczbę głosów zgromadziło Biel-
sko-Biała, tym samym wygrywa-
jąc plebiscyt i zdobywając tytuł 
„Świetlnej stolicy Polski”.

Mamy zwycięzcę! 
Jak informuje Energa, Biel-

sko-Biała została najpiękniej roz-
świetlonym miastem w Polsce.  
Tegoroczna pula nagród, które 
trafią do potrzebujących właśnie 
z Bielska-Białej, a także do innych 
finalistów plebiscytu, wynosi 200 
tysięcy złotych. 

„Świeć się z Energą” to cha-
rytatywna akcja Grupy Ener-
ga. Miasta walczą tu nie tylko 
o miano aglomeracji posiada-
jącej najpiękniejsze zimowe 
iluminacje, ale także o pomoc 
dla potrzebujących mieszkań-
ców. Zwycięzca, oprócz tytu-
łu „Świetlnej Stolicy Polski”, 
otrzymuje nagrody o warto-
ści 50 tys. zł, do pozostałych 
finalistów, w tym do Łomży, 
która już od kilku lat wygrywa 
w województwie podlaskim, 
trafia wsparcie o wartości 10 
tys. zł.

Plebiscyt organizowany jest 
już od ponad dekady. W tym 
czasie, właśnie w ramach akcji 
„Świeć się z Energą”, do domów 
dziecka, stowarzyszeń czy ośrod-
ków pomocy społecznej trafi-
ło kilkaset energooszczędnych 
urządzeń AGD: pralki, lodówki, 
zmywarki czy kuchenki. Łączna 
wartość dobroczynnego wspar-
cia od Grupy Energa – od pierw-
szego plebiscytu, do zakończenia 
aktualnej edycji przekroczy mi-
lion złotych.

– Poprzez „Świeć się” już od 
11 lat staramy się rozniecać w ser-
cach Polaków chęć pomagania 
bliźnim oraz poczucie lokalnego 
patriotyzmu – mówi Adrianna 
Sikorska, wiceprezes Zarządu 
Energi SA. – Gratuluję mieszkań-
com i sympatykom Bielska-Bia-
łej. Dzięki zaangażowaniu i mobi-
lizacji wsparcie od Grupy Energa 
trafi w tym roku do ich ukocha-
nej miejscowości – dodaje.

W tegorocznym plebiscycie 
udział wzięło 175 miast, a odda-
no w nim ponad 67 tysięcy gło-

sów. Bezkonkurencyjne było 
miasto Bielsko-Biała, które zdo-
było 14 235 głosów! Wielka mo-
bilizacja bielszczan w mediach 
społecznościowych w ostatnim 
dniu konkursu pozwoliła miastu 
podwoić liczbę zdobytych gło-
sów. Do ostatnich chwil walczył 
też Zamość, który finalnie zna-
lazł się na drugim miejscu (6 567 
głosów). O mały włos nie dogo-
nił go jednak Rzeszów! Miasto 
ostatecznie zajęło trzecie miejsce 
na podium (6 357 głosów).

Nie bez przyczyny internauci 
szczególnie docenili w tej edycji 
piękno i rozmach świątecznych 
instalacji świetlnych właśnie 
w Bielsku-Białej. Do udekorowa-
nia miasta użyto aż 600 różnych 
elementów. Przepiękne dekoracje 
ozdobiły tu główne arterie. Nad 
uliczkami starego miasta rozwie-
szono łańcuchy świetlne. Podczas 
świątecznych spacerów wszędzie 
można było podziwiać kolorowe, 
bożonarodzeniowe motywy, któ-
re cieszyły oko mieszkańców i od-
wiedzających miasto gości.

Alicja Konopka zastąpiła Jana Olszew-
skiego w kierowaniu Radą Miejską 
Łomży. To kolejny etap „meblowania” 
samorządu przez liczącą 12 radnych 
większość, jaką zbudował prezydent 
Mariusz Chrzanowski.

Wybór dokonany został kilka 
dni temu. Jak nakazują przepisy, 
głosowanie było tajne. „Dwu-
nastka” składająca się w repre-
zentantów klubu radnych Ma-
riusza Chrzanowskiego ustami 
Witolda Chludzińskiego zgłosiła 
kandydaturę Alicji Konopki. To 
najbardziej doświadczona z łom-
żyńskich radnych. Po raz pierw-
szy wybrana została do samorzą-

du w 1994 roku i od tamtej pory 
obdarzana jest zaufaniem miesz-
kańców. W poprzedniej kadencji 
była wiceprzewodniczącą Rady 
Miejskiej. Jest na emeryturze.

- Jest osobą zorganizowaną, 
pomysłową, ambitną, kulturalna 
i cierpliwą – rekomendował Wi-
told Chludziński. 

Rywalem Alicji Konopki 
był Wiesław Tadeusz Grzyma-
ła zgłoszony przez klub Prawa 
i Sprawiedliwości. Również ma 
bogate doświadczenie samo-
rządowe, choć krótsze niż kon-
kurentka, ale za to z dwukrot-
nym okresem przewodniczenia 

Radzie Miejskiej (2006 – 2010 
i 2015 – 2018). Do niedawna 
był dyrektorem Podlaskiego 
Oddziału Regionalnego Agen-
cji Restrukturyzacji i Moderni-
zacji Rolnictwa w Łomży.

- Ma studia wyższe i dokto-
ranckie oraz duże doświadczenie 
życiowe i zawodowe – prezento-
wała radna Marianna Jóskowiak.  

Wynik głosowania potwier-
dził trwałość istniejącego ukła-
du w Radzie Miejskiej, czyli 
mającego minimalną większość 
sojuszu radnych klubu Mariu-
sza Chrzanowskiego i Platfor-
my Obywatelskiej. Zgodnie 

z oczekiwaniami Alicja Konop-
ka została nową przewodni-
czącą Rady Miejskiej Łomży. 

Opowiedziało się za nią 12 sa-
morządowców, za Wiesławem 
Tadeuszem Grzymałą -  10. 

