
Chiński strach 
Łomżyńska apteka, kilka dni temu. 
Czy są maski? – pyta klientka. Tak, 
oczywiście. A w jakiej cenie? Po 
złotówce. Starsza pani sprawdza 
zawartość portfela. To poproszę 20 
- mówi. 

Przy drugim okienku z kolei 
dziewczynka w wieku może 10 
- 11 lat - Poproszę 10 maseczek. 
Podobne sytuacje rozgrywają się 
w aptekach Łomży, a prawdo-
podobnie i całego kraju. Wirus, 
który pojawił tysiące kilometrów 
od Polski, w Wuhan w Chinach, 
solidnie nas wszystkich przestra-
szył.

Zdrowie i ekonomia 
Wszystkie media rozpoczy-

nają serwisy wiadomości od sta-
tystyk: zmarło ponad 360 osób 
w Chinach i jedna na Filipinach; 
zarażonych jest ponad 7 tysię-
cy osób, choroba dotarła już do 
Europy, m. in. do Francji i Nie-
miec (dane z godzin porannych 
z poniedziałku 3 lutego). W Pol-
sce żaden przypadek jeszcze nie 
został potwierdzony, ale eksper-
ci są zgodni – to tylko kwestia 
czasu. Kilkadziesiąt osób, które 
powróciły z Chin lub miały bu-
dzące podejrzenia objawy cho-
robowe, zostało poddanych ob-
serwacji w szpitalach. Był wśród 

nich mieszkaniec powiatu kol-
neńskiego. W Łomży i okoli-
cach na razie alarmu nie ma. Ale 
maseczki z aptek znikają. W nie-
których już pod koniec ubiegłe-
go tygodnia brakowało. Po raz 
pierwszy to się zdarzyło – mówi 
właścicielka jednej z łomżyń-
skiej aptek.

Koronawirus  o nazwie 
„2019-nCov” jest w ostatnich la-
tach kolejnym zagrożeniem cho-
robowym na pograniczu świa-
ta zwierząt i ludzi. Tym razem 
podejrzenia kierują się w stronę 
węży, które w Chinach należą do 
artykułów spożywczych lub in-
nych artykułów spod znaku „dzi-
czyzny”. Panika jest jednak duża, 
bo to kolejny wirus, który z orga-
nizmów zwierzęcych przenosi się 
do ludzkich bez żadnych proble-
mów i staje się śmiertelnym za-
grożeniem.

Całe miasta i regiony Chin, 
czyli „fabryki, gdzie powsta-
je wszystko” są izolowane od 
kontaktów zewnętrznych. Wie-
le firm jest zamykanych (czaso-
wo?), a uzasadnieniem jest m. in. 
obchodzone tam nadejście no-
wego roku. Zamiera ruch lotni-
czy i kontakty Chin ze światem. 
Notowania tamtejszych giełd 
lecą w dół, a skutki ekonomicz-
ne – nie tylko dla tamtejszej go-
spodarki - mogą być odczuwalne 
jeszcze długo.    

Czy zdołamy się obronić               
Czy Polska jest gotowa na 

koronawirusa z Wuhan? Tak 
– twierdzą przedstawiciele 
władz. Kilka dni temu odbyła się 
w tej sprawie oficjalna konferen-
cja prasowa Waldemara Kraski, 
sekretarza stanu w Ministerstwie 
Zdrowia, wraz z przedstawiciela-
mi jednostek podległych na te-
mat bieżącej sytuacji sanitarno-
-epidemiologicznej dotyczącej 
koronawirusa.

- W Polsce nie mamy jesz-
cze przypadku koronawirusa, ale 
zakładamy, że prędzej czy póź-
niej się pojawi. Objęliśmy sta-
łym nadzorem epidemiologicz-
nym 500 osób, kilkanaście jest 
hospitalizowanych. Na stronie 
Ministerstwa Zdrowia znajdu-
je się lista oddziałów zakaźnych, 
do których powinny się zgła-
szać osoby, które wróciły z Chin 
i mają typowe dla koronawirusa 
objawy – mówił kilka dni temu 
wiceminister Waldemar Kraska.

W Polsce ruszyła również li-
nia diagnostyczna w kierunku 
koronawirusa w Narodowym 
Instytucie Zdrowia Publiczne-
go - Państwowym Zakładzie Hi-
gieny. - Obecnie dysponujemy 
pełnym wzorcem genetycznym 
na podstawie wzorców własnych 
i przekazanych przez ośrodek 
w Berlinie  – powiedział Grze-
gorz Juszczyk, dyrektor NIZP-

-PZH. - Współpracujemy w tym 
zakresie z Wojewódzkim Szpi-
talem Zakaźnym w Warszawie, 
a także laboratoriami zagranicz-
nymi. Jeśli w naszych badaniach 
potwierdzimy wirusa, konsul-
tujemy je z międzynarodowym 
ośrodkiem. Jednak do tej pory 
nie mieliśmy wyniku dodatniego. 
Mamy przygotowane procedury 
do wdrożenia w takiej sytuacji – 
dodaje Juszczyk.

Przygotowane procedury 
działania są jedynie zabezpiecze-
niem na wypadek wystąpienia 
koronawirusa w Polsce. - Wła-
ściwie mówimy o epidemii, któ-
rej nie ma. Mamy do czynienia 
z epidemią w Wuhan. Przypadki, 
które występują w Unii Europej-
skiej to osoby, które przyleciały 
z Chin. WHO nie ogłosiło pan-
demii, ale podkreśliło, że istnie-
je taka możliwość. Pandemia to 
zachorowania na kilku konty-
nentach, w tej chwili mamy do 
czynienia z epidemią w jednym 
okręgu – podkreślił prof. Andrzej 
Horban, Krajowy Konsultant 
w dziedzinie chorób zakaźnych.

W Polsce wszystkie procedu-
ry zalecane przez WHO zostały 
wdrożone. - Jesteśmy bezpieczni 
i mamy wdrożone wszystkie pro-
cedury, o których dziś poinfor-
mowało WHO. 

Planiści przygotowujący budowę 
Centralnego Portu Komunikacyjnego 
między Warszawą a Łodzią oraz sys-
tem skomunikowania CPK ze wszyst-
kimi regionami kraju nie szukają naj-
łatwiejszych rozwiązań. Postanowili, 
że pociągi pędzące z Warszawy na Ma-
zury i z powrotem, pojawią się między 
blokami i domami jednorodzinnymi 
w centrum Łomży.

Kilka dni temu zaprezento-
wane zostało Strategiczne Stu-
dium Lokalizacyjne CPK  zawie-
rające m. in. kolejną przymiarką 
do poprowadzenia ciągów komu-
nikacyjnych we wszystkie strony 
kraju. Dla Łomży i województwa 
podlaskiego najbardziej intere-
sujący jest ciąg numer 3:  CPK 
– WARSZAWA - OSTROŁĘ-
KA - GIŻYCKO / BIAŁYSTOK 
- TRAKISZKI (GRANICA) / 

KUŹNICA BIAŁOSTOCKA 
(GRANICA).

Jak czytamy w Strategicznym 
Studium Lokalizacyjnym (SSL), 
ciąg ten stanowi połączenie CPK 
(i Warszawy) z regionem Mazur, 
województwem podlaskim oraz 
w relacjach zagranicznych z kraja-
mi bałtyckimi (Litwą, Łotwą i Es-
tonią) i Białorusią (oraz Rosją).

„Na ciąg nr 3 składają się na-
stępujące linie kolejowe:

Relacja do Białegostoku 
i Kuźnicy Białostockiej:

nowa linia nr 85, odcinek 
CPK – Warszawa Zachodnia 
(ujęta w ciągu nr 9),

istniejąca linia nr 2, odcinek 
Warszawa Zachodnia – Warsza-
wa Wschodnia,
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Poseł Stefan Krajewski, reprezen-
tujący Polskie Stronnictwo Ludowe 
,otworzył w Białymstoku swoje biu-
ro poselskie. Mieści się ono przy uli-
cy Henryka Sienkiewicza 22, w tym 
samym budynku, w którym znajduje 
się biuro zarządu wojewódzkiego 
PSL.

- Na co dzień w biurze do-
stępna jest dyrektor pani 
Agnieszka Zawistowska. Ja będę 
starał się pojawiać tutaj jak naj-
częściej. Myślę, że poniedziałek 
będzie takim dniem tygodnia, 
kiedy będzie można mnie zastać 
w biurze. Jest to dzień pracy po-
sła w terenie – tłumaczy poseł 

Stefan Krajewski.  - Miejsce tym, 
którzy już ze mną współpraco-
wali jako radnym województwa 
podlaskiego i prezesem zarządu 
wojewódzkiego PSL, jest bardzo 
dobrze znane. Serdecznie 
zapraszam do moje-
go biura przy ulicy 
Sienkiewicza 22 
w Białymstoku – 
dodaje poseł. - 
Zamierzam tak-
że w najbliższym 
czasie uruchomić 
filie biura w Zam-
browie, Łomży, Su-
wałkach, a także praw-
dopodobnie w Siemiatyczach. 
Tych spraw jest naprawdę wiele 
i mieszkańcy muszę mieć możli-
wość podzielenia się nimi z po-
słem – przekonuje Stefan Kra-
jewski.

Podlaskie może znaczyć wię-
cej - to główne hasło posła Stefa-
na Krajewskiego podczas kam-
panii wyborczej. Jego zdaniem 
praca na rzecz rozwoju woje-
wództwa podlaskiego wymaga 
zniesienia podziałów. 

- Został zawiązany parla-
mentarny zespół posłów z woje-
wództwa podlaskiego, w którym 
będziemy rozmawiali o tych waż-
nych i trudnych tematach, a tak-
że potrzebach naszego regionu – 
mówi poseł Stefan Krajewski.

Zdaniem posła wśród 
priorytetów znajduje się m.in. 

infrastruktura, a także rolnic-
two. 

- Cieszy fakt, że powstaje już 
Via Baltica, ale też droga eks-
presowa S19. To ogromne uła-

twienie dla tych, którzy 
podróżują po naszym 

regionie. Nie moż-
na jednak zapomi-
nać, że wojewódz-
two podlaskie to 
głównie rolnic-
two i przemysł 

r o l n o - s p o ż y w -
czy. I trzeba myśleć 

o tym by pozyskać na 
rozwój tych obszarów 

jak najwięcej środków unij-
nych – wyjaśnia poseł.  

Jak zapewnia Stefan Krajew-
ski, jako poseł zamierza intere-
sować się sprawami wszystkich 
grup społecznych. 

- W Polskim Stronnictwie Lu-
dowym dużą wagę przykładamy 
do rozwoju przedsiębiorczości. 
Uważamy, że ludzi należy nagra-
dzać za to, że są przedsiębiorczy 
i pracowici. PSL ma takie propo-
zycje – mówi parlamentarzysta 
mieszkający w Krajewie Białym.

Stefan Krajewski w ubiegłym 
roku rozpoczął swoją pierw-
szą kadencję w Sejmie RP. Szef 
podlaskich struktur Polskiego 
Stronnictwa Ludowego dostał 
się do parlamentu zdobywa-
jąc w województwie podlaskim  
13 439 głosów.
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W imieniu Zarządu Łomżyńskiego Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej  
Krystyna Michalczyk-Kondratowicz serdecznie zaprasza przyjaciół  

i miłośników Ziemi Łomżyńskiej
X WIELKI BAL T.P.Z.Ł w dniu 15 lutego 2020 r godz. 19.00 

w Hotelu „GROMADA”
KOSZT UCZESTNICTWA 150 ZŁ OSOBA. 

ZGŁOSZENIA w siedzibie 
TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ ZIEMI ŁOMŻYŃSKIEJ ul. Sienkiewicza 8

Biuro poselskie Stefana 
Krajewskiego już działa

Agnieszka Zawistowska 
została dyrektorem  
biura poselskiego
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nowy odcinek linii nr 6, War-
szawa Wschodnia – Zielonka,

istniejąca linia nr 6, odcinek 
Zielonka – Tłuszcz – Białystok 
– Kuźnica Białostocka (granica).

Relacja do Pisza – jak wyżej 
do Tłuszcza 

oraz:
istniejąca linia nr 29, Tłuszcz 

– Ostrołęka,
nowy odcinek linii nr 29 

Ostrołęka – Giżycko.
Relacja do Trakiszek – jak 

wyżej do Białegostoku 
oraz:
istniejąca linia nr 38, odcinek 

Białystok – Ełk,
linie istniejącego ciągu Ełk 

– Suwałki – Trakiszki (granica), 
modernizowanego w ramach 
projektu realizowanego obecnie 
przez PKP Polskie Linie Kolejo-
we S.A.

WYBRANE EFEKTY 
BUDOWY NOWYCH LINII

Nowy odcinek linii nr 6 skró-
ci czas jazdy na odcinku War-
szawa Wschodnia – Zielonka, 
ze względu na zmniejszenie dłu-
gości tej trasy kolejowej oraz 
możliwą większą prędkość mak-
symalną niż na obecnie wykorzy-
stywanej linii nr 449 Warszawa 
Rembertów – Zielonka o sto-
sunkowo małych promieniach 
łuków. Zwolni także przepusto-
wość na tej ostatniej linii, umożli-
wiając jednocześnie poprawę wa-
runków do rozwoju przewozów 
o charakterze regionalnym, ob-
sługującym północno–wschod-
nie obrzeża Warszawy.

Efektem budowy nowego od-
cinka linii nr 29 będzie stworze-
nie krótszego, mającego wysokie 
parametry połączenia Ostrołęki 
z Łomżą. Umożliwi to dogod-
ne skomunikowanie tego miasta 
transportem kolejowym. Dłu-
gość nowej linii kolejowej będzie 
bowiem o ok. 30% mniejsza niż 
obecna trasa przez Śniadowo, 
a warianty nowej linii charaktery-

zują się korzystniejszą geometrią 
względem przebiegu istniejących 
linii kolejowych.

W istotnym stopniu ulegnie 
ponadto skróceniu potencjalna 
trasa pociągów w relacjach łączą-
cych Polskę Centralną z mający-
mi duże znaczenie turystyczne 
rejonami Mazur.

Nowy odcinek linii nr 29, 
oprócz poprawy warunków dla 
prowadzenia pociągów pasażer-
skich, umożliwi nieograniczane 
przepustowością linii kolejowej 
nr 6 trasowanie szybkich połą-
czeń towarowych w relacjach 
północny wschód – południe. 
Ponadto stworzy ciąg Warszawa 
– Pisz/Orzysz – Ełk pozwalający 
ominąć w sytuacjach awaryjnych 
istniejący ciąg przez Białystok.

Budowa nowej linii kolejo-
wej ma także istotne znaczenie 
dla działań związanych ze spój-
nością terytorialną kraju. Będzie 
to możliwe poprzez zapewnie-
nie nowego kolejowego koryta-
rza transportowego w osi połud-
nikowej w stosunku do obecnie 
istniejących w układzie równo-
leżnikowym w tym rejonie kraju”.

Na mapach zawartych w SSL 
między Ostrołęką a Łomżą oraz 
między Łomżą a Kolnem wyry-
sowanych jest po kilka warian-
tów nowej linii. Wszystkie jednak 
zbiegają się na istniejącym obec-
nie szlaku, który kończy się przed 
ulicą Sikorskiego. Planiści chcą, 
aby ją przekroczył, potem popro-
wadził terenami zarezerwowany-
mi dziesiątki lat temu pod budo-
wę kolei, czyli między blokami 
ulicy Dmowskiego, przez osiedle 
jednorodzinne między Wojska 
Polskiego a Nowogrodzką, po-
tem przez Groblę Jednaczewską 
do mostu na Narwi między Piąt-
nicą a Czarnocinem. Dalej znów 
są rozwiązania wariantowe.

Autorzy planów zdecydowa-
nie jednak podkreślają, że SSL 
jest podstawą dalszych prac, a nie 
ostatecznym ustaleniem.    

Łomża z pendolino w centrum? 

„Daj Panie Jej duszy wieczny odpoczynek,
a światłość Twoja niech odbija się w Jej oczach.

Kto Cie poznał, kochał. Kto Cię kochał, opłakuje”

Myślę że miarą tego jaki był człowiek na swojej ziemskiej drodze jest pamięć jaką pozostawia po sobie w innych. Jeśli tak jest, to moja Mama była człowiekiem  
największej miary. Przeżyła w naszym mieście niemalże 100 lat, poznała tysiące ludzi i w wielu tych ludziach pozostawiła po sobie pamięć.  

Dlatego tak licznie towarzyszyli Jej w ostatniej drodze i łączyli się w bólu z nami i rodziną. 
Serdeczne dziękuję WSZYSTKIM BLISKIM, PRZYJACIOŁOM, ZNAJOMYM, SĄSIADOM, w sposób szczególny Ks. Dziekanowi Marianowi Mieczkowskiemu 

za okazanie nam tak wielkiej życzliwości oraz uczestnictwo w pożegnaniu naszej ukochanej Mamy, Babci, Prababci

Jadwigi Kamińskiej
Dziękujemy za Państwa obecność i współczucie które jest dla nas ważnym wsparciem w tych trudnych chwilach. Z wyrazami szacunku i wdzięczności 

Córka Jadwiga Serafin z mężem Tadeuszem i rodzina Kamińskich
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Agnieszka jest dziewczyną po trzy-
dziestce. Mieszka z rodzicami w ma-
łej wsi pod Łomżą. Marzy o tym żeby 
znaleźć pracę i zamieszkać samo-
dzielnie w mieszkaniu, które posia-
dają jej rodzice.  Jest osobą z nie-
pełnosprawnością. Czuje się gorsza, 
bezwartościowa i nie ma odwagi 
żeby wyjść do ludzi. Z drugiej zaś 
strony bardzo pragnie towarzystwa 
innych osób. Chce czuć się potrzebna. 
Ma  własne zainteresowania, jest cie-
kawa świata, sporo potrafi i jak każ-
dy z nas ma marzenia. 

Często pomaga rodzicom 
w zakupach, pracach w domu 
i w gospodarstwie. Opiekuje się 
także dziećmi sąsiadów. Kiedy 
dowiedziała  się o stowarzysze-
niu „ Czas  rozwoju” z Łomży 
i zatrudnieniu wspomaganym, 
pomyślała że może warto spró-
bować. Znalazł się ktoś, kto do-
dał jej odwagi. Od 1 grudnia 
2019 roku trwa rekrutacja do 
zadania publicznego "Czas Roz-
woju w Łomży" finansowanego 
przez Narodowy Instytut Wol-
ności - Centrum Rozwoju Spo-
łeczeństwa Obywatelskiego, ze 
środków Programu Rozwoju Or-
ganizacji Obywatelskich na lata 
2018 – 2030. 

Zatrudnienie wspomagane 
to  model wspierania udziela-
nego osobom z niepełnospraw-
nością w poszukiwaniu i utrzy-
maniu przez nie zatrudnienia na 
otwartym rynku pracy, ze wspar-
ciem trenera pracy. Warunkiem 
udzielenia wsparcia osobie z nie-
pełnosprawnością w zakresie pla-
nowania kariery zawodowej jest 
uzyskanie pewności, że decy-
zja o podjęciu pracy wyszła od 
niej, a nie od kogoś innego oraz 

posiadanie przez nią orzeczenia 
o stopniu niepełnosprawności.  

Zaspokajanie indywidual-
nych potrzeb osób z niepełno-
sprawnością w zakresie wsparcia 
stanowi klucz do sukcesu. Naj-
większym zwiastunem sukcesu 
jest jakość udzielanego wspar-
cia. Kiedy zastanowimy się z ja-
kich powodów ludzie podejmu-
ją pracę z całą pewnością jednym 
z nich są pieniądze. Dzięki pracy 
zarobkowej większość z nas może 
uzyskać finansową niezależność. 
Dokonywać  wyborów i decy-
dować o tym, jak żyć. Jednakże 
istnieje wiele innych powodów 
poza aspektem finansowym. To 
korzyści społeczne, materialne 
i emocjonalne, których dostarcza 
nam praca. 

Społeczeństwo nadal nie po-
strzega osób z niepełnosprawno-
ścią jako potencjalnych pracow-
ników, którzy zarabiają na swoje 
utrzymanie i są wartościowymi 
członkami zespołów pracowni-
czych. Ważna jest zatem  zmia-
na myślenia  i przełamywanie 
stereotypów. Korzyści płynące 
z pracy służą wszystkim. Naj-
ważniejsze wartości związane 
z zatrudnieniem wspomaganym 
to normalizacja poprzez umoż-
liwienie grupom zepchniętym 
na margines społeczeństwa do-

stępu do praw i szans na równi 
z innymi obywatelami. Walo-
ryzacja roli społecznej poprzez 
zdobywanie społecznie cenio-
nych ról w sposób naturalny.  
Włączanie do społeczeństwa na 
każdym jego poziomie, to więcej  
niż integracja. Empowerment 
czyli upełnomocnianie poprzez 
angażowanie osoby z niepełno-
sprawnością w dokonywanie 
wyboru i kontroli nad własnym 
życiem. Kluczowe zasady jakimi 
kieruje się Stowarzyszenie “Czas 
Rozwoju” w zatrudnieniu wspo-
maganym to: brak odrzucenia. 
Sukces polega na dostarczeniu 
właściwego wsparcia we właści-
wym otoczeniu, koncentracji 
na potencjale i sprawnościach 
i mocnych stronach, odrzucenie 
koncepcji „ gotowości” do pra-
cy, realne płace i świadczenia, 
a przede wszystkim skupienie 
się na osobie i na jej indywidu-
alności. 

Zatrudnienie wspomagane 
odbywa  się w pięciu etapach , 
w których wsparcie trenera pra-
cy przybiera różne formy. Etap 
pierwszy to zaangażowanie klien-
ta, kolejny to tworzenie profilu 
zawodowego, pozostałe to : po-
szukiwanie pracy, zaangażowa-
nie pracodawcy oraz wsparcie 
w miejscu pracy i poza nim. 

