
Apetyt na coś więcej pozostawiła 
wśród kibiców sportów walki gala 
Babilon MMA 12 w hali im. Olimpij-
czyków w Łomży. W trwającym kilka 
godzin maratonie była „krew, która 
tryska” (określenie Adriana Błeszyń-
skiego), walki na pełnym dystansie, 

dramatyczne zakończenia  przed cza-
sem i na środku zbryzganego krwią 
oktagonu  prezydent Łomży Mariusz 
Chrzanowski, który nie ma komu 
wręczyć mistrzowskiego pasa, bo 
najważniejsza walka nie przyniosła  
rozstrzygnięcia.

Zmierzyli się w niej w wadze 
średniej o tytuł  trzeciego mistrza 
organizacji Babilon MMM Pa-
weł Pawlak (15-4, 8 KO, 3 SUB)  
i Adrian Błeszyński. (9-3-1, 7 
KO, 1 SUB). Pojedynek okazał 
się kwintesencją tego, co cenią 
wielbiciele MMA.   

Według relacji dziennikarzy 
stacji Polsat, która na swoich an-
tenach sportowych transmito-
wała galę w Łomży, pojedynek 
o mistrzowski pas lepiej zaczął 
bardziej doświadczony Paweł 
Pawlak. W pierwszych dwóch 
rundach dominował zdecydowa-
nie. Umiejętnie sprowadził rywa-
la do parteru, gdzie mu twarz. Po 
interwencji  lekarza, starcie było 
kontynuowane.

W połowie trzeciej rundy do 
głosu doszedł Błeszyński. Paw-
lak, czyli „Plastinho”, wyraźnie 
opadł z sił, co umiejętnie wyko-
rzystał rywal. Liczne ciosy „Are-
sa” porozbijały łodzianina, który 
z minuty na minutę miał coraz 

mniej sił. Trzecia runda była juz 
bardziej wyrównana z coraz bar-
dziej widocznymi oznakami, że 
Paweł Pawlak ma „odcięta zasi-
lanie”.

Ostatnie dwie odsłony poje-
dynku przebiegły przy absolut-
nej dominacji  Adriana Błeszyń-
skiego, ale zabrakło mu czasu 
i silniejszych ciosów, by skończyć 
słaniającego się na nogach prze-
ciwnika. 

Konieczna była decyzja sę-
dziów. Werdykt remisowy -47:46 
Pawlak, 48:47 Błeszyński, 47-47 
- mocno zaskoczył wszystkich, 
łącznie z prezydentem Mariu-
szem Chrzanowskim, który miał 
wręczać mistrzowski pas. Paweł 
Pawlak był pewien, że dobre trzy 
rundy jemu powinny dać wygra-
ną. Rozczarowania nie krył Adrian 
Błeszyński, bo liczył, że odrobił 
straty finiszem w dwóch końco-
wych pięciominutowych starciach.  

 Obaj zgodnie zażądali zorga-
nizowania walki rewanżowej. 

Podczas łomżyńskiej gali Ba-
bilon MMA 12 odbyły sie także 
inne walki. Profesjonalne trans-
mitowane były na żywo były 
w Polsacie Sport Extra.

Wyniki:
pojedynki półprofesjonalne  

70,3 kg:  Krystian Głażew-
ski  pokonał Patryka Wieryszkę 
przez TKO w 2. rundzie, 2:16

61,2 kg:  Grzegorz Rutkow-
ski  pokonał Tomasza Przybyła 
przez jednogłośną decyzję sę-
dziów (2x 30:27, 30:26)

68 kg: Krystian Nosek poko-
nał Mateusza Kubła przez jed-
nogłośną decyzję sędziów (3x 
29:27)
profesjonalne

k. lekka:  Piotr Niedziel-
ski (15-4, 4 KO, 6 SUB) poko-
nał  Marcosa Viniciusa Schmitza 
(16-7, 8 KO, 2 SUB) przez pod-
danie (gilotyna).

Mówi się, że miłość jest wszędzie. 
Wystarczy tylko się na nią 
otworzyć. Czego doskonałym 
dowodem są Oni – st.sierż. Iwona 
Szabłowska i sierż. szt. Seweryn 
Szabłowski, których łączy nie tylko 
uczucie ale także policyjny mundur. 
Choć jak przyznają wspólna służba 
wymaga wielu poświęceń, to 
zrozumienie i wsparcie, na które 
mogą od siebie liczyć sprawia, że 
są spełnionymi funkcjonariuszami, 
rodzicami i partnerami. 

Marlena Siok: - To ile lat pracujecie 
Państwo w służbie mundurowej?
Iwona Szabłowska: - 8 i pół roku.
Seweryn Szabłowski: - Ja 9 lat.

M.S: - Najpierw była służba 
społeczeństwu czy jednak miłość?

S.Sz: - Pierwsza była zdecy-
dowanie miłość. Poznaliśmy się 
w 2010 roku na siłowni. Praco-
wałem wówczas w serwisie samo-
chodowym. Kiedy przypadkiem 
rozmawialiśmy podczas jednego 
z treningów, Iwona powiedziała, 
że potrzebuje naprawy samocho-
du. Zaoferowałem swoją pomoc. 

I tak to się zaczęło. Natomiast, 
jeśli chodzi o służbę w Policji to 
było nasze wspólne marzenia. Po-
stanowiliśmy je spełnić. Zdecy-
dowaliśmy, że złożymy dokumen-
ty. I tak w 2011 roku udało mi się 
wstąpić w szeregi Policji. U żony 
zaś trwało to pół roku dłużej. 

M.S: - A dlaczego akurat służba 
mundurowa?

S.Sz: - Dlaczego? Zawsze 
chciałem pracować w mundu-
rze. Już od najmłodszych lat po-
wtarzałem rodzicom, że będę 
policjantem. Skończyłem tak-
że uczelnię wojskową. Jako cy-
wil miałem sporo do czynienia 
z osobami w mundurach. Mam 
ogromny szacunek do mundu-
ru. Zawsze chciałem pracować 
w służbie, pomagać ludziom. 

Tam, gdzie praca jest cie-
kawa, gdzie mógłbym 
być dumny, że wyko-
nuję właśnie ten zawód, 
w którym mogę się roz-

wijać. Myślę, że to wła-
śnie skłoniło mnie do tego, 

żeby wstąpić do policji.
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Miłość i mundur. Droga, która ich połączyła

Krew tryskała w oktagonie, czyli gala Babilon MMA 12 w Łomży     
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Swoje biuro w Łomży 
otworzył senator Marek 
Adam Komorowski 
(PiS). Do izby wyższej 
polskiego parlamentu został 
w październiku ubiegłego 
roku wybrany w okręgu 
łomżyńsko - suwalskim. 

- Dla parlamentarzysty naj-
ważniejszy jest bezpośredni kon-
takt z wyborcami. To główny cel 
utworzenia biura w Łomży. Bę-
dzie to miejsce spotkań i rozmów 
z przedstawicielami, samorzą-
dów środowiska gospodarczego, 
obywatelami, którzy potrzebują 
pomocy w swoich problemach 
- wyjaśnia Marek Adam Komo-
rowski.

Przyznaje, że rozważał wspól-
ne biuro z łomżyńskim posłem 
Lechem Antonim Kołakowskim, 
ale żaden z wchodzących w grę 
lokali nie byłby wystarczająco 
duży

- Chcę jeszcze raz podzięko-
wać mieszkańcom Łomży i po-
wiatu oraz całego okręgu łom-
żyńsko- suwalskiego. Pamiętacie 

państwo w jak dramatycznych 
okolicznościach zostałem zgło-
szony. Stało się to po śmierci 
świętej pamięci Kornela Mora-
wieckiego. Cała kampania było 
to zaledwie 11 dni od rejestracji 
do ciszy wyborczej, bardzo in-
tensywnych dni. Pragnę bardzo 
podziękować  ministrowi Dariu-
szowi  Piontkowskiemu. Bez jego 
i jego pracowników pomocy nie 
dałbym sobie rady ze wszystkimi 
wymogami proceduralnymi - do-
daje Marek Adam Komorowski. 

Senator jest prawnikiem. Za-
wodowo związany jest przede 
wszystkim z Zambrowem i Łom-
żą oraz obydwoma powiatami. 
Znany jest także jako aktywny 
działacz związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych w powiecie za-
mbrowskim.

- Bardzo się cieszę, że został 
parlamentarzystą, chociaż po-
szedł do "Izby Refleksji". Pewnie 
się trochę postarzał  - uśmiecha 
się Marek Olbryś,  wicemarsza-
łek województwa. - To oczywi-
ście żart, bo szczerze mu gratulu-
ję, chociaż  też trochę żałuję, bo 
bardzo dobrze układała się nam 
przez kilka kadencji współpraca 
w Sejmiku i obawiam się, że stra-

ciliśmy dobrego samorządowca, 
choć zapewne zyskaliśmy znako-
mitego parlamentarzystę.  Będzie 
zawsze sprzymierzeńcem samo-
rządów w Łomży, Zambrowie. 
województwie podlaskim. Ma 
ogromną wiedzę i doświadczenie 
i wierzę, że to, co wyniósł z samo-
rządu, wykorzysta w parlamencie 
z pożytkiem dla mieszkańców, bo 
lubi ludzi i nie przechodzi obojęt-
nie wobec ich problemów  A na-
sza przyjaźń - mam nadzieję - po-
zostanie już do końca - dodaje.  

Przypomina też, że przed 
kilku laty wspólnie z senatorem 
Markiem Adamem Komorow-
ski (jako  prawnikiem) przygoto-
wali pewne wystąpienie do Try-
bunału Konstytucyjnego, które 
- jeszcze nie zostało rozpatrzone 
- może mieć wielki wpływ na pra-
cę samorządów.      

Marek Adam Komorow-
ski biuro w Łomży utworzył 
w samym centrum Starego Mia-
sta,  przy ul. Długiej 24. Otwar-
cie potwierdziło jak wielką cieszy 
się sympatią i zaufaniem. W ce-
remonii udział wzięli m. in. obaj 
łomżyńscy biskupi Janusz Step-
nowski i Tadeusz Bronakow-
ski, minister edukacji Dariusz 

Piontkowski, posłowie Kazi-
mierz Gwiazdowski i Lech An-
toni Kołakowski, wojewoda Boh-
dan Paszkowski i wicewojewoda 
Tomasz Madras, wicemarszałek 
Marek Olbryś wraz ze sporą gru-
pą radnych Sejmiku, liczna repre-
zentacja starostów, burmistrzów 
i wójtów oraz radnych różnych 
szczebli, kapłani,  reprezentanci 
instytucji i organizacji. 

- Mam nadzieję, że otwarcie 
biura będzie dobrym początkiem 
pracy pana senatora na rzecz 
Łomży, powiatu łomżyńskiego 
i tej części województwa podla-
skiego. Zasadnicza praca senatora 
to legislacja, ale wiem z praktyki, 
że mieszkańcy oczekują pomo-
cy, interwencji , sugestii zarówno 
dotyczących obecności w sferze 
publicznej, jak i zupełnie prywat-
nych. A jako strażak mam nadzie-
ję, że nie będzie miał zbyt wielu 
pożarów do gaszenia, a jeżeli już 
to tylko polityczne, Życzę, żeby 
biuro było zawsze oblegane tak, 
jak dzisiaj - mówi minister Da-
riusz Piontkowski. 

Podobne życzenia - wie-
lu osób odwiedzających biuro, 
wielu ciekawych spraw, powo-
dzenia i sukcesów w pracy parla-
mentarnej - przekazali Markowi 
Adamowi Komorowskiemu tak-
że wojewoda,  posłowie, starosta 
łomżyński Lech Marek Szabłow-
ski z wicestarostą Marią Dzie-
końską. Uczestnicy spotkania 
przekazali na "nowoosiedliny" 
prezenty do wyposażenia i ozdo-
bienia biura. 

Biskup Janusz Stepnowski 
dołączył się do życzeń także czy-
nem, osobiście zawieszając na 
ścianie krzyż i dokonując po-
święcenia pomieszczeń.       

Senator Marek Adam Ko-
morowski zapowiedział, że do 
końca lutego będzie starał się 
być dostępny w biurze przez kil-
ka godzin codziennie (chyba, 
że nie  pozwolą na to prace Se-
natu), a od marca będzie już tu 
zatrudniony pełnoetatowy pra-
cownik. Za kilka tygodni otwar-
te zostanie także senatorskie 
biuro w Zambrowie.
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Otwarte drzwi senatora  
Marka Adama Komorowskiego w Łomży 

Wójt Gminy Łomża informuje, 
że dnia 11.02.2020 r. został wy-
wieszony na okres 21 dni wykaz 
nieruchomości przeznaczonych 
do oddania 
w dzierżawę. Wykaz został za-
mieszczony na tablicy ogłoszeń 
w Urzędzie Gminy Łomża, ul. Ma-
rii Skłodowskiej Curie 1a, 
18-400 Łomża oraz stronie: 
www.gminalomza.pl/bip.

Senator Marek Komorowski i Marek Olbryś wicemarszałek województwa 
podlaskiego



3cztery pory roku

Owacjami na stojąco przyjęło około 
300 widzów zgromadzonych w sali 
Centrum Kultury przy Szkołach Kato-
lickich w Łomży premierowy pokaz 
filmu "Cztery pory roku" zrealizowa-
nego w Łomżyńskim Parku Krajobra-
zowym Doliny Narwi  przez Zdzisława 
Folgę. Jak poinformował Mariusz 
Sachmaciński,  dyrektor ŁPKDN, 
Urząd Marszałkowski Województwa 
Podlaskiego sfinansował dwie trzecie 
kosztów produkcji dzieła.    

- Pierwszy film o Łomżyń-
skim Parku Krajobrazowym 
Doliny Narwi powstał po pię-
ciu latach jego istnienia w 1999 
roku. Odniósł ogromny sukces 
na festiwalach i w telewizjach. 
Czuliśmy, że ta forma filmowej 
promocji jest właściwa, także 
obecnie, a w dobie wszechobec-
nych zagrożeń i różnego rodza-
ju "strachów",   spokojny film 
o przyrodzie będzie balsamem 
dla duszy i powinien odnieść 
sukces.  Nastawialiśmy się na 
skromną, niskobudżetową pro-
dukcję, ale myślę, że zrobiliśmy 
"bombę" - mówi dyrektor Ma-
riusz Sachmaciński.

Zapierającymi dech i pełny-
mi plastycznej urody ujęciami, 
w których pojawiają się jelenie, 
łosie, borsuki, żaby, łabędzie, 
dudki , kaczeńce czy konwalie 
i mnóstwo innych mieszkańców 
doliny Narwi, ale także spowi-
te mgłą lub pokryte śniegiem 
pejzaże "makro", film Zdzisława 
Folgi udowodnił, że północno - 
wschodnia Polska, tuż za rogat-
kami sporego miasta, jest równie 
fascynująca co Amazonia czy nie-
tknięte jeszcze zakątki Afryki.

- Wyraźnie trzeba podkre-
ślić jeden główny fakt:  jest co 
pokazać. Łomża i okolice, czy-
li Łomżyński Park Krajobrazo-
wy, mają niezaprzeczalne walory 

krajobrazowe, przyrodnicze czy 
turystyczne. Twórcy tego obra-
zu uchwycili znakomicie jak na-
tura komponuje życie w dolinie 
Narwi we wszystkich czterech 
porach roku. To znakomita pro-
mocja naszej przyrody - uważa 
Marek Olbryś, wicemarszałek 
województwa podlaskiego. 

Widać, że Zdzisław Folga, 
twórca filmu, woli stać za kamerą 
niż w blasku reflektorów.       

- Nie chciałem zrobić filmu 
promocyjnego Parku, tylko film 
przyrodniczy. Natura ze swo-
im pięknem to w dużej mierze 
"samograj", ale trzeba też dużo 
wiedzy i doświadczenia, żeby 
pojawić się z kamerą gdzie i kie-
dy trzeba. Od marca do wrze-
śnia ubiegłego roku praktycznie 
mieszkałem nad Narwią w na-
miotach lepszych lub gorszych, 
ale praca w terenie to czysta 
przyjemność: rykowisko jele-
ni w pobliżu zabudowań, wilki, 
które tak rzadko można zoba-

czyć  w dzień. To magia - mówi 
realizator filmu.   

Jak poinformował Mariusz 
Sachmaciński, w pierwotnych 
założeniach miał powstać obraz 
o długości około 20 minut przy 
kalkulacji 1500 - 2200 złotych za 
minutę. Jest 38 minut za łącznie 
38 - 39 tys. już z wydatkami na 
promocję. 

- A materiału zrealizowanego 
przez Zdzisława Folgę i innych 
naszych przyjaciół mamy pew-
nie na  przygotowanie 15 - 20 mi-
nutowych filmów edukacyjnych 
o każdym z gatunków fauny i flo-
ry nad Narwią. To wyzwanie na 
przyszłość - mówi Mariusz Sach-
maciński.  

Główni twórcy "Czterech pór 
roku" to oczywiście Zdzisław Fol-
ga i Waldemar Krasowski, au-
tor komentarza, który zabrzmiał 
z ekranu głosem Doroty Soko-
łowskiej, łomżynianki pracującej 
w Polskim Radiu Białystok. Od 
strony finansowo - organizacyjnej 

koordynował prace Mariusz Sach-
maciński, ale bardziej jako przed-
stawiciel Stowarzyszenia Przyja-
ciół ŁPKDN kierowanego przez 
Aleksandra Kaczyńskiego, niż jako 
dyrektor Parku. Cały zespół prze-
kazał podczas premierowego po-
kazu podziękowania wszystkim 
sprzymierzeńcom z wicemarszał-
kiem Markiem Olbrysiem na cze-
le. 

Mariusz Sachmaciński zachę-
cał do organizowania pokazów 
filmu na dużym ekranie, bo choć 
z czasem trafi też na inne nośniki 
i do kanałów internetowych, po-
winien być oglądany w całej kra-
sie obrazów, dźwięków, kolorów.      

- Jestem pod ogromnym wra-
żeniem tego filmu. Jest zachwy-
cający. Chce się go zobaczyć po 
raz kolejny, a jeszcze bardziej 
pojechać i spróbować przeżyć to 
osobiście w naturze - ocenia Kry-
styna Michalczyk-Kondratowicz, 
prezes łomżyńskiego oddziału 
Towarzystwa Przyjaciół Ziemi 

Cud 
natury, 

czyli 
dolina 
Narwi  

Jacek Babiel, Zdzisław Folga i Mariusz Sachmaciński
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W Miejskim Przedsiębiorstwie Gospo-
darki Komunalnej i Mieszkaniowej 
w Łomży rozpoczęły się przygotowa-
nia do wiosennych spotkań z miesz-
kańcami wspólnot mieszkaniowych 
i sezonu remontowego. Przedsiębior-
stwo zarządza prawie trzema tysiąca-
mi mieszkań w Łomży.

- Administrujemy 101 bu-
dynkami mieszkalnymi, w tym 
57 należy do wspólnot miesz-
kaniowych. W tych budynkach 
jest 2800 lokali mieszkalnych. 
Mieszka w nich ponad 7 tysię-
cy osób. To więcej niż liczy gmi-
na Jedwabne i tyle ile mieszka 
w gminie Łomża. Łatwo sobie 
wyobrazić z jak wielkim zakre-
sem obowiązków musimy sobie 
poradzić. Dotyczy to bieżącego 
utrzymania nieruchomości jak 
i remontów – wyjaśnia Dariusz 
Brakoniecki, dyrektor MPGKiM.

Przed rozpoczęciem sezonu 
remontowego organizowane są 
spotkania z lokatorami wspólnot 
mieszkaniowych.

- Omawiamy podstawowe 
sprawy o bardzo szerokim zakre-

sie. Począwszy od usytuowania 
ławek znajdujących się na tere-
nie wspólnot mieszkaniowych 
po kluczowe decyzje dotyczące 
wielotysięcznych wydatków na 
termomodernizację budynków 
czy wymianę sieci wodociągowej 
i kanalizacyjnej - mówi dyrektor 
Dariusz Brakoniecki.

W tym roku nakłady na re-
monty sięgną 400 tysięcy zło-
tych. Planowana jest przebudo-
wa pieców i kuchni kaflowych 
w dziewięciu budynkach w róż-
nych częściach miasta. W kolej-
nych wymieniona zostanie sto-
larka okienna za ponad 45 tysięcy 
złotych. Wyremontowane będą 
klatki schodowe w budynkach 
przy Sikorskiego 255 (7 tysięcy 
złotych), Sosnowej 2 (6 tysięcy 
złotych), Szosie Zambrowskiej 
8 (20 tysięcy złotych), Nadnar-
wiańskiej (20 tysięcy) oraz Wo-
ziwodzkiej (15 tysięcy złotych). 
Pracownicy MPGKiM wyko-
nają także remonty budynków, 
w których zostaną zlokalizowa-
ne: Centrum Integracji Społecz-

nej i Ośrodek Orzekania o Nie-
pełnosprawności.

Dyrektor Dariusz  Brakoniec-
ki zdementował też pojawiające 
się informacje o planach prze-
niesienia siedziby Zakładu Go-
spodarki Mieszkaniowej z No-
wogrodzkiej do biurowca przy 

Akademickiej.
- Usytuowanie administracji 

ZGM przy Nowogrodzkiej jest 
bardzo dogodne dla mieszkań-
ców lokali administrowanych 
przez nasze przedsiębiorstwo. 
Położone jest niemal w centrum 
Łomży, otoczone przez nasze 

osiedla. To najlepsza lokalizacja 
dla naszych mieszkańców - przy-
znaje dyrektor.