Przewodniczy Alicja Konopka

To dzięki profesjonalizmowi i zaangażowaniu pracowników wykonany został tak 
duży zakres prac - powiedział Dariusz Brakoniecki, dyrektor MPGKiM w Łomży 

Świetlny plebiscyt miast rozstrzygnięty!  
Łomża z nagrodami za 10 000 złotych
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Od września do końca roku w woje-
wództwie podlaskim  ZUS przyjął pra-
wie 18 tys. wniosków o świadczenie 
uzupełniające dla osób niezdolnych 
do samodzielnej egzystencji. Oznacza 
to, że 68 procent szacunkowej liczby 
uprawnionych do tego świadczenia, 
już dopełniło formalności. W grud-
niu już 6,5 tysiąca osób otrzymywało  
przyznany dodatek.

- Przez 6 dni stycznia  do 
białostockiego Oddziału ZUS 
wpłynęły zaledwie 173 wnioski 
o świadczenie uzupełniające dla 
osób niesamodzielnych. Takie 
dni, w których tylko w tej spra-
wie nasze placówki odwiedzało 
około 500 osób mamy już za 
sobą. Nie oznacza to jednak, że 
już wszyscy zainteresowani zło-
żyli dokumenty. Wciąż wśród 
osób niesamodzielnych są takie, 
do których nie dotarła jeszcze 
informacja o przysługującym 
świadczeniu – informuje Ka-
tarzyna Krupicka, regionalny 
rzecznik ZUS w województwie 
podlaskim.

 Od 1 października 2019 
roku Zakład Ubezpieczeń Spo-
łecznych rozpoczął rozpatry-
wanie wniosków o świadczenie 
uzupełniające dla osób niezdol-
nych do samodzielnej egzy-
stencji. Warto przypomnieć, że 
osoba niesamodzielna to taka, 
u której z powodu upośledze-
nia funkcji organizmu na sku-
tek choroby, urazu lub wieku 
stwierdza się ograniczenia ak-
tywności powodujące koniecz-

ność stałego albo długotrwałe-
go wsparcia innej osoby w celu 
zaspokajania podstawowych 
potrzeb życiowych. 

Świadczenie 500+ dla nie-
samodzielnych jest adresowane 
do osób, które ukończyły 18 lat, 
mieszkają na terytorium Polski, 
są niezdolne do samodzielnej 
egzystencji, a łączna wysokość 
dotychczasowych świadczeń 

pieniężnych finansowanych ze 
środków publicznych nie może 
przekraczać kwoty 1 600 złotych 
brutto. 

Nie zawsze będzie to 500 złotych
Nie zawsze świadczenie 

uzupełniające będzie przysługi-
wało w wysokości 500 złotych. 
W takiej maksymalnej wysokości 
świadczenie otrzyma osoba, któ-
ra poza spełnieniem innych wa-
runków przewidzianymi w prze-
pisach, spełni także kryterium 
dochodowe, tzn. łączna kwota 
tego świadczenia i innych świad-
czeń finansowanych ze środków 
publicznych, które otrzymuje, 
nie może przekraczać 1600 zło-
tych. Na przykład: osoba, która 
ma emeryturę w wysokości 1300 
zł brutto, uzyska świadczenie 

uzupełniające w kwocie 300 zło-
tych.

Konieczny wniosek
Aby otrzymać świadczenie 

uzupełniające należy przede 
wszystkim złożyć wniosek – for-
mularz ESUN. Może to zrobić 
sam zainteresowany lub jego 
przedstawiciel ustawowy, pełno-
mocnik bądź opiekun faktycz-
ny. Do wniosku należy dołączyć 
orzeczenie o niezdolności do sa-
modzielnej egzystencji, chyba że 
jest ono w aktach ZUS. Osoby, 
które nie posiadają takiego orze-
czenia do wniosku będą musiały 
dołączyć zaświadczenie o stanie 
zdrowia wydane przez lekarza, 
pod którego opieką się znajdują 
oraz – jeśli posiadają – dokumen-
tację medyczną i inne zaświad-
czenia, które mają znaczenie przy 
orzekaniu o niezdolności do sa-
modzielnej egzystencji. 

Nie musisz płacić za wydanie 
zaświadczenie o stanie zdrowia

Jeśli mamy trudności w po-
zyskaniu od lekarzy takiego za-
świadczenia, ZUS przyjmie 
wniosek bez tego dokumentu. 

- Poprosimy osobę składającą 
wniosek o wypełnienie dodatko-
wego formularza OL-9A. Jest to 
informacji o miejscach leczenia. 
Na podstawie tych danych ZUS 
we własnym zakresie pozyska do-
kumentację medyczną niezbędną 
do wydania orzeczenia, ale należy 
liczyć się wówczas z możliwym 
wydłużeniem terminu realizacji 
wniosku - dodaje rzeczniczka.

Nieodpłatna pomoc prawna 
i nieodpłatne poradnictwo 
obywatelskie w roku 2020

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatel-
skiego organizuje w tym roku powiat łomżyński. 

Taka placówka, znajduje się w budynku  Starostwa Powiatowego 
w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, pokój 218 (I piętro). Nieod-
płatną pomoc prawną można uzyskać od poniedziałku  do piątku, 
w godzinach od 8.30 do 12.30. Udziela jej radca prawny lub adwokat.

W budynku Starostwa działa także  nieodpłatne poradnictwo oby-
watelskie znajduje się w budynku  Starostwa Powiatowego w Łomży 
ul. Szosa Zambrowska 1/27, pokój 215 (I piętro). Nieodpłatne porad-
nictwo obywatelskie udzielane jest od poniedziałku do piątku, w go-
dzinach od 12.00 do 16.00. Punkt  prowadzony jest przez organizację 
pozarządową - Stowarzyszenie Wspierania Poradnictwa Obywatel-
skiego w Łomży.

ZGŁOSZEŃ DOKONUJE SIĘ TELEFONICZNIE POD NU-
MEREM TELEFONU: 86 2156918
Osoby uprawnione

Nieodpłatna pomoc praw-
na i nieodpłatne poradnictwo 
obywatelskie przysługują osobie 
uprawnionej, która nie jest w sta-
nie ponieść kosztów odpłatnej 
pomocy prawnej. Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłat-
nej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, 
składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów od-
płatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej 
nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnic-
two obywatelskie.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieod-
płatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności 
zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Z ważnych powodów do-
puszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy 
prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. 
Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej 
lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa 
się poza kolejnością.