Rolą trenera pracy jest dopa-
sowanie umiejętności i zaintere-
sowań osoby do wymagań danej 
pracy. Aby zapewnić jak najlep-
sze dopasowanie pracy, ważne 
jest aby poprzedzić to  komplet-
ną analizą stanowiska  pracy. Za-
nim podejmiemy decyzję, czy 
dana praca jest odpowiednia dla 
kandydata. Umiejętności zwią-
zane z wykonywaniem pracy są 
nauczane w miejscu pracy. Słu-
żą temu próbki pracy oraz prak-
tyki. Umiejętności społeczne 
osoby niepełnosprawne zdoby-
wają poza pracą, w czasie indy-
widualnych i grupowych spo-
tkań z psychologiem i trenerami 
pracy w ramach grup wsparcia. 
Trener pracy staje się odpo-
wiedzialny za wspieranie natu-
ralnych relacji w miejscu pracy 
między pracownikiem wspoma-
ganym a pracodawcą, współpra-
cownikami i przełożonymi. Jego 
zadaniem jest również przygo-
towanie zespołu pracowniczego 
do współpracy z osobą niepeł-
nosprawną oraz monitorowa-
nie pracy osoby wspomaganej. 
Trener nie przejmuje obowiąz-
ków pracodawcy ale pomaga 
mu  w ich pełnieniu w zakre-
sie znalezienia właściwego pra-
cownika, szkolenia i utrzyma-
nia w zatrudnieniu. Wszystko 

to odbywa się w myśl zasad, 
które stały się mottem  zatrud-
nienia wspomaganego „Wspar-
cia  tylko tyle, ile jest niezbęd-
ne, samodzielności i autonomii 
tyle ile jest możliwe” oraz to, 
że „ Naturalnego wsparcia nie 
trzeba budować, bo już istnieje! 
Ważne aby je wykorzystać a nie 
blokować”. 

W 2019 roku wsparcie otrzy-
mało 30 uczestników, 20 % z nich 
zostało zatrudnionych na umowę 
o prace, 2 osoby podjęło staż, zaś 
3 osoby doskonalą swoje umie-
jętności w ramach wolontariatu. 
Obecny projekt zakłada rekruta-
cję 15 osób do końca 2020 roku 
i objęcie ich wsparciem  trenera 
pracy oraz psychologa. 

Z zatrudnieniem osoby z nie-
pełnosprawnością, wspieranej 
w sposób ciągły w miejscu pracy, 
wiąże się wiele korzyści dla pra-
codawcy.  Jest to niewątpliwie 
zapewnienie bezpłatnej usługi 
wsparcia trenera pracy zarówno 
w fazie rekrutacji jak i po niej. 
Uzyskanie dobrze przygotowa-
nego i pełnego motywacji pra-
cownika. Wymierne korzyści fi-
nansowe, a ponadto kreowanie 
wizerunku firmy jako przedsię-
biorstwa odpowiedzialnego spo-
łecznie, obalanie stereotypów, 
a także pozytywny wpływ na at-
mosferę panującą w firmie czy 
zespole pracowniczym. Osoby 
zainteresowane współpracą ze 
Stowarzyszeniem “Czas Rozwo-
ju” mogą kontaktować się tele-
fonicznie z trenerami pracy lub 
przez stronę internetową www.
czas-rozwoju.pl oraz  poprzez fa-
cebook Zatrudnienie Wspoma-
gane Łomża. 

Czas na zatrudnienie wspomagane 

Już po raz 85. odbyły się w Berlinie międzynarodowe targi rolno 
- spożywcze zwane „Zielonym Tygodniem”. Podczas tegorocznej 
edycji Polska reprezentowana była m.in. przez Krajowy Ośrodek 
Wsparcia Rolnictwa oraz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
oraz grającego na akordeonie i śpiewającego Michała Sawickiego 
z Łomży.  

Przez pierwsze trzy dni targów zapewniona została 
przez KOWR oprawa muzyczna polskiego stoiska naro-
dowego. Odwiedzający mogli posłuchać polskich utwo-
rów biesiadnych i rozrywkowych w wykonaniu Michała 
Sawickiego. 

- Reakcja na polską muzykę była bardzo pozytywna 
i żywiołowa. Z tańcami i pląsami włącznie – relacjonuje 
Michał Sawicki. 

Uroczystego otwarcia polskiego stoiska narodowego 
dokonali: Jan Krzysztof Ardanowski, minister rolnictwa i 
rozwoju wsi, Janusz Wojciechowski, komisarz UE ds. Rol-
nictwa oraz Grzegorz Pięta, dyrektor generalny KOWR. 

Targi "Grüne Woche" w Berlinie należą do najwięk-
szych światowych wystaw żywności, rolnictwa i ogrod-
nictwa. Każdego roku prezentowana jest szeroka gama 
międzynarodowych produktów spożywczych wszelkich 

typów: owoce, warzywa, nabiał, pieczywo i ciasta, wędli-
ny oraz kiełbasy, owoce morza, napoje, przyprawy, a także 
maszyny rolnicze i ogrodnicze, artykuły wędkarskie i ry-
backie, zwierzęta hodowlane i domowe.

Na polskim stoisku narodowym zorganizowane zo-
stały stanowiska informacyjno - promocyjne dla polskich 

przedsiębiorców, na których 14 firm mogło prezentować 
swoją ofertę oraz prowadzić sprzedaż produktów.  Ofer-
ty podwystawców  prezentowały bogaty przekrój pro-
duktów:  wyroby z gęsi, przetwory z owoców i warzyw 
- konfitury, syropy owocowe, kiszonki, zakwas buracza-
ny, przetwory z borówki – konfitury, soki, produkty fer-
mentowane, śmietany, twarogi, masło, kawior z jesiotra, 
ostropest plamisty, dziczyzna, pieczywo i ciasta, sok eko-
logicznej z jagody kamczackiej, orzechy laskowe, razowe 
ciastka, musli, precle, pieczywo, piwo niepasteryzowane 
tradycyjne oraz kawa.

Podczas wszystkich dni targowych na stoisku odby-
wały się pokazy kulinarne prowadzone przez polskich 
szefów kuchni, które przybliżały gościom smaki polskiej 
kuchni, a przez to również polską tradycję i kulturę kuli-
narną.

Polską tradycję i kulturę wszyscy odwiedzający mo-
gli poczuć także poprzez wyjątkowy nastrój biesiady. A 
zadbał o to śpiewający akordeonista z Łomży – Michał 
Sawicki. Jak przyznaje było to dla niego ogromne wyróż-
nienie i duma z możliwości reprezentowania na arenie 
międzynarodowej naszego kraju. 

Śpiewający akordeonista z Łomży polską atrakcją w Berlinie
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„Brzemienny kłos 
Twojego życia został zżęty 
a namiot pustynny 
zwinięty przez Boga...”

Śmierć stawia nas w obliczu 
bezsilności, która nas obez-
władnia i zabiera w nieznane.

A kiedy pojawia się krad-
nąc ukochaną osobę, prze-
szywa bólem odznacza na nas 
swoje piętno, które przypomi-
na nam stale jacy jesteśmy wo-
bec niej bezsilni.

Są takie chwile w naszym 
życiu, kiedy słowa nie są po-
trzebne, bo nie są w stanie wy-
razić tego, co czuje nasze serce.

Ale chwila dzisiejsza, ten 
czas szczególny, kiedy na na-
szych oczach życie doczesne 
przechodzi do wieczności, 
chcę z potrzeby serca powie-
dzieć co jest ważne – jak tylko 
potrafię – trzymając się słów, 
co od Chrystusa pochodzą 
i wypływają z wiary, nadziei 
i miłości. Mówię w imieniu sy-
nów, swoim, Marka i naszych 
dzieci, siostry Meli z rodziną, 
sistrzenicy Gosi z rodziną, któ-
ra służyła mu zawsze pomocą 
w jego zmaganiach z choro-
bą i walce, aby dożyć do 100 
lat (nie udało się, zabrakło 1,5 
roku), siostrzenic – Irminy, 
Bożenki i Doroty z rodzinami, 
Ewy i Basi z rodzinami, bratanka 
Andrzeja z rodziną, siostrzeńców 
Marka i Maćka z rodzinami.

Wszyscy żegnamy dzisiaj na-
szego drogiego Brata i Wujka. By-
łeś zawsze z nami mocno związa-
ny. Przeżywaliśmy razem z Tobą 
śmierć Twojej żony przed 20. 
laty. A potem wszyscy wspiera-
liśmy Cię i pomagaliśmy jak kto 
umiał. Byłeś po Babci Jadzi naj-
ważniejszy w naszej rodzinie. 

Najstarszy po Zosi, pomaga-
łeś Mamie - wcześnie owdowiała, 
w wieku 48 lat – w wychowywa-
niu rodzeństwa, z którego naj-
młodszy Marek miał tylko 9 lat. 
Przeżyłeś okres wojny i powo-
jennych problemów. Z tego cza-
su zachowałeś wiele wspomnień, 
które nam przekazywałeś.

Ja jednak zapamiętam Cię 
z naszego wspólnego śpiewa-
nia. Grałeś na mandolinie. Mia-
łeś piękny głos i niezwykły dar 
zapamiętywania bardzo długich 
tekstów piosenek i utworów lite-
rackich, np. „Bigosu literackiego” 
czy przepięknej piosenki „Polesia 
czar”, których lubiliśmy słuchać.

Śpiewałeś do końca swoich 
dni. Na kilka dni przed śmiercią 
zaśpiewaliśmy wspólnie ulubio-
ną naszą rodzinną piosenkę, któ-
rej nauczyla mnie moja teścio-

wa: „Nad brzegiem morza” oraz 
o Orlętach Lwowskich i Jurku 
Biczanie. Śpiewałeś cichutko, ale 
bezbłędnie pamiętałeś słowa. To 
było nasze pożegnanie i ostatnie 
Twoje słowa – Niech Was Bóg 
prowadzi. I pomachałeś ręką; za 
chwilę już zasnąłeś.

Dziękujemy Ci za to, że od 
rocznicowej mszy świętej 1 
czerwca za Twoją żonę, która 
była odprawiona w klasztorze 
Sióstr Benedyktynek, codzien-
nie o 6:30 rano z nami byłeś na 
mszy świętej przez czerwiec i li-
piec – do czasu, kiedy nie byłeś 
już w stanie, że do końca Twoich 
dni mogliśmy być z Tobą.

Jeżeli śmierć nas czegoś uczy, 
to przede wszystkim tego, że na 
świecie nie liczy się nic poza mi-
łością.

Jednak zawsze, gdy śmierć 
przychodzi, nic nie jest już tak, 
jak dawniej. Po kimś zostało pu-
ste miejsce. Kogoś bliskiego za-
czyna brakować. Ktoś nie ode-
zwie się już do nas. Niekiedy 
dopiero śmierć pokazuje, jak był 
potrzebny. Z nim mogło być nie-
raz trudno, ale bez niego okazuje 
się jeszcze gorzej. 

Dag Hammarskjöld, sekre-
tarz generalny ONZ na przeło-
mie lat 50. i 60. ubiegłego wieku, 

który zginął w katastrofie lotni-
czej w Zambii, w swoich osobi-
stych pamiętnikach zatytułowa-
nych „Drogowskazy” tak napisał: 
„W dniu Twoich narodzin wszy-
scy byli weseli, tylko Ty płakałeś. 
Żyj tak, by w Twej ostatniej go-
dzinie płakali wszyscy inni. Ty je-
den byś łzy nie miał w oku i śmierć 
spotkał spokojnie, kiedykolwiek 
przyjdzie”. Ty, Bronku, na nią cze-
kałeś, wiedziałeś, że odchodzisz!

Choć dziś Cię żegnamy, to 
jestem pełen wiary, w to, że spo-
tkamy się jeszcze w Domu Pana. 
Z wielką pokorą i ufnością prosi-
my, by Matka Najświętsza przy-
tuliła Cię do swego serca, a Bóg 
pozwolił spocząć Twojej duszy 
„w morzu niezgłębionego miło-
sierdzia swego”.

Żegnaj drogi Bracie, Ojcze, 
Dziadku, Wujku! „Brzemienny 
kłos Twojego życia został zżę-
ty, a namiot pustynny zwinięty 
przez Boga”. Chociaż odszedłeś, 
to „brzemienny kłos Twojego 
życia” pozostawił nowe życie: 
dwóch synów, wnuki – zasmuco-
ne, ale z wiarą, nadzieją i miłością 
do Boga i ludzi.

„Namiot pustynny”, czyli 
Twój rodzinny dom, który zbu-
dowaleś tu na ziemi, zwinął sam 
Bóg, a dzieci rozwinęły swoje na-

mioty daleko stąd – niech 
nie zapomną o Bogu ich 
Ojców i modlą się za Cie-
bie pozostając we wzajem-
nej miłości.

„Ktoś tutaj był i był, a 
potem nagle zniknął i upo-
rczywie go nie ma” - napi-
sała Wisława Szymborska.

W imieniu rodzi-
ny, wszystkim Państwu 
uczestniczącym w tym li-
turgicznym pożegnaniu – 
modlącym się za naszego 
Bronisława – Brata, Ojca, 
Dziadka i Wujka z serca 
dziękujemy.

RODZINA I PRZYJACIELE 
ŚW. PAMIĘCI 

BRONISŁAWA MAKIEŁY 

Dariusz Syrnicki, pa-
sjonat historii: - Poznała 
nas ze sobą przeszłość. 
Byłem kiedyś na naszym 
cmentarzu przy pomni-
ku poświęconym pamię-
ci kapitana Antoniego 
Kozłowskiego „Białego” 
i żołnierzy Narodowych 
Sił Zbrojnych. Podszedł 
do mnie starszy pan, za-
częliśmy rozmowę. Oka-
zało się że pan Bronisław 
Makieła mnóstwo wie-
dział o tych wojennych 
czasach, znał ludzi, kó-

rych losami się zajmowałem. 
Wiele razy potem jeszcze mi 
o tym opowiadał.

Artur Filipkowski, szef Gru-
py Medialnej Narew: - W mojej 
pamięci Bronisław Makieła po-
zostanie przede wszystkim jako 
wspaniały łomżyniak. Myślę, że 
niewiele osób wie jak wielką ma 
zasługę dla naszego miasta. Kiedy 
w latach 60. był znaczącą posta-
cią życia gospodarczego w regio-
nie, sterowanego – jak wiadomo 
odgórnie „po linii i na bazie” - 
otrzymał misję zorganizowania 
browaru w Ostrowi Mazowiec-
kiej czy Ostrołęce. Dla warzel-
ni w Białymstoku miał pozyskać 
najnowocześniejsze urządzenia 
piwowarskie. Pojechał do stolicy 
i wrócił z odpowiednimi decy-
zjami: że jeden z lepiej wyposa-
żonych technologicznie w Polsce 
browarów powstanie... w Łomży. 
Nigdy nie chciał zdradzić szcze-
gółów tych rozmów ze stołecz-
nym decydentem, ale zdaje się, że 
trafił na bratnią duszę polskiego 
patrioty, łomżyniaka z sentymen-
tu. A gdy jeszcze wytłumaczył, 
że Łomża jest najbardziej właści-
wym miejscem kontynuowania 
wspaniałej tradycji warzenia piwa 
w Drozdowie, zdobył dla Łomży 
perłę w koronie, z której jesteśmy 
tak dumni do tej pory.

O wielu jeszcze sprawach 
chciałem z Bronisławem Makiełą 
porozmawiać, ale zawsze mówił, 
że mamy jeszcze czas...

Pożegnanie Bronisława Makieły



6 www.narew.info

Zaczęliśmy działać i realizować pro-
cedury zanim powstały rekomendacje 
WHO – powiedział Jarosław Pinkas, 
Główny Inspektor Sanitarny.

Jak się obronić przed „2019-nCov”
„Nie ulegajmy panice, dostosowujmy 

się do  zaleceń krajowych i  międzynaro-
dowych” –  mówi prof. dr hab. med. Wa-
leria Hryniewicz z Zakładu Epidemiologii 
i  Mikrobiologii, Narodowego Instytutu 
Leków w rozmowie, którą opublikował 
portal zdrowie.wprost.pl

Nowy koronawirus rozprzestrzenia się w szybkim 
tempie. Każdego dnia liczba zakażonych, a także 
i zgonów spowodowanych tym wirusem rośnie. 
Czy w Polsce mamy się czego bać?

Zagrożenie związane z nowym korona-
wirusem dotyczy także Polski, aczkolwiek 
na chwilę obecną jest niewielkie. Nie nale-
żymy w tym przypadku do „ścisłej czołów-
ki”. Jednak łatwość transmisji wirusa, dłu-
gi okres nosicielstwa przed ujawnieniem 
się objawów, a także szybkie i intensywne 
przemieszczanie się ludzi powoduje po-
ważne konsekwencje epidemiologiczne 
i zawlekanie wirusa w różne części świata. 

Co na tę chwilę wiemy o tym wirusie? 
Jak bardzo jest zjadliwy?

Nowy koronawirus („2019-nCov”) 
należy do  szerokiej rodziny wirusów po-
wodujących zakażenia zarówno u ludzi jak 
i zwierząt. Z niej wywodzą się także SARS 
i  MERS, które stanowiły przyczynę epi-
demii odpowiednio w latach 2003 i 2012. 
Ich źródłem były nietoperze i  być może 
także nowego koronawirusa, który bardzo 

szybko pokonał barierę gatunkową i zaczął 
przenosić się wśród ludzi.

Jakie są objawy zakażenia? 
Co powinno zaniepokoić?

Trzy podstawowe objawy, pojawiają-
ce się z różnym natężeniem, takie jak go-
rączka, kaszel i  duszność u  osoby, która 
miała kontakt z chorym, bądź przebywała 
w regionach gdzie odnotowano zakażenia, 
powinny być sygnałem do jak najszybsze-
go zgłoszenia się do szpitala, najlepiej za-
kaźnego. Mogą pojawić się także objawy 
ze  strony innych narządów świadczące 
o  zaburzeniu ich funkcji. Czas wylęgania 
infekcji wynosi od dwóch do 14 dni. Jest 
to  czas, w  którym brak jest objawów, na-
tomiast wirus intensywnie się namnaża 
i może rozprzestrzeniać się na kolejne oso-
by wraz z wydzieliną z dróg oddechowych.

Czym koronawirus „2019-nCov” różni się 
od „zwykłego” zapalenia płuc?

Wirus wywołuje zakażenia układu od-
dechowego z ich najcięższą postacią, jaką 
jest zapalenie płuc. Brak jest specyficzne-
go leczenia zapalenia płuc wywołanego 
przez koronawirusa. Należy zapewnić do-
brą opiekę szpitalną i leczenie objawowe.

Dzięki osiągnięciom biologii moleku-
larnej udało się już w  kilku laboratoriach 
na świecie zsekwencjonować nowego ko-
ronowirusa i  określić jego podobieństwo 
do  innych wirusów tej rodziny, a  także 
opracować test pozwalający na jego szyb-

ką identyfikację, a tym samym podjąć bar-
dziej ukierunkowane działania przeciwe-
pidemiczne. Umożliwi to także prace nad 
szczepionką i  poszukiwanie swoistego le-
czenia.

Co zwykły człowiek może zrobić, 
żeby zapobiec zakażeniu i zachorowaniu?

Aby ograniczyć ryzyko zakażenia na-
leży bezwzględnie wzmocnić higienę rąk 
poprzez częste i  długie ich mycie wodą 
z mydłem, ewentualnie stosując środki al-
koholowe do  dezynfekcji rąk. Nie  należy 
dotykać nieumytymi rękami oczu, nosa 
i ust. Warto unikać, podobnie jak w przy-
padku grypy, dużych skupisk ludzi, a także 
kontaktu z chorymi podejrzanymi lub za-
każonymi wirusem korona. Należy stoso-
wać jednorazowe chusteczki, gdy kichamy 
i kaszlemy. Myć powierzchnie i przedmio-
ty często dotykane.

Maseczki ochronne na usta i nos w ob-
szarach masowego rozprzestrzeniania się 
wirusa (taka sytuacja nie dotyczy Polski) 
mogą być pomocne, zwłaszcza w przypad-
ku kontaktu z  osobą zakażoną. Jednakże, 
należy podkreślić, że ich niewłaściwe sto-
sowanie może zwiększać ryzyko zakaże-
nia. Należy pamiętać o dokładnej higienie 
rąk po ich zdjęciu.

Powinniśmy stosować się do  zaleceń 
krajowych i  międzynarodowych eksper-
tów. Z pewnością nie należy ulegać panice.

ROZMAWIAŁA MONIKA WYSOCKA, 
ZDROWIE.PAP.PL

zdrowie

Szczepienia, zdrowy tryb życia 
i przestrzeganie higieny to najlepszy 
sposób uniknięcia zachorowania na 
grypę - radzi lekarz Piotr Owłasiuk 
z oddziału zakaźnego Szpitala Woje-
wódzkiego w Łomży

- Dbanie o odporność na-
leży zacząć od aktywności fi-
zycznej, także przy niesprzyja-
jącej pogodzie. Konieczne jest 
też przestrzeganie higieny rąk. 
Jeśli kaszlemy, zasłaniamy so-
bie usta łokciem a nie dłonią. 
Bo jeśli później podamy ko-
muś dłoń to możemy przeka-
zać zakażenie. Natomiast jeśli 
zasłaniamy usta dłonią,  po-
winniśmy jak najszybciej umyć 
ręce. Dokładnie, wodą z my-
dłem. Odporności nie zwięk-
sza na przykład przyjmowanie 
lekarstw o właściwościach su-
plementów. Nie należy także 
nadużywać antybiotyków. Pa-
miętajmy, że po antybiotyko-
terapii jesteśmy słabsi. Anty-
biotyki stosujemy tylko jeśli 
są konieczne - wyjaśnia doktor 

Piotr Owłasiuk z oddziału za-
kaźnego w Szpitalu Wojewódz-
kim im. Kardynała Stefana Wy-
szyńskiego w Łomży.

Strach przed zachorowaniem 
nie jest najlepszym doradcą. Nie 
należy unikać wychodzenia z 
domu i kontaktów z innymi ludź-
mi. Spotykając się z innymi oso-
bami nabywamy odporności.

- Żyjemy w świecie, w któ-
rym bakterie i wirusy są od wie-
ków. Każdy z nas ma na sobie i w 
sobie kilka kilogramów bakterii 
i wirusów. Ustrzeżenie się przed 
nimi jest niemożliwe. Możemy 
na przykład przez higienę rąk 
unikać nowych zachorowań. Na-
leży też stosować szczepienia, na 
przykład przeciwko grypie. Wi-
rus grypy to nasz dobrze znany 
wróg. Boimy się nowych wiru-
sów ale nie chronimy się przed 
tym dobrze znanym. A przecież 
grypa jest chorobą śmiertelną 
, zwłaszcza dla osób starszych, 
schorowanych - mówi doktor 
Piotr Owłasiuk.

Jednym z najbardziej uczęsz-
czanych miejsc w mieście jest 
szpital. Czy należy unikać wizyt 
w przychodniach, odwiedzania 
chorych?

- Szpital jest miejscem, w któ-
rym następuje największa wy-
miana patogenów, na osobach 
czy przedmiotach. Dotyczy to 
zwłaszcza naszego oddziału, w 
którym stosujemy szczególne 
środki ostrożności, związane z 
higieną. Pilnujemy częstego my-
cia rąk. Przy każdym łóżku są do-
zowniki, ze środkami bakterio-
bójczymi- tłumaczy doktor Piotr 
Owłasiuk.