Pracownicy przedsiębiorstwa 
przygotowują się także do wio-
sennych prac ogrodniczych.

- Planujemy podwojenie ilo-
ści nasadzeń drzew tlenowych 
- Oxytree, pochłaniających 
20-krotnie więcej dwutlenku 
węgla niż inne drzewa rosnące 
w naszym kraju. W tym roku na 
terenie miasta będzie rosło 108 
takich drzew. Nowością będzie 
też wykonanie łąk kwietnych, 
które zostaną urządzone przy uli-
cy Piłsudskiego na skrzyżowaniu 
z Szosą Zambrowską oraz przy 
Rondzie Solidarności. Łącznie 
łąki kwietne zajmą obszar 3 tysię-
cy metrów kwadratowych - zapo-
wiedział dyrektor Dariusz Brako-
niecki.

W przedsiębiorstwie cały 
czas trwa alert zimowy. Na pla-
cu w przedsiębiorstwie zgroma-
dzonych zostało ponad tysiąc ton 
soli z piaskiem. Dyżuruje także 
pięć pługo - piaskarek.

Łomża

Przy Publicznym 
Przedszkolu nr 14 
powstanie żłobek 

Kwotę 636 600 złotych otrzymała Łomża na utworzenie Miej-
skiego Żłobka nr 3 przy Publicznym Przedszkolu nr 14 w ramach 
resortowego programu rozwoju instytucji opieki w wieku do lat 
3 "MALUCH +" 2020. Uroczyste przekazanie promesy odbyło się 
w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku z udziałem 
Barbary Sochy, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej.

Miejski Żłobek nr 3 będzie trzecią tego typu placów-
ką w Łomży. Jak informuje magistrat, od 1 września tego 
roku zostanie tam utworzonych 25 miejsc dla dzieci do 
trzeciego roku życia. Łącznie tych miejsc we wszystkich 
żłobkach na terenie miasta będzie 123. 

Wartość całkowita projektu w ramach Programu 
"MALUCH +" 2020 wynosi 792 850 zł. Dofinansowanie 
zostanie w większości przeznaczone na roboty budowla-
ne polegające na dostosowaniu pomieszczeń i placu za-
baw dla potrzeb grupy żłobkowej (416 000 zł) oraz na 
zakup i montaż wyposażenia (80 000 zł), jak również po-
mocy dydaktycznych i zabawek (34 000 zł). Reszta dofi-
nansowania – 95 000 zł, będzie przeznaczona na koszty 
pośrednie (promocja, koszty zarządu, obsługi księgowo 
kadrowej). Miasto otrzymało również wsparcie w kwocie 
11 600 zł na funkcjonowanie żłobka na okres 4 miesięcy 
w 2020 roku.

Rządowe dofinansowanie to nie jedyne środki, jakie 
udało się pozyskać miastu na utworzenie tego żłobka. 
Wcześniej do Łomży trafiło ponad 804 tys. zł z Regional-
nego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskie-
go na lata 2014-2020 w ramach projektu "Nowe miejsca 
opieki w Łomżyńskim żłobku". Przewiduje on remont 
pomieszczeń żłobka, zakup wyposażenia, pomocy dydak-
tycznych, wyżywienie, ubezpieczenie oraz zatrudnienie 3 
opiekunek oraz powstanie 25 miejsc opieki żłobkowej dla 
dzieci do 3. roku życia.

PWSIiP 
współpracuje 

z Phoenix 
Systems

W siedzibie Państwowej Wyższej Szkoły 
Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży 
został podpisany list intencyjny pomię-
dzy uczelnią a firmą Phoenix Systems 
z Warszawy, która stworzyła pierwszy 
polski system operacyjny czasu rzeczywi-
stego dla Internetu Rzeczy Phoenix-RTOS. 

Porozumienie zakłada, że insty-

tucje będą współpracować na rzecz 
podniesienia atrakcyjności eduka-
cyjnej i dostępności nowych tech-
nologii. Pierwszym wspólnym za-
daniem ma być realizacja projektu 
badawczo-rozwojowego polegające-
go na opracowaniu bezzałogowego 
statku powietrznego i uzyskaniu cer-
tyfikatu lotniczego DO-178C, o któ-
rego dofinansowanie w konkursach 
krajowych oraz międzynarodowych 
powalczy Phoenix Systems. 

Phoenix Systems to dynamicznie 
rozwijająca się firma informatyczna, 
stawia na innowacje takie jak Smart 
Gird, opracowuje patenty, współpra-

cuje z producentami z Doliny Krze-
mowej oraz amerykańską Narodową 
Agencją Aeronautyki i Przestrzeni 
Kosmicznej (NASA).  

– Współpraca z firmą opraco-
wującą systemy operacyjne czasu 
rzeczywistego wzmocni naszą dy-
daktykę oraz naukę, upraktyczni 
te dwa aspekty. Zamierzamy pro-
wadzić wspólne projekty nauko-
wo-badawcze oraz komercyjne. 
Zyskaliśmy partnera o międzynaro-
dowej renomie, który widzi poten-
cjał w naszej uczelni, ma doświad-
czenie w pozyskiwaniu grantów 
badawczych oraz olbrzymie ambicje, 

aby być w przyszłości pol-
skim odpowiednikiem fir-
my Microsoft – informuje 
rektor Państwowej Wyższej 
Szkoły Informatyki i Przed-
siębiorczości w Łomży dr 
hab. Dariusz Surowik, prof. 
PWSIiP.  

List intencyjny to tak-
że zaproszenie studentów 
Informatyki do odbywania 
w firmie praktyk i staży oraz 
pisania pod jej auspicjami 
aplikacyjnych prac dyplo-
mowych. W celu realizacji 
szczegółowych zadań stro-
ny listu intencyjnego będą 
zawierać odrębne umowy, 
które określą tryb ich reali-
zacji, a także cząstkowe oraz 
końcowe prawa do wyni-
ków i rezultatów prowadzo-
nych badań i projektów. 

MPGKiM. Zbliża się czas  
remontów i wiosennych nasadzeń

W lokalach, którymi administrujemy mieszka ponad 7 tysięcy osób. To więcej 
niż liczy gmina Jedwabne i prawie tyle co jest w gminie Łomża - mówi dyrektor 
Dariusz Brakoniecki
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Filharmonia Kameralna im. Witol-
da Lutosławskiego w Łomży odnosi 
kolejne sukcesy. Właśnie ukazała się 
najnowsza płyta „Flute Essentials” 
nagrana ze światowej sławy fleci-
stami: Łukaszem Długoszem i Agatą 
Kielar-Długosz, a koncert na Zamku 
Królewskim w Warszawie okazał się 
niecodziennym wydarzeniem. 2 lute-
go 2020 roku orkiestra z ogromnym 
powodzeniem zainaugurowała kon-
certowy cykl „Nie tylko klasycznie“. 

Zainteresowanie niedziel-
nym koncertem przeszło wszel-
kie oczekiwania organizatorów. 
Przygotowana pula 280 biletów 
rozeszła się błyskawicznie, trze-
ba było więc jeszcze tuż przed 
koncertem dostawiać krzesła 
i ostatecznie debiut łomżyń-
skich filharmoników i Jana Mi-

łosza Zarzyckiego w tak waż-
nym dla historii Polski, ale też 
i jej kultury, miejscu oklaskiwa-
ło blisko 350 słuchaczy. Owo 
określenie nie oddaje zresztą 
do końca tego, jak tym razem 
w Warszawie przyjęto łomżyń-
ską orkiestrę. Przed rozpoczy-
nającą wieczór „Lituanią” Ro-
mualda Twardowskiego sala 
z życzliwym zaciekawieniem 
czekała na to, co się wydarzy, 
bo dla większości słuchaczy 
Filharmonia Kameralna była 
wielką niewiadomą z małego 
miasta. Jednak już po ostatnich 
taktach tego utworu rozszalała 
się prawdziwa burza oklasków 
i tak miało pozostać już do koń-
ca koncertu. Słuchacze nie kryli 
zaskoczenia i radości z faktu, że 

mieli okazję poznać i usłyszeć 
tak wyborną orkiestrę. Wśród 
nich byli aż dwaj twórcy wyko-
nywanego tego wieczoru reper-
tuaru: Romuald Twardowski 
oraz Sławomir Czarnecki.

Jeden z solistów koncertu 
prof. Tomasz Strahl nie krył swo-
jego entuzjazmu: – Cieszę się, 
że orkiestra Filharmonii Kame-
ralnej została zauważona i doce-
niona nagrodą Fryderyka, bo za-
notowała ona ogromny rozwój, 
zaznacza swą obecność na ma-
pie Polski i w krajach sąsiednich, 
jest niezwykle aktywną placówką 
kulturalną i należy się z tego tylko 
cieszyć.

Prawdziwość tych słów zyska-
ła potwierdzenie nader szybko, 
bo już podczas wykonania „Na-

rew Concerto” Sławomira Czar-
neckiego, napisanego specjalnie 
dla łomżyńskiej orkiestry z popi-
sowymi partiami koncertmistrza 
Mateusza Kasprzaka-Łabudziń-
skiego, skrzypka Piotra Sawickie-
go, altowiolisty Adriana Stanciu 
oraz wiolonczelistki Igi Marty 
Ludkiewicz. 

Poziom emocji i wykonania 
nie opadł też podczas drugiej czę-
ści koncertu. „Melodie Kurpiow-
skie” Romualda Twardowskiego 
zachwyciły słuchaczy oryginal-
nością ludowej muzyki, podanej 
w orkiestrowej formie, dlatego 
po każdej z trzech pieśni zrywa-
ły się, długo nie milknące brawa.

Z jeszcze większym entu-
zjazmem publiczność przyję-
ła wykonane wspólnie z Jaku-

bem Jakowiczem i Tomaszem 
Strahlem finałowe „Concerto 
Lendinum” pochodzące z na-
grodzonej Fryderykiem płyty. 
Nic dziwnego, że brawa i owa-
cje po koncercie, przeznaczo-
ne nie tylko dla muzyków, ale 
też i kompozytorów, nie milkły 
przez kilka minut.

Fragmenty tego wspaniałe-
go koncertu można zobaczyć 
w TVP Kultura, a już w maju Fil-
harmonia Kameralna im. Witol-
da Lutosławskiego zagra w jednej 
z najważniejszych sal koncerto-
wych w Polsce – słynnym Studiu 
Koncertowym S-1 Polskiego Ra-
dia. 

W styczniu ukazała się naj-
nowsza płyta Łomżyńskiej Fil-
harmonii „Flute Essentials” na-
grana wspólnie ze światowej 
sławy flecistami: Łukaszem Dłu-
goszem i Agatą Kielar-Długosz 
. Jest to już drugi album nagra-
ny z tym znakomitym duetem 
fletowym. Pierwszy – noszący 
tytuł „Flute Reflections” otrzy-
mał nominację do International 
Classical Music Awards 2018. 
Na najnowszej płycie znajdzie-
my kompozycje Bacha, Dopple-
ra, Piazzolli i Błażewicza. Album 
wydała znana wytwórnia płyto-
wa DUX.

TEKST: FKWL 
FOT. JERZY CHABEREK

Łomżyńska Filharmonia  
Zamek Królewski i nowa płyta

Podróże 
z Zofią 

Piłasiewicz 
Biblioteka Pedagogiczna Cen-
trum Edukacji Nauczycieli w Łom-
ży zaprasza na spotkanie z autor-
ką książek podróżniczych Zofią 
Piłasiewicz. Spotkanie odbędzie 
się 11 lutego (wtorek) o godz. 
17.00 w Bibliotece Pedagogicz-
nej, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1 
(„stary szpital”).

Zofia Piłasiewicz to psy-
cholog, poetka, podróżnik, 
fotograf, autorka książek  „Sy-
beryjski sen – opowieść bez-
drożna”, „Gruzja – wpół drogi 
do nieba” i „Podróż”. Ostat-
nia z nich powstała po kolej-
nej wyprawie do Republiki 
Tuwy w południowej Syberii. 
Autorka opowie o tamtejszej 

przyrodzie oraz zanurzonej 
w naturze kulturze szamanów 
syberyjskich.

„Tuwa to kraj położony 
w centrum azjatyckiego kon-
tynentu. W stolicy Tuwy, Ky-

zyle, stoi pomnik, symbolicz-
ne oznaczenie centrum Azji. 
Od południa Tuwa graniczy 
z Mongolią, od północne-
go wschodu z Obwodem Ir-
kuckim i Republiką Buriacji, 
od północy z Krasnojarskim 
Krajem i Republiką Chakasji, 
a od zachodu z Ałtajem. (…) 
Tuwa znana jest z pierwot-
nej przyrody i śpiewów gar-
dłowych zwanych khoomei, 
w niezwykły sposób opisu-
jących tę przyrodę. (…) Na-
dal dominuje w niej koczow-
niczy tryb życia ludzi. Można 
tu spotkać hodowców reni-
ferów, nomadów przemiesz-
czających się wraz ze swoimi 
jurtami po stepie, wielbłądy 
a nawet jaki. Z wierzeń nadal 
dominuje tu szamanizm do 
wtóru z lamaistycznym bud-
dyzmem.”  - pisze Zofia Piła-
siewicz.  

Wystawa karykatury 
Tomasza Brańskiego
Klub Wojskowy w Łomży 
i Regionalny Ośrodek Kul-
tury w Łomży zapraszają na 
wystawę karykatury Toma-
sza Brańskiego. Wernisaż 
wystawy odbędzie się 11 lu-
tego 2020 roku, o godzinie 
18.00, w Galerii N, w Łomży, 
Al. Legionów 133. Wstęp 
wolny. W programie występ 
artystyczny Zespołu Pieśni i Tańca Łomża.

To przede wszystkim pozytywny człowiek. 
Podlasianin z pasją do rysowania w sposób 
oryginalny-satyryczny. Przedstawia postaci 
w danych sytuacjach, momentach ich kariery 
zawodowej (politycznej, kulturalnej, sporto-
wej, edukacyjnej, muzycznej) jak też rodzin-
nej.(...) Jest autorem wielu wystaw w woje-
wództwie podlaskim jak również poza jego 
granicami – mówi Krzysztof Mnich Prezes Za-
rządu Stowarzyszenia Europartner AKIE. 
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Kapela „Miód na Serce” oraz zespół 
pracowników Miejskiego Domu Kul-
tury – Domu Środowisk Twórczych 
zostali laureatami XV edycji dorocz-
nych nagród prezydenta Łomży za 
szczególne dokonania w dziedzinie 
kultury. To nowość w historii konkur-
su, w którego historii dominowały 
nagrody indywidualne.

Zwykle było ich po kilka. 
Tym razem na laureatów  oczeki-
wały przed rozpoczęciem uroczy-
stości tylko dwie statuetki zapro-
jektowane i wykonane przez Ewę 
Skłodowską. To lotnicy z kamie-
niczkami z łomżyńskiej Starówki 
symbolizujący wzbijanie się po-
nad przeciętność. 

Informację o tegorocznych 
laureatach z wielką satysfak-
cją przyjął wicemarszałek woje-
wództwa podlaskiego Marek Ol-
bryś.

- Bardzo cieszy mnie dostrze-
żenie i docenienie kapeli "Miód 
na Serce", która tak pięknie pro-
muje folklor kurpiowski. Dzięki 
działalności MDK - DŚT także 
mamy coraz więcej "ambasado-
rów" regionalnej kultury na kra-
jowej scenie muzycznej czy te-
atralnej - powiedział.

Na scenie
Tradycją nagród prezydenta 

Łomży jest finałowa gala w Te-
atrze Lalki i Aktora. Jak podkre-
ślił otwierający uroczystość 
dyrektor  placówki Jarosław An-
toniuk, to świadectwo, że miasto 
docenia tę sferę życia, bo nie każ-
de w podobny sposób honoruje 
twórców i organizatorów życia 
kulturalnego. Wybór laureatów 
to także praca zespołowa. Spo-
śród zgłoszeń (tym razem było 
ich 10)  rekomendacje dla pre-
zydenta wskazuje kapituła. Two-
rzyli ją tym razem: zastępca pre-
zydenta Andrzej Stypułkowski 
jako przewodniczący oraz Alicja 

Konopka, przewodnicząca Rady 
Miejskiej, Jan Miłosz Zarzycki, 
dyrektor  Filharmonii  Kameral-
nej, Jarosław Antoniuk, dyrek-
tor TLiA, radna Hanka Gałązka  
i Ewa Sznejder z Urzędu Miej-
skiego. Końcowa decyzja należa-
ła do prezydenta Łomży. 

Statuetki były tylko dwie. 
Gdy jednak aktor TLiA Rafał 
Swaczyna zaprosił laureatów, sce-
na zapełniła się niemal całkowi-
cie . "Miód na serce" to bowiem 
tercet: Agnieszka i Paweł Ziele-
wicz (małżeństwo) oraz Paweł 
Dąbkowski,  a "załogę" MDK - 
DŚT tworzy 20 osób. Nie wszy-
scy się pojawili (zabrakło np. 
przebywającego na urlopie dy-
rektora Krzysztofa Zemło), ale 
większość zespołu się zebrała. 
Gratulacje składał wszystkim 
prezydent Mariusz Chrzanowski.     

- To niezwykłe i ważne, że my 
samorządowcy możemy podzię-
kować wam, ludziom kultury. Na 
co dzień przygotowujecie przed-
stawienia teatralne, koncerty, wy-
stawy, wydarzenia dla najmłod-
szych i seniorów. MDK - DŚT to 
instytucja, ale przecież tworzą ją 
ludzie - twórcy, nauczyciele. Wy-
konują mrówczą pracę abyśmy 
mogli potem cieszyć się z tego, że 
mamy wielce utalentowaną mło-
dzież, która osiąga duże sukcesy 
w kraju, która występuje w po-
pularnych programach telewizyj-
nych, konkursach. Wyrażam też 
podziękowania dla instytucji, 
która obchodziła w ubiegłym 
roku piękny jubileusz 40-lecia. 
Druga z równorzędnych nagród 
przypada dobrze nam znanej ka-
peli "Miód na Serce". Docenia-
my przywiązanie do regionali-
zmu. To niezwykle ważne w XXI 
wieku, że potraficie pamiętać 
o korzeniach, wychodząc poza 
granice miasta i regionu. Dzię-
kuję tym, którzy zostali zgłoszeni 

i tym, którzy zgłaszali. Kapituła 
wcale nie miała łatwego zadania - 
mówił prezydent Mariusz Chrza-
nowski.

Zapowiedział też, że w poło-
wie maja, w okresie gdy odbywa 
się Noc Muzeów, otwarta zosta-
nie na Starym Rynku dawna Hala 
targowa przebudowana na Halę 
Kultury przebudowana na Halę 
Kultury.  

- Świętować będziemy trzy 
dni. Mam nadzieję, że to miejsce 
będzie żyło dzięki waszej aktyw-
ności i działalności. Spełni swoją 
rolę tylko wtedy, gdy będą w niej 
ludzie z pasję - dodał prezydent.           

Wizytówki laureatów Nagród 
Prezydenta Łomży za szczególne 
dokonania w dziedzinie kultury 
za rok 2019: 

Kapela „Miód Na Serce”
Wykonują muzykę inspirowa-

ną autentyczną pieśnią i melodią 
Puszczy Zielonej. Grają w skła-
dzie typowym dla kapel kur-
piowskich sprzed ponad stu lat 
i na charakterystycznych, lokal-
nie wykonanych instrumentach 
– skrzypcach wiejskich, basetli, 
bębnie obręczowym i barabanie. 
Do przygotowania repertuaru 
wykorzystują własne archiwum 
nagrań, które gromadzą utrwala-
jąc oryginalne ludowe wykona-
nia.

Biorą udział w regionalnych 
i ogólnopolskich konkursach, 
przeglądach i festiwalach. Repre-
zentowali Łomżę między inny-
mi na Ogólnopolskim Konkursie 
Kapel Ludowych w Chojnicach, 
gdzie zdobyli Grand Prix, w Tur-
nieju Muzyków Prawdziwych 
w Szczecinie, tam zajęli pierw-
sze miejsce. Ponadto występo-
wali w czasie Biesiady Miodowej 
w Kurowie, na Jarmarku Domi-
nikańskim w Choroszczy, Bie-
siadzie Miodowej w Tykocinie, 

Festiwalu „Wszystkie Mazurki 
Świata” w Warszawie.

By móc pełniej realizo-
wać swoją muzyczną pasję oraz 
utrwalać i popularyzować auten-
tyczną kulturę kurpiowską po-
wołali stowarzyszenie. „Miód Na 
Serce”. Taką nazwę posiada tak-
że laureat Nagrody Prezydenta 
Łomży za szczególne dokonania 
w dziedzinie kultury za rok 2019, 
zgłoszony przez Stowarzyszenie 
Trójwiejska z Gdańska, czyli Pa-
weł Dąbkowski, Agnieszka Ziele-
wicz i Paweł Zielewicz tworzący 
"Miód na Serce".

Pracownicy Miejskiego Dom 
Kultury - Domu Środowisk 
Twórczych w Łomży.