*   *   *
Więcej informacji, w tym lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa, do-
stępnego dla mieszkańców powiatu znajduje się na stronie: http://po-
wiatlomzynski.pl/index.php?wiad=2014

W sumie 34 piękne i wyjątkowe 
dziewczęta z Ziemi Łomżyńskiej zo-
stały finalistkami regionalnego  kon-
kursu piękności, w jubileuszowej 5 
edycji. Szczęśliwe siedemnastki będą 
ubiegały się o tytuł Miss Ziemi Łom-
żyńskiej 2020 i Miss Nastolatek Ziemi 
Łomżyńskiej 2020. 

- Gratulujemy szczęśliwej 
siedemnastce i już dziś życzymy 
powodzenia oraz wytrwałości 
w drodze po koronę Miss Zie-
mi Łomżyńskiej 2020. Wielkie 
gratulacje składamy także szczę-
śliwej siedemnastce Finalistek 
Miss Nastolatek Ziemi Łom-
żyńskiej 2020. Jest nam bardzo 
miło zaprosić Was do wspólnej 
przygody! Każdej z Was już dziś 
życzymy szczęścia i powodzenia 
w drodze po wymarzoną koro-
nę – czytamy w internetowym 
wpisie na fanpag’u regionalnego 
plebiscytu piękności.

Przedstawiamy listę finali-
stek, które już niebawem roz-
poczną przygotowania do finało-
wej gali. 

Finalistki Miss Ziemi Łomżyńskiej 2020
1. Nina Ampulska / Ostrołęka
2. Julia Buczyńska / Ostrów 
Mazowiecka
3. Julia Chrzanowska / Czachy
4. Wiktoria Ciochanowska 
/ Łomża
5. Aleksandra Cierpikowska 
/ Łomża
6. Linda Filipkowska / Łomża
7. Weronika Grzymała / Łomża
8. Patrycja Kowalczyk / Zabiela
9. Wiktoria Miszczak / Stawiski
10. Monika Młynarczyk / Stara 
Grabownica
11. Aleksandra Osiecka / Stare 
Kupiski
12. Klaudia Piaścik / Łomża
13. Aleksandra Sasinowska 
/ Łomża

14. Dominika Szabłowska 
/ Podgórze
15. Olga Zacharzewska 
/ Stawiski
16. Justyna Zakrzewska / Łomża
17. Justyna Żebrowska / Nowo-
gród

Finalistki Miss Nastolatek Ziemi 
Łomżyńskiej 2020
1. Kamila Adamczuk / Grajewo
2. Julia Cwalina / Łomża
3. Diana Fiertek / Brzozowo
4. Anna Grabowska / Przytuły 
Kolonia
5. Martyna Gradkowska 
/ Janowo
6. Ewelina Gutowska / Grabowo
7. Julia Jasińska / Łomża
8. Wiktoria Jórska / Grajewo
9. Natalia Modzelewska / Górki 
Sypniewo
10. Julia Nizik / Boguszyce
11. Aleksandra Ołtarzewska 
/ Łomża

12. Alicja Pietruszewska 
/ Łomża
13. Małgorzata Rydzewska 
/ Grajewo
14. Wiktoria Solińska / Łomża
15. Amanda Zagarzewska 
/ Wincenta
16. Gabriela Zakrzewska 
/ Łomża
17. Julia Zalewska / Łomża 

- Wszystkim kandydatkom, któ-
re wzięły udział w tegorocznym ca-
stingu dziękujemy za poświęcony 
czas oraz mnóstwo dobrej energii, 
którą ze sobą do nas przyniosłyście. 
Wybór nie był łatwy. Dla nas każda 
z Was była wyjątkowa – podsumo-
wują w internetowym wpisie na 
fanpag’u regionalnego plebiscytu 
piękności organizatorzy. 

Finalistki Miss Ziemi Łomżyńskiej 2020  
i Miss Nastolatek – To One

500 plus dla niesamodzielnych
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Meandry Losu – Powieść z nieznaną 
historią w tle, tom II, cz. 21Zenon 

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 21 Tomu II, zatytu-
łowanego “Pod sowieckim butem”

Nic już na to jej zapewnienie nie odpo-
wiedział. Pokiwał tylko głową i ukradkiem 
wycierając oczy wyszedł. Gdy zaprzęgał 
konia do swojego powozu, pojawił się 
odświętnie ubrany Zawilski. Bez wahania 
podszedł i podał rękę Wiernikowi.

- Adam.
- Elian. Mam zawieźć pana do Miastko-

wa, więc nie traćmy czasu – wskazał ręką 
ławkę. 

Zawilski bez słowa wsiadł do dwukół-
ki, a po nim zrobił to jej właściciel. Zaciął 
konia batem i szybko wyjechali ze wsi. 
Przez pewien czas chłop uważnie obser-
wował powożącego Wiernika, który mil-
czał, obserwując las przed sobą.

- Poznał już pan te nasze dróżki – 
w końcu przyjaciel Łyna przerwał zalega-
jące między nimi milczenie.

- Kilka razy tu byłem. Nie wiem jednak 
czy ten nie jest ostatni. Od dziś źle bę-
dzie mi się kojarzyć wasza wioska. Po raz 
pierwszy zmarła mi pacjentka w trakcie 
operacji i sam nie wiem czy mogłem temu 
zaradzić czy nie. 

- Tak widocznie miało być. 
Wola boska i tyle – westchnął 
Adam.

- Może tak, może nie. Umie-
jętności też grają swoją rolę, 
a moje chyba jeszcze są niewiel-
kie.

- Ja tego nie wiem, ale ona 
nie żyje i nic już jej do życia 
nie przywróci. Trzeba zamówić 
trumnę i pogrzeb u księdza. Ko-
biety mnie w tej sprawie wysłały 
do Miastkowa. 

- Zamów pan też maleńką 
dla tego nienarodzonego dziec-
ka. Nie kładźcie ich do jednej 
skrzyni – Elian spojrzał na Zawilskiego 
z prośbą w oczach.

- Tak zrobię – zapewnił. – A pan niech 
tak nie przeżywa. Lekarz musi być ze 
śmiercią za pan brat. Inaczej nie będzie 
zdolny pomagać ludziom.

- Dlaczego? – zdziwił się Elian. – Za-
wsze chciałem ratować ludzi z opresji, 
a nie kierować ich do piachu.

- Jeszcze się pan oswoi ze śmiercią. 
Mamy wojnę.