Mimo sezonu grypowego 
w oddziale zakaźnym nie ma 
tłoku. Zdarzają się pojedyncze 
przypadki osób chorych na po-
wikłania grypowe. Dotyczy to 
zwłaszcza dzieci. Zdarzają się 
pacjenci z chorobami jelitowy-
mi. Jak wyjaśnia doktor Piotr 
Owłasiuk, w Szpitalu Woje-
wódzkim im. Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Łomży przy-
bywa za to pacjentów pogry-
zionych przez kleszcze. Aktyw-
ności owadów sprzyja łagodna 
zima. Pacjenci kierowani do od-
działu przez miesiąc pozostają 
na obserwacji. Ze wstępnej dia-
gnozy wynika, że są to objawy 
alergiczne. 

Chiński strach 

Dbanie o ochronę przed zachorowaniem należy zacząć od mycia rąk  
- mówi doktor Piotr Owłasiuk z oddziału zakaźnego w Szpitalu Wojewódzkim 
w Łomży 

Jeżeli w ciągu ostatnich 14 dni byłeś w Chinach 
lub miałeś kontakt z osobą, która była w tym 
czasie w Chinach, a jednocześnie masz poniż-
sze objawy:
• temperatura ciała powyżej 38 st.;
• kaszel, duszność
powinieneś zgłosić się do szpitalnego od-
działu chorób zakaźnych, najbliższego Two-
jego miejsca zamieszkania. 
Pamiętaj, że istotna przy wystąpieniach obja-
wów chorobowych jest wizyta w Chinach lub 
kontakt z osobą, która była w ostatnim czasie 
w Chinach.
Minister Zdrowia i Prezes Narodowego Fun-
duszu Zdrowia wydali zalecenia wszystkim 
placówkom prowadzącym oddziały chorób 
zakaźnych w sprawie procedur stosowanych 
w przypadku zagrożenia zarażeniem koro-
nawirusem. Jednocześnie podkreślamy, że 
dotychczas w Polsce nie stwierdziliśmy żad-
nego przypadku osoby zarażonej koronawi-
rusem.
Przypominamy, że mamy sezon wzmożonej 
zachorowalności na grypę, stąd też prośba 
o spokój i wstrzemięźliwość w wydawaniu 
pochopnych sądów odnośnie możliwego 
wystąpienia przypadku zarażenia koronawi-
rusem.
Pamiętajmy przy tym, że grypy również nie 
można lekceważyć. W przypadku pojawienia 
się objawów grypowych takich jak:
temperatura ciała powyżej 38℃;
ogólne złe samopoczucie;
bole mięśni i stawów;
kaszel, katar, duszność
zalecamy wizytę u lekarza podstawowej 
opieki zdrowotnej.  WOJCIECH ANDRUSIEWICZ

RZECZNIK MINISTERSTWA ZDROWIA

Nie tylko chiński wirus jest groźny.  
Jak się ustrzec tego rodzaju chorób
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Nowy 
Stary 

Rynek 
Miejsce wybrane przed wiekami przez 
osadników na najważniejszy punkt 
nad doliną Narwi, czyli Stary Rynek 
w Łomży, po raz kolejny zyska nowe 
oblicze. Były tu już kiedyś fontanna 
, wiele drzew i asfaltowe alejki, od 
lat jest "plac czerwony". A co będzie 
w przyszłym roku? 

Zatwierdzone zostały plany 
rewitalizacji miejskiej Starówki, 
a Urząd Marszałkowski udzielił 
na ten cel dofinansowania w wy-
sokości ponad 5,3 mln złotych 
z Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Pod-
laskiego na lata 2014-
2020.  Symboliczny 
czek wręczyli w Bia-
łymstoku prezydento-
wi Mariuszowi Chrza-
nowskiemu marszałek 
Artur Kosicki i wice-
marszałek Marek Ol-
bryś. 

Jak informuje łom-
żyński Ratusz, cała in-
westycja ma kosztować 
blisko 6,7 mln zł. Pra-
ce mają być zakończo-
ne do lipca przyszłego 
roku  

Główny cel projek-
tu rewitalizacji Starego 
Rynku w Łomży okre-
ślony został jako "zmia-
na przeznaczenia pla-
cu z funkcji handlowej 
na funkcję kulturowo-
-edukacyjną oraz spo-

łeczną z ochroną i zachowaniem 
dziedzictwa kulturowego".

- W maju tego roku oddaje-
my do użytkowania Halę Kul-
tury z prawie 10 - milionowym 
dofinansowaniem, będą również 
realizowane przebudowy najważ-
niejszych ulic na Starówce, która 
zyska zupełnie nowy wizerunek.  
Środki, które otrzymaliśmy w ra-
mach projektu na rewitalizację, 
przyczynią się do zmiany wize-
runku Starego Rynku. Te wszyst-
kie inwestycje są długo oczeki-
wane przez mieszkańców Łomży 
– powiedział prezydent Łomży 
Mariusz Chrzanowski. .

Jak przekazuje Urząd Miej-
ski Planowane prace rewitali-
zacyjne  obejmą między innymi 
wyłożenie posadzki z kostki gra-
nitowej i płyt granitowych pło-
mieniowanych oraz sjenitowej 
i bazaltowej układanej w różno-
rodne formy, budowę fontanny 
ze ścianą wody i kaskadami na 

przedłużeniu ul. Farnej w kierun-
ku Hali Targowej, wprowadzenie 
schodów terenowych przy fon-
tannie oraz niwelację różnicy po-
ziomów między placem Starego 
Rynku, a komunikacją przy pie-
rzei.  Powstanie również postu-
ment pod pomnik Księcia Janu-
sza ze szklaną obudową dawnych 
fundamentów średniowiecznego 
Ratusza z zaznaczeniem w po-
sadzce śladów po dawnych fun-
damentach. W ramach inwestycji 
będzie wykonana ponadto kana-
lizacja deszczowa oraz oświetle-
nie terenu.

Całkowita wartość projektu 
wynosi 6 698 633,49 zł. Łączna 
kwota dofinansowania to 5 358 
906,76 zł. 

Ponad 5 milionów 900 ty-
sięcy złotych. Tyle zapropono-
wała firma Granit ze Strzegomia 
za rewitalizację Starego Ryn-
ku w Łomży. Zaproponowała 
i wygrała przetarg. Swoje oferty 

złożyło pięć firm. Rozbieżność 
w cenie wykonania prac sięga-
ła blisko 2 milionów złotych. 
W konsekwencji wybór padł na 
firmę GRANIT Dariusz Pylak 
Sp. z o.o., która prace moderniza-
cyjne wyceniła na 5 909 855, 70 
złotych. Wybrana oferta, mimo 
iż najtańsza, i tak przewyższyła 
szacowane wcześniej koszty. Jesz-
cze przed oficjalnym otwarciem 
ofert przetargowych miast infor-
mowało, iż na prace przeznaczyć 
chce 5 milionów 300 tysięcy zło-
tych. 

*  *  *
Jak informuje portal Wrota 

Podlasia, z dotacji na rewitaliza-
cję z Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego 
Województwa Podla-
skiego (RPOWP) sko-
rzysta 13 miast i gmin 
regionu. Do samorzą-
dów na wszystkie pro-
jekty z zakresu rewita-
lizacji trafiło w sumie 
53,5 mln zł. 

- Mam nadzieję, że 
takich wniosków w ra-
mach kolejnych konkur-
sów, tak dobrze złożo-
nych i różnorodnych, 
będzie jeszcze więcej. 
To jest naszym zada-
niem, żeby fundusze 
europejskie jak najszyb-
ciej zagospodarować po 
to, żebyście mogli dzia-
łać, zmieniać estetykę 
swoich miejscowości, 
podnosić komfort życia 

mieszkańców – mówił podczas 
uroczystego wręczenia czeków 
marszałek województwa podla-
skiego Artur Kosicki, któremu 
towarzyszyli: wicemarszałek Ma-
rek Olbryś, członkowie zarządu 
Wiesława Burnos i Marek Mali-
nowski oraz radny wojewódzki 
Paweł Wnukowski.  

Wśród dofinansowanych pro-
jektów jest także kilka z Ziemi 
Łomżyńskiej. W Wysokiem Ma-
zowieckiem zaplanowany został 
remont dworca autobusowego 
i zagospodarowanie przyległego 
terenu; Zambrów zrealizuje ko-
lejny etap rewitalizacji dzielnicy 
Koszary przy ul. Wojska Polskie-
go;  Kolno zaadaptuje plac przy 
ulicy Wojska Polskiego na po-
trzeby realizacji działań aktywi-
zacyjnych, odnowi też park miej-
ski wraz z zabytkowym układem 
urbanistycznym;  

Pozostałe projekty pochodzą: 
z Augustowa  (trafi tam aż 9 mi-
lionów złotych), Łap, Siemiatycz, 
Juchnowca Kościelnego, Haj-
nówki, Sokółki, Supraśla, Cho-
roszczy i Zabłudowa. 

Konkurs w ramach działania 
8.5 RPOWP został rozstrzygnię-
ty został w grudniu ubiegłego 
roku. Dzięki decyzji Zarządu Wo-
jewództwa Podlaskiego o zwięk-
szeniu jego budżetu, dotację 
otrzymały wszystkie projekty, 
które przeszły pozytywnie ocenę 
komisji. Łącznie wnioskowana 
kwota dofinansowania wyniosła 
53,5 mln zł (pierwotnie budżet 
konkursu wynosił 48 mln zł).

Niewybuchy 
na Placu Niepodległości 

Komenda Miejska Policji w Łomży otrzymała kilka dni temu zgłoszenie o zna-
lezieniu trzech pocisków, na terenie budowy nowej siedziby Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego przy Placu Niepodległości. O znalezisku poinformo-
wali pracownicy budowy.

- Teren został zabezpieczony przez policjantów do momentu przy-
jazdu i zabrania  niewybuchu przez patrol saperski – informuje Urszu-
la Brulińska z Komendy Miejskiej Policji w Łomży.

Znaleziska nie zawierały materiału wybuchowego, dlatego z uwa-
gi na brak zagrożenia, decyzją dowódcy patrolu saperskiego nie było 
potrzeby ewakuowania  mieszkańców tej części miasta. Saperzy profi-
laktycznie sprawdzili także przyległy teren. W sumie na przeszukanym 
terenie saperzy znaleźli 9 skorup po pociskach. 

29 007 416,40 zł - to ósma w historii 
najwyższa wygrana w Lotto! Padła 
w Łomży! Jak już wiemy, narastająca 

od 31 grudnia 2019 roku kumulacja 
w Lotto została rozbita 30 stycznia 
2020 roku.

- Jeden z naszych klientów 
wygrał aż 29 007 416,40 zł! By 
trafić na listę Lottomilionerów 
wystarczył jeden zakład na chy-
bił trafił i jak zawsze niezbędne 
w takich sytuacjach szczęście. 
Ów szczęśliwiec zagrał w punk-
cie LOTTO przy Alei Legionów 
2B w Łomży. Oto wylosowana 
„szóstka”: 4, 14, 28, 40, 45, 49 - 
czytamy w informacji Totalizato-
ra Sportowego

Kolektura LOTTO przy ul. 
Alei Legionów 2B w Łomży to 
wyjątkowo szczęśliwy punkt 
dla graczy. Obie odnotowa-
ne w Łomży „szóstki” powyżej 
miliona złotych padły właśnie 
w tym punkcie. Pierwsza 2 lute-
go 2019 roku (6 570 451,50 zł), 
a druga, warta ponad 29 mln zł, 
30 stycznia 2020 roku. 

Dodajmy, że trafiona w Łom-
ży „szóstka” to 8. najwyższa wy-
grana w historii gry Lotto.

Łomża z nowym rekordem 
wysokości wygranej w Lotto
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Ten film onieśmiela, zachwyca, 
porywa magicznym pięknem 

zdjęć, wspaniałą muzyką 
i oszczędną, idealnie dopasowaną 

do historii, grą aktorów.
Rewelacyjna Holly Hunter w roli nie-

mej kobiety, która wraz z córką jedzie na 
drugi koniec świata, żeby zamieszkać ze 
swoim na odległość poślubionym mężem. 

Druga połowa XIX wieku. Ada Mc-
Grath (Holly Hunter) jest niezamożną 
panną, która wraz z nieślubną córką Florą 
(Anna Paquin) wyrusza do Nowej Zelan-
dii. Kobieta wzięła korespondencyjnie 
ślub i jedzie na drugi koniec świata poznać 
swojego męża (Sam Neill). 

Ada jest od szóstego roku życia nie-
mową, a swoje uczucia i emocje wyraża 

za pomocą gestów, spojrzeń i muzyki. 
Posługuje się też językiem migowym, 
który tłumaczy jej córka Flora. Muzyka 
jest dla Ady jedyną możliwością więzi ze 
światem i wyrażenia swoich uczyć. Forte-
pian jest dla niej najbliższym przyjacielem 
i powiernikiem. Dlatego w podróż zabiera 
swój ukochany instrument. 

Na miejscu okazuje się, że mężczyzna, 
za którego wyszła, stanowczo odmawia 
transportu instrumentu przez busz. For-
tepian jest za duży i za ciężki, by go trans-
portować znad morza do ich domu. Mąż 
pozostawia go na plaży. 

Ada popada w ciężką depresję. Kiedy 
jednak ich sąsiad George Baines (Harvey 
Keitel) – żyjący samotnie, z maoryskim 
tatuażem na twarzy, niegdyś wielorybnik, 
dziś utrzymujący się z handlu z Maory-
sami, rodak Ady – oferuje skrawek ziemi 
w zamian za lekcje gry, panowie dobijają 
targu. George zawiera z Adą umowę, iż 
odda jej fortepian w zamian za lekcje. Nie 
chodzi mu jednak o muzykę, pożąda Ady. 
Tak rodzi się głęboki związek emocjonal-
ny dwojga samotnych ludzi. „Instrument 
ma 88 klawiszy, każdy z nich staje się mo-
netą przetargową w coraz bardziej intym-
nej relacji.

Afektacja Bainesa – czytamy w recen-
zji na stronie Akademia filmowa.pl – roz-
budza w Adzie uśpioną kobiecość, zwłasz-
cza że mąż, ograniczający swe małżeńskie 
powinności do seksu, traci nią zaintereso-
wanie. Gdy Baines przerywa intymne gry 
między nimi i oddaje jej fortepian, kobieta 
boleśnie odczuwa brak z nim kontaktu. 
Wysyła córkę z klawiszem-wyznaniem 
miłości do sąsiada...

Reżyserka skupiła się na problemie sa-
motności i braku umiejętności komunika-
cji – zarówno między mężczyzną i kobie-
tą, dorosłym i dzieckiem, jak i jednostką 
i światem zewnętrznym. Tytułowy for-
tepian staje się symbolem uczuć – z jed-
nej strony porażającym swym ogromem, 
z drugiej tak łatwym do uszkodzenia, pre-
cyzyjnym i skomplikowanym...”

Powstał film chłodny i surowy, przez 
co jeszcze bardziej poruszający. To rewela-
cyjnie zagrany dramat, w którym nie bra-
kuje intensywnych emocji. Za reżyserię 
i, uhonorowany Oscarem, scenariusz do 
filmu odpowiada wybitna, wielokrotnie 
nagradzana nowozelandzka artystka Jane 
Campion. 

Obraz wyróżnia się wielką dbałością 
o szczegóły. Zachwyca świetnie skonstru-
owaną fabułą, wspaniałymi zdjęciami, 
hipnotyczną muzyką oraz niebanalnymi 
i złożonymi postaciami. 

W główną rolę brawurowo wcieliła 
się Holly Hunter, która za swoją kreację 
otrzymała dziesiątki prestiżowych nagród 
z Oscarem i Złotym Globem na czele. 
Pozbawiona jednego z podstawowych 

narzędzi gry aktorskiej, głosu, stworzyła 
niesamowitą kreację. Za pomocą mimiki 
i mowy ciała zdolna jest przekazać widzo-
wi całe spektrum emocji. Partnerują jej 
doświadczeni Harvey Keitel i Sam Neill 
oraz młodziutka Anna Paquin, która za 
rolę córki Ady zdobyła statuetkę Oscara. 
Produkcja dostała kilkadziesiąt nagród na 
całym świecie, oprócz Oscarów otrzymała 
m.in. Złotą Palmę, BAFTĘ, Cezara i aż 11 
Nagród AFI.

„To jeden z najbardziej erotycznych fil-
mów w dziejach kina, choć golizny prawie 
tu nie ma, a o wyuzdanym seksie nawet nie 
ma co wspominać – pisze w swojej recenzji 
Karolina Korwin Piotrowska. Przeciwnie, 
erotyka zaklęta została tutaj w spojrze-
niach, gestach, w końcu w muzyce, której 
wspaniałe tempo i pulsujący rytm dosko-
nale oddają rosnącą temperaturę uczuć. Tę 
niemal transową muzykę skomponował 
Michael Nyman. Powiedzieć o niej, że jest 
genialna, to za mało. Rzadko spotyka się 
tak skończone dzieło muzyczne, tak ide-
alnie dopasowane do obrazu, a z drugiej 
strony żyjące własnym życiem. 

Wrażenie robią również niesłychanie 
malarskie zdjęcia Stuarta Dyburgha, które 
wspaniale podkreślają duszną atmosferę 
zamglonych lasów w Nowej Zelandii”. 

Być może „Fortepian” to film nakręco-
ny dla jednego obrazu: widoku instrumen-
tu stojącego na pustej plaży i oblewanego 
przez morskie fale. Ale wraz z rozwojem 
sytuacji widz odkrywa, że ten fortepian 
ma nie tylko znaczenie estetyczne. To 
symbol międzyludzkiej komunikacji, któ-
rej brakuje między uczestnikami opisane-
go na ekranie emocjonalnego czworokąta.

Pewnie nie wiesz...
Holly Hunter nauczyła się grać na piani-

nie specjalnie dla tej roli, większość sekwen-
cji fortepianowych sama zagrała.

„Fortepian” był pierwszym filmem na-
grodzonym w Cannes Złotą Palmą, którego 
reżyserem była kobieta. Jane Campion nie 
mogła odebrać nagrody osobiście, ponieważ 
właśnie wtedy... rodziła.

Imię Flory (Anny Paquin) nigdy nie jest 
wymieniane w całym filmie.

Anna Paquin miała 9 lat gdy pokonała 
pięć tysięcy innych dziewcząt, i dostała rolę 
Flory. 

Anna Paquin przyznała, że dopiero 
w 2009 roku, obejrzała cały film po raz pierw-
szy. Premiera miała miejsce 16 lat wcześniej.

W scenie w której Ada śpi, widać 3 
dziurki po kolczykach w jej lewym uchu. 
W tym okresie kobiety brytyjskie nie miały 
zwyczaju nakłuwania uszu.
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Miłość zaklęta w muzykę

Po 21. latach pracy w Powiatowym 
Urzędzie Pracy w Kolnie na emerytu-
rę przeszedł Wacław Sójko. Pracę pod 
koniec lat 90. rozpoczął jako kierow-
nik Rejonowego Urzędu Pracy w Kol-
nie.

- Kolniacy mnie polubili 
i nie było dyskusji. Trudno so-
bie wyobrazić aby ktoś inny był 
na moim miejscu. Po 21 latach 
pracy, kiedy odchodzę na eme-
ryturę jeszcze słyszę, że może 
jednak bym został, że to jesz-
cze za wcześnie na emeryturę. 
Przecież jestem jeszcze pełen 
werwy i zapału do pracy. Słyszę 
to od pracowników, jak również 
od mieszkańców i przyjaciół, 
których mam w Kolnie wielu. 
W ubiegłym roku miałem tro-
chę problemów ze zdrowiem, 
głównie z sercem i pomyślałem, 
że czas odpocząć i pocieszyć się 
emeryturą – mówi z uśmiechem 
Wacław Sójko, dyrektor Powia-
towego Urzędu Pracy w Kolnie 
w latach 1998 - 2020.

W czasie minionych 20 lat 
w urzędzie pracy w Kolnie wpro-
wadzonych zostało wiele zmian.

- Zaczęliśmy od przeprowa-
dzenia remontu budynku, w któ-
rym wystrój przypominał lata 
50. Było dużo pracy aby obiekt 
doprowadzić do stanu, w jakim 
znajduje się obecnie. Urządzili-
śmy wszystko na planie otwar-
tym. Pracownicy obsługujący 
interesantów urzędują w jednej 
sali. Wprowadziliśmy także infor-
matyzację. Wcześniej rejestracja 
bezrobotnych odbywała się  "na 
piechotę", czyli ręcznie wpisywa-
no potrzebne dane. Dopiero póź-
niej zostały wprowadzone syste-
my informatyczne do rejestracji 
osób bezrobotnych. W latach 
90. jeździliśmy podpatrywać jak 
działają urzędy pracy we Fran-
cji, Belgii, Hiszpanii, Niemczech 
czy Danii, gdzie był bardzo wyso-
ki poziom funkcjonowania służb 
zatrudnienia. My w tej dziedzi-
nie byliśmy "Kopciuszkiem". Te-
raz nie mamy się czego wstydzić. 
Niedawno byliśmy w Austrii 
i mogę przyznać, że nie odbie-
gamy od nich strukturą jak i wy-
posażeniem. Przez 21 lat zaszedł 
u nas ogromny postęp - podsu-

mowuje dyrektor Wacław Sój-
ko. - Największe zmiany zaszły 
w organizacji i zasadach obsługi 
petentów. Współcześnie służby 
zatrudnienia muszą koncentro-
wać się na zupełnie innych zada-
niach niż tylko wypłata zasiłków. 
Konieczne było wzmocnienie 
działań związanych z przygoto-
waniem bezrobotnych do podję-

cia pracy. W urzędzie zatrudnieni 
zostali doradcy zawodowi. Obec-
nie każdy bezrobotny jest do-
kładnie diagnozowany. Chodzi 
o określenie atutów każdej osoby 
i skierowanie jej do pracy - doda-
je dyrektor Wacław Sójko.

Wśród klientów urzędu pra-
cy przybywa cudzoziemców. 
W Powiatowym Urzędzie Pracy 

w Kolnie prowadzony jest proces 
digitalizacji czyli przekształcenie 
w zapis cyfrowy danych osób, 
które były zarejestrowane w kar-
totekach urzędu pracy. Dotyczy 
to około 26 tysięcy teczek osobo-
wych bezrobotnych. Wszystkie 
trzeba skanować i wprowadzać 
do pamięci cyfrowej.

- To wielki wysiłek. Jeśli mini-
sterstwo nie wesprze nas finanso-
wo, to własnymi siłami będziemy 
tą pracę wykonywali przez jakieś 
6-7 lat. A jest  konieczna choćby 
z powodu wielkości magazynów. 
Należy dodać, że akta osobowe 
muszą być przechowywane przez 
50 lat – tłumaczy Wacław Sójko.