W 2019 roku obchodzili 
40-lecie swojego istnienia. Czte-
ry dekady aktywnej edukacji kul-
turalnej oraz upowszechniania 
wartościowej sztuki. Czterdzie-
ści lat współtworzenia lokalnego 
środowiska artystyczno-kultu-
ralnego i promowania jego do-
konań. Od początku tworzyli 
instytucję otwartą na ludzi twór-
czych, uzdolnione dzieci i mło-
dzież, świadomych i wymagają-
cych odbiorców kultury. Działają 
na różnych polach artystycznej 
przestrzeni, takich jak; sztuki wi-
zualne, muzyka, literatura, teatr, 
taniec. Organizują wystawy, kon-
certy, spektakle, pokazy i wielkie 
imprezy interdyscyplinarne. Od 
lat organizują przeglądy, konkur-
sy, festiwale, warsztaty. Od dzie-
sięcioleci funkcjonują w świa-
domości mieszkańców Łomży, 
i nie tylko, stworzone przez nich 
zespoły, grupy, kluby. Trwałym 
elementem łomżyńskiego krajo-
brazu kulturalnego są przez nich 
realizowane imprezy cykliczne. 
Od zawsze starali się prezento-
wać swój dorobek na licznych 
przeglądach i festiwalach na po-

ziomie lokalnym, ogólnopol-
skim i zagranicą. Dowodem na 
to są liczne nagrody i wyróżnie-
nia. Niektórzy z nich wraz z pod-
opiecznymi stanęli w szranki 
konkursowe na scenach popular-
nych programów telewizyjnych. 
Wielu ich wychowanków wybra-
ło kulturę i sztukę jako drogę ży-
ciową, wielu zrobiło już kariery 
na tym polu.

Tworzą instytucję kultury, na 
której wartość składają się takie 
wydarzenia jak: Krajowe Targi 
Jazzowe, Gościniec Łomżyński, 
turniej tańca „Wirująca Strefa”, 
Łomżyńska Jesień Kulturalna, 
Łomżyńskie Wieczory Kabareto-
we, Cafe Kultura, Ogólnopolski 
Konkurs Poetycki im. Jana Kulki, 
Konfrontacje Teatrów Młodzie-
żowych, spotkania z kulturą Off 
Road, przeglądy muzyczne So-
undtrack i Big Bit, cykliczne kon-
certy „Gwiazdka z nieba”, „Przy-
jaciele Pani Hani”.

Zbudowali własne, rozpozna-
walne od dziesięcioleci marki, np.: 
Galeria Pod Arkadami, galeria Bo-
nar, klub Pop Art., Czarny Teatr Si-
vina II, Studio Piosenki Pop Art., 
Studio Wokalne Emdek, Teatr Ak-
tywny, formacja taneczna Crazy 
Twisting Group, chór Amici.

Tworzyli i tworzą instytucję, 
która nie miała szczęścia do lo-
kali, ale miała szczęście do ludzi. 
Niektórych nie ma już wśród nas, 
niektórzy znaleźli swe miejsce 
gdzie indziej, ale większość pra-
cowników od ponad dwudzie-
stu lat stanowi zgrany, twórczy 
zespół. Wszyscy solidarnie od 
czterdziestu lat, nie bacząc czę-
sto na materialne problemy, ro-
bili i robią swoją dobrą robotę na 
rzecz łomżyńskiej kultury.

Galę nagród prezydenta 
Łomży zakończył występ laure-
atów, czyli kapeli "Miód   na ser-
ce".                             

Najlepsza kultura to dzieło zespołowe 
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I.Sz: - U mnie było podobnie. 
Zawsze pociągały mnie tzw. mę-
skie profesje. I muszę przyznać, 
że to ogromna duma móc nosić 
mundur. On daje wiele możli-
wości. Przede wszystkim niesie-
nia pomocy ludziom. Pełnienia 
pewnej, bardzo odpowiedzialnej 
misji.

M.S: - Za co odpowiadają Państwo 
w policji?

S.Sz: - Pracujemy w Wydziale 
Ruchu Drogowego Komendy Miej-
skiej Policji w Łomży. Ja jednak 
obecnie jestem w okresie oddele-
gowania do laboratorium krymina-
listycznego, pracowni badań wy-
padków drogowych w Białymstoku. 
Dotychczasowa praca w ruchu dro-
gowym uświadomiła mi, że tym 
właśnie chciałbym się zajmować. 

I.Sz: - Ja również pracuję 
w Wydziale Ruchu Drogowe-
go Komendy Miejskiej Policji 
w Łomży. Moja służba przede 
wszystkim polega na patrolo-
waniu głównych ciągów komu-
nikacyjnych oraz naszego całe-
go powiatu, a zwłaszcza miasta. 
Zwracam uwagę na popełniane 
wykroczenia przez pieszych, ro-
werzystów oraz kierowców, a tak-
że inne przestępstwa, które dzieją 
się w naszej okolicy. I, co ciekawe, 
to, co my zrobimy na drodze, gdy 
zdarzy się wypadek, jak sporzą-
dzimy dokumentację, jest następ-
nie przekierowywane do miejsca, 
w którym pracuje mąż. To, co my 
zrobimy na drodze i to, co zrobi 
właśnie laboratorium kryminali-
styczne, spina się w jedną „teczkę”.

M.S: - Kolejny element, który łączy?
I.Sz: - Tak.
S.Sz: - Dokładnie.

M.S: - Jeżeli mogę zapytać... Jak ra-
dzicie sobie Państwo z łączeniem tylu 
obszarów działania? Wspólna praca 
i dom. Czy to jest możliwe w ogóle do 
pogodzenia?

S.Sz: - Godzimy to niemalże 
już od 9 lat. To jest możliwe, jak 
najbardziej. Oczywiście tutaj bar-
dzo pomocna jest rodzina. Szcze-
gólnie babcie, które pod naszą 
nieobecność zajmują się dzieć-
mi. Nie jest łatwo. Niejednokrot-
nie służba się przedłuża i wtedy 
te wszystkie plany trzeba szybko 
skorygować i wykonać telefon 
z zapytaniem: babciu zostaniesz 
dłużej? Niemniej jednak jeste-
śmy doskonałym przykładem, że 
można to pogodzić. Nie jest ła-
two, ale gdy się chce to można to 
zrobić, bo przecież warto.

I.Sz: - Fakt, że obydwoje je-
steśmy funkcjonariuszami rze-
czywiście może, według kogoś, 
stanowić niedogodność. Jednak, 
gdy jest dwoje ludzi i każdy ma 
inny charakter, to bezwzględ-
ne jest dążenie do kompromi-
su. Związek wymaga pewnych 

ustępstw. Gdy coś się przedłuża, 
trzeba przejąć część tych obo-
wiązków i poradzić sobie sa-
memu, chociażby zawieźć dzie-
ci do rodziców czy je odebrać. 
Życie poza pracą skupia się 
przede wszystkim na dwójce na-
szych dzieci. Trzeba z nimi być, 
a nie tylko przebywać. I nawet ze 
względu na nie trzeba się rozu-
mieć i wypracować kompromis. 
A muszę przyznać, że w naszym 
życiu ciągle coś się dzieje i bez 
wzajemnego wsparcia nie daliby-
śmy sobie po prostu rady.

M.S: - Właśnie o to chciałam zapytać... 
Czy to, że doskonale znacie specyfikę 
swojej pracy ułatwia zrozumienie tej 
drugiej strony?

I.Sz: - Mi bardzo ułatwia. 
Myślę, że gdybyśmy pracowa-
li w różnych miejscach i tylko 
jedno z nas byłoby funkcjona-
riuszem, moglibyśmy mieć mały 
problem ze zrozumieniem tego. 
Zdarzają się przeróżne sytuacje 
i tak mi się wydaje, iż to, że rozu-
miemy jak potrafi wyglądać służ-
ba jest sporym atutem.

S.Sz: - Jak najbardziej. Kie-
dy żona wychodzi do pracy, 
ja doskonale zdaję sobie spra-
wę, że może jej się przedłużyć. 
I mam zupełnie inne nastawie-
nie. Wiem, że gdy dostanę tele-
fon będę musiał wziąć na siebie 
część obowiązków i jestem na to 
przygotowany.

M.S: - Podobno policjantem się jest, 
a nie bywa. Kiedy trzeba bronić po-
rządku na ulicy nawet poza godzina-
mi służby – funkcjonariusze działają. 
A jak wygląda to w Państwa przypad-
ku? Wracacie ze służby i zapominacie 
o mundurze? Czy jednak jest on obec-
ny w Państwa domu?

S.Sz: - Oczywiście, że jest obec-
ny. Policjantem jesteśmy 24 go-
dziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 
przez 365 dni w roku. Czego przy-
kładem może być sytuacja, której 
osobiście doświadczyliśmy. Dzień 
przed narodzinami naszego dziec-
ka wybraliśmy się z żoną na zakupy. 
Przed nami jechał samochód, któ-
ry dziwnie manewrował. Kierujący 
pojazdem zjeżdżał do lewej strony, 
hamował, bardzo długo zjeżdżał ze 
skrzyżowania. Od razu padło po-
dejrzenie, że może być nietrzeź-
wy. Kiedy zatrzymał się na jed-
nym ze skrzyżowań, ja wybiegłem 
i uniemożliwiłem mu dalszą jazdę. 
W tym czasie żona poinformowa-
ła dyżurnego o zaistniałym zdarze-
niu. I faktycznie nasze przypusz-
czenia się potwierdziły. Pan był 
bardzo mocno nietrzeźwy.

M.S: - Policja z zasady jest raczej mę-
skim zawodem. Oczywiście w więk-
szości przypadków nie ma co nawet 
porównywać tężyzny fizycznej ko-

biety do mężczyzny, ale płeć piękna 
bierze górę w wielu innych istotnych 
kwestiach. Czy obserwuje Pani, że 
do służby przystępuje coraz więcej 
kobiet?

I.Sz: - Uważam, że są takie sy-
tuacje, w których ta kobieca stro-
na się przydaje. Zdarza się, że kie-
rowcy bywają strasznie nerwowi. 
Wyskakują z auta, czasami nawet 
podnoszą głos. Gdy jednak widzą 
funkcjonariuszkę, nieco spusz-
czają z tonu. Kobiety mają nie-
zwykłą umiejetność łagodzenia 
kryzysowych sytuacji. Ponadto 
doskonale sprawdzamy się w zda-
rzeniach, w których uczestniczą 
dzieci czy inne kobiety. Mnie 
znacznie łatwiej jest je zrozumieć. 
Spojrzeć chociażby z perspek-
tywy matki. Niekiedy po prostu 
trzeba wziąć na ręce to dziecko 
i przytulić, a matce powiedzieć, 
że wszystko będzie dobrze, że ma 
w nas wsparcie, a nie nie tylko pa-
trzy w twarze służbistów. 

M.S: - Bo funkcjonariusz, to przede 
wszystkim człowiek?

I.Sz: - Tak, i powinien przede 
wszystkim kierować się empatią 
względem drugiego człowieka. 
Nie tylko dlatego, że musi wy-
konać swoją pracę, bo po drugiej 
stronie może być każdy z nas, na-
wet ja czy mój mąż. 

M.S: - A jak mężczyźni reagują na ko-
biety w mundurach?

I.Sz: - Myślę, że obecnie ko-
biety są w policji znacznie bar-
dziej doceniane niż kiedyś. Sto-
sunek mężczyzn do kobiet się 
wyrównuje. Kiedy sama wstępo-
wałam do Policji, jak każdy po 
szkole, byłam zestresowana. Nie 
wiedziałam jak to będzie wyglą-
dało. Jednak doświadczenie, czyli 
praca z ludźmi, ogromnie budu-
je pewność siebie. Po tych prze-
pracowanych latach stajemy się 
w jakiś sposób profesjonalistami 
w swojej dziedzinie. 

M.S: - I często kobiety mają pod sobą 
mężczyzn?

I.Sz: - Tak też tak bywa. Są ta-
kie sytuacje. 

M.S: - A z perspektywy mężczyzn? Ko-
bieta i mundur… To pasuje do siebie?

S.Sz: - Przyznam szczerze, że to 
postrzeganie jest różne. Niektórzy 
mówią otwarcie, że kobieta nie po-
winna pracować w Policji, w ogó-
le w służbach mundurowych. Ale 
oczywiście są również tacy, któ-
rzy wręcz przeciwnie, tak jak ja, 
uważają, że kobiety powinny pra-
cować w służbach mundurowych. 
Uważam, że bardzo dobrze radzą 
sobie w policji. Niejednokrotnie 
nawet lepiej niż mężczyźni. Mó-
wię tu o wielu aspektach. Przykła-
dem może być moja żona Iwona, 

która łączy pracę policjanta z rolą 
żony i mamy dwójki małych dzieci. 
A przecież funkcjonariusz to praca 
zmianowa. W przypadku mojej 
żony to również praca na pierw-
szej linii, na drodze. Niejednokrot-
nie widzę jak bardzo jest zmęczo-
na tym natłokiem obowiązków. 
Zresztą sama o tym mówi. Mimo 
wszystko wstaje rano i - co niesa-
mowite - ma jeszcze więcej siły 
i motywacji do działania.

M.S: - Czyli daje sobie radę?
S.Sz: - Codziennie toczy pe-

wien bój, dając sobie doskonale 
radę.

M.S: - To prawda, co mówi mąż?
I.Sz: - Powiem szczerze, że im 

więcej mam obowiązków, tym 
bardziej jestem zorganizowana 
i gotowa do działania. A im wię-
cej mam czasu wolnego, tym 
trudniej wszystko skoordynować. 
Każdego dnia wstaję o 5 rano. 
Wiem, że muszę opuścić łóżko, 
spakować dzieci, odwieźć do bab-
ci i stawić się w pracy. Właściwie 
jedynym minusem dla mnie, jako 
matki, jest to, że nie wiem, o któ-
rej skończę służbę. Czy będzie to 
stała godzina czy może służba się 
przedłuży. Oczywiście takie sytu-
ację wyjątkowe, choć nieczęsto, 
ale jednak się zdarzają. 

M.S: - Czy dziś podjęlibyście Państwo 
taką samą decyzję, co 10 lat temu? 
I wciąż uważacie, że warto wstąpić 
w szeregi policji i założyć mundur?

S.Sz: - Dopiero jak ktoś spró-
buje, to sam oceni jak jest faktycz-
nie. Ja z perspektyw czasu na pew-
no nie żałuję. Mundur jest moim 
spełnieniem marzeń. Mój charak-
ter, moje postrzeganie świata zu-
pełnie się zmieniło. To co ludzie 
obserwują w telewizorach, dla nas 
jest codziennością. Wielu aspek-
tów i szczegółów interwencji czy 
zdarzeń nie widzą, nie znają, a one 
ogromnie zmieniają człowieka. 
Taki prosty przykład... Kierując 
samochodem, ja mam większą 
wyobraźnię. Jestem świadomy, że 
jadąc leśną drogą mogę w każdej 
chwili dostrzec przed maską dzi-
kie zwierze. Albo gdy zbliżam się 
do skrzyżowania i widzę pojazd, 
który chce się włączyć do ruchu, 
to wiem, że muszę zastosować 
względem niego zasadę ograni-
czonego zaufania. On w każdej 
chwili może na przykład wymusić 
pierwszeństwo przejazdu. Jestem 
też na to przygotowany.

I.Sz: - Moim zdaniem warto. 
To jest bardzo interesująca praca 
i nawet w takim spokojnym mie-
ście, jak Łomża bardzo dużo się 
dzieje. Dlatego, niezależnie czy ta 
myśl o wstąpieniu do policji kieł-
kuje w kobiecie czy w mężczyźnie, 
to uważam że warto jej posłuchać. 

S.Sz: - Co więcej, chyba każ-
dy z nas chciałby mieć takie po-
czucie satysfakcji z tego, że ko-
muś pomógł, a nawet nierzadko 
uratował życie. A to w człowieku 
zostaje na zawsze. To poczucie, 
że stanął na wysokości zadania 
i uratował komuś zdrowie czy ży-
cie.

M.S: - Przypuszczam, że gdy wstępuje 
się do służby mundurowej, to przy-
świecają człowiekowi pewne ideały, 
misja. Czy one po tych kilku, kilkuna-
stu czy kilkudziesięciu latach wciąż są 
żywe?

S.Sz: - Uważam, że one tkwią 
w nas cały czas. To poczucie, że po-
winniśmy być dla ludzi, nie umiera 
w miarę odbytego stażu i lat pracy. 
Choć wielu postrzega policję jako 
tych, którzy są po to, aby karać, 
to proszę mi wierzyć, że to tylko 
mit. Jesteśmy po to, by pomagać 
zawsze i w każdej sytuacji. Można 
zadzwonić, a dyżurny wyśle patrol 
czy to na jakąś interwencję czy na 
inne zdarzenie. My zawsze jeste-
śmy. Przyjedziemy i pomożemy.

I.Sz: - A nawet w typowej sy-
tuacji, kiedy nakładamy mandat 
karny, czasem ktoś uważa, że to 
nie fair, a my jednak chcemy bar-
dziej mu pewną rzecz wpoić na 
stałe, zwiększyć jego świadomość 
nawet, gdy ta kara w danym mo-
mencie wydaje się mu niespra-
wiedliwa. Może jednak po chwili 
refleksji czegoś nauczy się na przy-
szłość: nie będzie jechał za szyb-
ko, bo może ktoś mu wybiec na 
jezdnię, bo mogę kogoś potrącić, 
przejechać zwierzę, czy uderzyć 
w drugi samochód i doprowadzić 
do tragedii. Nawet tak krytykowa-
ny obowiązek zapinania pasów. To 
naprawdę ważne, a nie żadna „szy-
kana policyjna”, bo to stwierdzo-
ny fakt, że ludzie w pasach dużo 
częściej wychodzą ze zdarzeń bez 
szwanku. Wielką zmorą naszych 
dróg są także telefony komórkowe 
i mobilne urządzenia internetowe.

M.S.: - Czasami decydują ułamki se-
kund...

I.Sz.: - Bywa, że nawet nie wie-
my, co się wydarzyło na drodze...

M.S: Czego zatem mogę Państwu ży-
czyć? Wiem że na pewno miłości i zro-
zumienia. Czy czego jeszcze?

S.Sz: - Można nam życzyć 
także zdrowia i co najważniej-
sze…  Tyle samo powrotów, co 
wyjazdów. 

Wszystkim dla których miłość 
jest ważna, i niezależnie  

od tego, czy noszą mundury 
czy nie, życzymy czułości  
nie tylko 14 lutego,  

ale każdego 
dnia w roku.

rozmowa

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

Miłość i mundur. Droga, która ich połączyła
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„Mission: Impossible", film 
z 1996 roku to także dziś prawie 

dwie godziny znakomitej 
rozrywki wypełnionej 
nie tylko doskonałymi 

efektami specjalnymi, ale 
przede wszystkim sprawnie 

skonstruowaną intrygą obfitującą 
w nieoczekiwane zwroty akcji.

CIA dociera do informacji o podwój-
nym agencie, który zamierza sprzedać 
listę z nazwiskami wszystkich szpiegów 
amerykańskiego wywiadu. Władze agen-
cji zrobią wszystko, żeby go powstrzymać. 

Do Pragi wysłana zostaje grupa ope-
racyjna dowodzona przez Jima Phelpsa 
( Jon Voight), której zadaniem jest zdema-
skowanie zdrajcy. Niestety akcja kończy 
się ogromnym niepowodzeniem. O zdra-
dę zostaje oskarżony tajny agent Ethan 
Hunt (Tom Cruise). Niewinny mężczy-
zna musi teraz zrobić wszystko, żeby oczy-
ścić się z zarzutów i powstrzymać wroga 
zanim będzie za późno.

To widowiskowy film szpiegowski, 
który zdobył miliony fanów na całym 
świecie i wylansował trzykrotnie nomi-
nowanego do Oscara Toma Cruise’a na 
gwiazdę kina akcji. Wysokobudżetowa 
produkcja porywa doskonałymi efekta-
mi specjalnymi oraz zapierającymi dech 
w piersiach scenami pościgów.

Scenariusz jest prosty i posiada wiele 
bzdur, które o dziwo nie przeszkadzają 
w oglądaniu filmu. Nie ma co ukrywać, 
ten film ogląda się wyłącznie dla kaska-
derskich popisów Toma Cruise’a. To, co 
ten aktor wyprawia na ekranie, przecho-
dzi ludzkie pojęcie – czytamy w recenzji 
portalu naekranie. Każdy skomplikowa-
ny skok, sekwencja walki, pilotowanie 
helikoptera… generalnie wszystko, co 
widzicie na ekranie, aktor wykonał sam 
bez żadnego dublera. Kosztowało go to 

zdrowie. W czasie kręcenia sekwencji po-
ścigu po dachach w Londynie, przez źle 
wykonany skok Cruise złamał kostkę. Re-
żyser wykorzystał ten fragment w filmie. 
Uważny widz zobaczy, że po wylądowaniu 
na dachu Hunt utyka i to nie było udawa-
ne. Wiedząc to wszystko, zupełnie inaczej 
odbiera się tę produkcję. To istny show 
jednego aktora, który z wiekiem staje się 
jeszcze lepszy w tym, co robi. 

Cruise czyli Ethan Hunt, uciekając 
przed rządowymi zabójcami, włamuje się 
do najbardziej chronionego sejfu CIA. 
Przeczepiony do dachu pędzącego niczym 
pocisk pociągu, pędzi, by być jeden krok 
przed osobami, które go ścigają… i zbli-
żyć się do odkrycia szokującej prawdy.

Odpowiedzialny za reżyserię, wyróż-
niony Srebrnymi Lwami w Wenecji Brian 
De Palma zadbał o najmniejsze szczegóły, 
co przyczyniło się do ogromnego sukcesu 
obrazu. 