- Jaką wojnę? Już dawno po wojnie – 
zaprzeczył Elian. – Była we wrześniu może 
ze trzy tygodnie, a potem przyjaciele jedni 
i drudzy podzielili się polskimi ziemiami. 
Ot i wszystko.

- Coś panu powiem w zaufaniu – Za-
wilski przysunął się bliżej do ucha Wierni-
ka. – Tam za nami – wskazał paluchem, za 

którym Elian na moment podążył wzro-
kiem – kilka kilometrów dalej jest granica. 
Ruscy ganiali nas tej wiosny do budowy 
okopów, ale w wojnę z Niemcami nie wie-
rzą, bo by nas wszystkich stąd wysiedlili. 
I dobrze, że nie wierzą. Nie mam ochoty 
gdziekolwiek wyprowadzać się na ponie-
wierkę z rodziną i całym dobytkiem. Lu-
dzie jednak swoje wiedzą. Niemcy ściągają 
nad granicę coraz więcej wojska. Po co?

- I myśli pan? 
- Wcześniej czy później pogonią tych 

kacapów – spojrzał na Wiernika.
- To znaczy kiedy? 
- Tego nie wiem, ale wolałbym pośpie-

szyć się z tym pogrzebem. 
- Co? To może być lada dzień? – Elian 

aż wstał z ławki w emocji. – To wszystko 
zmienia. Muszę szybko jechać do Śniado-

wa – szepnął do siebie. – No dobra, gdzie 
w Miastkowie jest ten stolarz?

- Przy głównej drodze, niedaleko gmi-
ny.

Wiernik zatrzymał się, gdzie było trze-
ba, a Zawilski poszedł do domu stolarza. 
Wrócił po dwudziestu minutach i zadys-
ponował jazdę na plebanię. Minęło już 
jakis czas temu południe i ostatnia msza 
niedzielna też się zakończyła. Ciepły, 
czerwcowy dzień nie różnił się niczym 
od wielu poprzednich, tak samo sennych. 
Elian w kilka minut później zajechał pod 
plebanię. 

- No to tu się rozstaniemy – zawyroko-
wał. – Chciałbym już jechać dalej. Kawał 
drogi przede mną.

- Poczekaj pan – poprosił chłop. – Za-
łatwię z księdzem co trzeba, a potem będę 
wracać. Liczę na pana podwózkę, nawet 
jeśli tylko do Gałkówki. Dalej już pójdę 
sobie piechotą.

Wiernik zgodził się, aczkolwiek nie-
chętnie. W obliczu usłyszanych wiado-
mości chciał już czym prędzej jechać 
do Śniadowa, a nie tkwić w Miastkowie 
i jego okolicach. Los się do niego jednak 
uśmiechnął. Po chwili zobaczył Zawilskie-
go wychodzącego od księdza. Podbiegł on 
do dwukółki, aby się pożegnać. Oznajmił 
mężczyźnie, że poruszony tragedią Łyna 
ksiądz proboszcz zamierza wyruszyć do 
Setna niezwłocznie, jak się wyraził, a on 
szczęśliwie się z nim zabierze, więc jego 
pomoc nie jest już konieczna.

MDK-DŚT 
zaprasza: Zrób 
z nami imprezę
Jesteś z Łomży ? Masz pomysł na kul-
turalne wydarzenie - możesz zdobyć 
2000 złotych. MDK-DŚT ogłasza kon-
kurs „Kultura wspólna sprawa”. Celem 
konkursu jest wyłonienie najciekaw-
szej imprezy kulturalnej.

Fragmenty regulaminu 
konkursu (całość wraz z for-
mularzem zgłoszeniowym) na:   
http://www.mdk.lomza.pl/in-
dex.php?wiad=1600 

R E G U L A M I N
I. Organizator

Organizatorem konkursu 
„Kultura - wspólna sprawa” jest 
Miejski Dom Kultury - Dom 
Środowisk Twórczych w Łomży, 
zwany dalej Organizatorem.
II. Postanowienia ogólne

2. Konkurs ma na celu wyło-
nienie co najmniej dwóch naj-
ciekawszych wydarzeń kultural-

nych, które zostaną zrealizowane 
na terenie Łomży w roku 2020.

3. Konkurs zakłada przy-
znanie jednorazowych grantów, 
a także wsparcie organizacyjne 
przez Organizatora dla wy-
branych wydarzeń.

4. Wydarzenia powinny 
mieć charakter kulturalny, 
artystyczny, kulturalno-
-społeczny lub kulturalno-
-edukacyjny (np. koncert, 
warsztaty, wystawa, spo-
tkanie z pisarzem, przegląd 
filmowy).
III. Uczestnicy

Do konkursu mogą 
przystąpić grupy niefor-
malne składające się z co 
najmniej trzech osób po-
wyżej 15 roku życia, w tym 
przynajmniej jednej peł-
noletniej. Uczestnicy kon-
kursu, dalej zwani Wnio-
skodawcami muszą być 
związani z Łomżą poprzez udo-
kumentowane zamieszkanie, za-
trudnienie, szkołę, prowadzenie 
działalności gospodarczej itp.

IV. Nabór wniosków
1. Projekty można zgłaszać za 

pomocą formularza będącego za-
łącznikiem do niniejszego regula-
minu, przesyłając go na adres ma-

ilowy: sekretariat@mdk.lomza.
pl w tytule wiadomości wpisując: 
„Kultura - wspólna sprawa” lub 
dostarczając go do sekretariatu 

MDK – DŚT w Łomży, ul. Woj-
ska Polskiego 3.

2. Wniosek należy złożyć 
w terminie:

I nabór: 3 - 17 lutego 2020
II nabór: 7 -14 wrze-

śnia 2020
3. W trakcie naboru 

będą odbywały się dy-
żury, podczas których 
będzie można skon-
sultować się i wyjaśnić 
wątpliwości związane 
z wypełnianiem lub 
składaniem wniosków. 
W celu konsultacji 
można kontaktować się 
drogą mailową: w tytu-
le wiadomości wpisu-
jąc: „Kultura - wspólna 
sprawa – konsultacje” 
lub telefonicznie (86) 
2163226, lub osobiście 
w sekretariacie MDK- 
DŚT  od 8.00 do 15.00.