W ciągu ponad 20. lat licz-
ba bezrobotnych zarejestrowa-
nych w urzędzie pracy w Kolnie 
zmniejszyła się z 5 do 2 tysięcy. 
Jednak problem bezrobocia ist-
nieje. Zwłaszcza, że 60 procent 
zarejestrowanych bezrobotnych 
to mieszkańcy wsi. Na koniec 
grudnia ubiegłego roku  powiat 
kolneński miał najwyższą w wo-
jewództwie podlaskim stopę bez-
robocia.  

Kochani mieszkańcy Łomży otwórzmy szuflady, 
wyciągnijmy niepotrzebne stare klucze, kluczy-
ki, i podzielmy się naszymi „skarbami” z potrze-
bującymi – apeluje za naszym pośrednictwem 
społeczność Szkoły Podstawowej nr 2 w Łomży.

Mottem przedsięwzięcia są słowa 
z Ewangelii według św. Mateusza: 

Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, 
gdzie mól i rdza niszczą

i gdzie złodzieje włamują się, i kradną.
Gromadźcie sobie skarby w niebie gdzie 

ani mól, ani rdza nie niszczą
i gdzie złodzieje nie włamują się, i nie 

kradną.
Bo gdzie jest twój skarb, tam będzie i ser-

ce twoje. (Mt 6 19-21)
Kochani, zachęcamy Was do udziału 

w kolejnej akcji charytatywnej KLUCZ 
DO NIEBA (w ramach akcji Księży 

Werbistów). Nie jest prawdą, że stary, 
złamany czy pochodzący z wymienio-
nego zamka klucz nie otworzy już żad-
nych drzwi. Jeśli jest zrobiony z meta-
lu szlachetnego i jeśli jest tych kluczy 
dużo - dzieją się cuda. Sprzedawane jako 
kolorowy złom, w dużej ilości potra-
fią dokonać rzeczy niezwykłych. Mogą 
pomóc misjonarzom w głoszeniu Ewan-
gelii, a tym samym pomagają w otwarciu 
drzwi do nieba bardzo wielu ludziom, 
niezależnie od rasy i kraju pochodze-
nia. Otwórzmy szeroko drzwi do nieba 
wszystkim pamiętając, że każdy klucz 
jest na wagę NIEBA.

- Drodzy Łomżyniacy, klucze można 
składać w Szkole Podstawowej nr 2 im. 
Władysława Broniewskiego w Łomży, ul. 
Piękna 2 – zachęcają organizatorzy akcji. 

Bawmy się 
i pomagajmy

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej 
im. Adama Mickiewicza w Jedwabnem "Bliżej 
dziecka" zaprasza na karnawałowy bal charyta-
tywny. “Bawmy się i pomagajmy” - pod takim 
hasłem organizowana jest zabawa karnawało-
wa.

- Zapraszamy na huczny bal chary-
tatywny, który odbędzie się 15 lutego 
w przepięknej restauracji "Sonata". Bal 
rozpoczynamy o godzinie 19. Oferuje-
my pyszne jedzenie i doskonałą zabawę 
przy dźwiękach, nad którymi czuwa "DJ" 
. Przeprowadzimy loterię z nagrodami, 
a pamiątkowe zdjęcie można będzie wy-
konać w specjalnie przygotowanej Foto-
budce. Cały dochód z balu zostanie prze-
znaczony na wsparcie dzieci i młodzieży 
z gminy Jedwabne – zachęca do udziału 
Katarzyna Karolak, prezes Stowarzysze-
nia Przyjaciół Szkoły Podstawowej im. 
Adama Mickiewicza w Jedwabnem "Bli-
żej dziecka". - Osoby, które nie będą mo-
gły być na balu mogą wspierać stowarzy-
szenie "Bliżej dziecka" przekazując jeden 
procent z podatku – dodaje Katarzyna 
Karolak.

Zapisy na bal prowadzone są pod nu-
merem telefonu: 784 365 696.

Stowarzyszenie "Bliżej dziecka" w cią-
gu ponad 10. lat działalności zrealizowało 
wiele przedsięwzięć. Dzięki funduszom 
przekazanym przez darczyńców zakupio-
no pomoce dydaktyczne, a także dofinan-
sowano organizację turnusu rehabilitacyj-

nego dla uczniów z niepełnosprawnością 
intelektualną. Co więcej, zgromadzone 
pieniądze  pozwoliły na pokrycie kosz-
tów dojazdu i powrotu harcerzy i zuchów 
na zimowisko w Szczuczynie. Zakupiony 
został sprzęt informatyczny dla uczniów 
z klasy pierwszej oraz upominki dla dzieci 
będących w trudnej sytuacji materialnej 
z okazji Bożego Narodzenia.

Cały dochód z balu zostanie przeznaczony na 
wsparcie dzieci i młodzieży z gminy Jedwabne 
- powiedziała Katarzyna Karolak, prezes 
Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Podstawowej 
im. Adama Mickiewicza w Jedwabnem

Klucz do Nieba, klucz do pomocy.  
Akcja Charytatywna SP 2

Kolniacy mnie polubili – mówi Wacław 
Sójko, dyrektor urzędu pracy w Kolnie



Ten film onieśmiela, zachwyca, 
porywa magicznym pięknem 

zdjęć, wspaniałą muzyką 
i oszczędną, idealnie dopasowaną 

do historii, grą aktorów.
Rewelacyjna Holly Hunter w roli nie-

mej kobiety, która wraz z córką jedzie na 
drugi koniec świata, żeby zamieszkać ze 
swoim na odległość poślubionym mężem. 

Druga połowa XIX wieku. Ada Mc-
Grath (Holly Hunter) jest niezamożną 
panną, która wraz z nieślubną córką Florą 
(Anna Paquin) wyrusza do Nowej Zelan-
dii. Kobieta wzięła korespondencyjnie 
ślub i jedzie na drugi koniec świata poznać 
swojego męża (Sam Neill). 

Ada jest od szóstego roku życia nie-
mową, a swoje uczucia i emocje wyraża 

za pomocą gestów, spojrzeń i muzyki. 
Posługuje się też językiem migowym, 
który tłumaczy jej córka Flora. Muzyka 
jest dla Ady jedyną możliwością więzi ze 
światem i wyrażenia swoich uczyć. Forte-
pian jest dla niej najbliższym przyjacielem 
i powiernikiem. Dlatego w podróż zabiera 
swój ukochany instrument. 

Na miejscu okazuje się, że mężczyzna, 
za którego wyszła, stanowczo odmawia 
transportu instrumentu przez busz. For-
tepian jest za duży i za ciężki, by go trans-
portować znad morza do ich domu. Mąż 
pozostawia go na plaży. 

Ada popada w ciężką depresję. Kiedy 
jednak ich sąsiad George Baines (Harvey 
Keitel) – żyjący samotnie, z maoryskim 
tatuażem na twarzy, niegdyś wielorybnik, 
dziś utrzymujący się z handlu z Maory-
sami, rodak Ady – oferuje skrawek ziemi 
w zamian za lekcje gry, panowie dobijają 
targu. George zawiera z Adą umowę, iż 
odda jej fortepian w zamian za lekcje. Nie 
chodzi mu jednak o muzykę, pożąda Ady. 
Tak rodzi się głęboki związek emocjonal-
ny dwojga samotnych ludzi. „Instrument 
ma 88 klawiszy, każdy z nich staje się mo-
netą przetargową w coraz bardziej intym-
nej relacji.

Afektacja Bainesa – czytamy w recen-
zji na stronie Akademia filmowa.pl – roz-
budza w Adzie uśpioną kobiecość, zwłasz-
cza że mąż, ograniczający swe małżeńskie 
powinności do seksu, traci nią zaintereso-
wanie. Gdy Baines przerywa intymne gry 
między nimi i oddaje jej fortepian, kobieta 
boleśnie odczuwa brak z nim kontaktu. 
Wysyła córkę z klawiszem-wyznaniem 
miłości do sąsiada...

Reżyserka skupiła się na problemie sa-
motności i braku umiejętności komunika-
cji – zarówno między mężczyzną i kobie-
tą, dorosłym i dzieckiem, jak i jednostką 
i światem zewnętrznym. Tytułowy for-
tepian staje się symbolem uczuć – z jed-
nej strony porażającym swym ogromem, 
z drugiej tak łatwym do uszkodzenia, pre-
cyzyjnym i skomplikowanym...”

Powstał film chłodny i surowy, przez 
co jeszcze bardziej poruszający. To rewela-
cyjnie zagrany dramat, w którym nie bra-
kuje intensywnych emocji. Za reżyserię 
i, uhonorowany Oscarem, scenariusz do 
filmu odpowiada wybitna, wielokrotnie 
nagradzana nowozelandzka artystka Jane 
Campion. 

Obraz wyróżnia się wielką dbałością 
o szczegóły. Zachwyca świetnie skonstru-
owaną fabułą, wspaniałymi zdjęciami, 
hipnotyczną muzyką oraz niebanalnymi 
i złożonymi postaciami. 

W główną rolę brawurowo wcieliła 
się Holly Hunter, która za swoją kreację 
otrzymała dziesiątki prestiżowych nagród 
z Oscarem i Złotym Globem na czele. 
Pozbawiona jednego z podstawowych 

narzędzi gry aktorskiej, głosu, stworzyła 
niesamowitą kreację. Za pomocą mimiki 
i mowy ciała zdolna jest przekazać widzo-
wi całe spektrum emocji. Partnerują jej 
doświadczeni Harvey Keitel i Sam Neill 
oraz młodziutka Anna Paquin, która za 
rolę córki Ady zdobyła statuetkę Oscara. 
Produkcja dostała kilkadziesiąt nagród na 
całym świecie, oprócz Oscarów otrzymała 
m.in. Złotą Palmę, BAFTĘ, Cezara i aż 11 
Nagród AFI.

„To jeden z najbardziej erotycznych fil-
mów w dziejach kina, choć golizny prawie 
tu nie ma, a o wyuzdanym seksie nawet nie 
ma co wspominać – pisze w swojej recenzji 
Karolina Korwin Piotrowska. Przeciwnie, 
erotyka zaklęta została tutaj w spojrze-
niach, gestach, w końcu w muzyce, której 
wspaniałe tempo i pulsujący rytm dosko-
nale oddają rosnącą temperaturę uczuć. Tę 
niemal transową muzykę skomponował 
Michael Nyman. Powiedzieć o niej, że jest 
genialna, to za mało. Rzadko spotyka się 
tak skończone dzieło muzyczne, tak ide-
alnie dopasowane do obrazu, a z drugiej 
strony żyjące własnym życiem. 

Wrażenie robią również niesłychanie 
malarskie zdjęcia Stuarta Dyburgha, które 
wspaniale podkreślają duszną atmosferę 
zamglonych lasów w Nowej Zelandii”. 

Być może „Fortepian” to film nakręco-
ny dla jednego obrazu: widoku instrumen-
tu stojącego na pustej plaży i oblewanego 
przez morskie fale. Ale wraz z rozwojem 
sytuacji widz odkrywa, że ten fortepian 
ma nie tylko znaczenie estetyczne. To 
symbol międzyludzkiej komunikacji, któ-
rej brakuje między uczestnikami opisane-
go na ekranie emocjonalnego czworokąta.

Pewnie nie wiesz...
Holly Hunter nauczyła się grać na piani-

nie specjalnie dla tej roli, większość sekwen-
cji fortepianowych sama zagrała.

„Fortepian” był pierwszym filmem na-
grodzonym w Cannes Złotą Palmą, którego 
reżyserem była kobieta. Jane Campion nie 
mogła odebrać nagrody osobiście, ponieważ 
właśnie wtedy... rodziła.

Imię Flory (Anny Paquin) nigdy nie jest 
wymieniane w całym filmie.

Anna Paquin miała 9 lat gdy pokonała 
pięć tysięcy innych dziewcząt, i dostała rolę 
Flory. 

Anna Paquin przyznała, że dopiero 
w 2009 roku, obejrzała cały film po raz pierw-
szy. Premiera miała miejsce 16 lat wcześniej.

W scenie w której Ada śpi, widać 3 
dziurki po kolczykach w jej lewym uchu. 
W tym okresie kobiety brytyjskie nie miały 
zwyczaju nakłuwania uszu.

Fortepian
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dla siebie
Człowiek-demolka

TVN7 piątek 20.00

Sensacyjny. Los Angeles stało się sceną walk i przemocy. 

W tej ponurej rzeczywistości rozgrywa się batalia 

pomiędzy policjantem, zwanym Człowiekiem-demolką, 

a sadystycznym psychopatą Simonem Phoeniksem. 

Przedziwna mieszanka thrillera, science fiction i komedii, 

ale sprawnie zrealizowana i miło się ją ogląda.

Droga do szczęścia
TVP Kultura piątek 20.30

Obyczajowy. Znudzeni życiem i sobą Wheelerowie (Kate 

Winslet i Leonardo DiCaprio) postanawiają wyjechać 

do Paryża, by naprawić swoje relacje, zacząć wszystko 

od nowa, zapomnieć o przykrych sprawach i szarej 

codzienności. Opowiadają o swoich planach znajomym, 

ale nikt nie podziela ich entuzjazmu. Trzy nominacje do 

Oscara.

Dziewczyna z Alabamy
TV4 sobota 16.45, niedziela 14.35

Komedia romantyczna. Melanie (Reese Witherspoon) 

jest nowojorską projektantką mody. Życie układa się jej 

jak w bajce. Wkrótce ma poślubić bogatego polityka. 

Jednak najpierw musi wrócić do rodzinnego miasteczka 

i rozwieść się z pierwszym mężem.

Twój na zawsze
TVN sobota 22.20

Melodramat. Młody nowojorczyk (Robert Pattinson) staje 

się mimowolnym uczestnikiem bijatyki. Schwytany przez 

policjanta, zostaje obarczony winą za coś, czego nie zrobił. 

Chcąc zemścić się na stróżu prawa, uwodzi jego córkę.

Footloose
TVN7 niedziela 17.40

Komediodramat. 17-letni Ren przeprowadza się z Bostonu 

do małego miasteczka. Jest zszokowany panującymi 

tu zwyczajami. Mieszkańcami wstrząsnął wypadek, 

w którym zginęło pięcioro nastolatków wracających 

z zabawy. Radny Moore, jednocześnie pastor, zakazał 

słuchania głośnej muzyki i urządzania zabaw tanecznych. 

Z filmu dowiemy się jak powstał charaktery-
styczny strój Batmana, gdzie nauczył się sztuki walki 
oraz co spowodowało, że stał się mścicielem, skąd 
u Bruca Wayne'a fascynacja nietoperzami, czym tak 
naprawdę był Batmobil oraz skąd wziął się charakte-
rystyczny sygnał świetlny, którym komisarz Gordon 
przyzywał na pomoc Mrocznego Rycerza.

Bruce Wayne (Christian Bale), dziedzic ogrom-
nej fortuny, jako mały chłopiec był świadkiem za-
mordowania rodziców. W tamtej chwili zawładnęły 
nim gniew i żądza zemsty. Pragnąc przeniknąć natu-
rę zła i nauczyć się sposobów walki z przestępcami, 
podróżuje po świecie. Trafia do więzienia, gdzie spo-
tyka tajemniczego Ducarda (Liam Neeson). Wraca 
do rodzinnego Gotham. Widząc szerzącą się prze-
stępczość i korupcję, Bruce postanawia stawić temu 
czoła. Przebrany za nietoperza, za pomocą wszelkich 
dostępnych środków rozpoczyna walkę z siłami zła, 
które już na dobre opanowały miasto.

Pewnie nie wiesz...
Christian Bale specjalnie do roli przytył 30 kilogra-

mów (w 6 tygodni) i poddał się wyczerpującemu trenin-
gowi, by wyglądać na człowieka mogącego w pojedynkę 
stawić czoła kilku przeciwnikom.

Film zarobił w kinach na całym świecie prawie 400 
milionów dolarów, kosztował 150 milionów.

Scenografię miasta Gotham zbudowano pod Lon-
dynem w hangarze o powierzchni 30 tysięcy metrów 
kwadratowych.

Na planie za Bale'em chodziło dwóch mężczyzn, 
którzy pilnowali, by przypadkiem nie zabrudził swoje-
go kostiumu.

Na potrzeby filmu wyprodukowano w sumie 41 ko-
stiumów Batmana i skonstruowano 8 Batmobili.

Kostium Batmana był tak obcisły, że trzeba go było 
zakładać przy pomocy trójki ludzi. Pierwszy komplet 
zupełnie się podarł, natomiast drugi udało się założyć 
dopiero po użyciu talku.

Batman: 
Początek

Batman: Początek • TVN7 sobota 17.05

Przeciw  
złym  

mocom



będzie się działo

To opowieść o losach ateńskiego do-
wódcy Temistoklesa, stającego na czele 
armii przeciwko wielkiej inwazji wojsk 
perskich, którymi dowodzą Kserkses, 
śmiertelnik obdarowany boskimi siłami, 
oraz Artemida, mściwa dowódczyni per-
skiej floty morskiej. Okaże się, czy zjed-
noczone wojska greckie będą w stanie 
odeprzeć atak doskonale wyszkolonych 
Persów.

Wizualny majstersztyk. Obraz impo-
nujący realizacyjnym rozmachem, bajecz-

nymi kostiumami i niewiarygodnymi sce-
nami walki. Udało się stworzyć wizualne 
szaleństwo, które powinno zachwycić na-
wet największych malkontentów. 

Akcja na pełnym morzu pozwoliła 
ekspertom od efektów wizualnych na 
stworzenie niczym nieograniczonego 
widowiska – czytamy w recenzji Filmwe-
bu. Obok morskiej walki okrętów mamy 
cudowne walki wręcz. Kamera lawiruje 
między wojownikami z niebywałą gracją. 
Widz aż czuje, że jest w centrum akcji! Aż 

ma się ochotę sięgnąć po miecz, tarczę 
i ruszyć w bój ramię w ramię z greckimi 
wojownikami! 

Pewnie nie wiesz...
Eva Green przez trzy miesiące trenowa-

ła cztery godziny dziennie z grupą kaska-
derów. Artemesia jest „najsilniejszą, naj-
twardszą, najodważniejszą postacią, jaką 
kiedykolwiek zagrałam”. 

Charakteryzacja Rodrigo Santoro, 
który gra Kserksesa, trwała sześć godzin. 
Nawet po jej zakończeniu nie mógł dużo się 
ruszać, ponieważ cała biżuteria, którą nosił, 
była bardzo delikatna.

Mimo iż wiele scen rozgrywa się na mo-
rzu, zdjęcia powstawały wyłącznie na lą-
dzie. Woda została dodana komputerowo.

300: początek imperium
TVN piątek 22.45

Greccy 
bohaterowie...

... perscy 
wrogowie

300:  
początek imperium

Kod nieśmiertelności

8 minut
Wciągający thriller science-fic-

tion.
Kapitan Colter Stevens ( Jake 

Gyllenhaal) budzi się w ciele nie-
znanego mu człowieka w pędzą-
cym pociągu. Ostatnią rzeczą jaką 
pamięta zszokowany mężczyzna 
był lot helikopterem podczas misji 
w Afganistanie. Po ośmiu minu-
tach od przebudzenia Stevensa po-
ciąg wybucha. Wtedy oficer budzi 
się po raz kolejny i dowiaduje się, 
że uczestniczy w eksperymencie, 
pozwalającym na przesłanie oso-
bowości agenta w ciało innego 
człowieka. Wadą metody jest jed-
nak fakt, że transfer trwa zaledwie 
osiem minut. Stevens ma za zada-
nie odbyć kilka takich „podróży”, 

by dowiedzieć się, kto stoi za za-
machem.

„Kod nieśmiertelności” jest 
bez wątpienia filmem wciągającym 
i intrygującym, wodzi widza na ma-
nowce, zmusza do kombinowania 
i myślenia, podobnie jak musi kom-
binować i myśleć główny bohater. 
Sceny akcyjne robią wrażenie, a finał 
jest zaskakujący.

Pewnie nie wiesz...
Jake Gyllenhaal w scenach w po-

ciągu miał słuchawki w uszach. Nada-
wano przez nie muzykę, szumy, trza-
ski, by aktor był zdezorientowany, 
poddenerwowany i zirytowany. 

Film zarobił ponad 150 milionów 
dolarów, kosztował 32 miliony.

Kod nieśmiertelności
TVN7 sobota 22.45
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Dąbrowski Kozłowski Chojnowski 
Kamiński Brzoza Chojka Gałązka 
Jankowski Szymański Zieliński Żelazny 
Modzelewski Wądołowski Kowalewski 
Grzymała Jemielity Kołakowski Cholewicki 
Makowski Malinowski Chrzanowski 
Korytkowski Wiśniewski Karwowski 
Sokołowski Piotrowski Borawski 
Mieczkowski Cwalina Rutkowski 
Kalinowski Rogowski Mierzejewski 
Konopko//Konopka Dardziński 

Jastrzębski Kossakowski Kosakowski 
Milewski Just Chludziński Zarzecki 

Bursztyn Witkowski Zajkowski 
Zakrzewski Łada Niksa Boguski 

Pogroszewski Śmiarowski Bazydło  
Blusiewicz Sierzputowski Bronowicz

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

CYPRIAN KAMIL NORWID

Antroponimy, które stanowią ele-
menty prezentowanego niżej słownika 
nazwisk łomżyńskich, są swego rodzaju 
kanwą systemu nazewniczego Łomży i 
historycznej ziemi łomżyńskiej. Wska-
zują one na specyfikę łomżyńskich nazw 
osobowych i ich nosicieli (m.in. repre-
zentantów różnych środowisk wyzna-
niowych). Odzwierciedlają zróżnico-
wanie językowe, kulturowe i społecznie 
przestrzeni miejskiej. Są także obrazem 
potencjału społecznego i kulturowego 
tych miejsc, a tym samym zachowane-
go dziedzictwa, które współtworzyło 
społeczność ziemi łomżyńskiej na prze-
strzeni wieków. Stanowią więc nazwiska 
trwały ślad lokalnej tożsamości ludzi i 
miejsc, jak również całych społeczno-
ści, np. związanych rodzinnie z tradycją i 
obyczajowością drobnej szlachty mazo-
wieckiej.