Zaledwie trzydziestoparoletni Tom 
Cruise miał na początku lat 90. niemal 
wszystko: gwiazdorski status, nominację 
do Oscara, Złoty Glob, a na koncie mi-
liony dolarów i co najmniej parę tytułów, 
które z czasem zyskają status klasycznych 
lub kultowych. Ale aby ze swojego nazwi-
ska uczynić rozpoznawaną markę, która 
przetrwa tąpnięcia na rynku, brakowało 
mu wyrazistej serii filmowej. Cruise, dał 
się poznać nie tylko jako aktor , lecz tak-
że utalentowany producent – czytamy na 

stronie wprost.pl. „Mission: Impossible” 
mimo rozpasanego scenariusza ukończo-
no na czas, wydawszy mniej pieniędzy, 
niż szacowało ostrożne studio. Cruise 
miał swój hit. Wykreowany przez niego 
nieustraszony agent specjalny Ethan Hunt 
miał zostać istnym Jamesem Bondem na 
miarę nadchodzącego stulecia, Bondem 
młodzieżowym, czyli bardziej na czasie 
i luzie. 

Ciężko dokładnie określić, z czego 
wynikał ten zaskakujący sukces filmu 
Briana de Palmy. Po części mogło być to 
spowodowane powolnym zmęczeniem 
widzów Jamesem Bondem, a po części 
także tym, że oczekiwano po kinie cze-
goś nowego – pisze Altao.pl. Misja Etha-
na Hunta była zaś prosta: stworzyć nową 
serię szpiegowską, którą by ludzie oglądali 
z niegasnącym zainteresowaniem, a przy 
okazji jeszcze uratować świat. I to zada-
nie udało się spełnić, gdyż przez następne 
lata ta seria zdobyła wielką popularność, 
a w dodatku nie zaliczyła przy tym prawie 
ani jednej wpadki… 

Mission: Impossible to cykl, który 
bawi już kolejne pokolenie widzów. Na 
przestrzeni lat dostaliśmy 6 filmów, a każ-
dy z nich przepełniony był zapadającymi 
w pamięć scenami:

„Mission: Impossible” (1996), II 
(2000), III (2006), Ghost Protocol 
(2011), Rogue Nation (2015), Fallout 
(2018).

Pewnie nie wiesz...
Firm zarobił w kinach na całym świecie 

pół miliarda dolarów, kosztował 80 milio-
nów.

George'owi Clooneyowi zaproponowano 
rolę Ethana Hunta, ale ją odrzucił ze wzglę-
du na pracę w innym filmie. Kandydatami 
do tej roli byli również: Bruce Willis, John 
Travolta, Nicolas Cage, Ralph Fiennes i Mel 
Gibson.

To pierwszy film w USA, który został 
wyświetlony jednocześnie w ponad 3000 
kin.

Podczas kręcenia słynnej sceny, podczas 
której Tom Cruise zwisa z sufitu parę centy-
metrów nad ziemią, głowa Cruise'a cały czas 
stykała się z powierzchnią, dopóki nie wpadł 
on na pomysł umieszczenia w butach monet 
dla uzyskania równowagi.

Ponad trzy kilometry nadbrzeża Weł-
tawy, po obu stronach historycznego Mostu 
Karola w Pradze, musiały być specjalnie 
podświetlane, aby jak najlepiej przywołać 
atmosferę starej Europy. Przygotowania do 
zdjęć trwały dwa tygodnie, zdjęcia 12 dni. 
Jedenaście generatorów prądu zasilało setki 
świateł.

Scena, w restauracji z ogromnymi akwa-
riami była pomysłem Toma Cruise'a. We 
wszystkich zbiornikach znajdowało się szes-
naście ton wody! Cruise wykonał zadanie 
lepiej, niż próbujący wcześniej kaskaderzy.

Kristin Scott Thomas powiedziała 
o swojej roli: „Umieram na stronie dwudzie-
stej piątej scenariusza. Ale umieram w ra-
mionach Toma Cruise'a , więc warto”.

Mission: Impossible
Polsat sobota 22.55
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10 lutego 1940 roku setki miesz-
kańców Podgórza, Wygody, Kraski 
i innych miejscowości wokół Łom-
ży obudziło gwałtowne łomotanie 
do drzwi. Sowieckie władze zarzą-
dziły na ten dzień pierwsze maso-
we aresztowania i wywózkę w głąb 
ZSRR, przede wszystkim na Syberie 
i do Kazachstanu. W 80. rocznicę 
dramatu w bibliotece gminy Łomża 
w Podgórzu odbyła się uroczystość 
z udziałem m. in. grupy ocalonych 
z "nieludzkiej ziemi".

- Społeczność Podgórza od dawna 
jest przykładem patriotycznych inicjatyw  
i troski o ojczystą historię. Ze szczegól-
nym zaangażowaniem miejscowa biblio-
teka i całe środowisko pielęgnuje pamięć 
o wielkiej tragedii naszego regionu w okre-
sie, kiedy trwała okupacja sowiecka. Mu-
simy to wyraźnie podkreślać: bolszewicy 
nie byli wyzwolicielami. Przynieśli prze-
śladowania, bezprawie, ucisk, zbrodnię, 
gwałt. Czcimy i upamiętniamy ofiary wy-
wózek,  oddajemy hołd tym, którzy wróci-
li i dzisiaj są wśród nas. Swoim życiem dają 
świadectwo i ostrzegają. To bohaterowie - 
powiedział Marek Olbryś, wicemarszałek 
województwa.

Od lat Wiesława Kłosińska, dyrektor 
biblioteki w Podgórzu wraz ze współ-
pracownikami, władzami gminy Łom-
ża, łomżyńskim oddziałem Związku 
Sybiraków, Instytutem Pamięci Naro-
dowej, Muzeum Pamięci Sybiru i inny-
mi sojusznikami dokumentuje ten dra-
matyczny okres historii Polski. Przy 
siedzibie biblioteki wznosi się  obelisk 
z napisem: "Pamięci Sybirakom zesła-
nym na nieludzką ziemię. Niech Do-
bry Bóg ma w swojej opiece ofiary Sy-
biru, Pomęczonych i Pomordowanych 
na Golgocie Wschodu  i Tych, którzy po 
wygnaniu znaleźli dom pod obcym nie-
bem. Wdzięczni Rodacy. Pomnik stanął 
w symbolicznym miejscu, gdzie rozpo-
częła się przymusowa gehenna miesz-
kańców Podgórza spędzonych o świcie 
10 lutego 1940 roku". Są tam także sło-
wa: "Przeżyliście by mówić o tamtym 
czasie, by nieść pamięci i dawać świa-
dectwo historii". 

Obelisk jest teraz elementem Alei Ze-
słańców Sybiru, którą tworzą także pod-
świetlone słupy z kolumnami nazwisk 
osób wywiezionych z Ziemi Łomżyńskiej 
oraz fragment toru kolejowego przypomi-
nający, że to z dworca w Łomży wyrusza-
ły na wschód bydlęce wagony wypełnio-
ne rodzinami wojskowych, policjantów, 
leśników, weteranów wojennych, działa-
czy politycznych i społecznych, wszyst-
kich, którzy mogliby skupiać wokół siebie 

przeciwników władzy sowieckiej. Wy-
wózki, tylko w tym pierwszym terminie, 
dotknęły około 1750 mieszkańców po-
wiatu łomżyńskiego.       

- Z naszego punktu widzenia były to 
osoby najbardziej zasłużone dla budowa-
nia państwa polskiego po odzyskaniu nie-
podległości. Władze sowieckie uznawały 
takich ludzi za niebezpiecznych, nawet 
gdy byli to starcy czy dzieci, i starannie 
przygotowały tę akcję, łącznie z wymazy-
waniem pamięci o tych rodzinach. Wy-
wózki uczyniły niepowetowane straty dla 
Polski - podkreślił historyk Krzysztof Sy-
chowicz  z białostockiego IPN. 

W jednym z wagonów jechał na Sybe-
rię  urodzony dwa tygodnie wcześniej Je-
rzy Szymanowski.

- Mama własnym ciałem musiała su-
szyć to, co dawało się wykorzystać jako 
pieluchy. Miałem 6,5 roku, kiedy wraca-
liśmy. Pamiętam rzeczy, których zapo-
mnieć nie sposób. Na przykład  2,5 me-
tra śniegu, który napadał przez jedną noc. 
Tak naprawdę prosiliśmy o ten śnieg, bo 
wtedy włączało się ogrzewanie, chociaż 
po śniegu przychodziły wilki i zagląda-
ły do okien, Kiedy przyszła wiosna,  były 
pełne ryb wodne zbiorniki w pradolinie 
Irtysza. Pakowaliśmy je nawet gołymi rę-
kami w co się dało, potem było ich czysz-
czenie i suszenie. trzeba było dużo soli. 
Cudowne to było jedzenie. Dla dziec-
ka wtedy najważniejsze było, żeby nie 

być głodnym, na przykład skórkę chleba 
smoktać tak, żeby starczyło na trzy dni. 
Niezbyt  jednak lubię o tym mówić. Stra-
ciłem tam ojca rozstrzelanego za ucieczkę 
z obozu - opowiadał Sybirak.        

Uroczystość w Podgórzu zgromadziła 
wielu przedstawicieli życia publicznego. 
Parlament  reprezentowali senator Marek 
Adam Komorowski oraz poseł Lech An-
toni Kołakowski.

- Pamięć i prawda. Bolesna i dużo nas 
ucząca o tych czasach, które minęły i nigdy 
nie chcielibyśmy, aby powróciły. Dziękuję 
władzom gminy Łomża i kierownictwu bi-
blioteki w Podgórzu, że w tak godny spo-
sób oddajemy hołd ludziom, dzięki którym 
żyjemy w wolnej Polsce - mówił senator. - 
Pamiętamy jak okrutny los spotkał, ludzi, 
którzy byli solą tej ziemi Cieszę się, że mo-
żemy brać udział w tak pięknej lekcji histo-
rii z ich udziałem - dodawał poseł.

Uroczystości rozpoczęły się mszą 
w świątyni  w Podgórzu z homilią księdza 
Andrzeja Mikuckiego, dyrektora Caritas 
Diecezji Łomżyńskiej osnutą wokół słów 
o ludziach, którzy są solą ziemi i światłem 
świata.  

- To 20 procent  ludności wywiezio-
nej stąd  na syberyjski mróz. Pochodzę 
z wioski Obrytki w parafii Przytuły. Znam 
dwóch świadków tamtych wydarzeń. Mu-
sicie wszyscy być tak, jak oni odważnymi 
źródłami polskiej historii. Przekazujcie 
tę  bolesną pamięć narodu polskiego, wy-
chowujcie dzieci, aby pamiętały - apelo-
wał kapłan.       

Hołd ofiarom zsyłek złożyli kwiatami 
i zniczami przedstawiciele samorządów  
różnych szczebli, m. in. radny Sejmiku 
Piotr Modzelewski, wicestarosta Maria 
Dziekońska, wójt gminy Łomża Piotr 
Kłys, radni, reprezentanci instytucji i or-
ganizacji. Szczególnie poruszającym ak-
centem dalszej części uroczystości było 
przedstawienie przez dyrektor Wiesławę 
Kłosińską listy Sybiraków, którzy jako 
dzieci trafili na nieludzką ziemię, zdołali 
wrócić  i przyczynili się do upamiętnienia 
świadectwo przeszłości.

- Danuta Pieńkowska-Wolfart, Leon 
Wagner, Nina Żyłko, Henryk Wagner, 
Irena Boryszewska,  Feliks Babiel, Marian 
Paliwoda, Jerzy Szymanowski, Stefania 
Zabielska, Feliksa Keniksman, Roman 
Kalista, Stanisław Świderski, Jan Trusz-
kowski - odczytała kolejne nazwiska  
Wiesława Kłosińska. 

Obecni na spotkaniu Sybiracy otrzy-
mali pamiątkowe dokumenty oraz wyda-
ny przez Muzeum Pamięci Sybiru album 
"Sybir ołówkiem Aliny Maliszewskiej". 
Autorka - jak przedstawia wydawca - iko-
na polskiej animacji filmowej i docenia-
na scenografka.  Jednak zanim stała się 
uznaną artystką, przeżyła gehennę zwią-
zaną z zesłaniem 13 kwietnia 1940 roku. 
Z uwagi na przeszłość ojca, który jako 
były legionista został uwięziony przez 
Sowietów, wraz z matką i bratem zosta-
ła wywieziona do Kazachstanu. Przela-
nie obrazów z pamięci na papier, stało się 
jej sposobem na uporanie się z zesłańczą 
traumą. 

Przeżyli, by mówić o tamtym czasie   

W uroczystościach  
w Podgórzu wzięła udział 

grupa ocalałych  
z „nieludzkiej ziemi”



„Mission: Impossible", film 
z 1996 roku to także dziś prawie 

dwie godziny znakomitej 
rozrywki wypełnionej 
nie tylko doskonałymi 

efektami specjalnymi, ale 
przede wszystkim sprawnie 

skonstruowaną intrygą obfitującą 
w nieoczekiwane zwroty akcji.

CIA dociera do informacji o podwój-
nym agencie, który zamierza sprzedać 
listę z nazwiskami wszystkich szpiegów 
amerykańskiego wywiadu. Władze agen-
cji zrobią wszystko, żeby go powstrzymać. 

Do Pragi wysłana zostaje grupa ope-
racyjna dowodzona przez Jima Phelpsa 
( Jon Voight), której zadaniem jest zdema-
skowanie zdrajcy. Niestety akcja kończy 
się ogromnym niepowodzeniem. O zdra-
dę zostaje oskarżony tajny agent Ethan 
Hunt (Tom Cruise). Niewinny mężczy-
zna musi teraz zrobić wszystko, żeby oczy-
ścić się z zarzutów i powstrzymać wroga 
zanim będzie za późno.

To widowiskowy film szpiegowski, 
który zdobył miliony fanów na całym 
świecie i wylansował trzykrotnie nomi-
nowanego do Oscara Toma Cruise’a na 
gwiazdę kina akcji. Wysokobudżetowa 
produkcja porywa doskonałymi efekta-
mi specjalnymi oraz zapierającymi dech 
w piersiach scenami pościgów.

Scenariusz jest prosty i posiada wiele 
bzdur, które o dziwo nie przeszkadzają 
w oglądaniu filmu. Nie ma co ukrywać, 
ten film ogląda się wyłącznie dla kaska-
derskich popisów Toma Cruise’a. To, co 
ten aktor wyprawia na ekranie, przecho-
dzi ludzkie pojęcie – czytamy w recenzji 
portalu naekranie. Każdy skomplikowa-
ny skok, sekwencja walki, pilotowanie 
helikoptera… generalnie wszystko, co 
widzicie na ekranie, aktor wykonał sam 
bez żadnego dublera. Kosztowało go to 

zdrowie. W czasie kręcenia sekwencji po-
ścigu po dachach w Londynie, przez źle 
wykonany skok Cruise złamał kostkę. Re-
żyser wykorzystał ten fragment w filmie. 
Uważny widz zobaczy, że po wylądowaniu 
na dachu Hunt utyka i to nie było udawa-
ne. Wiedząc to wszystko, zupełnie inaczej 
odbiera się tę produkcję. To istny show 
jednego aktora, który z wiekiem staje się 
jeszcze lepszy w tym, co robi. 

Cruise czyli Ethan Hunt, uciekając 
przed rządowymi zabójcami, włamuje się 
do najbardziej chronionego sejfu CIA. 
Przeczepiony do dachu pędzącego niczym 
pocisk pociągu, pędzi, by być jeden krok 
przed osobami, które go ścigają… i zbli-
żyć się do odkrycia szokującej prawdy.

Odpowiedzialny za reżyserię, wyróż-
niony Srebrnymi Lwami w Wenecji Brian 
De Palma zadbał o najmniejsze szczegóły, 
co przyczyniło się do ogromnego sukcesu 
obrazu. 

Zaledwie trzydziestoparoletni Tom 
Cruise miał na początku lat 90. niemal 
wszystko: gwiazdorski status, nominację 
do Oscara, Złoty Glob, a na koncie mi-
liony dolarów i co najmniej parę tytułów, 
które z czasem zyskają status klasycznych 
lub kultowych. Ale aby ze swojego nazwi-
ska uczynić rozpoznawaną markę, która 
przetrwa tąpnięcia na rynku, brakowało 
mu wyrazistej serii filmowej. Cruise, dał 
się poznać nie tylko jako aktor , lecz tak-
że utalentowany producent – czytamy na 

stronie wprost.pl. „Mission: Impossible” 
mimo rozpasanego scenariusza ukończo-
no na czas, wydawszy mniej pieniędzy, 
niż szacowało ostrożne studio. Cruise 
miał swój hit. Wykreowany przez niego 
nieustraszony agent specjalny Ethan Hunt 
miał zostać istnym Jamesem Bondem na 
miarę nadchodzącego stulecia, Bondem 
młodzieżowym, czyli bardziej na czasie 
i luzie. 

Ciężko dokładnie określić, z czego 
wynikał ten zaskakujący sukces filmu 
Briana de Palmy. Po części mogło być to 
spowodowane powolnym zmęczeniem 
widzów Jamesem Bondem, a po części 
także tym, że oczekiwano po kinie cze-
goś nowego – pisze Altao.pl. Misja Etha-
na Hunta była zaś prosta: stworzyć nową 
serię szpiegowską, którą by ludzie oglądali 
z niegasnącym zainteresowaniem, a przy 
okazji jeszcze uratować świat. I to zada-
nie udało się spełnić, gdyż przez następne 
lata ta seria zdobyła wielką popularność, 
a w dodatku nie zaliczyła przy tym prawie 
ani jednej wpadki… 

Mission: Impossible to cykl, który 
bawi już kolejne pokolenie widzów. Na 
przestrzeni lat dostaliśmy 6 filmów, a każ-
dy z nich przepełniony był zapadającymi 
w pamięć scenami:

„Mission: Impossible” (1996), II 
(2000), III (2006), Ghost Protocol 
(2011), Rogue Nation (2015), Fallout 
(2018).

Pewnie nie wiesz...
Firm zarobił w kinach na całym świecie 

pół miliarda dolarów, kosztował 80 milio-
nów.

George'owi Clooneyowi zaproponowano 
rolę Ethana Hunta, ale ją odrzucił ze wzglę-
du na pracę w innym filmie. Kandydatami 
do tej roli byli również: Bruce Willis, John 
Travolta, Nicolas Cage, Ralph Fiennes i Mel 
Gibson.

To pierwszy film w USA, który został 
wyświetlony jednocześnie w ponad 3000 
kin.

Podczas kręcenia słynnej sceny, podczas 
której Tom Cruise zwisa z sufitu parę centy-
metrów nad ziemią, głowa Cruise'a cały czas 
stykała się z powierzchnią, dopóki nie wpadł 
on na pomysł umieszczenia w butach monet 
dla uzyskania równowagi.

Ponad trzy kilometry nadbrzeża Weł-
tawy, po obu stronach historycznego Mostu 
Karola w Pradze, musiały być specjalnie 
podświetlane, aby jak najlepiej przywołać 
atmosferę starej Europy. Przygotowania do 
zdjęć trwały dwa tygodnie, zdjęcia 12 dni. 
Jedenaście generatorów prądu zasilało setki 
świateł.

Scena, w restauracji z ogromnymi akwa-
riami była pomysłem Toma Cruise'a. We 
wszystkich zbiornikach znajdowało się szes-
naście ton wody! Cruise wykonał zadanie 
lepiej, niż próbujący wcześniej kaskaderzy.

Kristin Scott Thomas powiedziała 
o swojej roli: „Umieram na stronie dwudzie-
stej piątej scenariusza. Ale umieram w ra-
mionach Toma Cruise'a , więc warto”.

Mission: Impossible
Polsat sobota 22.55
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dla siebie
Zapach kobiety

TV4 piątek 23.10, niedziela 22.10

Dramat obyczajowy. Charlie, uczeń college'u, podczas 

długiego weekendu podejmuje się opieki nad 

niewidomym, zgorzkniałym pułkownikiem Frankiem 

Slade'em. Ekscentryk zamierza spędzić świąteczne dni 

w Nowym Jorku. Film dostał cztery nominacje do Oscara, 

ale tylko jedną statuetkę dla Ala Pacino.

Ukryty wróg 
TV Puls piątek 23.50

Thriller. Popularna aktorka Emily odpoczywa wraz 

z mężem na śródziemnomorskiej wyspie. Pewnego 

wieczoru ich spokój zakłóca dziewczyna, która twierdzi, 

że jej chłopak właśnie zginął w wypadku. Robert 

postanawia jej pomóc i zaprasza ją do swojego domu. 

Zachowanie dziewczyny sprawia, że Emily zaczyna bać się 

nie tylko o swoje małżeństwo, ale także o... życie.

Jack Frost
TVN7 sobota 12.50

Kariera muzyczna jest najważniejsza w życiu Jacka 

Frosta. Mężczyzna zaniedbuje żonę Gabby i 11-letniego 

synka Charliego. Ginie w wypadku samochodowym. Rok 

później, w przeddzień świąt Bożego Narodzenia wraca do 

rodziny, wcieliwszy się w postać śniegowego bałwana

Kosmiczni kowboje
TVN7 sobota 17.20

SF. Rosjanie stracili kontrolę nad starym satelitą. Jeżeli 

uderzy on w Ziemię, może dojść do tragedii. Rosja prosi 

specjalistów z NASA o pomoc. W kosmos wyrusza grupa 

amerykańskich inżynierów i kosmonautów. Byłaby to 

kolejna rutynowa misja, gdyby nie pewien szczegół. 

Wśród sześcioosobowej załogi jest aż czterech emerytów. 