V. Zasady przyznawania grantów
1. Pula konkursowa wynosi 4 

tysiące złotych brutto ( po 2 ty-
siące na każdy z naborów). Wnio-

skodawcy mogą wnosić o wspar-
cie w kwocie do 2000 złotych 
brutto na podstawie zgłoszonego 
do wniosku kosztorysu. 

Przewidziane są co najmniej 
dwie nagrody w roku. Pula gran-
tu może być podzielona na kilka 
projektów.

2. W pierwszym etapie wnio-
ski zostaną poddane ocenie for-
malnej przez komisję składającą 
się z przedstawicieli Organiza-
tora, zwanej dalej Komisją, oce-
niającą projekty pod względem 
formalnym. 

3. Drugi etap stanowić będą 
przesłuchania. Przedstawicie-
le zwycięzców wyłonionych 
w pierwszym etapie konkursu 
grantowego zostaną zaproszeni 
do siedziby organizatora w termi-
nie nie późniejszym niż 4 dni po 
ogłoszeniu wyników pierwszego 
etapu. 
VI. Realizacja projektu

1. Zwycięskie projekty mu-
szą zostać zrealizowane w ciągu 
trzech miesięcy od ogłoszenia 
wyników.
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Firma Sonarol podpisała umowy sty-
pendialne ze studentami Informatyki 
z Państwowej Wyższej Szkoły Infor-
matyki i Przedsiębiorczości w Łomży. 
Przypomnijmy: kilka miesięcy temu 
zostało podpisane porozumienie w tej 
sprawie pomiędzy PWSIiP a znanym 
producentem okien, styropianu, ma-
szyn rolniczych oraz przemysłowych, 
na mocy którego firma zadeklarowała 
bycie fundatorem naukowych stypen-
diów prywatnych. 

– Biznes inwestuje w młodą, 
zdolną kadrę, stara się wspoma-
gać proces kształcenia. Oczy-
wiście współpraca jest dwu-
stronna: naszym celem jest 
kształcenie praktyczne, studenci 
odbędą w firmie praktyki, napi-
szą na ich bazie prace dyplomo-
we, aplikacyjne, a po ukończeniu 
studiów będą mogli podjąć pracę 
w firmie Sonarol w dziale IT –  in-
formuje dr inż. Aneta Wiktorzak, 
dziekan Wydziału Informatyki 
i Nauk o Żywności PWSIiP.

Instytucjonalne porozu-
mienie weszło w fazę realizacji: 
umowy stypendialne podpisało 
czworo najlepszych studentów 
Informatyki.

– Nasz rozwój będzie zapla-
nowany, konstruktywny. Sko-

rzystamy finansowo otrzymu-
jąc stypendium, ale także nasza 
przyszłość stała się bardziej 
zaplanowana, ukierunkowa-
na. Wiemy, że po ukończeniu 
studiów będziemy rozwijać się 
w konkretnym miejscu pracy 
– mówi Klaudia Kacprzak, stu-
dentka informatyki PWSIiP. Po 
podjęciu pracy w Sonarolu żacy 
trafią do działu informatycz-
nego. Już teraz firma zapropo-
nowała im cykl szkoleń, które 

umożliwią optymalne zapozna-
nie się ze środowiskiem infor-
matycznym przedsiębiorstwa, 
językami programowania i dość 
rozległym obszarem pracy. – Po-
mysł na współpracę narodził się 
z potrzeby rozwoju firmy oraz 
z potrzeby docenienia najlep-
szych studentów z Łomży, któ-
rzy chcą wkroczyć w dorosłe ży-
cie zawodowe w sposób rzetelny 
i odpowiedzialny. Zależy nam 
na długofalowej współpracy, 

dlatego damy młodym informa-
tykom możliwość wykonywania 
swojej pracy zdalnie, aby nie 
czuli się ograniczani, nie tracili 
czasu na dojazdy – mówi Sta-
nisław Najda, współwłaściciel 
firmy Sonarol. 

Comiesięczne naukowe sty-
pendia prywatne w wysoko-
ści 1.500 złotych, wypłacane 
przez rok do zakończenia cyklu 
kształcenia, otrzymali studenci 
piątego semestru informatyki: 

Klaudia  Kamila  Kacprzak, Bar-
tosz  Kaczorowski, Bartosz  Przy-
bylski oraz Mateusz  Sobiech. 
Uczelnianą współpracę z firmą 
Sonarol zainaugurował dr Sta-
nisław Kaczyński, pełnomocnik 
rektora ds. współpracy z gospo-
darką. 

Na rynku firma Sonarol jest 
od 1997 roku. Zakład ma sie-
dzibę w Jedwabnem, zakłady 
w Jeziorku nieopodal Łomży 
i Miłomłynie przy Ostródzie. 
Zatrudnia ponad sześciuset spe-
cjalistów, a swoje produkty dys-
trybuuje do dwudziestu czterech 
krajów. Na stronie internetowej 
firmy możemy przeczytać, że za-
czynała działalność od produkcji 
i hurtowej sprzedaży części do 
maszyn rolniczych, a współcze-
sną misją przedsiębiorstwa jest 
„dostarczanie klientom produktu 
doskonałego pod względem ja-
kości i cech użytkowych, wzbo-
gaconego o pakiet takich warto-
ści jak: komunikacja, doradztwo, 
gwarancje terminowości i kom-
pletności dostaw, wsparcie ser-
wisowe, a także utrzymanie sa-
tysfakcji użytkownika w długim 
okresie i pogłębianie poczucia 
wzajemnego partnerstwa.”  

Rozpoczyna się zimowa sesja egza-
minacyjna na uczelniach. Dla wielu 
studentów to czas nieprzespanych 
nocy. Czy można jednak uniknąć sy-
tuacji nerwowych? Jak sobie z nimi 
poradzić podpowiadają studenci oraz 
wykładowcy Państwowej Wyższej 
Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczo-
ści w Łomży.

– Nigdy się nie stresuję, a stres 
przed sesją jest do pokonania – 
mówi Justyna Kowalewska, stu-
dentka Kosmetologii w PWSIiP 
w Łomży.

Stresu nie można do końca 
uniknąć, a jego konsekwencją 
jest wiele chorób. – Można wy-
różnić eustres, który wpływa 
pozytywnie na nasz organizm 
oraz dystres, który ma działanie 
negatywne – zauważa Wioletta 
Pogroszewska, wykładowca Fi-
zjoterapii w PWSIiP w Łomży.