W nazwach własnych: imionach i 
nazwiskach, widać obraz Łomży, który 
z perspektywy onimicznej potwierdza i 
zachowuje utrwalone w tych swoistych 
artefaktach dzieje miasta i jego miesz-
kańców, wskazuje na udział w jego roz-

woju rozmaitych narodowości i kultur, 
które na siebie wzajemnie oddziaływa-
ły, nakładały się i przenikały, tworząc 
niepowtarzalny charakter miejsca, ja-
kie łączyło nosicieli nazwisk. Cytaty 
ze różnych źródeł odsyłają wyobraźnię 
badacza do znanych z imienia i nazwi-
ska osób, ich związków rodzinnych, 
miejsc, w których mieszkały, czynno-
ści związanych z zawodami przez nie 
wykonywanymi, umiejętności i talen-
tów, jakie posiadały, pełnionych w mie-
ście funkcji… i niemal widzimy jed-
no z miejskich podwórek opisanych w 
Księdze pamięci łomżyńskiej gminy 
żydowskiej, tzw. podwórze Kulkina w 
Łomży, na którym:

„(…) nie było rzemiosła, które nie 
byłoby reprezentowane w podwórzu 
Kulkina: jakieś dziesięciu szewców, 
stukających codziennie młotkami. Byli 
wśród nich specjaliści, byli rymarze. 
Także pięciu krawców, oprócz szwa-
czek, których maszyny Singera terko-
tały po całych dniach, stolarze, tokarze, 
piekarze, farbiarze, tragarze, furmani i 
nad wszystko pięciu mełamedów uczą-
cych dzieci, których liczba przekracza-
ła dwie setki. Mieszkali tu także gabaje 
Świętego Bractwa „Chewra Kadisza”, 
przedsiębiorca drogowy i koszarowy, 
kupiec drzewny, sprzedawca mleka, 
który codziennie doił kilka krów, za-
opatrując w świeże mleko mieszkań-
ców podwórza, rosyjskiego sądu poko-
ju, jednego generała, który zawsze miał 
do swojej dyspozycji piękny powóz itp.”.

 Trzeba podkreślić, że antroponimy 
łomżyńskie są szczególną reprezenta-
cją rodów i rodzin łomżyńskich, któ-
rych potomkowie żyją w Łomży do dziś. 
Ten fakt wskazuje na ciągłość ich dzie-
jów, historii miejsca i ludzi, na tworzone 
i wypracowywane przez wieki dziedzic-
two i utrwalaną tożsamość jako czynnik 
wartości kreowanej m.in. przez miejski 
charakter Łomży – dobra wspólnego i 
jednoczącego, dającego podstawy do za-
chowywania tradycji, lecz także odtwo-
rzenia obrazu miasta i wartościowania 
dawnej społeczności miejskiej, na której 
fundamencie jest budowana jego teraź-
niejszość. Profesor Edward Breza wska-
zywał, że:

„Znajomość genezy własnego na-
zwiska i jego historycznych zaświadczeń 
może być powodem szlachetnej dumy, 
przysparzać ochoty do pracy, pomno-
żenia dorobku przodków, umiłowania 
ziemi rodzinnej, w szerszym wymiarze 
określenia narodowości, przynależności 

do klasy społecznej, zbadania wielu pro-
blemów naukowych”. 

Niniejszy cykl tekstów o nazwiskach 
łomżan stanowi przyczynek do takiego 
właśnie postrzegania własnego nazwi-
ska.

W styczniu 2019 r. powstała spe-
cjalna strona internetowa poświęco-
na historii i etymologii nazwisk łom-
żyńskich. Zainteresowani swoimi 
łomżyńskimi korzeniami znajdą na 
niej wiele materiałów dokumentu-
jących dzieje rodzin, historię ludzi i 
miejsc, które znajdują się na obszarze 
historycznej ziemi łomżyńskiej. W 
niniejszym cyklu artykułów o nazwi-
skach mieszkańców Łomży i histo-
rycznej ziemi łomżyńskiej przywołu-
je się jedynie te nazwy własne, które w 
badanym (przeze mnie i zespół pro-
jektowy ŁTN im. Wagów w Łomży) 
materiale źródłowym pojawiały się 
najczęściej. Liczne nazwiska miesz-
kańców historycznej ziemi łomżyń-
skiej wraz z kontekstem zostały tam 
zarejestrowane w różnych kontek-
stach, w zależności od danych zawar-
tych w konkretnym źródle.

Zachęcam do odwiedzania interne-
towej strony o nazwiskach łomżyńskich 
i dziejach osób, rodów i rodzin z nimi 
związanych: http://name.lomza.pl

Historia i etymologia kolejnych 
najpopularniejszych nazwisk łomżyńskich

Kolejne spośród wybranych, najpo-
pularniejszych nazwisk łomżyńskich 
wykazują większą niż inne frekwencję 
w źródłach regionalnych, co wskazuje 
na ich popularność w Łomżyńskiem. 
W niniejszym opracowaniu podano je 
w kolejności alfabetycznej. W nawia-
sie kwadratowym zapisano informację 
o liczbie nosicieli danego antroponimu 
łomżyńskiego, czyli liczbie jego nosi-
cieli w Łomży.

ALEKSANDROWICZ: Maryanna 
Aleksandrowicz córka sekretarza miej-
skiego 1842, WMZŁ 67; nazwisko 
utworzone od greckiego im. Aleksan-
der (za: SEM cz. 2, s. 6-7) formantem 
-owicz [20].

ANDRUSZKIEWICZ: Zygmunt 
Andruszkiewicz 1896, KS; nazwisko 
utworzone od im. Andrzej, przejętego 
z łac. wyrazu Andreus ‘mąż, mężczy-
zna, człowiek’, ‘mężny, odważny’ (za: 
SEM cz. 2, s. 10) formantem -ewicz 
[5].

ANDRYCHOWSKI: Józef Andry-
chowski 1865, KAZŁ 175; nazwisko 
utworzone od im. Andrzej, (za: SEM 
cz. 2, s. 10)  formantem -owski [35].

Forma żeńska: Monika Andry-
chowska 1815, KAZŁ 146. 

ANDRZEJEWSKI: Andrzeiewskie-
go dziecię 1749, LMŁ 1479; nazwisko 
utworzone od im. Andrzej, (za: SEM 
cz. 2, s. 10) formantem -(ew)ski [13].

(BABIŃSKI) Forma żeńska: Karoli-
na Babińska 1870, KAŚŁ 20; nazwisko 
utworzone od n. msc. Wlkp.: Babino, 
dziś Babin, pozn., gm. Środa Wlkp. ( za 
SEM cz. 3, s. 1) formantem -ski [5].

BACZEWSKI: Woyciech Baczew-
ski stelmach 1591, APŁ zbiór Kapi-
cjana; nazwisko utworzone od n. msc. 
Bacze; (ciech., gm. Opinogóra Górna; 
Maz. łomż., gm. Zambrów, gm. Łom-
ża (za: NP1, s. 13), ta od n. os. Bacza, 
Bacz od baczyć ‘patrzeć, rozważać, wi-
dzieć’ (por. NWHS, s. 87) formantem 
-ski [79].

Forma żeńska: Marcella Scholasty-
ka Baczeska 1833, KAUŁ 8.

BAGIŃSKI: Jakub Bagiński 1605, 
LBŁ 791; nazwisko utworzone od n. 
msc. Bagno (za: SEM cz. 3, s. 2) lub też 
(częste) n. msc. Bagienice, Bagieńsko, 
Bagienko (NP1, s. 14); np. Maz. łomż. 
Bagienice gm. Stawiski; Bagińskie gm. 
Grabowo n. rod. (por. NWHS, s. 87) 
formantem -ski [89].

Forma żeńska: Magdalena Marian-
na Bagińska 1811, KAUŁ 5.

BAGNOWSKI: Jan Bagnowski żoł-
nierz 1873, KAŚŁ 33; nazwisko utwo-
rzone od n. msc. Bagno (za: SEM cz. 3, 
s. 2) lub też (częste) n. msc. Bagienice, 
Bagieńsko, Bagienko (NP1, s. 14); (np. 
łomż. Bagienica; ostroł. Bagienice) for-
mantem -(ow)ski [1].

Forma żeńska: Franciszka Bagnow-
ska 1875, KAŚŁ 70.

BAJKIEWICZ: Teofil Bajkiewicz 
wyrobnik 1876, KAŚŁ 38; nazwisko 
utworzone od wyrazu bajka ‘baśń, 
plotka’ (za: SHNO s. 22) formantem 
-ewicz [2].

BAJKOWSKI: ks. Tomasz Baykow-
ski proboszcz parafii łomżyńskiej 1697, 
LMŁ 38; nazwisko utworzone od n. 
msc. Bajki biał. gm. Krypno; (za: NP1, 
s. 15) formantem -(ow)ski [37].

Forma żeńska: Marianna Baykow-
ska 1757, LMŁc 2130.

(BALDACHOWSKI) Forma żeńska: 
Maryanna Baldachowska wyrobnica 
1864, KAZŁ 13; nazwisko utworzo-
ne od niem. n. os. Bald, to od im. typu 

Podaj mi swoje nazwisko,  
a powiem Ci czyś z Łomży (cz. 3)
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Baldwin, Baldwig (za: NP1, s. 16) for-
mantem -ach+owski [9]. 

BALEWSKI: Stanisław Balewski 
1681, LBŁ 748; może nazwisko utwo-
rzone od por. Balejcz formantem -ski 
[25].

BALICKI: Mikołaj Balicki 1733, 
LBŁ 405; nazwisko utworzone od n. 
msc. Balice (za: SEM cz. 3, s. 2) for-
mantem -cki [1].

Forma żeńska: Katarzyna Balicka 
1730, LBŁ 93.

BALIŃSKI: Stanisław Bartłomiej 
Baliński 1790, KACŁ 1079; nazwisko 
utworzone od n. msc. Wlkp: Balino 
dziś Balin, sier. gm. Poddębice; Młp: 
Balin, kat., gm. Chrzanów; Krpłd. Ba-
lińce (za: SEM cz. 3, s. 2) formantem 
-ski [2].

Forma żeńska: Ewa Balinska 1684, 
LBŁ 849.

BALISZEWSKI: Jerzy Baliszew-
ski 1789, KACŁ 919; może nazwisko 
utworzone od  podstawy bal- , wyrazu 
psł. *balьji ‘czarownik, znachor’; Bal-isz 
(NP1, s. 15) formantem -ewski [8].

Forma żeńska: Helena Baliszewska 
1791, KACŁ 1181.

BANACH: Piotr Banach żołnierz 
1865, KAZŁ 87; nazwisko utworzo-
ne od niem. n. os. Ban, Bana, Ban-ach 
(za: NP1, s. 18) lub wyrazu gwar. ba-
nach ‘niezgrabny młodzieniec, nie-
zgrabiasz, dzieciak niegrzeczny, bę-
kart’ (za: NMK s. 52) lub niem. n. os. 
Ban (za: NP1, s. 18) formantem -ach 
[56].

Forma żeńska: Zofia Banaszowna 
1698, KAŚŁ 200.

BAŃKO(W)SKI: Antoni Jan Ban-
kowski 1759, KAUŁ 96; nazwisko 
utworzone od n. m. Bańki, biał., gm. 
Bielsk Podlaski (za: NP1, s. 19).

Forma żeńska: Leonora Bańkoska 
1794, KACŁ 1544.

BARANOWICZ: Abram Orkowicz 
Baranowicz, syn Orcha Jankielowicza 
Baranowicza 1828, APŁ z. 169; nazwi-
sko utworzone od wyrazu stp. baraniec 
‘baranek’ (za: NP1, s. 19) formantem 
-owicz [1].

BARANOWSKI: Kazimierz Ba-
ranowski 1831, KAUŁ 32; nazwisko 
utworzone od n. msc. Wlkp.: Barano-
wo, bydg., gm. Kruszwica; Baranowice, 
Baranow, dziś Baranów, kal., gm. Ba-
ranów; Młp.: Baranow, dziś Baranów 
Sandomierski, tarnob., miasto ( za: 
SEM cz. 3, s. 2) formantem -ski [50].

Forma żeńska: Anna Baranowska 
1821, KAZŁ 84.

BARCICKI: Albert Barcicki 1632, 
LBS 896; nazwisko utworzone od n. 
msc. Krpłd.: brak n.m. (za: SEM cz. 3, 
s. 2) [3].

Forma żeńska: Anna Barcicka 1640, 
LBS 1694; Maria i Zofia Barcickie 
1654, LBS 2194. 

BARGIELSKI: Szymon Bargielski 

1743, LMŁ 1045; nazwisko utworzo-
ne od wyrazu bargieł, bargiel ‘gatunek 
ptaka’ (za: NP1, s. 20) formantem -ski 
[50].

Forma żeńska: Magdalena Bargiel-
ska 1748, LBŁ 513. 

BARSZCZ: Mateusz Barszcz żoł-
nierz inwalidnej łomżyńskiej komen-
dy1863, KAZŁ 8; od wyrazu barszcz, 
m.in. ‘potrawa z buraków’, też bot. ‘ro-
ślina z rodziny baldaszkowatych’ (za: 
NMK s. 54) [5].

Forma żeńska: Agnieszka Barszcze-
wianka 1687, KAŚŁ 31.

BATOGOWSKI: Henryk Bato-
gowski archiwariusz magistratu 1871, 
KAŚŁ 3; nazwisko utworzone od wyra-
zu batog ‘kij, bicz’ ( za: SEM cz. 1, s. 6) 
formantem -owski [2].

Forma żeńska: Józefa Batogowska 
1867, KAZŁ 56.

BAUER: Karol Teodor Bauer 1796, 
KACŁ 1809; nazwisko utworzone od 
wyrazu niem. Bauer ‘chłop, wieśniak’ 
(za: NP1, s. 23) [5].

BAZYDŁO: Stanisław Bazydło wy-
robnik 1863, KAZŁ 121; nazwisko 
utworzone od wyrazu bazyliszek (za: 
NP1, s. 24) formantem -ydło [23].

BĄCZEK: Agnieszka Bonczek 
1757, LBŁ 1263; nazwisko utworzo-
ne od wyrazu bąk, bęczeć ‘brzęczeć’ 
(za SEM cz. 1, s. 6); też od wyrazu bąk 
‘puchacz, sowa’; ‘ptak z rodziny czapli’, 
przen. ‘człowiek nadęty, człowiek moż-
ny i niesprawiedliwy’ (za NMK s. 56) 
formantem -eki [33].

Forma żeńska: Agnieszka Bączków-
na 1808, KAZŁ 18.

BĄCZKOWSKI: Antoni Bączkow-
ski 1789, KACŁ 931; nazwisko utwo-
rzone od n. os. Bączek lub n. msc. Bą-
czek, wieś rycerska w pow. kościersk. 
(za: NMK s. 55) formantem -(ow)ski 
[2].

BĄDZIŃSKI: Wincenty Bądziński 
1870, KAŚŁ 34; nazwisko utworzone 
od n. msc. Będzin, dawniej Będzeń (za: 
NP1, s. 25) formantem -ski [2].

BĄKOWSKI: Szymon Bakowski 
1621, LBŁ 1571; nazwisko utworzone 
od n. msc. Młp.: Bąków, rad., gm. Ru-
sinów (za: SEM cz. 3, s. 4) formantem 
-ski [75].

Forma żeńska: Rozalia Bąkowska 
1808, KAŚŁ 22.

BEDNARCZYK: Franciszek Bed-
narczyk 1786, KACB 613; nazwi-
sko utworzone od wyrazu bednarz 
‘rzemieślnik wyrabiający naczynia 
klepkowe, beczki’ formantem -czyk 
[46].

Forma żeńska: Maryanna Bednar-
czykowna 1811, KAZB 12.

Wcześniej pojawia się nazwisko:
BEDNARZ: Mikołaj Bednarz 1473, 

ŁT. III 321; Gregory Bednarz civium 
lomzensium 1593, APB zbiór Kapicja-
na; nazwisko utworzone od wyrazu ps. 

bьdьn’a ‘wydrążony pień używany jako 
beczka’ (za: SEM cz. 1, s. 7) lub od wy-
razu bednarz ‘wyrabiający beczki’ (za: 
NP1, s. 26).

To od niego została utworzona for-
ma Bednarczyk, a więc można się spo-
dziewać, że niektórzy przedstawiciele 
Bednarczyków łomżyńskich mają swo-
je korzenie pośród Bednarzów z XV 
wieku.

BEDNARSKI: Łucya Eleonora 
Bednarska 1833, KAUŁ 21; nazwisko 
utworzone od n. msc. Wlkp.: Bednary, 
pozn., gm. Pobiedziska (za: SEM cz. 3, 
s. 4) formantem -ski [6].

BEKIER (BEKKER): Marcin Bek-
ker pocztylion 1810, KAŚŁ 66; nazwi-
sko utworzone od śrwniem. wyrazu 
becker ‘piekarz’ (za: SEM cz. 5, s. 14) 
[6].

BERNATOWICZ: Hortensia Wik-
torya Bernatowicz 1833, KAUŁ 4; 
nazwisko utworzone od im. Bernat 
(:Bernard) (za: SHNO t. 1, s. 27) for-
mantem -owicz [12].

BIALIK: Jan Bialik 1602, LBŁ 405; 
nazwisko utworzone od wyrazu białka 
‘bułka, kobieta’ lud od białko (za: NP1 
s. 32) formantem – ik lub od n. os. por. 
Bialikowski [2].

(BIAŁOBŁOCKI) Forma żeńska: 
Franciszka Białobłocka, 1866, KAZŁc 
148; Karolina Białobłocka 1868, KA-
ZŁc 124; nazwisko compositio utwo-
rzone prawdopodobnie od n. top. białe 
błota: Biało-błocki [2].

BIAŁOBRZESKI: Albertus Alber-
ti Białobrzeski 1610/1611, ASAZ 
s.75; nazwisko utworzone od n. msc. 
Białobrzeg z zestawienia biały brzeg, 
np. część Tomaszowa Mazowieckie-
go, piotr.; Maz.: Biały Brzeg, dziś Bia-
łobrzeg Bliższy i Dalszy, ostroł., gm. 
Olszewo-Borki; Krpłd.: Białe Brze-
gi, Białobrzegi, dziś Białobrzegi, część 
Krosna, krośn. (za: SEM cz. 3, s. 5) for-
mantem -ski [1].

BIEDRZYCKI: Simon Biedrzicz-
ki de Lomza // Simon Byedrziczki de 
Lomza 1546, RTA s. 29 i 64; nazwisko 
utworzone od n. msc. Maz.: Biedrzy-
ce-Koziegłowy, ostroł., gm. Sypniewo 
(za: SEM cz. 3, s. 6) formantem -cki 
[56].

Forma żeńska: Jadwiga Biedrzicka 
1614, LBŁ 143.

BIEGAŃSKI: Ignacy Biegański 
1868, KAZŁ 103; nazwisko utworzo-
ne od n. msc. Wlkp: Bieganowo, pozn., 
gm. Środa Wielkopolska; Młp: Biega-
nów, częst., gm. Secemin (za: SEM cz. 
3, s. 6) formantem -ski [3].

BIELECKI: Marcin Bielecki 1751, 
LBŁ 818; nazwisko utworzone od n. 
msc. Młp: Bielcza, dziś Bilcza, kiel., gm. 
Morawica; Krpłd: Biele, Biełka (za: 
SEM cz. 3, s. 6) formantem -cki [12].

Forma żeńska: Katarzyna Bielecka 
1757, LMŁ 2143.

BIELICKI: Kacper Bielicki 1755, 
LBŁ 1082; nazwisko utworzone od 
(częstej) n. msc. np. Wlkp: Bielice, 
płoc., gm. Piątek; Krpłd: Bielice (za: 
SEM cz. 3, s. 6) formantem -cki [48].

Forma żeńska: Franciszka Bielic-
ka1791, KACŁ 1168.

BIELIŃSKI: Marcin Bieliński 1752, 
LMŁ 653; nazwisko utworzone od n. 
msc. Młp.: Bielany, rad., gm. Ciepie-
lów; Maz: Bieliny, Bielino, dziś Bielin, 
ciech., gm. Ciechanów (za: SEM cz. 3, 
s. 6) formantem -ski [2].

Forma żeńska: Teofila Domicella 
Bielińska 1830, KAUŁ 90;

BIELSKI: Leon Bielski syn Anto-
niego mieszczanin miasta Łomży 1894, 
AMPśT 7; nazwisko utworzone od n. 
msc. Biała, Bielsk, Bielsko (za: NP1, s. 
35) formantem -ski [2].

BIEŃCZYK: Ewa Bieńczyk 1878, 
KAŚŁ 8; nazwisko utworzone od por. 
Bianuszewicz (za: NP1, s. 34) forman-
tem -cz+yk [11].

BIEŃKOWSKI: Jan Bieńkowski 
wyrobnik 1864, KAZŁc 230; nazwisko 
utworzone od n. msc. Młp: Bieńkowi-
ce, wieś w dawnej parafii Miechów, dziś 
zagin.; Krpłd: Bieńkowa Wisznia (za: 
SEM cz. 3, s. 7) formantem -ski [9].

Forma żeńska: Agnieszka Bieńkow-
ska 1781, KACŁc 4. 

BIERNACKI: Leybka Judkowicz 
Biernacki rzeźnik 1836, APŁ z. 169; 
nazwisko utworzone od n. msc. Wlkp: 
Biernatki, Biernartki, dziś Biernatki, 
pozn., gm. Kórnik (za: SEM cz. 3, s. 7); 
też od n. msc. Biernacice w pow. turec-
kim, własność w XVIII w. rodziny Bier-
nackich (za: NMK s. 62) formantem 
-cki [10].

BLUSIEWICZ: Jan Blusiewicz słu-
żący 1863, KAZŁ 151; nazwisko utwo-
rzone od wyrazu bluszcz ‘gatunek rośli-
ny’ (za: NP1, s. 40) formantem -ewicz 
[50].

Forma żeńska: Eleonora Blusiewi-
czowa 1820, KAZŁ 24.

BLUSZEWICZ: Katarzyna Blusze-
wicz 1809, KAUŁ 306; Stanisław Blu-
szewicz gospodarz 1809, KAUŁ 306; 
por. Blusiewicz.

BŁASZCZYK: Jakub Błaszczyk 
1609, MBŁ 310; na-
zwisko utworzone 
od im. Błaszko//
Błażko (Błażej) 
(za: SHNO t. I, s. 
32); im. Błażej od 
łac. Blaesius (może 
od łac. blaesus ‘seple-
niący’) za: SEM cz. 2, 
s. 23 [2].

MAŁGORZATA K. 
FRĄCKIEWICZ 
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Kot i pies – odwieczni rywale

Na kanapie  
i na... sawannie

Oglądaj śmiertelne pojedynki między lwami, gepardami, 
lampartami, szakalami, dzikimi psami i hienami.

Domowe pupile, choć należą do różnych gatunków, pod 
naszym dachem nauczyły się żyć obok siebie. 

W przyrodzie jednak sytuacja wygląda zupełnie inaczej. 
Widzowie przekonają się, kto wygra w starciu między wielkimi 
kotami, a dzikimi psami. 

Walka o przetrwanie rozgrywa się na równinach południo-
wej Afryki. Na sawannie lwy zjadają gepardy, szakale atakują 
lwiątka, a hieny mają apetyt na wszystko. Jest jednak siła więk-

sza od najgroźniejszych drapieżników – pogoda. Podczas pory 
suchej głód atakuje zarówno wielkie koty, jak i dzikie psy.