Metro
Stopklatka sobota 20.00

Katastroficzny. W moskiewskim metrze dochodzi do 

katastrofy. Gdy woda zalewa tunele, konstrukcja nie 

wytrzymuje napięcia. Grupa, której udaje się przeżyć, 

rozpoczyna wędrówkę, próbując wydostać się na 

powierzchnię. Wysokie oceny polskich widzów.

Kate 
i Leopold

Romantyczne 
spotkanie 

To niezwykła romantyczna baśń o kobiecie 
i mężczyźnie, których losy niespodziewanie splatają 
się ze sobą w Nowym Jorku, mimo że dzieli ich spora 
różnica wieku, bo... ponad sto lat.

Rok 1876. Leopold, zubożały angielski książę, 
który niedawno przeniósł się z wujem do Nowe-
go Jorku, uczestniczy w przyjęciu wraz z liczny-
mi pannami z zamożnych domów. Kiedy książę 
dostrzega dziwnie ubranego człowieka, próbuje 
go zatrzymać. Podążając za uciekającym niezna-
jomym, dociera do mostu. Między mężczyznami 
dochodzi do szarpaniny. Obaj wpadają do rzeki. 
Wszystko wokół zmienia się. Leopold dowiaduje 
się, że przeniósł się w XXI wiek za sprawą zafascy-
nowanego podróżami w czasie Stuarta. Wkrótce 
poznaje jego byłą dziewczynę, Kate.

Meg Ryan gra wzorcową bizneswoman, która 
spotyka na swej drodze… XIX-wiecznego księcia 
(Hugh Jackman), który przeszedł przez szczelinę 
w czasie. Żadne z nich nie wierzy już w romantycz-

ną miłość. Życie, obowiązki wynikające z pozycji 
społecznej i zawodowej, nauczyły ich dystansu do 
uczuć i cynizmu. Nie ufają już nagłym porywom 
serca.

Cała reszta jest oczywiście całkowicie przewi-
dywalna, co nie zmienia faktu, że ogląda się bardzo 
przyjemnie.

Pewnie nie wiesz...
Hugh Jackman pobierał lekcje XIX-wiecznej ety-

kiety, uczył się tańca towarzyskiego i trenował jazdę 
konną.

Kate i Leopold
Stopklatka piątek 20.00, 

niedziela 15.40

Medicus

Miłość i zdrada
Ekranizacja powieści historycznej Noaha Gordo-

na z 1986 roku, w której autor opisuje historię rozpo-
czynającą się w XI wieku, w średniowiecznej Anglii, 
gdzie szerzą się brud i głód, gdzie wyzyskuje się dzie-
ci i panuje religijny fanatyzm. Kościół bezwzględnie 
walczy z czarną magią. Hołdując zabobonom, nie 
tylko powstrzymuje rozwój wiedzy medycznej, ale 
też zaprzepaszcza dokonania starożytnych mistrzów, 
takich jak Hipokrates. 

Matka 9-letniego Roberta Cole'a umiera, bo 
ksiądz miejscowemu cyrulikowi zabrania jej leczenia 
Osierocony chłopiec przyłącza się do cwaniaka uda-
jącego medyka, który uczy go podstaw średniowiecz-
nej medycyny: jak nastawić wybity bark, upuszczać 
krew, wyrwać zęby i amputować kończyny.

Ujawnia się jego talent do leczenia i głód wiedzy, 
rozbudzony dodatkowo przez żydowskich lekarzy. 
Za ich inspiracją Rob wyrusza do Persji, by tam zo-
stać uczniem sławnego Ibn Siny, wybitnego lekarza 
i uczonego. 

To, co się wydarzy po drodze, jest nie mniej cie-
kawe, niebezpieczne i fascynujące niż to, co czeka 
Roba u celu podróży.

„Medicus" to kino w starym stylu: wielkie epickie, 
pełne rozmachu i splendoru. Film jest prawdziwą este-
tyczną ucztą wizualną w różnorodnych tonacjach. 

Pewnie nie wiesz...
Ibn Sinna jest określany również jako Avicen-

na(980-1037). To fundamentalna postać w historii 
medycyny. Był autorem 450 książek, z których wiele 
traktowało na tematy filozoficzne i medyczne, najbar-
dziej znana to „Kanon medycyny”. 

W 1999 r. hiszpańscy księgarze, którzy uczestni-
czyli w targach książki w Madrycie, wybrali książkę 
Noaha Gordona jako jedną z dziesięciu najbardziej 
ukochanych książek wszech czasów.

Medicus, TVP1 sobota 21.35



będzie się działo

Odtwórca roli Jamesa Bonda – Pierce Bro-
snan – w roli emerytowanego agenta CIA powra-
ca do gry i zostaje wplątany w międzynarodową 
intrygę! 

Po latach lojalnej służby w CIA, Peter Deve-
reaux, który jako szpieg zyskał przydomek No-
vember Man – ten, który zwiastuje zimę, a był 
nieprzejednany i okrutny, teraz, na emeryturze, 
cieszy się spokojnym życiem w Lozannie.

Jego kilkuletni, błogi odpoczynek zostaje 
gwałtownie przerwany podczas odwiedzin byłe-
go szefa. Mężczyzna prosi go o powrót do służby 
i daje mu niezwykle ważne zadanie. Peter ma po-
jechać do Moskwy, aby wydostać stamtąd swoją 
dawną znajomą – agentkę Alice Fournier , której 
udało się przeniknąć do środowiska rosyjskiego 
prezydenta i zdobyć cenne informacje na jego te-
mat. Rozpoczyna się śmiertelnie niebezpieczna 
gra, w której celem jest poszukiwanie prawdy...

Pewnie nie wiesz...
To ekranizacja powieści „There Are No Spies” 

Billa Grangera z 1987 roku, której akcja dzieje się 
w Berlinie. Miejscem filmowych wydarzeń jest nato-
miast Belgrad (Serbia). Lokacja została zmienio-
na, gdyż filmowanie w Niemczech było za drogie.

Kiedy po przemówieniu Arkady Fedorov opusz-
cza Dumę Państwowej Federacji Rosyjskiej, w tle za 
nim można zobaczyć herb... Serbii.

Data urodzenia podana w aktach Petera Deve-
reaux (Pierce'a Brosnana ) to 16 maja 1953 r czy-
li... prawdziwa data urodzenia Brosnana.

Listopadowy człowiek
TV Puls sobota 20.00

Bruce Willis w roli zblazowa-
nego stróża prawa, który bierze się 
w garść i konsekwentnie wymierza 
przestępcom sprawiedliwość. 

Prywatny detektyw Joe Hallen-
beck (Willis) znajduje się w trud-
nym położeniu, bo wskutek niefor-
tunnego splotu okoliczności pada na 
niego podejrzenie o morderstwo.

Przyjął zlecenie ochrony tan-
cerki Cory (Halle Berry) z klubu 
nocnego, ale zleceniodawca zginął 
na skutek eksplozji ładunku wybu-
chowego w swoim samochodzie. 
Joe staje się pierwszym podejrza-
nym tej rzekomej zbrodni w afek-
cie. Nie udaje mu się również Cory 
uchronić od śmieci. Joe razem 
z chłopakiem Cory, niejakim Jim-
my Dixem (bardzo dobry Damon 
Wayans), postanawia rozwikłać te 
sprawy i oczyścić się z podejrzeń....

Pewnie nie wiesz...
Na planie ciągle dochodziło do 

scysji między Willisem, reżyserem, 
scenarzystą, producentem, mówio-
no, że w jednym miejscu spotkała 
się „nadmierna liczba samców 
alfa”. 

Producent i Bruce Willis zmienili 
fragmenty scenariusza na które sce-
narzysta się nie godził, ale był stra-
szony zwolnieniem i konsekwencjami 
finansowymi.

Podczas kręcenia na stadionie 
w Los Angeles, na skutek bałaga-
nu organizacyjnego, setki statystów 
przyszły na plan kiedy nie byli po-
trzebni. Odmówiono im zapłaty. Za-
częły się zamieszki, musiano wezwać 
specjalne oddziały policji do rozpra-
szania tłumów.

W filmie ginie 27 osób.

Listopadowy 
człowiek

Po dwóch  
stronach barykady

Ostatni cesarz

Bezwolny  
i nieszczęśliwy

Film opowiadający o burzliwym życiu Pu Yi ostatniego cesarza 
Chin.

Wstępuje na tron w 1908 roku. Ma wtedy tylko 3 lata i jest ma-
łym, przerażonym chłopcem. Żyje w zamkniętym świecie etykiety 
dworskiej, z zakazem opuszczania swojej siedziby. Przybycie na 
dwór angielskiego nauczyciela otwiera mu oczy. Reginald Johnston 
(Peter O'Toole) wyzwala w nim fascynację kulturą zachodu i skła-
nia do marzeń o świecie poza murami pałacu. 

W latach 20-tych XX wieku do władzy dochodzą republikanie 
i wypędzają Pu Yi z Zakazanego Miasta. Młodzieniec staje się ma-
rionetką w rękach Japończyków.

Nowo powstałe komunistyczne władze Chin Ludowych 
aresztują go, pozbawiają tytułu i skazują na ciężki obóz pracy. Po 
wyjściu z niewoli Pu Yi zostaje pracownikiem ogrodu botanicznego 
w Pekinie. 

Film nakręcono na podstawie pamiętników cesarza i jego na-
uczyciela Reginalda. 

Obraz w reżyserii Bernardo Bertolucciego zdobył w 1988 roku 
aż 9 Oscarów (najlepszy film, reżyser, scenariusz, muzyka, scenogra-
fia, kostiumy, zdjęcia, dźwięk, montaż), otrzymał też 4 Złote Globy 
i znakomite oceny krytyków na całym świecie.

Pewnie nie wiesz...
W filmie wystąpiło aż 19 tys. statystów.
Reżyser odbył wiele wywiadów z różnymi osobami, które zetknęły 

się z ostatnim cesarzem – m.in. z naczelnikiem więzienia i kamerdyne-
rem.

Buddyjscy lamowie, którzy występują w tym filmie, nie mogą być 
dotykani przez kobiety – toteż do ich ubierania zatrudniono specjal-
nych garderobianych.

2000 żołnierzy grało w scenach zbiorowych. Każdy dostał dodatek 
do żołdu w wysokości... trzech i pół dolara.

To pierwszy zachodni film fabularny, który zawiera sceny kręcone 
w prawdziwym Zakazanym Mieście.

Ostatni cesarz
TVP Kultura piątek 20.30

Ostatni skaut

Na początek 
dwa 

morderstwa
Ostatni skaut, TVN piątek 22.35



Ziemia Łomżyńska, tu wiele się dzieje

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

Nazwisko dziedziczymy po przod-
kach i jest ono wspólne dla całej rodziny. 
Niegdyś, co ważne np. w badaniach ge-
nealogicznych, były jednak dwa odstęp-
stwa od tej reguły: 

– w przypadku dzieci panieńskich 
niemowlę posiadało nazwisko matki;

– w przypadku, gdy rodzice dziecka 
nie byli znani, nazwisko było nadawane 
przez władze administracyjne lub szpi-
talne.

Funkcją nazwiska jest wyróżnie-
nie danej jednostki w środowisku ludz-
kim, czyli jej identyfikacja. We współ-
czesnym świecie sprawą oczywistą jest 
posiadanie nazwiska i nie istnieje moż-
liwość egzystencji bez tego czynnika na-
szej tożsamości. W przeszłości wygląda-
ło to jednak nieco inaczej.

Bardzo ciekawa była droga kształ-
towania się zarówno pojęcia nazwiska 
jak i jego znaczenia. Nasi przodkowie 
w różnorodny sposób nazywali jednost-
ki. Oczywiste jest, że na początku do 
identyfikacji wystarczyło samo imię. Z 
czasem jednak zaczęto używać wyra-
żeń, które dokładniej charakteryzowa-

ły konkretną osobę. Informowały one o 
jej pochodzeniu (np. Edel ‘szlachetny’, 
Hungaris ‘Wegier’, Czech, Krakowiak), 
wyglądzie (Czarny, Niski, Rudek), 
usposobieniu (Chrzan, m.in. ‘czło-
wiek niemiły’; Dobek ‘stosowny, zdat-
ny’, ‘waleczny, dzielny’; Dziarski darski 
‘żywotny, silny’), roli w społeczeństwie 
(Amonn ‘dzierżawca, zarządca dobra-
mi państwowymi’, Gierwat od niem. n. 
os. Gerwald, Gerwat od stwniem. gēr 
‘oszczep’ + wart ‘stróż, strażnik’), a tak-
że zawodzie (np. Cieślik od ‘cieśla, cie-
ślica ‘siekiera ciesielska’; Piwowarski, 
Zduńczyk), jaki wykonuje. Już w progu 
XIII w. zaistniała potrzeba ubogacenia 
nazewnictwa, która wyniknęła na sku-
tek przyrostu ludności oraz zmiany sy-
tuacji społecznej. Sam wyraz nazwisko 
pojawił się w XVI w., ale odnosił się do 
jakiegokolwiek terminu określającego 
ludzi, obiekty geograficzne, miejsca, a 
także rośliny. Można by więc uznać, że w 
wiekach dawnych odpowiednikiem dzi-
siejszego wyrazu nazwisko było słowo 
nazwa. Dopiero w Słowniku wileńskim 
z 1861 r. nazwisko występuje w znacze-
niu ‘przezwisko, imię, nazwa familii’. W 
definicji II poł. XIX w. prócz informacji 
o sposobie funkcjonowania nazwiska w 
obrębie rodziny, podane zostają wyróż-
niki używane do identyfikacji nosiciela. 
Tymi historycznymi synonimami były 
wyrazy: imię oraz przezwisko, które nie 
zawsze musiało być ujemnie nacecho-
wane. Ci, którzy pełnili ważną rolę, zo-
stawali obdarowywani największą liczbą 
owych określników.

Współcześnie nazwanie dziedzicz-
ne jest zatwierdzone przez urząd i jed-
ną z jego cech jest niezmienność. Pod-
lega pod szczególną opiekę prawną i nie 
istnieje możliwość zmiany pisowni na-
zwiska bez porozumienia z władzami. 
Jednak nie zawsze tak było. Nasi przod-
kowie używali nazwisk, gdyż potrzebne 
im były w życiu codziennym do utrzy-
mywania różnych kontaktów. Nie wy-
nikało to jednak z obowiązku prawne-
go. Dopiero władze państw zaborczych 
wprowadziły nowe prawa dotyczące 
używania nazwisk. Odtąd posiadane na-
zwisko stało się wymogiem społecznym, 
jakby obowiązkiem wobec społeczeń-
stwa.

BOBROWSKI: Adalbert Bobrow-
ski 1670, LBŁ 233; nazwisko utworzo-
ne od n. msc.Wlkp.: Bobrowa,Bobrowo, 
dziś Bobrowo, skiern., gm. Łyszkowice; 
Maz: Bobrowo, płoc., gm. Sierpc; Krpłd: 
(?) Bobrka, krośn., gm. Solina (za: SEM 

cz. 3, s. 9); też od nazw msc. Bobrów, 
Bobrowo w pow. brodnickim, lęborskim 
(za: NMK s. 66) formantem -ski [11].

Forma żeńska: Zofia Bobrowska 
1714, LBŁ 1493.

BOCIAN: Litman, syn Nisona Abra-
mowicza Bociana 1827, APŁ z. 169; 
Nison Abramowicz Bocian wyrobnik 
1827, APŁ z. 169; Morszk Bocian 1896, 
KS; nazwisko utworzone 

od wyrazu bocian (za: SEM cz. 1, s. 
13) [1].

BOGACKI: Beniamin Berkowicz 
Bogacki malarz 1836, APŁ z. 169; na-
zwisko utworzone od n. msc. Maz.: Bo-
gate, ostroł., gm. Przasnysz (za: SEM cz. 
3, s. 10) formantem -cki [2].

Forma żeńska: Agnieszka Bogat-
czanka 1691, KAŚŁ 85.

BOGDAŃSKI: Adam Bogdański 
1869, KAZŁ 71; nazwisko utworzo-
ne od por. Bogdanowicz formantem 
-ski[17].

BOGUCKI: Egidiusz Bogucki 1732, 
LBŁ 284; nazwisko utworzone od n. 
msc.: Wlkp: Bogucice, sier., gm. Za-
dzim; kal., gm. Blizanów; Maz: Boguci-
no, dziś Bogucin, ciech., gm. Raciąż (za: 
SEM cz. 3, s. 10) formantem -cki[12].

Forma żeńska: Agnieszka Bogucka 
1693, LBŁ 1357.

BOHDANOWICZ: Ludwik Boh-
danowicz 1879, KOPŁ 48; nazwisko 
utworzone od im. Bogdan (Bogu+dan) 
(za: SEM cz. 1, s. 13) formantem -owicz 
[2].

BOJARSKI: Adalbert Bojarski 1763, 
KAUŁc 435;nazwisko utworzone od 
n. msc. Krpłd: Bojary (za: SEM cz. 3, 
s. 11); też od wyrazu bojar ‘znakomity 
szlachcic, magnat, w dawnej Litwie czło-
wiek stanu pośredniego między szlach-
tą a chłopami; chłop niepańszczyźnia-
ny; bogaty włościanin’ (za: SHNO t. 1, 
s. 36) formantem -ski[2].

Forma żeńska: Barbara Bojarska 
1749, LBŁc 613.

BORAWSKI: Jan Borawski 1730, 
LBŁ 23; nazwisko utworzone od n. msc. 
Maz.: Borawice, dziś Borawskie n. rod., 
łomż., gm. Radziłów (za: SEM cz. 3, s. 
12) formantem -ski [142].

Forma żeńska: Agnieszka Borawska 
1685, LBŁ 864.

BOREK: Jakub Borek 1609, MBŁ 
363; Jadwiga Borek 1613 B, LBŁ 10; na-
zwisko utworzone od wyrazu borek zd. 
od bór, może od ps. boriti ‘zmagać się, 
mocować się, walczyć’ (za: SEM cz. 1, 
s. 16); też od n.os. Borek; n. msc. Borek 
Maz. gm. Czerwin. 

BORKO(W)SKI: Albert Borkowski 
1642, LBŁ 1877; nazwisko utworzone od 
n. msc. Wlkp.: Borkowo, dziś Boreczek, 
pozn., gm. Brodnicz; Młp: Borkowice, 
rad., gm. Borkowice; Maz.: Borkowo, 
łomż., gm. Kolno; Borkowo, płoc., gm. 
Sierpc; Borkowo, ciech., gm. Nasielsk (za: 
SEM cz. 3, s. 12) formantem -ski [95].

Forma żeńska: Borkowskiey slusar-
cedziecię 1739, LML 842; Sorka Bor-
kówna 1808.

BOROWSKI: Józef Borowski 1648, 
LBŁ 2430; nazwisko utworzone od n. 
msc. Wlkp: Borowo, dziś Borów, koniń., 
gm. Grabów; płoc., gm. Łęczyca; Borów, 
skiern., gm. Bielawy; kal., gm. Opató-
wek; Młp: Borowa, tarn., gm. Czarna; 
Maz: Borowe, ciech., gm. Lipowiec Ko-
ścielny; Borowce  n. rod. od n. os. Boro-
wiec, Czerwin, Troszyn łomż.; Krpłd: 
Borów, zamoj., gm. Gorzków (za: SEM 
cz. 3, s. 12) formantem -ski[33].

Forma żeńska: Elżbieta Borowska 
1734, LBŁ 87.

BORYSZE(W)SKI (BORYSIESKI): 
Kazimierz Boryszewski 1755, LBŁ 
1102; Łukasz Borysiewski 1762, KA-
UŁc 350; nazwisko utworzone od n. 
msc. Młp: Borzyszowice, dziś Borszo-
wice, kiel., gm. Sędziszów; Krpłd: Bo-
rysow (za: SEM cz. 3, s. 13) formantem 
-ski [27].

Forma żeńska: Marianna Boryszew-
ska 1747, LBŁ 452; Franciszka Borysie-
ska 1795, KACŁ 1666.

BOSSOWSKI: Osip Bossowski 1896, 
KS 332; nazwisko utworzone od n. msc. 
Wlkp: Boszkowo, dziś Buszkowo, bydg., 
gm. Koronowo; Młp: Boszowice, dziś 
Bosowice, kiel., gm. Stopnica (za: SEM 
cz. 3, s. 13) formantem -ski[14].

BRODO(W)SKI: Józef Brodoski 
1757, LMŁ 2172; nazwisko utworzo-
ne od n. msc. Wlkp: Brodowo, pozn., 
gm. Środa Wielkopolska; Maz: Brodo-
wo, ciech., gm. Winnica (za: SEM cz. 3, 
s. 14), też Brodowo od n. os. i n. herb. 
łomż. gm. Radziłów (por. NWHS, s. 91) 
formantem -ski [18]. 

Forma żeńska: Marianna Brodowska 
1747, LBŁ 429.

BRONOWICZ: Karol Bronowicz 
1700, LBŁ 477; nazwisko utworzone od 
por. Bronacki formantem -owicz [71]. 

Forma żeńska: Agnieszka Bronowi-
czowa 1869, KAZŁ 234.

BRULIŃSKI: Stanisław Bruliński 
1865, KAZŁ 191; nazwisko utworzo-
ne od n. msc. Maz: Brolino, dziś Bruli-
no, łomż., gm. Nur (za: SEM cz. 3, s. 15) 
formantem -ski [47].