Dlatego tak ważne jest, aby 
nauczyć się panować nad emo-
cjami i poznać odpowiednie 
techniki relaksacyjne, które uła-
twią redukcję stresu. Ciekawą al-
ternatywą jest aromaterapia.

– Przed sesją egzaminacyj-

ną warto zaopatrzyć się w olejek 
rozmarynowy, który wspomaga 
organizm. Dzięki niemu szyb-
kość przyswajania wiedzy zwięk-
sza się o 70 procent – podkreśla 
Agata Butrynowicz, wykładowca 
Kosmetologii w PWSIiP w Łom-

ży i dodaje: – Aby uzyskać pełen 
bukiet zapachowy można roze-
trzeć olejek eteryczny w dłoniach 
i wdychać.

Doskonałym sposobem wal-
ki ze stresem jest także masaż. – 
Możemy wykonywać masaż roz-

luźniający oraz relaksujący, który 
łagodzi objawy stresu. Co cieka-
we, stymuluje układ odporno-
ściowy organizmu – mówi Wio-
letta Pogroszewska, wykładowca 
Fizjoterapii w PWSIiP w Łomży 
i dodaje: – Ciągły stres znacznie 

osłabia nasz organizm. W efekcie 
jesteśmy bardziej podatni na in-
fekcje np. opryszczkę.

Życie w ciągłym napięciu 
prowadzi do rozwoju zaburzeń 
odżywiania. Jak im zaradzić? 
– Konieczna jest dieta bogata 
w witaminy i minerały. Powin-
niśmy uważać na kofeinę, sól, 
czy napoje gazowane – mówi 
dr Marta Żebrowska-Gamdzyk, 
wykładowca Dietetyki w PWSIiP 
w Łomży. Rekomenduje spoży-
wanie pełnowartościowego biał-
ka, orzechów, dobrej jakości ole-
ju z pierwszego tłoczenia.

– Nie należy zapominać tak-
że o aktywności fizycznej, która 
wyzwala endorfiny – podkreśla 
Weronika Łuba-Arnista, wykła-
dowca Wychowania Fizycznego 
w PWSIiP w Łomży.

Przypominamy: sesja egza-
minacyjna zimowa rozpocznie 
się 3 lutego i potrwa do 16 lutego.

Miłośników konstruktywne-
go przyswajania wiedzy PWSIiP 
w Łomży zaprasza już teraz na 
studia drugiego stopnia z Infor-
matyki oraz Technologii żyw-
ności i żywienia człowieka. Re-
krutacja trwa do końca lutego 
- #misjastudent

MONIKA DĄBROWSKA. PWSIIP

Studenci Informatyki PWSIiP 
z zaplanowaną przyszłością zawodową

Stres przed sesją do pokonania
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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: po-
krycia da-
chowe, wymiana konstrukcji dacho-
wych, kominy z klinkieru, podbitki, 
montaż okien dachowych i włazów, 
materiały. Łomża, Boguszyce 17, Łu-
kasz 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 rozli-
czeniach 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 komputerowego. Tel.86 216 
93 79, kom. 606 468 121 , Łomża, ul. 
Wesoła 18B

USŁUGI SZEWSKIE

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

Expres szewc. ZMIANA ADRESU, 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. 
Tel. 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 60 m2. 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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Suchy i oficjalny komunikat jest taki: 
Michał Szymanowski; 31 lat; Łomża; 
podlaskie. Malformacja tętniczo - żyl-
na prawej półkuli mózgu i płata czoło-
wego, padaczka ogniskowa. ZBIÓRKA 
NA CEL: Operacja usunięcia malforma-
cji (naczyniaka) w klinice INI w Hano-
werze.

To, czego nie można zawrzeć 
w terminologii medycznej, to 
ból, cierpienie i strach. Nie tyl-
ko Michała, ale także jego żony 
i dzieci. Warto zatem przeczytać 
informację umieszczoną na stro-
nie siepomaga.pl https://www.
siepomaga.pl/michal-szyma-
nowski

"PILNE! Michał w każdej 
chwili może umrzeć, zostawiając 
żonę i maleńkie dzieci…  Nie-
typowy naczyniak w mózgu jest 
jak bomba. W Polce nikt nie chce 
podjąć się operacji! Jedyna na-
dzieja to klinika w Hannowerze. 
Wcześniej jednak trzeba zebrać 
gigantyczne pieniądze… Michał 
jest zrozpaczony, choć stara się 
trzymać - dla swojej rodziny. Bez 
pomocy jednak za chwile może 
już nie być kogo ratować…

Mam 31 lat i jeszcze do nie-
dawna wydawało mi się, że mam 
wszystko: wspaniałą rodzinę, dom, 
pracę, zdrowie. To ostatnie ode-
brał mi tętniak, a teraz chce mnie 
zabić. Mnóstwo poskręcanych ży-
łek w mojej głowie to śmiertelna 
pułapka. Jeśli się rozwiążą i zarażą 
pozostałe żyły w moim mózgu, 
czeka mnie tylko piach… 

Świat się zawalił w jednej se-
kundzie, dokładnie 10 stycznia 
2019 roku. Bawiłem się akurat 
z córką, gdy dostałem ataku 
padaczki. Straciłem przytom-
ność. Lenka była przerażona, 
tak samo jak moja narzeczo-
na, wtedy w 3. miesiącu cią-
ży. Zachowała jednak zimną 
krew, zadzwoniła na pogoto-
wie, a w międzyczasie ratowała 
mnie… Karetka, szpital, potem 
rezonans, tomografia głowy 
i diagnoza: ogromną malfor-
macja tętniczo-żylna prawej 
półkuli mózgu i płata czołowe-
go oraz padaczka ogniskowa, 
spowodowana naczyniakiem. 
Świat mi się zawalił…

Po specjalistycznych bada-
niach lekarze orzekli, że kwali-
fikuję się do zabiegu emboliza-
cji. Wstąpiła we mnie nadzieja, 
jeszcze nie wszystko stracone! 
Pojechałem ustalić dokładny ter-
min, jeszcze raz przeanalizowano 
moje wyniki. Wtedy spadł cios… 
Stwierdzono, że jednak nie bę-
dzie zabiegu. Naczyniak jest zbyt 
wielki, nikt nie podejmie się jego 
usunięcia. Moje marzenia i lep-
szym życiu, o życiu w ogóle, legły 
w gruzach…

Wiedziałem, że w Polsce już 
nie mam ratunku. Jeździliśmy 
po klinikach w całej Polsce, tak-
że tych prywatnych. Wszędzie 
słyszałem, że już za późno na 
jakiekolwiek leczenie. Że dla 
mnie jest za późno...  Wydawało 

się wtedy, że nie ma dla mnie na-
dziei. Mam żyć z dnia na dzień, 
nie wiedząc, czy ta chwila nie 
będzie ostatnią, znosić ataki pa-
daczki, która zabiera mi coraz 
więcej… Proponowano mi wi-
zytę u psychologa i psychiatry. 
Odmówiłem. Myśl, że mam ro-
dzinę, której jestem potrzebny, 
daje mi siłę do walki. Wiem, że 
nie mogę się poddać!