Kot i pies – odwieczni rywale
Focus TV niedziela 10.20

a to ciekawsze
Big Lebowski

Zniszczony 
dywan

Jeff Lebowski ( Jeff Bridgess), 
dla przyjaciół i znajomych Dude 
(Koleś), jest zapalonym graczem 
w kręgle i największym nierobem 
w Los Angeles. Nie pracuje, całe 
dnie spędza w domu, dla zabicia 
czasu pali trawę, sączy kolejne drin-
ki o nazwie „Biały Rosjanin”.

Koledzy Dude'a również są 
nietuzinkowi, Walter ( John Go-
odman), jest polskim katolikiem 
żydowskiego pochodzenia, który 
nigdy nie odzyskał równowagi psy-
chicznej po traumatycznych przeży-
ciach w czasie wojny w Wietnamie. 
Donny (Steve Buscemi) jest cherla-
kiem o dość niskim współczynniku 
inteligencji.

Pewnego dnia dwóch gangste-
rów pomyliło Jeffa Dude'a Lebow-
skiego ze znanym milionerem, też 
Lebowskim (David Huddleston). 
Gangsterzy zniszczyli Kolesiowi 
ulubiony dywan. Po ich wizycie 
uznaje on, że za zniszczony dy-
wan powinien zapłacić milioner 
Lebowski. Udaje się więc do jego 
rezydencji.

Pewnie nie wiesz...
Przed kręceniem scen Jeff Bridges 

często pytał braci Coen (reżyseria): 
Czy Koleś wypalił jednego po drodze? 
Gdy odpowiadali twierdząco, przed 
kręceniem sceny pocierał oczy kłyk-
ciami, by wyglądały na przekrwione.

Koleś nazywa Wielkiego Lebow-
skiego „ludzkim parakwatem”. Pa-
rakwat to środek chwastobójczy. Pod 
koniec lat siedemdziesiątych spryska-
no nim pola marihuany w Meksyku. 
Rolnicy natychmiast zebrali ją (opry-
skaną) i sprzedali taką „chwastobój-
czą trawę”. 

Przepis na „Białego Rosjanina”: 
dwie części wódki, jedna część likieru 
kawowego (np. Kahlúa) i jedna część 
śmietany. Podawać z lodem w niskiej 
szklance. 

Big Lebowski
Metro sobota 22.50

USA – dzieci w więzieniach

Dożywocie  
dla 13-latka

Stany Zjednoczone jako jedyny czło-
nek Organizacji Narodów Zjednoczo-
nych nie ratyfikowały konwencji o pra-
wach dziecka, zakazującej wymierzania 
nieletnim kary śmierci i bezwzględnego 
dożywocia. 

Poza Stanami jeszcze tylko 13 państw 
dopuszcza skazywanie dzieci na dożywo-
cie bez możliwości ubiegania się o wcze-
śniejsze zwolnienie. Na całym świecie, 
wyłączając USA, takie wyroki odsiaduje 

zaledwie kilkunastu młodocianych prze-
stępców.

W niektórych stanach, np. Teksasie, 
do więzienia mogą być wtrącane nawet 
dziesięciolatki, a młodociani, którzy po-
pełnili ciężkie przestępstwo, są sądzeni 
jak dorośli i trafiają do zwykłych zakła-
dów karnych. Aż w dziesięciu stanach nie 
ustalono minimalnej granicy wiekowej, 
od której można skazywać na dożywocie 

bez możliwości ubiegania się o wcze-
śniejsze zwolnienie.

Dziesięć tysięcy Amerykanów odby-
wa karę dożywotniego pozbawienia wol-
ności, na którą zostali skazani jako dzieci. 
W wielu szkołach wprowadzono polity-
kę „zero tolerancji”, której skutkiem jest 
zgłaszanie policji nawet błahych wykro-
czeń, co sprawia, że coraz więcej uczniów 
jest notowanych.

W więzieniach za oceanem przebywa 
obecnie ponad 2,3 mln osadzonych, czyli 
25 proc. wszystkich więźniów na świecie. 
Nawet w Chinach jest ich o pół miliona 
mniej, choć populacja tego państwa pię-
ciokrotnie przewyższa amerykańską.

USA – dzieci w więzieniach
Focus TV niedziela 20.55

Domino śmierci

Gangsterski thriller
Macie ochotę na mocne wrażenia przed ekranem? Nicolas 

Cage na pewno Wam ich dostarczy!
„Pająk" (Nicolas Cage) jest właścicielem niewielkiego, ob-

skurnego hotelu w Ameryce Południowej. Pewnego dnia zjawia 
się tam troje osobliwych gości. Wkrótce wychodzi na jaw, że 
zostali oni uwikłani w poważny konflikt, na którego zażegna-
nie każdy z nich ma pewien pomysł. Nie wszystko idzie jednak 
zgodnie z planem. W pokoju hotelowym dochodzi do strzela-
niny, a „Pająk” zaczyna się orientować, że to dopiero początek 
komplikacji. Nikt nie może czuć się bezpieczny.

Pewnie nie wiesz...
Po raz siódmy w tym filmie Nicolas Cage zagrał postać o imie-

niu John.
Drugi film Nicolasa Cage'a nakręcony w Kolumbii w 2018 

roku. Pierwszym był „Running with the Devil”.
Domino śmierci

TV Puls sobota 20.00

Forteca

Straceńcza 
misja

W 1943 roku jednostki US Air For-
ce operują z baz w Afryce Północnej 
wspierając inwazję na Włochy. Ich misje 
są niebezpieczne, ponieważ niemiecka 
Luftwaffe jest nadal silna w tym rejo-
nie. Podczas jednej z misji pilot Lata-
jącej Fortecy B-17 zwanej Lucky Lass 
(Fartowna Dziewczyna) ginie, a na jego 

miejsce przybywa nowy i jako outsider 
musi zdobyć zaufanie załogi. Podczas 
ich pierwszej wspólnej misji awarii ulega 
silnik i załoga zaczyna wierzyć, że nowy 
członek załogi przynosi im pecha. 

Cały zespół zostaje oddelegowany do 
wykonania niezwykle trudnej misji, któ-
ra rokuje niewielkie szanse na przeżycie. 
Aby przetrwać, muszą nauczyć się praco-
wać razem. 

Pewnie nie wiesz...
Produkcja niskobudżetowa oparta na 

prawdziwej historii. Co ciekawe, producen-
ci przeprosili widzów za historyczne nie-
dokładności: „przepraszamy tych, który 
zauważył błędy niektórych historycznych 
i technicznych aspektów naszego filmu: 
staraliśmy się być tak dokładni, jak tylko 
było nas stać. Niestety, wiele urządzeń już 
nie istnieje, a ci, którzy nadal posiadają 
i obsługują B-17, nie przyszli nam z pomo-
cą i nie udostępnili samolotów”.

Forteca
YV4 niedziela 22.15

to ciekawe

Joanna Lumley rusza  
w 10 000-kilometrową podróż 
Koleją Transsyberyjską. Wsiadła 
do pociągu jadącego z Hongkon-
gu do Moskwy. Trasa wiedzie 
przez Chiny i Mongolię. Aktor-
ka, z właściwym sobie wdzię-
kiem, inteligencją i humorem bę-
dzie odkrywać przed nami pełne 
życia miasta, niepowtarzalne wi-
doki i niezwykłych ludzi.  

Podróżniczka, bohaterka 
transsyberyjskiej wyprawy jest 
urodzoną w Indiach aktorką, 
byłą modelką i działaczką spo-
łeczną. Zasłużyła się w walce na 
rzecz obrony praw człowieka. 
Odznaczono ją m.in. Orderem 
Imperium Brytyjskiego.

Pierwszy z trzech odcin-
ków dzieje się w Hongkongu, 
mieście, w którym Joanna 
mieszkała jako dziecko, kiedy 
wciąż był potężną zachodnią 
enklawą, a nie symbolem chiń-
skiego kapitalizmu. W drugim 
odcinku, Joanna odwiedzi 
Mongolię – krainę stepu. Noc 
spędzi w jurcie, a gospodyni 
uraczy ją tradycyjną dla tego 
regionu herbatą. Joanna od-

wiedzi także gigantyczny po-
sąg średniowiecznego wodza 
mongolskiego Czyngis-Chana 
i przyjrzy się pracy robotni-
ków w jednej z mongolskich 
kopalni złota.

W ostatnim odcinku, Joanna 
podróżuje przez dzikie i surowe 
tereny Syberii. Zatrzymuje się 
na chwilę nad jeziorem Bajkał, 
słynącym z niepowtarzalnej flo-
ry i fauny. Kiedy wreszcie docie-
ra do Moskwy, odwiedza jedno 
z najbardziej tajemniczych i nie-
zwykłych miejsc: „Bunkier Sta-
lina”, który przez ponad 40 lat 
służył, jako schron w razie ewen-
tualnego ataku nuklearnego.

Transsyberyjska wyprawa 
Joanny Lumley

TVP Historia piątek 14.35, 
niedziela 11.40, odc. 1

Transsyberyjska wyprawa Joanny Lumley

Najdłuższa 
i najciekawsza

Mechanik: Prawo zemsty

Sekret nauczyciela
Arthur Bishop ( Jason Statham) 

jest elitarnym zabójcą, zwanym w ma-
fijnym slangu „mechanikiem”. Każde 
morderstwo, którego się podejmie, 
wygląda jak nieszczęśliwy wypadek. 

W jego pracy pomagają mu że-
lazne zasady i brak przywiązania do 
kogokolwiek. Wszystko się zmienia, 
kiedy wskutek splotu okoliczności 
Bishop bierze pod swoje skrzydła 
młodego chłopaka Steve'a. Uczy go 
bycia „mechanikiem” i pokazuje mu 
wszystkie tajniki mrocznego świata, 
w którym żyje. Między opanowanym 
i bezwzględnym mordercą, a impul-
sywnym uczniem nawiązuje się po-
rozumienie. Co się jednak stanie, gdy 
Steve odkryje sekret swojego nauczy-
ciela.

Pewnie nie wiesz...
Pierwotnie zamierzano, że Bishop 

zginie w wyniku eksplozji na stacji ben-
zynowej, ale to zakończenie nie zostało 
zaakceptowane przez reżysera. 

Jason Statham powiedział: „Krę-
cenie filmu jest jak próba przekazania 
garści wody przez pośrednictwo tysiąca 
osób. Jeśli ostatnia osoba dostała kroplę, 
masz szczęście, to pozostała kropla ory-
ginalnego pomysłu na film, który zaczy-
nasz kręcić.”

Mechanik: Prawo zemsty
TV Puls niedziela 20.00
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zostali oni uwikłani w poważny konflikt, na którego zażegna-
nie każdy z nich ma pewien pomysł. Nie wszystko idzie jednak 
zgodnie z planem. W pokoju hotelowym dochodzi do strzela-
niny, a „Pająk” zaczyna się orientować, że to dopiero początek 
komplikacji. Nikt nie może czuć się bezpieczny.

Pewnie nie wiesz...
Po raz siódmy w tym filmie Nicolas Cage zagrał postać o imie-

niu John.
Drugi film Nicolasa Cage'a nakręcony w Kolumbii w 2018 

roku. Pierwszym był „Running with the Devil”.
Domino śmierci

TV Puls sobota 20.00

Forteca

Straceńcza 
misja

W 1943 roku jednostki US Air For-
ce operują z baz w Afryce Północnej 
wspierając inwazję na Włochy. Ich misje 
są niebezpieczne, ponieważ niemiecka 
Luftwaffe jest nadal silna w tym rejo-
nie. Podczas jednej z misji pilot Lata-
jącej Fortecy B-17 zwanej Lucky Lass 
(Fartowna Dziewczyna) ginie, a na jego 

miejsce przybywa nowy i jako outsider 
musi zdobyć zaufanie załogi. Podczas 
ich pierwszej wspólnej misji awarii ulega 
silnik i załoga zaczyna wierzyć, że nowy 
członek załogi przynosi im pecha. 

Cały zespół zostaje oddelegowany do 
wykonania niezwykle trudnej misji, któ-
ra rokuje niewielkie szanse na przeżycie. 
Aby przetrwać, muszą nauczyć się praco-
wać razem. 

Pewnie nie wiesz...
Produkcja niskobudżetowa oparta na 

prawdziwej historii. Co ciekawe, producen-
ci przeprosili widzów za historyczne nie-
dokładności: „przepraszamy tych, który 
zauważył błędy niektórych historycznych 
i technicznych aspektów naszego filmu: 
staraliśmy się być tak dokładni, jak tylko 
było nas stać. Niestety, wiele urządzeń już 
nie istnieje, a ci, którzy nadal posiadają 
i obsługują B-17, nie przyszli nam z pomo-
cą i nie udostępnili samolotów”.

Forteca
YV4 niedziela 22.15
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Podrzucone przed sierocińcem niemowlę przygarniają prowadzące zakład siostry 
zakonne. W ciągu następnych kilku lat „wcielony diabeł”, jak mawiają o dziecku, daje 
się we znaki swym opiekunkom. Junior kilkadziesiąt razy trafia do zastępczych rodzin, 
które jednak pozbywają się kłopotliwego ciężaru. Ben i Flo Healeyowie są trzydzie-
stym pierwszym małżeństwem, które adoptuje niesfornego chłopca. 

Krótko po przybyciu do nowego domu 7-letni malec wywraca wszystko do góry 
nogami. Ben postanawia być wzorowym ojcem i cierpliwie znosi jego wybryki, wie-
rząc, że syn się w końcu ustatkuje. Stara się nie wymierzać żadnych kar, a w zamian za-
biera go na wycieczkę pod namiot wraz z sąsiadem Royem i jego sześciorgiem dzieci. 
Nic jednak nie wskazuje, by miała nastąpić jakakolwiek poprawa. 

Załamani Healeyowie postanawiają wycofać się z adopcji. Załatwiając związane 
z tym formalności, poznają dramatyczne losy chłopca, co ostatecznie kruszy ich serca. 
Jeszcze raz decydują się stawić czoło problemom.

Kochany urwis
TVN niedziela 12.05 

plac zabaw

Kochany urwis

Diabeł  
wcielony

Pchła Szachrajka

Przed sądem
Rymowana bajka o złośliwej, lecz 

jednocześnie inteligentnej i słodkiej 
pchle, uwielbiającej robić psikusy to 
klasyka literatury dziecięcej. Wielki tu-
pet i jeszcze większy spryt oraz wdzięk 
pozwalały jej do czasu wychodzić 
obronną ręka z opresji, które sama wy-
woływała. Gdy wreszcie wyrokiem sądu 
została skazana za swoje psoty i gałgań-
stwa, ze łzami w oczach obiecała popra-
wę, przeszła głęboką przemianę i odtąd 
była tak uczciwa, jak to tylko w bajkach 
bywa. 

Realizacja telewizyjna spektaklu teatralnego „Pchła Szachraj-
ka” Jana Brzechwy w reżyserii Anny Seniuk, to propozycja nie 
tylko dla dzieci. Premiera odbyła się 6 grudnia 2013 r. w Teatrze 
Narodowym w Warszawie.

Pchła Szachrajka
TVP Kultura niedziela 10.25

Bazyl wielki mysi detektyw

Porwanie
Na przełomie wieków w Londy-

nie mieszka Sherlock Holmes my-
siego świata – Bazyl z Baker Street. 

Zaginął znany wytwórca zaba-
wek! Tylko słynny super detektyw 
Bazyl może rozwikłać zagadkę. 
Z zaufanym Dr. Dawsonem u swego 
boku, Bazyl odkrywa, że za porwa-
niem stoi jego wielki wróg, arcyłotr 
Profesor Ratigan. Musi użyć swo-
ich wszystkich detektywistycznych 
zdolności, by odnaleźć wytwórcę 
zabawek, uwolnić go i oddać zroz-
paczonej córce Oliwii.

Klasyczny, animowany film ze 
studia Walta Disneya. 

Bazyl wielki mysi detektyw
TV Puls2 sobota 12.20

Artur i Minimki

Czarodziejski przewodnik
Artur jest nieszczęśliwym chłopcem. Rodzice go zostawili, 

ponieważ przeszkadzał im w robieniu kariery. Dziadek, którego 
Artur kochał, zaginął w tajemniczych okolicznościach. W dodatku 
bezwzględny przedsiębiorca chce przejąć dom babci, gdzie chło-
piec spędza wakacje. 

Artur zgłębia tajniki czarodziejskiej księgi, którą pozostawił 
dziadek. Zauważa, że są w niej wskazówki jak odnaleźć skarb ukry-
ty w ogrodzie. Co więcej, odkrywa podziemny świat malutkich, 
niewidocznych gołym okiem stworzeń Minimków. Artur odważ-
nie postanawia iść w ślady Dziadka i dostać się do ich świata, aby 
na własne oczy zobaczyć i zbadać siedem podziemnych królestw. 

Jednak, aby to uczynić, musi się skurczyć i zostać... Minim-
kiem!

Artur i Minimki
Polsat niedziela 8.25
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Wydana jest w formacie 
albumowym i liczy blisko 400 stron. 
Jest jedną z najobszerniejszych 
Ksiąg Pamięci, które powstały 
po wojnie, jako pamiątka 
po unicestwionych gminach 
żydowskich. Mowa o Księdze 
Pamięci Gminy Żydowskiej w Łomży. 
Właśnie do obiegu trafia przekład 
z hebrajskiego na polski. O tym 
czego możemy dowiedzieć się z tej 
księgi, ze SŁAWOMIREM ZGRZYWĄ, 
historykiem regionalistą, rozmawia 
Marlena Siok.

Marlena Siok: - Panie Sławomirze 
kiedy spotkaliśmy się ostatnim ra-
zem rozmawialiśmy o wyjątkowym 
przewodniku po zabytkowym zespole 
cmentarnym w Łomży, a także o stro-
nie internetowej poświęconej łom-
żyńskim nekropoliom. Jednak, zdaje 
się, że Polskie Towarzystwo Historycz-
ne Oddział w Łomży przygotowuje 
jeszcze jeden prawdziwy rarytas, nie 
tylko dla miłośników historii. A mia-
nowicie: przekład z hebrajskiego na 
polski “Księgi Pamięci Gminy Żydow-
skiej w Łomży”.

Sławomir Zgrzywa: - W ra-
mach tego samego projektu Dia-
log 104/2017, finansowanego 
przez ministra Nauki i Szkolnic-
twa Wyższego, realizujemy także 
wydanie przetłumaczonej na ję-
zyk polski „Księgi Pamięci Gmi-
ny Żydowskiej w Łomży”. Jest 
to dzieło przeogromne. Jej auto-
rem jest łomżyniak Yom Tow Le-
wiński. Księga powstała w Izra-
elu, w latach 40., wydana została 
w latach 50.. Są to wspomnienia 
kilkudziesięciu mieszkańców 
Łomży, dotykające przeróżnych 
zagadnień. Księga pokazuje mało 
znaną część historii miasta, do-
tyczącą społeczności żydowskiej 
w wieku XIX i XX, do roku 1942, 
gdyż wtedy właśnie nastąpiła 
eksterminacja na Ziemi Łomżyń-
skiej i ludność ta została wywie-
ziona do Oświęcimia. Jednak ten 
okres trwałego pobytu Żydów 
w Łomży pozostawił ślady nie 
tylko w postaci księgi, ale także 
ślady materialne. Dodam jeszcze, 
że Księga była tłumaczona przez 
wiele lat przez zespół niezależ-
nych tłumaczy. Pierwszą część 
przetłumaczył Adam Bielecki 
z Żydowskiego Instytutu Histo-
rycznego. Był to początek lat 80-
tych. Tłumaczenie realizowano 
na zlecenie nie żyjącego już Wik-
tora  Grochowskiego. Uważał on, 
że jest to niezbędne do poznania 
historii tej ziemi. Zdołał zgroma-
dzić środki i namówić tłumacza 
na pierwsze 100 stron tej księgi. 
Reszta została przetłumaczona 

już w latach 2000 - 2010, a nawet 
później. Już w tym okresie tłu-
maczenia dokonywała Ewa Wro-
czyńska. Trwało to ponad 10 lat. 
Postanowiliśmy dokonać tego 
w sposób całościowy. Przez parę 
lat próbowaliśmy zdobyć środki 
na wydanie Księgi. Udało się je 
pozyskać dopiero w ramach pro-
jektu Dialog 104/2017. Jest to 
dzieło bardzo ważne. Prezentuje 
Łomżę nieznaną. Łomżę, o któ-
rej wiedzieliśmy sporo, ale nie 
tyle, ile dowiadujemy się z tego 
dokumentu. Z tłumaczeń, któ-
re były dokonywane, od wieków 
korzystali dziennikarze czy hi-
storycy. Teraz to będzie kompen-
dium, w jednym tomie, liczącym 
około 500 stron. Już wielu histo-
ryków, nie tylko łomżyńskich, 
dopytuje kiedy wreszcie będzie 
można ją nabyć. Wielu z nich 
twierdzi, że bez znajomości Księ-
gi nie można całkowicie poznać 
historii Łomży, z XIX i pierwszej 
połowy XX wieku. Jej zawartość 
obejmuje zarówno dzieje miasta, 
jak i poszczególnych budowli. 
Nie tylko synagogi, ale także in-
nych obiektów, którymi zawiady-
wała społeczność żydowska. Co 
więcej, znajdują się w niej  także 
biografie łomżyńskich rabinów, 
lekarzy, artystów czy prawników 
oraz opisy organizacji, partii po-
litycznych wszelkich maści, od 
bardzo socjalistycznych do ko-
munistycznych, historie klubów 
sportowych. 

M.S: - To naprawdę duży zasób wiedzy 
dla badaczy, ale nie tylko, bo przecież 
także solidna podwalina świadomości 
historii tej ziemi...

S.Z: - Tak, zwiększy to świado-
mość historii regionu z pewnością. 
Doskonale wiemy o materialnych 
dowodach życia tej społeczności, 
ale nie mamy takiego kompen-

dium wiedzy o żydowskich miesz-
kańcach Łomży. Bardzo zachęcam 
do  zapoznania się z tą Księgą. Wy-
daje ją Polskie Towarzystwo Hi-
storyczne oddział w Łomży, przy 
udziale Towarzystwa Naukowego 
i.m. Wagów. I właśnie tam będzie 
dostępna. 

M.S: - Chyba to, co szczególnie istotne 
w tej księdze to pokazanie zagionego 
już świata od wewnątrz. Bo zwykle, 
gdy mamy do czynienia z opracowa-
niami, możemy dowiedzieć się m.in. 
o wkładzie społeczności żydowskiej 
w rozwój literatury czy kultury pol-
skiej. Natomiast tu jest to zupełnie 
inny świat...