Podaj mi swoje nazwisko,  
a powiem Ci czyś z Łomży (cz. 4)



Ziemia Łomżyńska, tu wiele się dzieje
Forma żeńska: Ludwika Brulińska 

1868, KAŚŁ 13.
BRUSZEWSKI: Antoni Bruszewski 

gospodarz 1809, KAUŁ 305; nazwisko 
utworzone od n. msc. Bruszewo, Maz. 
łomż., gm. Sokoły, formantem -ski [9].

Forma żeńska: Łucja Bruszewska 
1700, KAŚS 218.

BRZEZIŃSKI: Stanisław Brzezin-
ski 1687, LBŁ 976; Moszek Brzeziński 
1896, KS 364; nazwisko utworzone for-
mantem -ski od por. Brzezina [31].

Forma żeńska: Zofia Brzezenska 
1693, LBŁ 1340.

BRZOSTOWSKI: Feliks Brzostow-
ski 1869, KAZŁ 186; nazwisko utwo-
rzone od n. msc. Wlkp: Brzostowo, dziś 
Brzostów, kal., gm. Jaraczewo; Młp: 
Brzostowice, dziś Brzostowiec, rad., gm. 
Mogielnica; Maz: Brzostowo, łomż., gm. 
Jedwabne (za: SEM cz. 3, s. 16) forman-
tem -ski [25].

BRZOZOWSKI: Jan Walenty Brzo-
zowski 1829, KAUŁ 132; Jośk Zelko-
wicz Brzozowski szynkarz 1835, APŁ 
z. 169; nazwisko utworzone od n. msc. 
Młp: Brzozowa, tarn., gm. Gromnik; 
Brzozowa, tarnob., gm. Połaniec; Maz: 
Brzozów, piotr., gm. Pilica; Brzozowo, 
łomż., gm. Kolno; Krpłd: Brzozów, kro-
śn. (za: SEM cz. 3, s. 17) formantem 
-ski[60]. 

Forma żeńska: Krystyna Brzozow-
ska 1737, LBŁ 121.

BUCZYŃSKI//BUCZEŃSKI: Ja-
cobs Buczinski de districtu Lomzen-
si 1555, RTA s. 41; 1556, RTA s. 109; 
1560; RTA s. 157; nazwisko utworzone 
od n. msc. Wlkp: Buczyna, dziś Byczy-
na, sier., gm. Poddębice; Młp: Buczyna, 
tarn., gm. Bochnia; Maz: Buczyno, dziś 
Buczyn, ostroł., gm. Czerwin (za: SEM 
cz. 3, s. 17) formantem -ski[15].

BUDNY: Wojciech Budny gospo-
darz 1863, KAZŁ 116; Franciszek Bud-
ny 1887, KOPŁ 76; nazwisko utworzo-
ne od wyrazu buda ‘chata, szałas lub 
kram’ (za: SEM cz. 1, s. 22) formantem 
-nyi; też od n. msc. Budne Maz. łomż. – 
n. rod.  Budne, od n. os. Budny [3].

BUDZISZEWSKI: Leon Budziszew-
ski 1774, KAUŁ 1276;nazwisko utwo-
rzone od n. msc. Wlkp: Budziszewo, 
dziś Budziszewko, pil., gm. Rogoźno; 
Młp: Budziszowice, kiel., gm. Czarno-
cin; Maz: Budziszewo, łomż., gm. Zarę-
by Kościelne (za: SEM cz. 3, s. 18) for-
mantem -ski[14].

Forma żeńska: Helena Budziszewska 
1832, KAUŁ 127.

BURZYŃSKI: Floryan Burzyński 
1865, KAZŁc 240; nazwisko utworzone 
od n. msc. Młp: Burzyno, dziś Burzyn, 
tarn., gm. Tuchów; (za: SEM cz. 3, s. 
18) Maz. łomż. gm. Jedwabne forman-
tem -ski [44].

Forma żeńska: Wanda Burzyńska 
1867, KAZŁ 88.

BUTKIEWICZ: Bronisława Butkie-

wicz żona urzędnika łomżyńskiej dy-
rekcji oświatowej 1868, KAZŁ 213;na-
zwisko utworzone od buta ‘pycha’ (za: 
SHNO t. I, s. 47) -(kie)wicz[7].

CAMPIST(H)I (KEMPISTY): Hie-
ronimus Campisti de Lomza 1556, RTA 
s. 388; nazwisko utworzone od kępisty 
‘krępy’ lub n. msc. Kępiste, łomż. gm. 
Zaręby Kośc. (za: NP1, s. 392) [11].

CEKAŁA: Piotr Cekała parobek 
1811, KAŚŁ 45; Alexandra Cekała 1868, 
KAZŁc 241; nazwisko utworzone od 
stp. czakać też czekać (za: NP1, s. 107) 
formantem -ała[7].

C(EN)ĘDRO(W)SKI: Andrzey Cen-
drowski 1809, KAUŁ 202, 271; 1810, 
KAUŁ 343; nazwisko utworzone od n. 
msc. Cendrowice warsz., gm. Góra Kal-
waria (za: NP1, s. 69) formantem -(w)
ski [13].

Forma żeńska: Antonina Cendrow-
ska 1821, KAZŁ 95.

CHAIESKI: Stanisław Chaieski 1612, 
MBŁ 993; nazwisko utworzone od n. 
msc. Chajęty ostroł., gm. Dąbrówka (za: 
NP1, s. 71) formantem -ski [4].

CHEŁCHOWSKI: Mikołaj Chełchow-
ski 1728, LBŁ 646; nazwisko utworzone 
odn. msc. Wlkp: Chyłkowo, dziś Cheł-
kowo, leszcz., gm. Śmigiel (za: SEM cz. 
3, s. 21); n. msc. Chełchowo, dziś Cheł-
chy; od gw. chełchun ‘kłamca, pleciuch, 
gaduła’ Maz. łomż., gm. Grabowo  (por. 
NWHS, s. 94) [1].

CHEŁMIŃSKI: Antoni Chełmiński 
1792, KACŁ 1309; nazwisko utworzo-
ne od n. msc. Wlkp: Chełmno, Chełm, 
pozn., gm. Pniewy (za: SEM cz. 3, s. 21) 
formantem -ski[1].

Forma żeńska: Anastazja Chełmin-
ska 1787, KACŁc 645.

CHERUBIN: Antoni Cherubin 1878, 
KOPŁ 313; nazwisko utworzone od wy-
razu cherubin ‘anioł należący do najwyż-
szego chóru anielskiego’, niekiedy zape-
latywizowane imię anioła (za: SEM cz. 
1, s. 29); też od n. msc. Dąbrowa-Cheru-
biny Maz. łomż. gm. Czyżew [10].

CHĘTNIK: Tomasz Chętnik 1781, 
KACŁ 118; nazwisko utworzone od wy-
razu chęć ‘chęć, smak’(za: SEM cz. 1, s. 
29) formantem -nik [35].

CHLUDZI(E)ŃSKI: Bartłomiej 
Chludzinski 1754, LBŁc 1046; nazwi-
sko utworzone od n. msc. Chludzino, 
Chludnie n. rod. od n.os. Chludzien wy-
razu chludny ‘schludny, porządny’ Maz. 
łomż., gm. Mały Płock (por. NWHS, s. 
95) formantem -ski [84].

Forma żeńska: Anna Chludzieńska 
1758, LBŁ 1367.

CHMIELE(W)SKI: Adam Chmie-
liewski de terra Lomzesi 1568, RTA s. 
215; nazwisko utworzone od n. msc. 
Maz: Chmielewo, dziś Chmielew, rad., 
gm. Magnuszew (za: SEM cz. 3, s. 22) 
formantem -ski, też od n. msc. Chmie-
lew w pow. węgrow., Chmielewo w 
pow. łomż., oborn., płock. lub od n. os. 

Chmiel z (za: NMK s. 85) formantem 
-(ew)ski [49].

Forma żeńska: Chmielewska uboga 
1721, LMŁ 369.

CHMURA: Paweł Chmura 1639, 
LBŁ 1514; nazwisko utworzone od wy-
razu chmura ‘mgła’ (za: SEM cz. 1, s. 30) 
[4].

(CHODNICKI) Forma żeńska: Wale-
rya Chodnicka 1865, KAZŁ 271; nazwi-
sko utworzone od n. msc. Chodnowice 
(za: NP1, s. 79) [14].

CHODŹKO: Tyburc Chodźko 1896, 
KS; nazwisko utworzone od gw. chodź-
ba ‘sień, korytarz’ (za: NP1, s. 79) [1].

CHOINKA: Łukasz Choinka 1869, 
KAŚB 59; nazwisko utworzone od wy-
razu choinka ‘wiązka gałęzi’ (za: NP1, s. 
80) [5]. 

Forma żeńska: Łucja Choinkówna 
1871, KAŚB 31.

CHOIŃSKI: Albert Choinski 1627, 
LBŁ 318; nazwisko utworzone od n. 
msc. Chojno (za: SHNO, t. I, s. 53) też 
Chojane gm. Kulesze Kościelne pow. 
Wysokie Mazowieckie (por. NWHS, s. 
95) formantem -ski [32].

Forma żeńska: Magdalena Choińska 
1738, LBŁ 160.

CHOJECKI: Augustyn Choieczki 
1650, LBŁ 2616; nazwisko utorzone od 
n. msc. Choja (za: SHNO t. I, s. 53) for-
mantem -cki [2].

Forma żeńska: Małgorzata Choiecz-
ka 1637, LBŁ 1359.

CHOJKA//(C)HOJKO: Małgorza-
ta Choika 1610, MBŁc 554; Katarzyna 
Choyko 1781, KACS 46; Paweł Hoyka 
(w podpisie: Choyka) 1809, KAUŁ 211; 
nazwisko utworzone od wyrazu choina, 
chojna ‘gałęzie szpilkowe’, chojnik ‘las 
sosnowy’ (za: SEM cz. 1, s. 31) [3].

Forma żeńska: Regina Choycianka 
1729, LBS 5; Helena Hojkowa 1873, 
KAŚŁ 26.

CHOJ(Y)NOWSKI: Stanisław 
Choynowski 1613, MBŁ 1221; nazwi-
sko utworzone od n. msc. Maz.: Choj-
nowo, łomż., gm. Szczuczyn; Choj-
nówek, łomż., gm. Grajewo;  Chojny 
łomż., gm. Łomża; Chojny Naruszczki 
łomż., gm. Miastkowo (por. NWHS, 
s. 95-96); Krpłd: Chojno, dziś Stare, 
Nowe Chojno, chełm., gm. Siedliszcze 
(za: SEM cz. 3, s. 23) formantem -ski 
[176].

Forma żeńska: Apolonia z Modze-
lewskich Choynowska 1810, KAUS 355.

Kolejne nazwisko motywuje znacze-
nie kolejnych dwóch, które są tu przy-
woływane.

CHOLEWA: Stanislaus Cholewa 
1446, APB zbiór Kapicjana; nazwisko 
utworzone od cholewa ‘okrycie nogi’ 
(za: SEM cz. 1, s. 31), też od rodowej n. 
msc. Cholewy w pow. płońskim, Chole-
wowie herbu Cholewa ze wsi Cholewy 
w ziemi łomżyńskiej (za: SEM cz. 6, s. 
9); Cholewy-Kołomyja Maz. łomż., gm. 

Kołaki Kościelne, pow. Zambrów (por. 
NWHS, s. 96). 

CHOLEWICKI: Albert Cholewicski 
1619, LBŁ 1070; nazwisko utworzone 
od por. Cholewa [40].

CHOLEWIŃSKI: Mateusz Chole-
winski 1668, LBŁ 42; nazwisko utwo-
rzone od  por. Cholewa [5].

CHOMĘ(EN)TOWSKI: Ignacy Cho-
mętowski 1636, LBŁ 1264; nazwisko 
utworzone od n. msc. Wlkp.: Chomę-
cice, pozn., gm. Komorniki; Młp.: Cho-
mętów, dziś Chomentówek, kiel., gm. 
Chmielnik; Chomętów, dziś Chomen-
tów, kiel., gm. Sobków; Maz.: Chomęto-
wo, płoc., gm. Radzanowo (za: SEM cz. 
3, s. 23);  formantem -ski [12].

Forma żeńska: Jadwiga Chometow-
ska 1608, MBŁ 146. 

CHOROMAŃSKI: Stanisław Cho-
romański 1629, LBŁ 617; nazwisko 
utworzone od n. msc. Choromany, ta 
od Chor: chory, ps. *maniti (sę) ‘zwo-
dzić’(por. NWHS, s. 96); ostroł., gm. 
Troszyn (za: NP1, s. 82) [41].

Forma żeńska: Anna Choromanska 
1628, LBŁ 371.

CHRAPOWICKI: Antoni Chrapo-
wicki 1814, KAZŁ 76; nazwisko utwo-
rzone od n. msc. Kresy Wschod. Chra-
powice (za: NP1, s. 83) [2].

CHROSTOWSKI: Valentinus Chro-
stowski d. Stanislai Grodziczki succame-
rarii terrae Lomzensis 1568, RTA s. 216; 
1569, RTA s. 247; nazwisko utworzone 
od n. msc. Maz: Chrostowo,ta odwyra-
zu chrost ‘chrust’; łomż., gm. Jedwabne; 
Chrostowo, ostroł., gm. Troszyn; Chrosto-
wo Wielkie, ciech., gm. Czernice Borowe 
(za: SEM cz. 3, s. 24) formantem -ski [65].

Forma żeńska: Marianna Chrostow-
ska 1872, KAŚŁ 50.

CHRZANO(W)SKI: Albert Chrza-
nowski 1676, LBŁ 467; nazwisko utwo-
rzone od n. msc. Wlkp.: Chrzanowo, 
dziś Chrzanów, część wsi Kuczków, kal., 
gm. Pleszew; Młp.: Chrzanów, kiel., gm. 
Pacanów; miasto w kat.; Maz. łomż.: 
Chrzanowo, ostroł., gm. Szelków, gm. 
Przytuły, gm. Radziłów (za: SEM cz. 3, 
s. 25) formantem -owski [26].

Forma żeńska: Zofia Chrzanowska 
1692, KAŚŁ104.

CHUDZI(E)ŃSKI: Ja-
kub Chudzinski 1660, 
LBŁ 3428; Franci-
szek Chudzienski 
wyrobnik 1810, 
KAZŁ 307; na-
zwisko utworzone 
od gw. chudziec (za: 
NP1, s. 87) formantem 
-eński [9].

Forma żeńska: 
Marianna Chu-
dzińska 1887, 
KOPŁc 273.

MAŁGORZATA K. 
FRĄCKIEWICZ 
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Duma i uprzedzenie

Wspaniały film  
dla zakochanych...

Rodzina Bennetów nie należy do zamożnych, a jej niewielki 
majątek ma wkrótce przejąć antypatyczny kuzyn, Collins. We-
dług pani Bennet jedynym sposobem na wyjście z kłopotów 
finansowych jest korzystne zamążpójście pięciu córek. Dosko-
nałą okazją do zrealizowania matrymonialnych planów staje się 
przyjazd zamożnego arystokraty, Charlesa Bingleya, który za-
kochuje się z wzajemnością w najstarszej córce Bennetów, Jane. 
Przyjaciel nowego sąsiada, William Darcy, nie robi na Lizzie do-
brego wrażenia. Każde ich kolejne spotkanie kończy się kłótnią.

W głównych rolach wystąpili Kira Knightley i znany z wielu 
ról telewizyjnych Matthew Mac Fayden. Towarzyszą im laureat-
ka Oscara Judi Dench (w niezapomnianej roli lady Katarzyny) 
i Donald Sutherland (jako pan Benet). 

Pewnie nie wiesz...
Reżyser Joe Wright obsadził Donalda Sutherlanda w roli pana 

Benneta „a) dlatego, że jest bogiem, i b) ponieważ potrzebowałem 
kogoś silnego, kto poradzi sobie z tymi sześcioma kobietami”. Judi 
Dench, zdobył, pisząc do niej krótki list: „Uwielbiam, gdy grasz 
sukę”.

Reżyser uznał, na podstawie zdjęć, że Keira Knightley jest zbyt 
ładna, aby zagrać Elizabeth Bennet. Zmienił zdanie po ich pierw-
szym spotkaniu. Przekonał się, że aktorka jest w rzeczywistości da-
leka od ideału piękności i natychmiast zaoferował jej rolę.

Aktorzy dostali całkowity zakaz charakteryzacji, by wyglądać 
jak najbardziej normalnie. 

Matthew Macfadyen (Mr. Darcy) słabo widział. W czasie 
zamglonych poranków, przy kamerze stał ktoś, kto machał czerwo-
ną chorągiewką, by aktor wiedział, w którym kierunku ma iść. 

Duma i uprzedzenie
Metro piątek 22.15

W akcie desperacji

Ucieczka  
ze szpitala
Solidnym thriller, który zapewnia 

wielbicielom gatunku odpowiednią daw-
kę emocji.

Frank Conner (Andy Garcia) to po-
licjant pracujący w San Francisco. Od 
śmierci żony mężczyzna sam wychowuje 
syna. Chłopiec od dłuższego czasu cho-
ruje na białaczkę. Niespodziewanie na-
stępuje pogorszenie jego stanu i do ura-
towania życia niezbędny jest przeszczep 
szpiku kostnego. 

Zdesperowany Frank szuka dawcy na 
własną rękę. W tym celu mężczyzna wła-
muje się do bazy danych FBI. Okazuje 

się, że jedyną osobą, która spełnia wszyst-
kie kryteria jest odsiadujący dożywocie 
psychopatyczny morderca Peter McCabe 
(Michael Keaton). Przestępca zgadza się 
na zabieg, jednak korzystając z okolicz-
ności w czasie operacji ucieka z sali ope-
racyjnej. Frank rusza za nim w pościg. 
Jeśli chce uratować syna, musi schwytać 
McCabe'a żywego. Mężczyzna nie ma 
jednak wiele czasu. 

Pewnie nie wiesz...
Wojciech Kilar odrzucił propozycję na-

pisania muzyki do tego filmu. Uznał, że nie 
pasuje on do jego stylu.

Artykuł o tytule „Inside the Mind of 
a Sociopath”, który kapitan czyta podczas 
jazdy do więzienia, został napisany przez 
Michaela Keatona.

W pustym hangarze na terenie opusz-
czonej w 1994 roku bazy sił powietrznych 
Norton w San Bernardino w 1998 roku dla 
potrzeb tego filmu zbudowano więzienie 
i szpital, które miały trzy piętra.W ubie-
głym roku okazało się, że teren bazy jest 
bardzo skażony kilkunastoma substancja-
mi rakotwórczymi, które przedostały się do 
wód gruntowych i zagrażają okolicznym 
mieszkańcom. 

W akcie desperacji
TV Puls niedziela 23.05

Książę Harry i Meghan:  
miłość wbrew regułom

Burzliwy 
związek

Historia związku księcia Har-
ry'ego z Meghan Markle.

Oboje wiele w życiu przeszli – 
on przeżył tragiczną śmierć matki, 
a ona zmagała się z piętnem dziec-
ka z mieszanego małżeństwa. Ich 
związek musiał pokonać wiele 
przeszkód. Trudna przeszłość 
zbliżyła ich do siebie. Książę Har-
ry, o którego wybrykach z lubo-
ścią rozpisywały się brukowce, nie 
cieszył się dobrą reputacją. Am-
bitna i szczera do bólu Meghan 
to z kolei rozwódka pozostająca 
w burzliwych relacjach z siostrą 
i na pierwszy rzut oka nie wyda-
wała się dobrym materiałem na 
księżną. Jednak po kilku począt-
kowych zawirowaniach Harry 
i Meghan szybko zdobyli nawza-
jem swoje serca.

Warto przypomnieć tę hi-
storię teraz, gdy Meghan i Harry 
oznajmili, że rezygnują z pełnienia 
obowiązków w rodzinie królew-
skiej i wyprowadzają się z Wielkiej 
Brytanii. Ich decyzja spotkała się 
z krytyką mediów, ale także bli-
skich. 

Para przebywa teraz Kanadzie. 
Mają zamiar tam osiąść na dobre, 
jednak nie będzie to tania opera-
cja. Brytyjskie media podliczają, 
ile będzie ich to kosztować. 

Kupno domu w Kanadzie 
oznacza wydanie przynajmniej 
kilkunastu milionów dolarów 
– byłby to koszt nie tylko same-
go miejsca do zamieszkania, ale 
również przeprowadzki. Mają już 
podobno na oku dom przy plaży, 
który wystawiono na sprzedaż za 
około 30 milionów dolarów. Ka-
nadyjscy eksperci od finansów, 
załamują ręce: „Dla nich to może 
być katastrofa finansowa. Na-
prawdę nie mogli znaleźć jakiegoś 
miłego, niewielkiego domu za 15 
milionów”?

W rolę księcia wcielił się Mur-
ray Fraser, a Meghan Markle za-
grała Parisa Fritz-Henley.

Książę Harry i Meghan:  
miłość wbrew regułom

WP1 piątek 20.00, sobota 14.00

Kulisy Tureckich Linii Lotniczych

Wakacje  
w powietrzu

Autorzy filmu towarzyszą pracow-
nikom Turkish Airlines przez 24 go-
dziny w szczycie sezonu wakacyjnego. 
Widzowie poznają osoby dbające o wy-
godę i bezpieczeństwo pasażerów za-
równo na ziemi, jak i w powietrzu. Zo-
baczą także na czym polega specyfika 
pracy pilotów, stewardes i stewardów, 
bagażowych, członków załogi odpo-
wiedzialnych za ładunek oraz kucharzy.