Nagle pojawiła się szansa! 
Klinika INI w Hannowerze to 
dla mnie jedyna nadzieja! Profe-
sor zbadał mnie, przyznał, że to 
bardzo nietypowy i rzadki rodzaj 
malforacji. Z takim naczynia-
kiem na całym świecie dziś żyje 
zaledwie 45 osób. Operacja bę-
dzie bardzo ryzykowna, bo ten 
potwór umiejscowił się w płacie 
czołowym. Profesor widzi jednak 
dla mnie nadzieję i muszę zrobić 
wszystko, by wykorzystać moją 
szansę na życie. Innej nie dosta-
łem…

Nie mam wiele czasu. Nikt 
nie wie, czy bomba wybuchnie 
za rok, miesiąc, czy za 15 minut. 
Lekarz powiedział, że to zale-
ży od wielu czynników. Mam 
się nie stresować, ale jak, skoro 
budzę się i zasypiam ze świado-
mością, że to może być ostatni 
dzień, ostatnia noc? Jeśli upadnę, 
uderzę się w głowę, to będzie ko-
niec. Trudno tego unikać, bo gdy 
przychodzi atak padaczki, robi 
z moim ciałem, co chce, a ja nie 
jestem w stanie nad tym zapa-

nować. Wykręca mi ręce i nogi, 
a ból jest taki, jakby ktoś mi łamał 
kości. 

Mój stan zdrowia z każdym 
dniem się pogarsza, jestem coraz 
słabszy. Po ostatnim napadzie 
pojawił się niedowład lewej stro-
ny ciała. Jestem leworęczny, to 
dla mnie dodatkowe utrudnie-
nie… 

To ostatnia chwila na ope-
rację, która ocali moje życie. 
Pozwoli dalej być tatą i mężem. 
Niestety, koszt operacji i pobyty 
w szpitalu w Hannoverze powa-

la - to prawie 50 tysięcy euro… 
Bez Waszej pomocy nie jestem 
w stanie zebrać tak ogromnej 
sumy. Czas ucieka… Bardzo 
proszę, z całego serca, pomóżcie 
mi zdążyć. Pomóżcie mi to prze-
trwać...

Licytacja przedmiotów, z których 
dochód zostanie przeznaczony na 
leczenie Michała odbywa się na 
specjalnie utworzonej grupie „Pomoc 
dla Miśka” https://www.facebook.
com/groups/317312719203121/
permalink/321100188824374/.

pomagamy

Ola jest leczona z powodu przewlekłej 
choroby neurologicznej odpowie-
dzialnej za opóźniony rozwój psycho-
ruchowy oraz napady padaczkowe 
(Zespół Westa). Wymaga całodobowej 
opieki, obserwacji, ćwiczeń stymulu-
jących rozwój psychiczny i społeczny, 
rehabilitacji ruchowej, wykonywania 
całkowitej pielęgnacji. Jest karmiona 
łyżką, pokarmem zmiksowanym, nie 
zgłasza potrzeb fizjologicznych, jest 
dzieckiem leżącym. 

Ola reaguje na światło, ale nie 
identyfikuje przedmiotów i osób 
z najbliższego otoczenia (widzi 
w ograniczonym zakresie). Nie 
ma u niej przejawów komunika-
cji werbalnej czy emocjonalnej. 
Nie współpracuje przy ubieraniu, 
czynnościach higienicznych, kar-
mieniu. Wyniki badań dziecka 
były konsultowane w Instytucie 
Neurochirurgii w Waszyngtonie 

oraz w Belgii, ale pomimo wie-
loaspektowego leczenia farma-
kologicznego, rezultaty leczenia 
są niezadowalające (padaczka 
lekooporna). Jest dzieckiem 
z ciężkimi zaburzeniami w roz-
woju ruchowym, poznawczym 
i społecznym.

Ofiarowane przez Państwa 
pieniądze dadzą możliwość dal-
szej rehabilitacji i leczenia Oli.

- Proszę pamiętać o Alek-
sandrze przy rozliczaniu PIT za 
2019 rok – prosi mama Aleksan-
dry, Jolanta.

Caritas Diecezji Łomżyńskiej na rzecz 
„Caritas Bliźnim”
Nr KRS 0000269678
Koniecznie w rubryce „CEL 
SZCZEGÓŁOWY” należy wpisać
Rehabilitacja i leczenie 
ALEKSANDRY AUGUŚCIAK

ROZLICZ SIĘ SERCEM, PODARUJ 1% SWOJEGO PODATKU

Dzięki wsparciu i swojej pracy 
Aleksandra walczy z chorobą

Pomóżmy,  
bo ma dla kogo żyć
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Pierwsza część ferii zimowych dla 
uczniów, zwłaszcza z Łomży i Ziemi 
Łomżyńskiej, obfitował w szachowe 
emocje. Młodzi mistrzowie królew-
skiej gry rywalizowali w XXVI Feryj-
nym Festiwalu Szachowym rozgry-
wanym, któremu gościny użyczyła 
dyrektor Bożena Dziekońska w kiero-
wanej przez siebie Szkole Podstawo-
wej Nr 9 w Łomży.

Rozegrano tam łącznie pięć 
turniejów:  A - dla zaawansowa-
nych, B - dla średnio zaawanso-
wanych, C - dla początkujących 
szachistów, D - dla przedszkola-
ków, czyli dzieci ur. w 2013 roku 
i młodszych oraz E - szachów bły-
skawicznych „Blitz”.