S.Z: - Zdecydowanie. To 
Łomża i życie Łomży widzia-
ne z perspektywy mieszkańców 
tego miasta – Żydów, perspekty-
wy bardzo ciekawej. Pozwalającej 
dowiedzieć się również tego, jak 
postrzegano nas. I okazuje się, że 
bywało różnie. W księdze może-
my przeczytać chociażby o wspo-
mnieniach dotyczących różnych 
błędów, wzajemnych relacji. Nie 
jest to Księga w żaden sposób  
napastliwa, wręcz odwrotnie. Jest 
to jedna z kilku podobnych, bo 
wszystkie gminy żydowskie po 
drugiej wojnie wydawały tego 
rodzaju dokumenty poświęcone 
pamięci społeczności mieszkają-
cych w polskich miastach. Nie-
mniej jednak różni się od innych. 
Ukazuje nieco wyidealizowaną 
Łomżę. Łomżę, jako miasto, któ-
re się kocha, do którego się wra-
ca, które się ceni. Tak właśnie Ży-
dzi łomżyńscy, rozsiani po całym 
świecie - bo wspomnienia pisa-
ne są przez mieszkańców Izraela, 
Stanów Zjednoczonych, Brazylii, 
Argentyny, Francji, Niemiec czy 
chociażby Australii - postrzega-
li to miasto. Bardzo ciekawym 
faktem jest to, że Księga mimo 

iż zawiera wspomnienia różnych 
ludzi, pisana jest przez jednego 
redaktora. Jest napisana językiem 
literackim, ale bardzo przystęp-
nym dla czytelnika. 

M.S: - Księga wydana jest w formacie 
albumowym i liczy blisko 400 stron. 
Czy rzeczywiście jest to jedna z na-
jobszerniejszych Ksiąg Pamięci, które 
powstały po wojnie, jako pamiątka po 
gminach żydowskich?

S.Z: - Tak, zdecydowanie jest 
to jedna z najobszerniejszych 
Ksiąg tego typu. Trzeba pamię-
tać, że społeczność żydowska 
była bardzo liczna. Stanowiła 40 
procent mieszkańców Łomży. 
Jest to dzieło obszerne, dlatego 
tak długo trwało zarówno tłuma-
czenie, jak i przygotowanie wyda-
nia do druku. Myślę, że bez prze-
czytania tej księgi trudno mówić 
o historii miasta. Spójrzmy, cho-
ciażby obok Telewizji Narew 
znajduje się Ratusz miejski, na 
którym jest tablica poświęco-
na prezydentowi Władysławowi 
Świderskiemu. Jednak mało kto 
pamięta, że prezydent Świderski 
miał też swojego zastępcę, któ-
rym był pochodzenia żydow-
skiego Hirsz Epsztejn. Co więcej, 
wielu radnych rady miasta Łom-
ży, byli pochodzenia żydowskie-
go. O tym już nie pamiętamy. 

M.S: - A jeśli mówimy o wzajemnych 
relacjach… Jak te społeczności ze 
sobą żyły, funkcjonowały?

S.Z: - Relacje między społecz-
nością polską a żydowską były 
dość specyficzne.  Można je po-
dzielić na pewne okresy histo-
ryczne. Wiek XIX, powiedzmy 
do lat 80 – 90., był okresem, gdzie 
społeczność żydowska nie była 
jeszcze tak liczna. Były to rody ży-
dowskie mieszkające w mieście 
od pokoleń. Od lat 90. XIX wie-
ku nastąpił napływ tak zwanych 
litwaków – Żydów z Guberni Ro-
syjskiej, którzy zostali wyeksmi-
towani decyzją cara. Oni już nie 
byli tak bardzo związani z kul-
turą polską, jak te wcześniejsze 
pokolenia mieszkające w Łom-
ży.  A zatem końcówka XIX i po-
czątek XX wieku, to okres nieco 
rozmijających się relacji polsko-
-żydowskich w Łomży. Wówczas 
czymś innym żyli Żydzi, a czymś 
trochę innym Polacy. Żydzi 
w znacznej części przygotowy-
wali się do emigracji, do powrotu 
do swojej ziemi obiecanej, czy-
li do Izraela. Część z nich zresztą 
tam wyjeżdżała. Wracali i ściągali 
do Izraela rodziny. Był to proces 
pewnego rozejścia się tych związ-

ków. One jednak nigdy nie zani-
kły. Lekarze żydowscy pracowali 
zarówno w szpitalu  żydowskim 
jak i w polskim Św. Ducha. Na-
uczyciele uczyli w szkołach za-
równo żydowskich, jak i polskich. 
W związku z tym nie było w Łom-
ży takiego obszaru, który można 
by było uznać wyłącznie żydow-
skim. Poza Gettem. Jednak Getto 
to jest okres II Wojny Światowej. 
Miejsce stworzone przez Niem-
ców, gdzie skumulowano spo-
łeczność żydowską. Wcześniej 
żydzi mieszkali na terenie całego 
miasta. Nie stanowili wcale takich 
zwartych grupach. Żyli w rozpro-
szeniu. I nie dotyczy to tylko sa-
mej Łomży, ale również okolicz-
nych wiosek i miejscowości. 

M.S: - A jeśli mowa o materialnych śla-
dach, jak chociażby cmentarze?

S.Z: - W Łomży pozostały 
dwa cmentarze. Pierwszy znaj-
duje się przy ulicy Rybaki. Jest to 
stary cmentarz, powstały w latach 
20. XIX wieku. Zachowały się 
na nim nagrobki, czyli macewy, 
jeszcze starego typu z napisami. 
Mamy także cmentarz żydowski 
przy ulicy Wąskiej. Jest to o wiele 
większy cmentarz, powstały w la-
tach 90. XIX wieku, powstały po 
zapełnieniu tego starszego, gdzie 
znajduje się około pięciu tysięcy 
nagrobków. I w ramach projek-
tu, który realizujemy udało się 
przetłumaczyć napisy znajdujące 
się na tych nagrobkach. To także 
ogromny zasób wiedzy dotyczą-
cy pochowanych tam wielu waż-
nych mieszkańców. 

M.S: - I możemy je znaleźć na stronie 
internetowej?

S.Z: - Tak strona www.cmen-
tarze.lomza.pl już działa. Oczy-
wiście jest to duże przedsięwzię-
cie i cały czas informatycy muszą 
uzupełniać te dane, ale strona już 
właściwie funkcjonuje i można 
zapoznać się z tymi informacja-
mi. 

M.S: - A kiedy Księga będzie dostępna 
dla czytelników?

S.Z: - Już jest dostępna 
w Łomżyńskim Towarzystwie 
Naukowym im. Wagów, z tym, że 
te ostatnie prace redakcyjne tro-
szeczkę się wydłużyły i pełen na-
kład zostanie wydany niebawem. 
Jednak dla tych, którzy chcieliby 
się zapoznać z Księgą Pamięci 
Gminy Żydowskiej, tłumaczenie 
jest już dostępne.

rozmowa

Odkrywamy na nowo mało znaną część 
historii Ziemi Łomżyńskiej 

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



Nowiutka, pachnąca jeszcze sosno-
wym drewnem wieża widokowa oraz 
"szpital dla zwierząt" - to nowe skład-
niki Łomżyńskiego Parku Krajobrazo-
wego Doliny Narwi. Oficjalnie zostały 
otwarte 31 stycznia. Przy wejściu na 
ośmiometrową  wieżę w miejscowości 
Rakowo-Czachy odbyło się  przecięcie 
zielonej - ma się rozumieć - wstęgi, 
a ośrodek w siedzibie ŁPKDN w Droz-
dowie pomagał otwierać, jeden z pod-
opiecznych, bocian pozujący na dachu 
jak wykwalifikowany artysta.

- Nie ma w Polsce innego par-
ku krajobrazowego z Ośrodkiem 
Rehabilitacji Ptaków - podkre-
śla Mariusz Sachmaciński, dy-
rektor ŁPKDN. - Opiekujemy 
się przede wszystkim bociana-
mi, ale także innymi gatunkami 
wodno - błotnymi, drapieżnika-
mi. Możemy także przejściowo, 
przed przewiezieniem do specja-
listycznych ośrodków, zajmować 
się drobnymi ssakami: młodymi 
sarnami i łosiami, cielętami jele-
ni, jeżami. Nie odmawiamy niko-
mu pomocy, a oznajmiamy dzi-
siaj, że jesteśmy profesjonalnym 
ośrodkiem, który ratuje, chroni 
i przywraca do natury zwierzęta 
- dodaje.

Zanim jednak goście uroczy-
stości obejrzeli zwierzęcy ośro-
dek rehabilitacji w Drozdowie, 
zebrali się wokół wieży widoko-
wej wznoszącej się nad doliną 
Narwi w jednym z jej węższych 

miejsc (2,5 kilometra), z czyn-
nym w sezonie promem "u stóp". 
W otwarciu brali udział m. in. 
przewodniczący Rady Parku, 
były poseł Józef Mioduszewski, 
reprezentujące Urząd Marszał-
kowski Agnieszka Kowalewska 
i Renata Łapińska z Departa-
mentu Ochrony Środowiska czy 
Edyta Kapowicz z Polskiego To-

warzystwa Ochrony Ptaków. Po-
święcenia konstrukcji dokonał 
ksiądz Aleksander Suchocki, pro-
boszcz z Drozdowa     

- To nowa jakość w Łomżyń-
skim Parku Krajobrazowym Do-
liny Narwi.        Wieża widokowa 
ma służyć obserwowaniu popula-
cji  bociana białego wzdłuż Nar-
wi: jak żerując, jak budują 

gniazda, wychowują  młode. 
Oczywiście także, wyposażo-
na w urządzenia optyczne  kon-
strukcja da wgląd w życie doliny 
Narwi bezcenne w celach eduka-
cyjnych i z punktu widzenia tury-
styki - informuje Sylwia Sokalska 
z ŁPKDN.

Jak przypomniała, w Rako-
wie, od trzech lat życie bocia-

niej pary, Raczki (przemianowa-
nej ostatnio na Rączkę) i Czacha 
oraz ich potomstwa, można ob-
serwować online na stronie PTO, 
z czego korzystali internauci z 90 
krajów.        

- Ta budowa nie obyła się 
bez kłopotów, ale w krytycznym 
momencie udało się pokonać 
problemy finansowe dzięki wi-
cemarszałkowi Markowi Olbry-
siowi - podkreśla dyrektor Ma-
riusz Sachmaciński. Zachęcał też 
do uważnego skorzystania z lu-
nety i lornetek. Niemal dokład-
nie na wprost wieży w Rakowie, 
po drugiej stronie Narwi, praw-
dopodobnie znajduje się jakieś 
padłe zwierzę. Przy optycznym 
wspomaganiu można dostrzec 
chmary drapieżnych ptaków, 
a dyrektor spodziewa się tak-
że odwiedzin tam bielików, któ-
re rozpoczęły budowę gniazda 
w pobliżu.

W siedzibie ŁKPDN goście 
mieli okazję obejrzeć wolierę, 
w którym powitały ich (nieco 
stremowane) trzy bociany. Jeden, 
który nie miał problemów z la-
taniem, zaprezentował się w ca-
łej krasie szybując nad głowami 
w roli "symbolu wiosny" i w po-
kazie stroszenia piór  na dachu. 

Dyrektor Mariusz Sachma-
ciński zachęcił ptaki do pokazo-
wego jedzenia. Codzienna ich 
dieta składa się miazgi ze zmielo-

Niezwykły widok na dolinę Narwi 
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nych kości, skór, mięsa, piór. To 
podobne niezbędne składniki dla 
ich przewodów pokarmowych 
nawykłych do owadów z chity-
nowymi pancerzykami czy gry-
zoni z futrem i kośćmi. Podobno 
bocianom to smakuje, chociaż 
dostarczaną im wodę wykorzy-
stują nie do picia, a do płukania 
dziobów. Szpitalik dla zwierząt 
z klatkami inkubatorami i sto-
łem operacyjnym na razie był 
w Drozdowie pusty.         

*  *  *
Jak informuje Łomżyński 

Park Krajobrazowy Doliny Nar-
wi, wieża widokowa w Rakowie 
Czachach oraz rozbudowany 
Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt 
przy siedzibie Parku w Drozdo-
wie to przedsięwzięcia zrealizo-
wane w ramach prowadzonego 
w Parku projektowi LIFEcico-
niaPL pt. „Ochrona bociana bia-
łego w dolinach rzecznych Pol-
ski wschodniej” oraz dzięki 
dofinansowaniu z Urzędu Mar-
szałkowskiego w Białymstoku 
i Wojewódzkiemu Funduszowi 
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Białymstoku.

Projekt LIFE:
Polska uchodzi za ojczyznę 

bocianów, a ptak ten jest uzna-
ny za jeden z symboli narodo-
wych rozpoznawany w naszym 
kraju i za granicą, szczególnie 
w zachodniej Europie. Najnow-
sze badania wskazują jednak, 
że w ciągu ostatnich 10 lat uby-
ło w naszym kraju ok. 10 000 
par bociana białego. Odpowie-
dzialne są za to zmiany klima-
tu, postępująca mechanizacja 

i chemizacja rolnictwa, zmia-
ny w strukturze i użytkowaniu 
gruntów oraz hodowli bydła. 

Od dawna bocian biały uwa-
żany był za gatunek parasolo-
wy, czyli taki, którego ochrona 
zabezpiecza inne gatunki i ich 
siedliska. Jego zanikanie świad-
czy o ubożeniu otaczającej nas 
różnorodności biologicznej, co 
przekłada się na spadek naszej ja-
kości życia.

Projekt „Ochrona bociana 
białego w dolinach rzecznych 
wschodniej Polski” (LIFE15 
NAT/PL/000728) jest finan-
sowany przez Komisję Europej-
ską z Instrumentu Finansowe-
go dla Środowiska LIFE oraz 
przez Vogelschutz-Komiteee.V. 
Prace nad realizacją projektu 
rozpoczęliśmy 1 sierpnia 2016 
roku i potrwają do 31 lipca 2020 
roku. Projekt swym zasięgiem 
obejmuje 4 województwa (pod-
laskie, mazowieckie, warmiń-
sko-mazurskie, lubelskie) i jest 
realizowany w dolinach naj-
większych rzek wschodniej Pol-
ski: Narwi, Biebrzy, Bugu, Liw-
ca, Omulwi, Płodownicy, które 
przepływają przez 9 obszarów 
Natura 2000.

Najważniejsze cele i zadania 
projektu to: 

Zachowanie we właściwym 
stanie ochrony populacji bociana 
białego w dolinach rzek wschod-
niej Polski (ok. 1600 par).

Ochrona zagrożonych i kon-
fliktowych miejsc lęgowych bo-
ciana białego poprzez przeniesie-
nie takich gniazd na 300 słupów 
wolnostojących, montaż lub wy-

mianę 60 platform dachowych 
i remont 40 gniazd.

Ograniczenie śmiertelności 
bociana białego na skutek pora-
żeń prądem poprzez zabezpiecze-
nie 270 niebezpiecznych elemen-
tów sieci elektroenergetycznej 
oraz zabezpieczenie 4 odcinków 
linii 110 kV przed kolizjami.

Poprawa standardów funk-
cjonowania dwóch ośrodków 
rehabilitacji specjalizujących się 
w leczeniu bocianów poprzez ich 
doposażenie i remont.

Ochrona różnorodności bio-
logicznej poprzez zabezpieczenie 
i ochronę tego gatunku parasolo-
wego.

Śledzenie zmian populacji 
bociana białego w obszarze pro-
jektu.

Projekt „Ochrona bocia-
na białego w dolinach rzecz-
nych wschodniej Polski” jest 
realizowany przez Polskie To-
warzystwo Ochrony Ptaków 
w partnerstwie z Łomżyńskim 
Parkiem Krajobrazowym Do-
liny Narwi i Biebrzańskim Par-
kiem Narodowym.

Łomżyński Park Krajobrazo-
wy Doliny Narwi (ŁPKDN) zo-
stał utworzony w 1994 r. Leży na 
terenie woj. podlaskiego i obej-
muje powierzchnię 7  368,22 ha. 
Ideą jego utworzenia było zacho-
wanie doliny rzeki Narew z war-
tościowymi zbiorowiskami ro-
ślinnymi oraz rzadkich i cennych 
gatunków zwierząt i roślin zwią-
zanych z siedliskami charaktery-
stycznymi dla parku. Zadaniami 
Parku w ramach projektu było 
m.in.:

- remont i dostosowanie 
ośrodka rehabilitacji działające-
go przy siedzibie parku w Droz-
dowie do opieki nad bocianami: 
rozbudowano ośrodek o część 
ambulatoryjną oraz stworzono 
duży, ogrodzony wybieg dla bo-
cianów, wyposażono ośrodek 
w meble i sprzęt weterynaryjny 
niezbędny do pracy z ptakami, 
zakupiono sprzęt do odłowu bo-
cianów: specjalistyczne rękawi-
ce, siatki i klatki do przewozu. 
Poprawiono tym samym zarów-
no standardy opieki jak i pracy 
przy ptakach.

- przeniesienie na słupy 9 szt. 
konfliktowych gniazd – posta-
wiono 6 sztuko długości 12 m 
i 3 sztuki o długości 10,5 m stru-
nobetonowych żerdzi wirowa-
nych typu E wraz z platformami 
gniazdowymi, przeznaczonymi 
pod gniazda bociana białego oraz 
budkami lęgowymi dla ptaków 
typu A przy każdym słupie, za-
montowano 2 sztuki zabezpie-
czeń na dachy i kominy. Słupy 
stanęły w miejscowościach: Ka-
linowo (4 szt.), Drozdowo (1 
szt.), Rakowo Czachy (1 szt.), 
Rakowo Boginie (1 szt.), Brono-
wo Podkosacze (1 szt.), Siemień 
(1 szt.)

- budowa wieży widoko-
wej służącej obserwacji zwierząt 
w dolinie Narwi – wieżę posta-
wiono w miejscowości Rakowo 
Czachy, tuż przy zakolu Narwi, 
obok działającego promu. Kon-
strukcja wieży drewniana, o wy-
miarach 5,50 m x 4,00 m i wy-
sokości 7,807 m, kryta dachem 
czterospadowym.

- stworzenie ścieżka aktyw-
nej edukacji o tematyce bocia-
niej – ścieżkę usytuowano na 
terenie siedziby Parku w Droz-
dowie, korzystają z niej grupy 
uczestniczące w edukacji przy-
rodniczej. Tematem przewod-
nim ścieżki jest życie bociana 
białego oraz innych gatunków 
zwierząt powiązanych z jego sie-
dliskiem. Ścieżka jest podzielo-
na na część edukacyjną i zmysło-
wą, dzięki niej każdy uczestnik 
zajęć ma okazję poczuć się jak 
prawdziwy odkrywca przyrody.  
ścieżka składa się z kilku przy-
stanków m.in. babie lato, żere-
mie, wąż, bagnisko.

- uruchomienie przesyłu on-
line z gniazda bociana białego – 
zakupiono i zamontowano kame-
rę przy gnieździe w miejscowości 
Rakowo-Czachy. Przez trzy sezo-
ny mogliśmy już podglądać bo-
cianią parę zarówno w dzień jak 
i w nocy. Podgląd ma prawie 700 
tys. wejść z 90 krajów! 

- monitoring efektów projek-
tu – coroczne sprawdzanie suk-
cesu lęgowego bociana białego 
w istniejących gniazdach

Zadania te nie byłyby moż-
liwe do wykonania, gdyby nie 
wsparcie z Urzędu Marszałkow-
skiego w Białymstoku oraz Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Białymstoku, które to in-
stytucje umożliwiły pozyskanie 
środków na wkład własny do 
projektu.

100 letnia tradycja zobowiązuje

ul. M.C. Skłodowskiej 1 Łomża
ul. Sikorskiego 27   Łomża
ul. Sienkiewicza 2 Łomża
ul. Bernatowicza 6 Łomża
ul. Kołłątaja 1A/17   Łomża
ul. Przykoszarowa 22 Łomża
ul. Stacha Konwy 11 Łomża
ul. Wyszyńskiego 4D Zambrów
ul. Wojska Polskiego 31 
Zambrów
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Meandry Losu – Powieść z nieznaną 
historią w tle, tom II, cz. 22Zenon 

Krajewski

„Meandry Losu” to cykl powieściowy 
o trudnej polskiej historii w I połowie 
XX wieku na wschodnim Mazowszu 
(Łomża i okoliczne powiaty), w któ-
rym ukazane zostały pogmatwane 
losy Polaków i Żydów w obliczu wojny, 
okupacji sowieckiej, a potem niemiec-
kiej. Autorem jest Zenon Krajewski. 
W tym wydaniu Tygodnika Narew 
publikujemy odcinek 22 Tomu II, zaty-
tułowanego “Pod sowieckim butem”

Okaż miłosierdzie Twoje, 
Zbawco Tych, co się chronią
przed wrogami pod Twoją pra-

wicę.
Ps 17, 7

Elian skłonił do wyjazdu do 
Łomży nie tylko rodziców, ale też 
i obydwie siostry, które w trakcie 
niemal półtorarocznego pobytu 
u kuzynów jeszcze bardziej zbli-
żyły się do siebie. 

Najpierw Samuel Wiernik 
rozmówił się z kuzynami, ale 
nie chcąc palić mostów za sobą, 
nie powiedział, że powziął de-
cyzję o ostatecznym powro-
cie do Łomży, gdyż spodziewa 
się niebawem ataku Niemiec na 
Związek Sowiecki. Zdecydował 
się skłamać, że syn chciałby ich 
wziąć na tydzień lub dwa do Sta-
wisk, a potem pojadą do Rutek. 
W ten sposób mógł wziąć część 
swoich bagaży bez żadnych po-
dejrzeń. Wiedział, że nie zabierze 
wszystkich swoich rzeczy, które 
przywieźli ze sobą, gdyż na dwu-
kółce Eliana musiało się zmie-
ścić czworo dodatkowych ludzi, 
a pod siedzeniem ich najpilniej-
sze rzeczy osobiste. Po inne, bar-
dziej pilne był gotów przyjechać 
z Rozencwajgiem jak wyjaśni 
się sytuacja. Uznał, że wtedy nie 
będzie już musiał czegokolwiek 
udawać czy konfabulować. Te-

raz wolał jednak zamilczeć o po-
dejrzeniach Eliana, że na dniach 
wybuchnie wojna niemiecko-so-
wiecka, aby nie powodować plo-
tek mogących wywołać zrozu-
miały niepokój nie tylko wśród 
Żydów. Wojny bowiem obawiali 
się wszyscy.