Sierpień w Stambule to pełnia lata 
i szczyt sezonu dla linii lotniczych, któ-
re o tej porze roku przewożą codziennie  
170 000 pasażerów. Turkish Airlines po 

raz pierwszy pozwoliły dziennika-
rzom zobaczyć, jak pracuje czter-
dziestotysięczny personel. 

Kierowanie międzynarodowy-
mi liniami lotniczymi to ogromne 
wyzwanie. W szczycie sezonu przy-
pomina to grę w szachy. Stambuł 
to węzeł komunikacyjny, leżący 
na skrzyżowaniu dróg, prowadzą-
cych do Europy, Afryki i na Bliski 
Wschód. Jego główny ośrodek sta-
nowi lotnisko imienia Atatürka, ob-
sługujące codziennie średnio 80 000 
pasażerów. Samoloty Tureckich Li-
nii Lotniczych latają do 108 krajów, 
to światowy rekord. W szczycie se-
zonu wakacyjnego największy ruch 
panuje w weekendy.

Kulisty Tureckich Linii Lotniczych
TVP1 sobota 9.55

Historia hitlerowskiej napaści na Rosję – ofensy-
wy dokonanej największymi siłami wojskowymi, jakie 
zgromadzono w dziejach. Dokumentaliści przypomi-
nają również zaciekły opór, na jaki Niemcy napotkali 
podczas oblężenia Sewastopola. To miasto na Półwy-
spie Krymskim było jednym z najsilniej bronionych 
twierdz na świecie. Drugie natarcie naziści rozpoczęli 
w czerwcu 1942 roku. Niemcy i Rumuni skoncen-
trowali dziewięć dywizji i ściągnęli największe działo 
świata – „Dorę” o kalibrze 802 mm. Sowietów atako-
wało w sumie ponad dwieście tysięcy żołnierzy. 

Niemcy rozpoczęli ostrzał miasta i twierdzy przy 
użyciu 1300 dział różnego kalibru – był to prawdzi-
wy huragan ognia i stali. Wtedy właśnie „Dora” prze-
szła swój chrzest bojowy, w ciągu 5 dni wystrzeliła 48 
pocisków kalibru 802 mm z odległości ponad 30 km. 
9 pocisków przebiło niezwykle grubą 30-metrową 
warstwę ziemi i kompletnie zniszczyło wielki rosyjski 
magazyn amunicji, mieszczący się pod dnem zatoki 
Siewiernaja. 

„Dora”, armata kolejowa została opracowana 
w niemieckich zakładach Friedrich Krupp A.G. w Es-
sen. Pierwszy egzemplarz ukończono w 1941 roku. 
Został nieodpłatnie przekazany Hitlerowi przez wła-
ściciela zakładów Gustava Kruppa von Bohlen und 
Halbach, natomiast drugi egzemplarz ukończony 
w maju 1943 roku zakupiono za 7 milionów RM.

Całkowita masa działa wraz z lawetą i zespołem 
platform kolejowych wynosiła 1 350 000 kg. Długość 
lufy: 32,48 m. Masa pocisku: 4800 kg i 7100 kg. Siła 

przebicia materiałów o grubości: stalowy pancerz: 
1 m, żelbet: 8 m, ziemia: 32 m. Maksymalna dono-
śność: 47-50 km. Obsługa ok. 5000 osób (w tym 500 
artylerzystów).

Prace nad trzecim przeprojektowanym działem 
przerwał alianci, których nalot 27 lutego 1943 roku, 
zniszczył specjalnie wybudowaną do tego celu halę 
fabryczną.

Wielkie konstrukcje III Rzeszy
Focus TV sobota 20.55

„Dora” to największe 
działo, jakie 

kiedykolwiek 
zbudowano: kaliber 
lufy 802 mm, masa 
samej lufy 400 ton, 

długość lufy:  
32 metry,  
całkowita  

długość działa: 
prawie 43 metry!

to ciekawe
Wielkie konstrukcje III Rzeszy

Monstrualna „Dora” 

Porównanie 
wielkości 
człowieka 

i pocisku do 
„Dory”



a to ciekawsze
Duma i uprzedzenie

Wspaniały film  
dla zakochanych...

Rodzina Bennetów nie należy do zamożnych, a jej niewielki 
majątek ma wkrótce przejąć antypatyczny kuzyn, Collins. We-
dług pani Bennet jedynym sposobem na wyjście z kłopotów 
finansowych jest korzystne zamążpójście pięciu córek. Dosko-
nałą okazją do zrealizowania matrymonialnych planów staje się 
przyjazd zamożnego arystokraty, Charlesa Bingleya, który za-
kochuje się z wzajemnością w najstarszej córce Bennetów, Jane. 
Przyjaciel nowego sąsiada, William Darcy, nie robi na Lizzie do-
brego wrażenia. Każde ich kolejne spotkanie kończy się kłótnią.

W głównych rolach wystąpili Kira Knightley i znany z wielu 
ról telewizyjnych Matthew Mac Fayden. Towarzyszą im laureat-
ka Oscara Judi Dench (w niezapomnianej roli lady Katarzyny) 
i Donald Sutherland (jako pan Benet). 

Pewnie nie wiesz...
Reżyser Joe Wright obsadził Donalda Sutherlanda w roli pana 

Benneta „a) dlatego, że jest bogiem, i b) ponieważ potrzebowałem 
kogoś silnego, kto poradzi sobie z tymi sześcioma kobietami”. Judi 
Dench, zdobył, pisząc do niej krótki list: „Uwielbiam, gdy grasz 
sukę”.

Reżyser uznał, na podstawie zdjęć, że Keira Knightley jest zbyt 
ładna, aby zagrać Elizabeth Bennet. Zmienił zdanie po ich pierw-
szym spotkaniu. Przekonał się, że aktorka jest w rzeczywistości da-
leka od ideału piękności i natychmiast zaoferował jej rolę.

Aktorzy dostali całkowity zakaz charakteryzacji, by wyglądać 
jak najbardziej normalnie. 

Matthew Macfadyen (Mr. Darcy) słabo widział. W czasie 
zamglonych poranków, przy kamerze stał ktoś, kto machał czerwo-
ną chorągiewką, by aktor wiedział, w którym kierunku ma iść. 

Duma i uprzedzenie
Metro piątek 22.15

W akcie desperacji

Ucieczka  
ze szpitala
Solidnym thriller, który zapewnia 

wielbicielom gatunku odpowiednią daw-
kę emocji.

Frank Conner (Andy Garcia) to po-
licjant pracujący w San Francisco. Od 
śmierci żony mężczyzna sam wychowuje 
syna. Chłopiec od dłuższego czasu cho-
ruje na białaczkę. Niespodziewanie na-
stępuje pogorszenie jego stanu i do ura-
towania życia niezbędny jest przeszczep 
szpiku kostnego. 

Zdesperowany Frank szuka dawcy na 
własną rękę. W tym celu mężczyzna wła-
muje się do bazy danych FBI. Okazuje 

się, że jedyną osobą, która spełnia wszyst-
kie kryteria jest odsiadujący dożywocie 
psychopatyczny morderca Peter McCabe 
(Michael Keaton). Przestępca zgadza się 
na zabieg, jednak korzystając z okolicz-
ności w czasie operacji ucieka z sali ope-
racyjnej. Frank rusza za nim w pościg. 
Jeśli chce uratować syna, musi schwytać 
McCabe'a żywego. Mężczyzna nie ma 
jednak wiele czasu. 

Pewnie nie wiesz...
Wojciech Kilar odrzucił propozycję na-

pisania muzyki do tego filmu. Uznał, że nie 
pasuje on do jego stylu.

Artykuł o tytule „Inside the Mind of 
a Sociopath”, który kapitan czyta podczas 
jazdy do więzienia, został napisany przez 
Michaela Keatona.

W pustym hangarze na terenie opusz-
czonej w 1994 roku bazy sił powietrznych 
Norton w San Bernardino w 1998 roku dla 
potrzeb tego filmu zbudowano więzienie 
i szpital, które miały trzy piętra.W ubie-
głym roku okazało się, że teren bazy jest 
bardzo skażony kilkunastoma substancja-
mi rakotwórczymi, które przedostały się do 
wód gruntowych i zagrażają okolicznym 
mieszkańcom. 

W akcie desperacji
TV Puls niedziela 23.05

Książę Harry i Meghan:  
miłość wbrew regułom

Burzliwy 
związek

Historia związku księcia Har-
ry'ego z Meghan Markle.

Oboje wiele w życiu przeszli – 
on przeżył tragiczną śmierć matki, 
a ona zmagała się z piętnem dziec-
ka z mieszanego małżeństwa. Ich 
związek musiał pokonać wiele 
przeszkód. Trudna przeszłość 
zbliżyła ich do siebie. Książę Har-
ry, o którego wybrykach z lubo-
ścią rozpisywały się brukowce, nie 
cieszył się dobrą reputacją. Am-
bitna i szczera do bólu Meghan 
to z kolei rozwódka pozostająca 
w burzliwych relacjach z siostrą 
i na pierwszy rzut oka nie wyda-
wała się dobrym materiałem na 
księżną. Jednak po kilku począt-
kowych zawirowaniach Harry 
i Meghan szybko zdobyli nawza-
jem swoje serca.

Warto przypomnieć tę hi-
storię teraz, gdy Meghan i Harry 
oznajmili, że rezygnują z pełnienia 
obowiązków w rodzinie królew-
skiej i wyprowadzają się z Wielkiej 
Brytanii. Ich decyzja spotkała się 
z krytyką mediów, ale także bli-
skich. 

Para przebywa teraz Kanadzie. 
Mają zamiar tam osiąść na dobre, 
jednak nie będzie to tania opera-
cja. Brytyjskie media podliczają, 
ile będzie ich to kosztować. 

Kupno domu w Kanadzie 
oznacza wydanie przynajmniej 
kilkunastu milionów dolarów 
– byłby to koszt nie tylko same-
go miejsca do zamieszkania, ale 
również przeprowadzki. Mają już 
podobno na oku dom przy plaży, 
który wystawiono na sprzedaż za 
około 30 milionów dolarów. Ka-
nadyjscy eksperci od finansów, 
załamują ręce: „Dla nich to może 
być katastrofa finansowa. Na-
prawdę nie mogli znaleźć jakiegoś 
miłego, niewielkiego domu za 15 
milionów”?

W rolę księcia wcielił się Mur-
ray Fraser, a Meghan Markle za-
grała Parisa Fritz-Henley.

Książę Harry i Meghan:  
miłość wbrew regułom

WP1 piątek 20.00, sobota 14.00

Kulisy Tureckich Linii Lotniczych

Wakacje  
w powietrzu

Autorzy filmu towarzyszą pracow-
nikom Turkish Airlines przez 24 go-
dziny w szczycie sezonu wakacyjnego. 
Widzowie poznają osoby dbające o wy-
godę i bezpieczeństwo pasażerów za-
równo na ziemi, jak i w powietrzu. Zo-
baczą także na czym polega specyfika 
pracy pilotów, stewardes i stewardów, 
bagażowych, członków załogi odpo-
wiedzialnych za ładunek oraz kucharzy.

Sierpień w Stambule to pełnia lata 
i szczyt sezonu dla linii lotniczych, któ-
re o tej porze roku przewożą codziennie  
170 000 pasażerów. Turkish Airlines po 

raz pierwszy pozwoliły dziennika-
rzom zobaczyć, jak pracuje czter-
dziestotysięczny personel. 

Kierowanie międzynarodowy-
mi liniami lotniczymi to ogromne 
wyzwanie. W szczycie sezonu przy-
pomina to grę w szachy. Stambuł 
to węzeł komunikacyjny, leżący 
na skrzyżowaniu dróg, prowadzą-
cych do Europy, Afryki i na Bliski 
Wschód. Jego główny ośrodek sta-
nowi lotnisko imienia Atatürka, ob-
sługujące codziennie średnio 80 000 
pasażerów. Samoloty Tureckich Li-
nii Lotniczych latają do 108 krajów, 
to światowy rekord. W szczycie se-
zonu wakacyjnego największy ruch 
panuje w weekendy.

Kulisty Tureckich Linii Lotniczych
TVP1 sobota 9.55



16 www.narew.infoaktualności

Dawno, dawno temu był sobie przystojny, 
młody Książę. Kiedy u bram jego zamku stanęła 
stara żebraczka, prosząc o schronienie przed bu-
rzą i oferując w zamian skromny kwiat róży, nie-
czuły młodzieniec przegonił ją. Aby ukarać Księ-
cia za jego bezduszność, kobieta rzuciła klątwę na 
zamek, przemieniając jego właściciela w Bestię, 
a służących w przedmioty codziennego użytku. 
Zaklęcie straci moc tylko wtedy, gdy młodzieniec 
nauczy się kochać ludzi i okaże się godzien ich mi-
łości, zanim opadnie ostatni płatek zaczarowanej 
róży...

I chociaż teoretycznie obserwujemy histo-
rię, która powinna zmrozić krew w żyłach, to nie 
ma tutaj miejsca na zbyt wiele mroku; jest dość 
łagodnie, a wszelakie zło zostaje szybko ukarane. 
I wszyscy żyją długi i szczęśliwie.

Pewnie nie wiesz...
Podczas sceny balowej Emma Watson(Bella) 

bała się tańczyć, z trudem odwracała wzrok od stóp, 
ponieważ Dan Stevens nosił buty z metalową po-
deszwą i bała się, że na nią nadepnie.

Suknia balowa Belle wymagała użycia kilome-
tra nici i ponad 12000 godzin pracy. Ozdobiona jest 
2160 kryształami Swarovskiego.

Emma Watson otrzymała za rolę 3 miliony do-
larów po podpisaniu umowy, a w sumie zarobiła 15 
milionów dolarów, ponieważ film przyniósł ponad 
750 milionów dolarów zysku.

Piękna i bestia
Polsat sobota 20.10, niedziela 10.00

plac zabaw

Piękna i Bestia...

... żyli długo  
i szczęśliwie

Scooby-Doo! 
Abrakadabra-Doo

Walka 
z gryfonem 
Scooby-Doo i jego 

przyjaciele wybierają się 
w kolejną podróż. Tym 
razem pragną odwiedzić 
młodszą siostrę Velmy, Madelyn, która studiuje w akademii magii. 
Jej mama obawia się, że w szkole dzieje się coś złego. 

Okazuje się, że w pobliżu zamku, w którym mieści się szkoła, 
pojawił się gryfon – tajemniczy i bardzo niebezpieczny mitolo-
giczny stwór, będący połączeniem lwa i smoka. Przyjaciele Sco-
oby-Doo, znani specjaliści od przerażających stworów, postana-
wiają pomóc szkole i rozpoczynają walkę z gryfonem.

Scooby-Doo! Abrakadabra-Doo
Polsat sobota 8.15

Mali agenci

Ocalą świat 
i rodzinę

Rodzice Carmen i Ju-
niego Cortezów nie różnią 
się od innych rodziców. 
Może tylko mama potrafi 
opowiadać na dobranoc 
bajki, o jakich innym ma-
mom się nie śniło. Dzieci 
nawet się nie domyślają, 
że ich rodzice to tajni agenci, tyle że na emeryturze. Kiedy jed-
nak światu zagrożą szalony technoczarodziej i jego świta, państwo 
Cortezowie ponownie wkraczają do akcji. A gdy znajdą się w nie-
bezpieczeństwie, na pomoc ruszą dzieciaki.

Pełen niespodziewanych zwrotów akcji, dynamiczny, szybki, 
zaskakujący efektami specjalnymi film sensacyjny przestał już być 
domeną dorosłych. Reżyser Robert Rodriguez tym filmem (gra 
w nim m.in. Antonio Banderas) otworzył nowy rozdział kinema-
tografii – stworzył Jamesa Bonda dla najmłodszych, czyli familijne 
kino akcji.

Mali agenci
TV4 sobota 17.00

Sezon ma misia: Strach się bać

Przyjacielska przysługa
Boguś i Elliot przeżywają pełną humoru przygodę! Gdy na 

kempingu przy ognisku Elliot opowiada historię o potworze 
z lasu, Boguś – który przecież nigdy nie należał do najodważniej-
szych misiów – jest przerażony! Jego najlepszy przyjaciel, Elliot, 
ma szalony plan, jak sprawić, by Boguś przestał się tak strasznie 
bać. Z pomocą przychodzą mu Pan Weenie, McSquizzy i inni leśni 
ulubieńcy. Razem biorą udział w komicznej przygodzie, podczas 
której zobaczycie, jaką moc ma prawdziwa przyjaźń, dzięki której 
Boguś może pozbyć się swoich lęków. 

Sezon na misia: Strach się bać
TV Puls2 sobota 18.25
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Samorządowcy 
na drogach  
i nie tylko 

Jak najlepiej wykorzystać unijne i rzą-
dowe dofinansowanie. Rozmawiali 
o tym samorządowcy podczas spotka-
nia w Stawiskach. Jak podkreślał mar-
szałek Artur Kosicki, najważniejszy 
jest dobry podział dofinansowania. 
Tak, żeby znaleźć kompromis między 
rozwojem dużych miast i inwestycja-
mi w mniejszych miejscowościach:

- W ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego miesz-
kańcy gminy Stawiski uzyska-
li prawie 10 milionów złotych. 
To są bardzo duże środki. Dba-
my także o bezpieczeństwo: 
Ochotnicza Straż Pożarna została 
wsparta w ramach budżetu woje-
wództwa podlaskiego. Wszystkie 
działania komponują się z zało-
żeniem, o którym mówi rząd, 
czyli zasadą zrównoważonego 
rozwoju. Dbam o to, żeby także 
nasze województwo rozwijało się 
w sposób zrównoważony. Czyli 
nie tylko wsparcie w dużych mia-
stach, takich jak Białystok, Łom-
ża i Suwałki, ale te mniejsze miej-
scowości również są istotne. Tak 
żeby można było ten poziom ży-
cia wyrównać i żeby nasze woje-
wództwo rozwijało się w sposób 
zrównoważony – przyznaje mar-
szałek województwa podlaskiego 
Artur Kosicki.

Do najważniejszych zadań 
należy rozbudowa infrastruktury 
komunikacyjnej. 

- Bardzo istotną częścią bu-
dżetu województwa są wydatki 
na budowę, ale także remonty 

dróg. Zwłaszcza pieniądze na tzw 
bieżące utrzymanie pozwalają na 
stałą poprawę stanu nawierzch-
ni. A jeżeli uda się utrzymać taki 
poziom wydatków na ten cel, 
w ciągu kilku lat większość dróg 
wojewódzkich będzie wyremon-
towana - mówi wicemarszałek 
Marek Olbryś.

W budżecie województwa 
zaplanowano czterdzieści milio-
nów złotych na remonty.

- Rozmawiamy z samorzą-
dowcami jak najlepiej wyko-
rzystać te pieniądze i na jakich 
odcinkach dróg. Są to tylko re-
monty, ale o dobrych standar-
dach. Myślę że na tysiąc trzysta 
kilometrów dróg jakie posiada 
województwo, zbliżamy się już 
do pięćdziesięciu procent ta-

kich, które będą w miarę w do-
brym stanie. Mamy nadzieję, że 
jeżeli tyle będziemy przeznaczać 
co roku w budżecie na bieżą-
ce utrzymanie dróg, to jesteśmy 
w stanie dobić do stu procent 
przez cztery do ośmiu lat. Tak, 
żeby ten stan dróg sprzyjał bez-
pieczeństwu użytkowników – 
wylicza Marek Olbryś.

Marszałkowie podczas spo-
tkania zadeklarowali, że jeszcze 
w tym roku remontu doczeka się 
droga wojewódzka nr 647 łączą-
ca Stawiski i Kolno. Pieniądze na 
poprawę stanu nawierzchni mają 
pochodzić z budżetu wojewódz-
twa. Teraz zmodernizowany jest 
tylko fragment tej drogi.

- To jest bardzo ważna dro-
ga. Na terenie gminy Stawiski już 

praktycznie mamy dobry odcinek, 
zostało nam niecałe dwieście me-
trów. Ale cała reszta do Kolna jest 
do zrobienia. Dlatego w tym mo-
mencie jest to najpilniejsza drogo-
wa inwestycja - mówi burmistrz 
Stawisk, Agnieszka Rutkowska

Jak podkreśla wicestarosta 
kolneński Karol Pieloszczyk, 
wsparcie z budżetu wojewódz-
twa umożliwia realizację więk-
szej liczby inwestycji, także dro-
gowych. 

- Dzięki dotacjom z Urzędu 
Marszałkowskiego możemy in-
westować w całą infrastrukturę 
drogową. A pieniądze pocho-
dzące z dofinansowania odciążą 
nasz budżet. Dzięki temu powiat 
może realizować inne inwestycje, 
nie tylko drogowe. A remont dro-

gi między Stawiskami i Kolnem 
wpisuje się w politykę rozwoju 
powiatu. Zabiegaliśmy o remont 
tej drogi na całym odcinku. Jest 
to ważny odcinek dla mieszkań-
ców gminy Kolno i gminy Sta-
wiski. A także osób, które z drogi 
ekspresowej chcą jak najspraw-
niej dojechać np do Kolna - wy-
jaśnia wicestarosta kolneński, 
Karol Pieloszczyk. 

W tym roku samorządy mogą 
liczyć na większe niż zwykle 
wsparcie na remont dróg. Będzie 
to możliwe, bo, dzięki łagodnej 
zimie, rosną oszczędności zwią-
zane z odśnieżaniem dróg. Pie-
niądze pierwotnie przeznaczone 
na ten cel najprawdopodobniej 
będą przeznaczone na remonty 
nawierzchni.