- Wystartowała rekordowa 
liczba zawodników –  aż 121! 
Byli to uczniowie łomżyńskich 
szkół i przedszkoli, a także za-
wodnicy z Zambrowa, Cie-
chanowca, Grajewa, Czyżewa, 
Ostrołęki i Białegostoku, a także 
wielu mniejszych miejscowości, 
np. Wierzbowa, Andrzejewa, 
Wojewodzina, Konarzyc, Małego 
Płocka czy Piątnicy  – informuje 
Magdalena Sobocińska z Akade-
mii Szachowej Sobocińscy. 

Podczas dwóch pierwszych 
dni Festiwalu zawodnicy walczy-
li w turniejach klasyfikacyjnych 
o kategorie szachowe. W trzech 
turniejach 28 szachistów zdobyło 
nowe kategorie szachowe (II kat. 
- 1 osoba, III kat. – 4, IV kat. – 7, 
V kat. – 16). 

Najlepsi zawodnicy we wszyst-
kich turniejach zostali nagrodzeni, 
również w kategoriach wieko-
wych - otrzymali puchary, medale, 
dyplomy oraz nagrody pieniężne. 
Uczestnicy do 8 lat otrzymali do-
datkowo nagrody rzeczowe. Na-
tomiast wszyscy szachiści dostali 
pamiątkowe kubki szachowe oraz 
wejściówki do Parku Wodne-
go.  Nad sprawnym przebiegiem 
zawodów czuwali sędziowie Aka-
demii Szachowej Sobocińscy.
Zwycięzcy w poszczególnych 
turniejach:
Turniej A:
chłopcy – Jakub Śmiarowski
dziewczęta – Małgorzata Dylnic-
ka
Turniej B: 
chłopcy – Dawid Okulewicz
 dziewcząt – Adrianna Duchnow-
ska

Turniej C: 
chłopcy – Patryk Potkaj
dziewczęta – Aleksandra Gątar-
ska
Turniej D: 
chłopcy – Patryk Potkaj
dziewczęta – Maja Szewczyk
Turniej E:  
chłopcy – Bartosz Chełstowski
dziewczęta – Malwina Szewczyk

Organizację zawodów wsparli 
prezydent Łomży, SM  Perspek-
tywa oraz MOSiR Łomża. 

- Serdeczne podziękowa-
nia w imieniu zawodników dla 
wszystkich sponsorów.  Całość 
zawodów przebiegała w przyjem-
nej szachowej atmosferze, umila-
nej słodkim poczęstunkiem oraz 
ciepłymi i zimnymi napojami – 
podsumowuje Magdalena Sobo-
cińska. 

sport

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

Koszykarki reprezentujące Uczniow-
ski Klub Sportowy 4 Łomża od zwy-
cięstwa zaczęły drugą rundę ligi 
Warszawskiego Okregowego Związ-
ku Koszykówki w kategorii do lat 12 
(U12). 

Jak informuje Agnieszka Fa-
ryna z SP 4, dziewczęta pewnie 
wygrały swoją grupę i awansowa-
ły do drugiej rundy z pierwszego 
miejsca, nie przegrywając żadne-
go meczu.

- Do tego etapu zakwalifiko-
wało się 5 spośród 15 zespołów. 

W pierwszym meczu drugiej 
rundy nasze zawodniczki po-
konały UKS Huragan II Woło-
min 75:23. Kolejnymi rywal-
kami łomżanek będzie drużyna 
MUKS Piaseczno – relacjonuje 
trener drużyny Marcin Pio-
trowski.

“Czwóreczki” zapraszają swo-
ich kibiców na ten mecz 7 lutego 
2020 roku o godzinie 18:00 do 
hali Zespołu Szkół Technicznych 
I Ogólnokształcących numer 4, 
przy ul. Zielonej 23 w Łomży.

Lekkoatleci śmigają w Toruniu     
Toruń stał się w pierwszych tygodniach roku krajową stolicą lekkoatletyczną. 
Miło nam poinformować, że spory wkład w halowe święto Królowej Sportu 
mają sportowcy klubu „PREFBET ŚNIADOWO” Łomża.

Jak informuje Andrzej Korytkowski, prezes i szkoleniowiec klubu, 
po pierwszym dobrym starcie sprzed kilku dni do Areny Toruń zawi-
tali  ponownie jego podopieczni - nadal w dobrej dyspozycji i z szan-
sami na odegranie ważnych ról w mistrzostwach Polski.

- Tym razem obsadziliśmy inne konkurencje niż tydzień wcześniej. 
Okazało się, że mamy więcej mocnych stron. Znów nasi zawodnicy 
bili rekordy życiowe i znakomicie wypadli w konfrontacji z rywalami 
- podkreśla Andrzej Korytkowski.

Najlepsze wyniki z lekkoatletów "PREFBET-u" osiągnęli: Rafał 
Pogorzelski, zwycięzca na 2000 metrów (5:29,29), Przemysław Ły-
skawy, drugi w trójskoku (14.26 - rekord życiowy) oraz Bartosz Jurak, 
drugi wśród kadetów na 600 metrów (1:23,61). 

- Wynik Bartka jest obecnie trzecim w Polsce po rekordziście kra-
ju, którym jest Kacper Lewarski z Elbląga (1:20.11), oraz naszym 
Piotrze Dąbrowskim (1:23,50). Dobre wyniki na listach na 600 me-
trów, zarówno dziewcząt, jak i chłopców, dają duże nadzieje na medale 
w sztafetach 4x400 m podczas Halowych Mistrzostw Polski - mówi 
Andrzej Korytkowski. 

Inne ciekawsze wyniki zawodników klubu "PREFBET ŚNIADO-
WO" Łomża:

Martyna Krawczyńska na 600 m - 1:39,13 ( druga wśród kadetek, 
piątyy wynik w Polsce);

Karolina Dzwonkowska na 600 m -1:42,14 (rekord życiowy);
Igor Duchnowski na 300 m -36.41(rekord życiowy, czwarty wynik 

w Polsce);
Piotr Dąbrowski na 300 m-  36.48(rekord życiowy, piąty wynik 

w Polsce);
Bartłomiej Folga na 2000 m -5:52,82 (rekord życiowy, piąty wynik 

w Polsce).

Ferie przy szachownicach 

Zwycięstwo  
na początek  

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

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