Tak, jak proponował Elian, tej 
nocy nikt z rodziny Wierników 
nie spał długo. Mężczyźni zdecy-
dowali się na zmianę czuwać, aby 
nie przespać najkorzystniejszej 
pory na podróż, czyli wczesnych 
godzin porannych. Pierwszy 
zdrzemnął się Elian, gdyż miał 
za sobą niezwykle wyczerpujący 
dzień, aby od północy oczekiwać 
świtu, siedząc na krześle przy 
stole i co jakiś czas wychodząc 
na zewnątrz dla otrzeźwienia 
w chłodnym powietrzu czerw-
cowej nocy. Pamiętał poprzednie 
nocowanie w Śniadowie z ojcem 
na jednym łóżku, kiedy zasnął 
dopiero o świcie. Teraz miał czas 
zastanowić się nad wydarzenia-
mi niedzielnego przedpołudnia 
w Setnie, nie męcząc się przy tym 
na posłaniu o wiele za małym dla 
dwóch dorosłych mężczyzn.

O brzasku dnia najpierw 
delikatnie obudził ojca, a sam 
poszedł zaprzęgać konia. Gdy 
wrócił do domu, wszyscy bez wy-
jątku byli już na nogach i pakowa-
li swoje nieliczne tobołki na dro-
gę. Tuż po czwartej, nie budząc 
nikogo, poza gospodarzem, wy-
szli z domu, cicho pożegnali się 
z kuzynem i wsiedli na dwukółkę. 
Elian strzelił biczem w powietrzu 
i ruszyli.

Jechali tak wolno, że w ciągu 
godziny przejechali tylko nieco 
ponad dziesięć kilometrów do 
Konarzyc, wioski ciągnącej się ze 
dwa kilometry wzdłuż drogi do 
Łomży. Elian nie forsował swoje-

go wałacha, a Narwan, wbrew na-
danemu imieniu, był spokojnym 
i dosyć leniwym konikiem, tym 
razem kilkakrotnie bardziej ob-
ciążonym. Od przejazdu kolejo-
wego za Konarzycami do domu 
Rozencwajga na Dwornej zosta-
ło do przebycia ledwie kilka kilo-
metrów, więc młody Wiernik był 
spokojny, że zdąży jeszcze przed 
szóstą nie tylko minąć budynki 
garnizonu wojskowego, usytu-
owane na rogatkach miasta, ale 
i przejechać całą Aleję Legionów, 

nie dojeżdżając prosto do ulicy 
Dwornej, ale skręcając w Polową, 
a następnie w Sadową  i dotrzeć 
do celu tak, aby nie paradować 
przed najważniejszymi gmacha-
mi sowieckiej władzy.

Kalkulacje Eliana okazały się 
trafne. Na pustych ulicach przed 
godziną szóstą rano jego pojazd 
uniknął sowieckiego patrolu i ni-
czym nie niepokojony zajechał 
na podwórko przed domem Ro-
zencwajga. Po drodze pięcioro 
podróżnych popatrzyło z bólem 

serca na najpiękniejszą w mieście 
ulicę, niewiele zmienioną od ich 
ostatniego pobytu. Gdy skręcili 
z Sadowej, ukazała im się w od-
dali cudowna panorama zalesio-
nych okolic Łomży. Znajdowali 
się przecież na wzgórzu. Tuż za 
szczytem wzniesienia, w odwrot-
nym kierunku, na południe, stał 
ich własny dom, podstępnie za-
grabiony przez sowieckiego apa-
ratczyka.

Rodzina Wierników pojawiła 
się przed drzwiami Rozencwaj-
gów bardzo wcześnie. Nie zdziwi-
ło ich zatem, że wszyscy domow-
nicy jeszcze spali, poza Icchakiem 
Wajsbergiem, który już wstał, 
gdyż codziennie chodził na siód-
mą do pracy. Zdziwił się i ucieszył 
na widok Eliana i jego najbliż-
szych. Nie mógł jednak poświę-
cić mu więcej, niż dziesięć minut 
na rozmowę. Miała ona miejsce 
w kuchni, gdzie Icchak szykował 
sobie solidną kanapkę do pracy. 
Reszta rodziny Wierników po-
stanowiła przycupnąć w salonie 
i poczekać aż domownicy wsta-
ną. Wajsberg wkrótce wyszedł do 
młyna, a zmęczeni wczesną po-
budką goście umościli się w sa-
lonie. Drzemiących na fotelach 
i kanapie zastali ich później Ro-
zencwajgowie. Całkowicie zasko-
czeni, próbowali się wycofać do 
swojego pokoju, aby pozwolić im 
pospać, ale Elian sypiał ostatnio 
jak zając pod miedzą. Na pierw-
szy symptom zaburzenia absolut-
nej ciszy w domu, otworzył oczy 
i natychmiast podniósł się z fo-
tela, aby powitać swoich teściów. 
W ślad za nim poszli starsi Werni-
kowie i ich córki.

- Nie macie pretensji za ten 
nasz zajazd o tak wczesnej porze? 
– spytał zaraz trochę zażenowany 
Samuel?

Odkrywanie 
Moniuszki 

„Orkiestra Filharmonii Poznańskiej, 
Chór Opery i Filharmonii Podlaskiej, 
soliści, a przede wszystkim Łukasz 
Borowicz dokonali światowej premie-
ry fonograficznej dwóch nieznanych 
dzieł Moniuszki – pisze Aleksandra 
Kujawiak w recenzji z nowego wy-
dawnictwa płytowego OiFP. –  Jak te 
odkryte białe plamy polskiej muzyki 
mogą wpłynąć na odbiór kompozyto-
ra uznawanego za ojca polskiej opery 

narodowej, ale też artystę zachowaw-
czego, konserwatywnego, którego 
dzieło cenione jest prędzej za wymiar 
edukacyjny i patriotyczny aniżeli ar-
tystyczny? (…)

Pisząc o tej płycie, nie sposób 
nie zachwycić się samymi wyko-
nawcami. Urzekł mnie zwłaszcza 
Chór Opery i Filharmonii Pod-
laskiej. Trzeba przyznać, że obie 
kantaty Moniuszki mają świetne, 
barwne i bardzo chwytliwe nu-
mery chóralne (chóry Wandyn 
w Nijole!). Także soliści zostali 
tu doskonale dobrani. Zwłaszcza 

Wioletta Chodowicz (sopran) 
jako Milda i Nijoła zachwyca ak-
torską mocą głosu i wybitną tech-
niką oraz w roli narratora Ewa 
Wolak (mezzosopran) - głębią 
barwy i dramaturgicznym wy-
czuciem.

Wydanie płyty z wcześniej 
nienagranymi kantatami Mo-
niuszki to szansa na to, by bada-
cze, dyrygenci, muzycy z różnych 
zakątków świata, którzy interesu-
ją się odkrywaniem nieznanych 
brzmień, dzieł i kompozytorów 
- zerknęli w stronę Polski. To 

wreszcie szansa dla nas, byśmy 
odkryli Moniuszkę na nowo i bez 
kompleksów zagłębili się w ma-
giczny świat Jutrzenek, Wandyn 
i bogiń, który wyszedł spod ręki 
polskiego kompozytora.”

STANISŁAW MONIUSZ-
KO: Cantatas Milda/Nijoła

Soliści, Chór Opery i Filhar-
monii Podlaskiej, Orkiestra Fil-
harmonii Poznańskiej pod dyr. 
Łukasza Borowicza

Kompozytor: Stanisław Mo-
niuszko

Wykonawcy: Wioletta Cho-
dowicz (sopran), Maria Jaskul-
ska-Chrenowicz (sopran), Ewa 
Wolak (mezzosopran), Sylwe-
ster Smulczyński (tenor), Robert 
Gierlach (baryton), Szymon Ko-
byliński (bas), Chór Opery i Fil-
harmonii Podlaskiej oraz Orkie-
stra Filharmonii Poznańskiej pod 
dyr. Łukasza Borowicza

Reżyser dźwięku: Marcin 
Domżał, Michał Szostakowski

Wydawca: DUX Recording 
Producers
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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 
d a c h : 
p o k r y c i a 
dachowe, 
w y m i a -
na konstrukcji dachowych, kominy 
z klinkieru, podbitki, montaż okien 
dachowych i włazów, materiały. 
Łomża, Boguszyce 17, Łukasz Just. 
Tel. 508 637 509.

IWBUD Iwona Wiśniewska wypo-
życzalnia sprzętu budowlanego 
i ogrodniczego:
-młoty wyburzeniowe i inne
-zagęszczarki
-rusztowania
-piły spalinowe

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

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

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

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

USŁUGI FINANSOWE
E-dyt biuro rachunkowe, Edyta So-
kołowska -  twoja pewność w roz-
liczeniach z Urzędem Skarbowym 
i ZUS. Zapraszamy: Łomża, ul. 3 Maja 
9. Tel. 862 173 474, 606 728 258.

USŁUGI RTV-AGD
Serwis ELEKTRO-AGD. Łomża, ul. 
Prusa 14 lok.75. Tel. 86 2190 900.
Zakład usługowy RTV – marek Brze-
ziak ul. Wojska Polskiego 26 a, Łom-
ża. Tel.862 115 343, 696 884 735. 

Usługi w zakresie naprawy: TV, DVD 
VCR, KAMERY, LAPTOPY, MONITORY 
KOMPUTEROWE I INNE oraz montaż 
anten TV i SAT. 
www.brzesiakrtv.pl

Multi Serwis. Ser-
wis komputerowy 
i RTV, sprzedaż  
sprzętu kompute-
rowego. Tel.86 216 93 79, kom. 606 
468 121 , Łomża, ul. Wesoła 18B

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

Expres szewc. ZMIANA ADRESU, te-
raz: MAŁACHOWSKIEGO2. TEL. 505 
997 115 

SALE WESELNE, USŁUGI WIDEOFILMOWANIE, 
ZESPOŁY MUZYCZNE
Fotografia ślubna, portretowa i oko-
licznościowa. Tel. 600 455 252, rafal-
lesicki.com

Fotografia ślubna. Tel.605 405 110.

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

Wesela, imprezy okolicznościowe, 
muzyka romska. Gra, śpiewa i tańczy 

,,Dżudli”. Gwarancja dobrej zabawy. 
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.

Sprzedam 30 sztuk płyt mfp 
1.8x2.5=4,7 m2 grubość 2.5cm jak 
osb o dużo lepszych parametrach. 
Idealna na podłogę, ścianę i dach. 
Tel. 600 588 666.

Kawaler po 50-ce bez nałogów po-
zna poważną kobietę w podobnym 
wieku do stałego związku. 
Tel. 572 336 245.

Wynajmę garaż przy ul. Ks. Janusza. 
Tel. 602 522 581.

Sprzedam 9 ha łąki, okolice Łomży. 
Tel. 512 807 562.

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. 

tel. 503 010 038

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



Kwota 120 tysięcy złotych została rozdyspo-
nowana na okresowe stypendia sportowe 
wśród 23 sportowców reprezentujących 
kluby z naszego miasta. Wśród nich są lekko-
atleci, zawodnicy sportów walki, tenisistki 
stołowe oraz piłkarze. Wysokość przyzna-
nych stypendiów wynosi od 200 do 700 zło-
tych miesięcznie.

Decyzją prezydenta Mariusza 
Chrzanowskiego stypendia sporto-
we przyznawane są już od pięciu lat. 
Otrzymać je mogą osoby fizyczne re-
prezentujące Miasto Łomża i osiągające 
wyniki w sporcie we współzawodnic-
twie krajowym lub międzynarodowym 
w dyscyplinach indywidualnych lub 
grach sportowych. Mogą być przyzna-

ne osobom fizycznym, które ukończy-
ły 18 lat lub uczestniczą w rywalizacji 
sportowej na poziomie seniorskim i są 
mieszkańcami Łomży lub uczą się, stu-
diują w Łomży. Propozycję podziału 
środków wśród zgłoszonych kandy-
datur przedstawiła Łomżyńska Rada 
Sportu. 

Lista stypendystów:

Jak informuje portal lomza.pl, w Urzędzie 
Miejskim w Łomży rozstrzygnięto wyniki 
otwartego konkursu ofert na realizację 
zadań publicznych w sferze wspierania 
i upowszechniania kultury fizycznej i sportu 
w 2020 roku. Do blisko 30 klubów i stowarzy-
szeń trafiło łącznie 1 mln 150 tys. zł.

- Wnioskowałem do Rady Miejskiej, 
aby w tym roku tych środków było o 50 
tysięcy złotych więcej niż w poprzed-
nim i o wygospodarowanie większej 
kwoty na sport dziecięcy i młodzieżo-
wy. Środki zostały podzielone według 
nowych kryteriów, które zapropono-
wała Łomżyńska Rada Sportu. Zasia-
dają w niej osoby reprezentujące różne 
dyscypliny sportowe, które doskonale 
znają specyfikę oraz potrzeby klubów 
i stowarzyszeń – mówi prezydent Łom-
ży Mariusz Chrzanowski.

Jak podkreśla przewodniczący Łom-
żyńskiej Rady Sportu Andrzej Wojtkow-
ski, tegoroczne kryteria podziału środ-
ków zostały zmodyfikowane na wniosek 
większości klubów sportowych. 

- Wsparcie otrzymały kluby i stowa-
rzyszenia, które również na to zasługu-
ją, a w ubiegłych latach ze względu na 
ograniczenia nie mogły być brane pod 
uwagę. Uważam, że łomżyński sport 
powinien być zadowolony, bo tych 
środków z roku na rok jest więcej, 
a w stosunku do innych miast porów-
nywalnych do Łomży jesteśmy w ścisłej 
czołówce – mówi Andrzej Wojtkowski.

W tym roku na "Przygotowanie do 
udziału i udział klubów sportowych we 
współzawodnictwie sportowym senio-
rów prowadzonym przez polskie związ-
ki sportowe lub podmioty działające 
z ich upoważnienia" przeznaczyło 440 
000 zł. Najwięcej środków, bo 222 000 

zł trafiło do piłkarzy ŁKS-u 1926 Łom-
ża. Na wsparcie rzędu 50 000 zł mogą 
liczyć występujące w ekstraklasie teni-
sistki stołowe Klubu Uczelnianego AZS 
PWSIiP Łomża. Kwota 41 000 zł zasili-
ła konto występujących w II lidze pił-
karek ręcznych MKS "Dwójka" Łomża, 
a 26 000 zł otrzymało Stowarzyszenie 
FLYSPORT, którego motoparalotnia-
rze wystartują w tegorocznych mistrzo-
stwach świata.

Do 560 000 zł zwiększona została 
w tym roku kwota na "Programy szko-
lenia sportowego dzieci i młodzieży – 
udział klubów sportowych w systemie 
sportu młodzieżowego". Tu miejskie 
środki zasilą konto 18 klubów i stowa-
rzyszeń. Najwięcej, bo 138 000 zł tra-
fiło do Młodzieżowego ŁKS. Dla klu-
bu szkolącego młodych piłkarzy jest 
to prawie o połowę więcej niż przed 
rokiem. Środki w wysokości 63 000 zł 
otrzymał Uczniowski Klub Sportowy 
"Dziewiątka" Łomża, 52 000 zł trafiło 
do budżetu Ludowego Klubu Sporto-
wego "Narew Kurpiewski", a 37 000 zł 
do pływackiego Butterfly.

Miasto wsparło również organizację 
imprez sportowych i sportowo-rekre-
acyjnych. Na ten cel wygospodarowa-
no w budżecie 100 000 zł. Najwięk-
szą pulę w kwocie 30 000 zł otrzymało 
Podlaskie Towarzystwo Krzewienia 
Kultury Fizycznej, które zorganizuje 
Czwartki Lekkoatletyczne i XX Memo-
riał W. Czerniawskiej. Oprócz tego 16 
000 zł trafiło do Miejskiego Towarzy-
stwa Krzewienia Kultury Fizycznej na 
realizację imprez sportowo-rekreacyj-
nych dla mieszkańców i 14 000 zł do 
UKS "Dziewiątka" na zorganizowanie 
XXIII Ogólnopolskiego Turnieju Mi-

nikoszykówki Chłopców "Łomżyńska 
Zima 2020". Jak co roku, dotację otrzy-
mał Miejski Szkolny Związek Sporto-
wy w Łomży. Kwota 50 000 zł będzie 
przeznaczona na "Realizację systemu 
współzawodnictwa sportowego dzieci 
i młodzieży szkolnej".

Który z łomżyńskich klubów spor-
towych może poszczycić się medala-
mi mistrzostw Polski w dyscyplinie 
olimpijskiej w różnych kategoriach 
wiekowych, medalami akademickich 
mistrzostw Polski, udziałem swoich za-
wodników w kadrze narodowej, orga-
nizacją imprez, które ściągają d o Łom-
ży najlepszych sportowców w kraju, 
udziałem w programie akademickiego 
szkolenia trenerów? Odpowiedź jest 
nietrudna: BKS Tiger Łomża kierowa-
ny przez Zbigniewa Maleszewskiego. 

A który klub ma od lat po kilkanaście 
medali mistrzostw Polski w różnych kate-
goriach wiekowych w dyscyplinie olim-
pijskiej, ma wśród swoich podopiecz-
nych najlepszego na świecie specjalistę 
w pewnej konkurencji, ma zawodników 
z wielkimi szansami na udział w kadrze 
narodowej, organizuje duże wydarzenia 
promujące łomżyński sport? Tu też od-
powiedź nie jest trudna: LŁKS „PRE-
FBET ŚNIADOWO” Łomża kierowany 
przez Andrzeja Korytkowskiego.

A które kluby łomżyńskie w żadnym 
lub bardzo skromnym zakresie zostały 
dostrzeżone przez doskonałych znaw-
ców specyfiki i potrzeb sportu z Łom-
żyńskiej Rady Sportu? Zgadnąć łatwo: 
BKS Tiger Łomża i LŁKS „PREFBET 
ŚNIADOWO” Łomża.

I jeszcze jednak zagadka. Już tylko 
dla członków Łomżyńskiej Rady Spor-
tu. Dlaczego?       

Łomżyński sport powinien być zadowolony? 

Stypendia dla sportowców 
rozdysponowane 
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Ptaki nocy i 365 dni miłości  
w Kinie Millenium
Repertuar 7 – 13 luego 

Piątek 7 lutego 
Duża sala: Superpies i Turbokot – 
godz. 14:00; 365 dni – godz. 16:00, 
18:30 i 21:00. 

Mała sala: Misiek i chiński skarb – 
godz. 14:00;  Głębia strachu -godz. 
16:00; Ptaki nocy - godz. 18:00 
i 20:30. 
Sobota 8 lutego
Duża sala: Szybcy i Śnieżni  - godz. 
10:00; Śnieżka i Fantastyczna Sió-
demka - godz. 12:00; Superpies 
i Turbokot – godz. 14:00; 365 dni – 
godz. 16:00, 18:30 i 21:00. 
Mała sala: Misiek i chiński skarb – 
godz. 10:00 i 11:30;  Szybcy i Śnież-
ni – godz. 12:00; Ptaki nocy - godz. 
13:30, 18:00 i 20:30; Głębia strachu 
-godz. 16:00.    

Niedziela 9 lutego 
Duża sala: Szybcy i Śnieżni  - godz. 
10:00; Śnieżka i Fantastyczna Sió-
demka - godz. 12:00; Superpies 
i Turbokot – godz. 14:00; 365 dni – 
godz. 16:00, 18:30 i 21:00. 
Mała sala: Misiek i chiński skarb – 
godz. 10:00 i 11:30;  Szybcy i Śnież-
ni – godz. 12:00; Ptaki nocy - godz. 
13:30, 18:00 i 20:30; Głębia strachu 
-godz. 16:00.      
Poniedziałek 10 lutego
Duża sala: Superpies i Turbokot – 
godz. 14:00; 365 dni – godz. 16:00, 
18:30 i 21:00. 
Mała sala: Misiek i chiński skarb – 

godz. 14:00;  Głębia strachu -godz. 
16:00; Ptaki nocy - godz. 18:00 
i 20:30.
Wtorek 11 lutego  
Duża sala: Superpies i Turbokot – 
godz. 14:00; 365 dni – godz. 16:00, 
18:30 i 21:00. 
Mała sala: Misiek i chiński skarb – 
godz. 14:00;  Głębia strachu -godz. 
16:00; Ptaki nocy - godz. 18:00 
i 20:30.
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. 

Środa 12 lutego 
Duża sala: Superpies i Turbokot – 
godz. 14:00; 365 dni – godz. 16:00, 
18:30 i 21:00. 
Mała sala: Misiek i chiński skarb – 
godz. 14:00;  Głębia strachu -godz. 
16:00; Ptaki nocy - godz. 18:00 
i 20:30.         
Czwartek 13 lutego
Duża sala: Superpies i Turbokot – 
godz. 14:00; 365 dni – godz. 16:00, 
18:30 i 21:00. 
Mała sala: Misiek i chiński skarb – 
godz. 14:00;  Głębia strachu -godz. 
16:00; Ptaki nocy - godz. 18:00 
i 20:30.

Nieformalnie w świecie pilotów nazywane 
są lotniczymi Oscarami. Cumulusy, czyli naj-
wżniejsze nagrody środowiska lotniczego, 
bo o nich mowa zostały wręczone już po raz 
piąty. Jubileuszowe rozdanie nagród okazało 
się szczęśliwe dla motoparalotniowego duetu 
z Łomży – Adama Pupka i Piotra Kozikow-
skiego. Otrzymali Srebrnego Cumulusa za rok 
2019.

- Dziękujemy za wsparcie i głosy – 
mówią wzruszeni i uniesieni Adam i Pio-
trek.

Za rok 2019 Adam Pupek i Piotr Kozi-
kowski, motoparalotniowy duet z Łomży, 
zdobył srebrnego Cumulusa w kategorii 
Cumulus Sportowy. Jest to kategoria de-
dykowana sportowcom lotniczym, któ-
rzy posiadają licencję sportową FAI 

i w minionym roku z sukcesami reprezen-
towali kraj w zawodach sportowych. Ada-
ma i Piotrka wyprzedził Andrzej Sołtyk, 
mistrz świata w indoor skydivingu, obda-
rzony tytułem “najszybszego człowieka 
na świecie latającego w tunelu”. Na trze-
cim miejscu tuż obok Andrzeja, Adama 
i Piotrka znalazł się Adam Koszałka. 

Tegoroczne zwycięstwo “podnieb-
nych łomżyniaków” jest już trzecim. Za 
rok 2017, zdobyli pierwsze miejsce i sta-
tuetkę złotego Cumulusa. Natomiast za 
dokonania z roku 2018, odebrali bązo-
wego Cumulusa. Teraz mają już komplet 
statuetek. Do ich kolekcji dołączył srebr-
ny Cumulus za rok 2019.  

I choć dopiero co rok 2020 się rozpo-
czął panowie nie zwalaniają tempa i już 
myślą o tym o czeka ich w sezonie. 

- My tym czasem, zaciskamy obroto-
we paski i do momentu wyjazdu na Mi-
strzostwa Świata zamykamy się w garażu 
– uchylają rąbka tajemnicy lotnicy.

Gala wręczenia nagród odbyła się 
w przepięknej scenerii hotelu Courtyard 
by Marriott Gdynia.

Srebrny Cumulus za rok 2019  
trafił do Adama i Piotrka 
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