W ramach obchodów 80. rocznicy 
pierwszej masowej deportacji Po-
laków w głąb Związku Sowieckiego 
w siedzibie oddziału IPN w Białymsto-
ku odbyła się prezentacja materiałów 
edukacyjnych „Przeżyć Sybir”.

Spotkanie poprowadziła na-
czelnik Oddziałowego Biura 
Edukacji Narodowej IPN w Bia-
łymstoku Urszula Gierasimiuk. 
Słowami z Hymnu Sybiraków 
przywitał gości wydarzenia dy-
rektor oddziału IPN w Białym-
stoku dr hab. Piotr Kardela:

“Bo od września, od siedem-
nastego, dłuższą drogą znów 
szedł każdy z nas, przez lód, spod 
bieguna północnego, przez Łu-
biankę, przez Katyński Las. Na 
nieludzkiej ziemi znowu polski 
trakt wyznaczyły bezimienne 
krzyże…”

W swoim przemówieniu dy-
rektor zaznaczył, że naszym 
obowiązkiem jest pamiętanie 
o sybirackich losach, dlatego też 
wszelkie inicjatywy, zmierzające 
do ich upamiętnienia, jak np. pro-
pozycja Magdaleny Wasik i Karo-
la Babiela (wieloletniego pracow-
nika Grupy Medialnej Narew), 
polegająca na przygotowaniu fil-
mu na kanwie wspomnień Sy-
biraków, pomocnych w edukacji 
szkolnej, nie mogła pozostać ze 
strony Instytutu bez echa. Od-
dział IPN w Białymstoku podjął 
współpracę przy powstałym ma-
teriale, został producentem fil-
mu „Przeżyć Sybir”, z nadzieją, że 
przyczyni się on do uwrażliwie-
nia młodego pokolenia na zesłań-
cze doświadczenia, na tragiczny 
los Polaków na nieludzkiej ziemi.

- Dzięki zaangażowaniu wielu 
osób udało się wydać na płycie film 
"Przeżyć Sybir". Chciałbym ser-
decznie podziękować wszystkim 
14 Sybirakom - bohaterom tego 
filmu. Niestety nie wszyscy docze-
kali premiery i wydania na płycie. 
Szczególne podziękowania kieruje 
również dla Pana Artura Filipkow-
skiego właściciela Gupy Medial-
nej Narew za pomoc przy realizacji 
tego filmu - mówi Karol Babiel.

Podczas spotkania walory edu-
kacyjne prezentowanego filmu 
przedstawiła Magdalena Dzienis-To-
dorczuk – pracownik OBEN IPN, 
współautorka materiałów metodycz-
nych. Część artystyczną przygotowa-
li uczniowie z Zespołu Szkół w No-
wogrodzie pod kierunkiem Anny 
Czarneckiej, wykonując patriotycz-
ne pieśni I recytując wiersze. 

Film „Przeżyć Sybir” wydany na płycie 
przez białostocki oddział IPN

Od lewej Magda Dzienis – Todorczuk, Magda Wasik- Rupacz, Karol Babiel,  
Ania Czarnecka
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Po raz pierwszy 
w postępowaniu 
przetargowym na obsługę 
cateringową Urzędu 
Marszałkowskiego 
Województwa 
Podlaskiego (UMWP) 
kryterium wyboru nie 
była tylko cena, ale także 
wykorzystanie w menu 
tradycyjnych, podlaskich 
produktów. 

Informację o nowych zasa-
dach obsługi cateringowej w urzę-
dzie marszałkowskim przekaza-
li podczas niekonwencjonalnej 
konferencji prasowej marszałek 
Artur Kosicki, wicemarszałek 
Stanisław Derehajło i członek za-
rządu Wiesława Burnos.

Urząd Marszałkowski roz-
strzygnął przetarg na usługi ca-
teringowe. Obok ceny, głównym 
kryterium przy wyborze firmy 
było włączenie do menu produk-
tów figurujących na Liście Pro-
duktów Tradycyjnych – rejestrze 
prowadzonym przez Minister-
stwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Na liście znajdują się produk-
ty rolne, spożywcze i inne, któ-
rych jakość lub wyjątkowe cechy 
i właściwości wynikają ze stoso-
wania tradycyjnych metod pro-
dukcji, tzn. wykorzystywanych, 
od co najmniej 25 lat. W ramach 
przetargu wyłoniono firmę, która 
przygotowując tradycyjne podla-
skie potrawy wykorzystuje pro-
dukty lokalne. Umowa na usługi 
cateringowe została podpisana 
na rok.

Pierwsza taka „smaczna” konferencja
Tym razem konferencja pra-

sowa w urzędzie marszałkowskim 
odbyła się w wyjątkowej opra-
wie - przy iście świątecznym sto-
le. Znalazły się na nim te podla-
skie przysmaki, które będą ujęte 
w menu przygotowywanym dla 
gości odwiedzających UMWP.

- Mamy tu „smaczną” konfe-
rencję, przy stole zastawionym 
przysmakami wykonanymi we-

dług najlepszych podlaskich re-
ceptur, a co więcej zostały one 
przygotowane z wykorzystaniem 
produktów pochodzących z na-
szego regionu, od naszych rolni-
ków – podkreślał marszałek Ar-
tur Kosicki.

Jak dodał, jednym z priory-
tetów obecnych władz jest pro-
mowanie lokalnego dziedzictwa 
kulinarnego i wspieranie podla-
skich producentów.

- Postanowiliśmy dać dobry 
przykład i wprowadziliśmy do 
zapisów przetargowych odpo-
wiednie punkty dotyczące cate-
ringu urzędowego – informował 
marszałek.

Podczas  konferencji zapre-
zentowane zostały regionalne 
produkty w tym m.in. Wędzonki 
z Podlaskiego, ser suszony z So-
kółki, kapusta kiszona z Suwal-
szczyzny, sejneński szczupak fa-

szerowany, dania z twarogiem 
hajnowskim czy ryby z podla-
skich akwenów.

W deserach nie zabrakło też 
nadbużańskiej kawy żołędziowej 
oraz Hajnowskiego Marcinka, 
a do picia podano sok z świeżo 
tłoczonych jabłek. Właśnie taki-
mi regionalnymi przysmakami  
będą częstowani goście odwie-
dzający urząd marszałkowski.

Marszałek Kosicki poinfor-
mował również, że zarząd wo-
jewództwa będzie zabiegał, aby 
produkt lokalny był promowa-
ny podczas imprez zewnętrz-
nych organizowanych przez 
UMWP.

Niekonwencjonalna promocja
- Inaugurujemy nowy cate-

ring w urzędzie marszałkowskim, 
po to żeby promować naszą pod-
laską żywność w sposób niekon-
wencjonalny – mówił wicemar-
szałek Stanisław Derehajło.

Marszałek podkreślał, że 
nowe zasady dostarczania usług 
cateringowych miały być zachętą 
dla podlaskich producentów do 
rejestrowania swoich produktów 
na Liście Produktów Tradycyj-
nych, prowadzonej przez urząd 
marszałkowski.

Stanisław Derehajło dodał, 
że podjęte działania to nie tylko 
promocja dziedzictwa kulinarne-
go

- To wiąże się również z pro-
mocja podlaskiego rolnictwa i tu-
rystyki – podsumował marsza-
łek.

Konferencja była też pierw-
szym spotkaniem prasowym 
w historii UMWP  tłumaczonym 
na język migowy. „Migał” Ma-
ciej Pastusiak, pracownik urzędu 
marszałkowskiego.

Litwa-Polska 
2014-2020

O tym, jak powinna wyglądać struktu-
ra i zarządzanie programem Interreg 
Litwa – Polska 2021-2027, które ob-
szary warto wspierać i jakie są oczeki-
wania partnerów, dyskutowali przed-
stawiciele strony polskiej i litewskiej. 
Spotkanie odbyło się w Białymstoku, 
a otworzył je Artur Kosicki, Marszałek 
Województwa Podlaskiego.

To drugie spotkanie grupy 
roboczej powołanej na potrze-
by stworzenia kolejnego pro-
gramu współpracy pomiędzy 
przygranicznymi regionami Pol-
ski i Litwy. Stronę polską re-
prezentują przedstawiciele Mi-
nisterstwa Funduszy i Polityki 
Regionalnej oraz województw 
podlaskiego i warmińsko-mazur-
skiego. W skład delegacji litew-
skiej wchodzą przedstawiciele 
Ministerstwa Spraw Wewnętrz-
nych Republiki Litwy oraz re-

prezentanci współpracujących 
regionów i organizacji. Instytu-
cją Zarządzającą programem jest 
Litwa.  Po raz pierwszy grupa ro-
bocza ds. Interreg Litwa – Pol-
ska 2021-20207 gościła w Pod-
laskiem.

- Ten program jest doskona-
łym narzędziem służącym współ-
pracy i zbliżeniu sąsiadów. Dzięki 
niemu możemy poznawać kul-
turę i dziedzictwo obu narodów, 
współpracować w dziedzinie 
bezpieczeństwa, ochrony środo-
wiska czy rozwoju turystyki – 
podkreślał marszałek. -  Chcemy, 
aby w przyszłości nasze kontakty 
były jeszcze lepsze – dodał.

Artur Kosicki przedstawił też 
oczekiwania co do nowego pro-
gramu Interreg Litwa – Polska. 

- W naszej ocenie warto aby 
program w okresie 2021-2027 
uzupełniał interwencje z Regio-
nalnego Programu Operacyjne-
go i wspierał takie obszary, jak 
turystyka, dziedzictwo kulturo-

we, działania dotyczące przeciw-
działaniu zmianom klimatu oraz 
ochronę zdrowia - mówił.

Marszałek zaproponował 
stronie litewskiej, która jest Insty-
tucją Zarządzającą programem, 
rozważenie utworzenia Instytu-
cji Pośredniczącej w Urzędzie 
Marszałkowskim Województwa 
Podlaskiego.

  - Mamy wiedzę i doświad-
czenie we wdrażaniu programów 
oraz zasoby, aby taką instytucję 
powołać i prowadzić. Odpowia-
damy też za prowadzenie polityki 
rozwoju na poziomie wojewódz-
twa – przekonywał Artur Kosicki.

Marszałek podkreślał, że wo-
jewództwo podlaskie przychyla 
się do pomysłu projektu strate-
gicznego (pozakonkursowego)   
w nowej perspektywie programu. 
Projekt dotyczyłby komplekso-
wej promocji turystycznej ob-
szaru pogranicza Polski i Litwy. 
Warunkiem rozpoczęcia starań 
o jego zamieszczenie w nowym 

rozdaniu funduszy unijnych jest 
zgoda wszystkich partnerów pro-
jektu.

*  *  *
Program Interreg Litwa-Pol-

ska 2014-2020 (alokacja 60,15 
mln euro)

- Ogłoszono 4 konkursy.
- Rozstrzygnięto 3 konkur-

sy, w ramach których wybrano   

85 projektów o wartości dofi-
nansowania 32, 6 mln euro, tj. 
58% budżetu programu   (ok. 16 
mln euro przypada na partnerów 
z Podlaskiego i Warmińsko-Ma-
zurskiego).

- Czwarty konkurs jest w trak-
cie oceny, projekty zostaną wy-
brane podczas posiedzenia Ko-
mitetu Monitorującego program 

Goście województwa 
zjedzą po swojsku 
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Meandry Losu – Powieść z nieznaną 
historią w tle, tom II, cz. 23Zenon 

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 23 Tomu II, zaty-
tułowanego “Pod sowieckim butem”

Wszyscy zasiedli przy stole. 
Rozencwajgowie w szlafrokach, 
Wiernikowie w tym, w czym wy-
brali się do Łomży.

- Nie powiem, że nie jesteśmy 
zaskoczeni – stary Rozencwajg 
spojrzał na żonę – pewnie jednak 
mieliście powody, aby nas tu na-
kryć w papilotach o tak wczesnej 
porze.

- I mamy nadzieję, że nam 
je wyjawicie zanim pójdę robić 
śniadanie – dodała jego żona, 
uśmiechając się prostodusznie.

Wiernikowie spojrzeli po so-
bie, zachęcając najstarszego do 
poczynienia wyjaśnień.

- Wpakowaliśmy się tu wam, 
bo mamy nadzieję niebawem 
przejąć nasz dom – odpowiedział 
Samuel prosto z mostu.

- Jak to? 
- A tak to, przyjacielu, że ma 

być wojna? – odpowiedział Wier-
nik.

- Jaka wojna? – Rozencwajgo-
wie aż krzyknęli.

- Niemiecko-sowiecka. 
- Opowiedz tato wszystko po 

kolei – wtrącił się Elian.
- Właśnie – poparła go reszta 

zebranych.
- Toć wiem, że muszę – wes-

tchnął ciężko najstarszy Wier-
nik. – Otóż wczoraj po południu 
przyjechał do nas, do Śniadowa 
nasz tu u was w tej chwili siedzą-
cy syn, a wasz zięć i natychmiast 

wziął mnie na spacer, aby poroz-
mawiać. Ni mniej ni więcej za-
wyrokował, że na dniach będzie 
wojna.

- Byłem wczoraj w Setnie – 
Elian zdecydował się teściom 
wszystko literalnie wyjaśnić. – 
To blisko granicy. Sołtys tej wio-
ski jechał ze mną do Miastkowa 
i wygadał się, że stugębna plot-
ka głosi o koncentracji wojsk 
niemieckich na granicy. No to 
w te pędy zdecydowałem jechać 
do Śniadowa zamiast wracać do 
Stawisk.

- O ściąganiu wojsk na grani-
cę to i w Śniadowie przebąkiwa-
li – dodał swoje starszy Wiernik.

- Czyli coś w tym musi być na 
rzeczy, no nie – dodał Elian.

- No właśnie – potwierdził 
Samuel słowa syna.

- A Ruscy jak gdyby nigdy nic. 
Siedzą sobie spokojnie – zauwa-
żył Rozencwajg.

- Bo nie mają rozkazów. 
Pewnie Stalin nie chce słyszeć 
o wojnie. Tak mu się spodobała 
przyjaźń ze Szwabami, że nie do-
puszcza do siebie żadnych innych 
koncepcji – wyrwało się Eliano-
wi.

- Mój synuś jest zdania, że So-
wieci dostaną takiego łupnia, że 
zostawią wszystko w pierwszych 
godzinach wojny i zwieją gdzie 
pieprz rośnie. No i przekonał nas, 
aby zwalić się wam na głowę.

- Tak?!
- Tuż po wybuchu wojny mu-

simy przejąć z powrotem nasz 
dom. Wierzę, że Ruscy nie zdążą 
go ograbić, bo w popłochu zwie-
ją z Łomży. Wtedy trzeba będzie 
natychmiast sprawdzić i ocenić 
jakich szkód narobili ci najeźdźcy 
– Elian pośpieszył ze swoją argu-
mentacją.

- I dlatego tu, u was, się wszy-
scy znaleźliśmy. Po to, aby trzy-

mać rękę na pulsie - dodał Samu-
el.

- Nie wiem czy to takie pew-
ne, że – jak mówicie – na dniach 
Niemcy zaatakują – wyraził wąt-
pliwość gospodarz. – Nie o to 
chodzi, że was nie chcę gościć, bo 
jestem zdania, że mój dom jest 
waszym domem. Mieszkamy te-
raz, od kiedy znów wyprowadziła 
się Hannah –  spojrzał na Eliana, 
który natychmiast spuścił wzrok 
– tylko w czwórkę i chętnie zro-
bimy dla was miejsce. Wcale 
mnie jednak nie ucieszy dosta-
nie się pod okupację niemiecką. 
Z deszczu pod rynnę.

- A myślisz, że nas cieszy taka 
perspektywa? – spytał Samuel 
Wiernik przyjaciela. – Chcemy 
jednak odzyskać nasz dom. Tyl-
ko w konsekwencji takiego wła-
śnie rozwoju wydarzeń mogliby-
śmy zrealizować nasz cel.

- Rozumiem cię doskonale, 
Samuelu. Chciałbym jednak wie-
dzieć jak widzicie przejęcie wa-
szego domu.

- To proste – wyrwał się Elian. 
– Będziemy obserwować dom 
i jak Ruscy się wyniosą natych-
miast go zajmiemy.

- Czyli nie zamierzasz się stąd 
ruszać, mój zięciu, aż do nie-
mieckiego ataku. Tak? Co zatem 
z moją córką i wnukiem, których 
zostawiłeś w Stawiskach? – zde-
nerwował się Rozencwajg. 

- Nic podobnego. Wyjeżdżam 
jeszcze dziś przed południem. 
Zamierzam wrócić tu na sza-
bas. Polskę Niemcy zaatakowali 
w piątek…

- Nie licz, że to powtórzą – 
przerwał Elianowi Rozencwajg. 
– Są inteligentniejsi, niż ci się wy-
daje. Jak myślisz, kiedy w tygo-
dniu Słowianie mają największe 
rozprzężenie, bałagan, bardak, 

jak to nazywają w ich języku, kie-
dy nikt nie pracuje, żaden urząd 
nie działa? W niedzielę! Tak, są-
dzę, że tym razem Niemcy zaata-
kują w niedzielę, o ile w ogóle się 
na to zdecydują – zawiesił głos, 
nie chcąc urazić przyjaciela, któ-
ry tylko w przypadku ataku na 
Związek Sowiecki widział szansę 
na odzyskanie domu.

- Czyli dwudziestego drugie-
go pogonią stąd Sowietów – pod-
sumował Elian z zadowoleniem.

- Wcale mnie nie cieszy taka 
perspektywa – Rozencwajg 
spojrzał z niechęcią na zięcia. 
– W odróżnieniu od ciebie, jak 
widzę. Odpocznij, zjedz coś 
i zabieraj swój tyłek do Stawisk. 
Masz mi tu przywieźć cór-
kę i wnuka. Jeśli już tu szykuje 
się wojna, to w Łomży będzie 
bezpieczniej niż gdziekolwiek 
poza nią. Ruscy to nie Polacy. 
Nie będą bronić tej ziemi, nie 
będą stać z karabinem u nogi 
i bić się o każdy zaułek, każdą 
ulicę. Czują się tu obco. Zabio-
rą  stąd swoje tyłki w ciągu kil-
ku godzin. Zwieją gdzie pieprz 
rośnie, a raczej tam, gdzie nic 
nie rośnie – wstał z energią 
mężczyzny w pełni sił wital-
nych. – No, mama, przygotuj 
śniadanie dla nas wszystkich. 
Pójdę się ubrać, a wy czujcie się 
jak u siebie w domu.

Pół godziny później wszyscy 
zasiedli do śniadania, po czym 
Elian zdecydował się bezzwłocz-
nie jechać do Stawisk. Nikt nie 
zamierzał go zatrzymywać kie-
dy Hannah z małym Natanem 
przebywała z dala od Łomży. 
Pożegnał się zatem z rodzica-
mi i teściami, wycałował siostry, 
zaprzągł konia, wsiadł do swo-
jego pojazdu i ponownie ruszył 
w drogę.

Zielone oczy Zenka i 365 dni 
miłości w Kinie Millenium
Repertuar 14 –  20 luego 

Piątek 14 lutego 
Duża sala: Bayala i ostatni smok – 

godz. 13:30; Zenek – godz. 15:30 
i 18:00; 365 dni – godz. 20:30. 
Mała sala: 365 dni – godz. 16:00 
i 18:30; Zenek - godz. 21:00. 
Sobota 15 lutego
Duża sala: Bayala i ostatni smok  - 
godz. 10:00 i 13:30; Superpies i Tur-
bokot – godz. 11:00; Zenek – godz. 
15:30 i 18:00; 365 dni – godz. 20:30.  
Mała sala: Śnieżka i Fantastyczna 
Siódemka – godz. 10:00; Ptaki nocy 
- godz. 13:00 i 15:30; Zenek – godz. 
18:00; 365 dni – godz. 20:30.    

Niedziela 16 lutego 
Duża sala: Bayala i ostatni smok  - 
godz. 10:00 i 13:30; Superpies i Tur-
bokot – godz. 11:00; Zenek – godz. 
15:30 i 18:00; 365 dni – godz. 20:30.  
Mała sala: Śnieżka i Fantastyczna 
Siódemka – godz. 10:00; Ptaki nocy 
- godz. 13:00 i 15:30; Zenek – godz. 
18:00; 365 dni – godz. 20:30.          
Poniedziałek 17 lutego
Duża sala: Bayala i ostatni smok – 
godz. 13:30; Zenek – godz. 15:30 
i 18:00; 365 dni – godz. 20:30.  

Mała sala: Ptaki nocy - godz.  15:30; 
Zenek – godz. 18:00; 365 dni – godz. 
20:30.  
Wtorek 18 lutego  
Duża sala: Bayala i ostatni smok – 
godz. 13:30; Zenek – godz. 15:30 
i 18:00; 365 dni – godz. 20:30.  
Mała sala: Ptaki nocy - godz.  15:30; 
Zenek – godz. 18:00; 365 dni – godz. 
20:30.  
Środa 19 lutego 
Duża sala: Bayala i ostatni smok – 
godz. 13:30; Zenek – godz. 15:30 

i 18:00; 365 dni – godz. 20:30.  
Mała sala: Ptaki nocy - godz.  15:30; 
Zenek – godz. 18:00; 365 dni – godz. 
20:30.  
Czwartek 20 lutego
Duża sala: Bayala i ostatni smok – 
godz. 13:30; Zenek – godz. 15:30 
i 18:00; 365 dni – godz. 20:30.  
Mała sala: Ptaki nocy - godz.  15:30; 
Zenek – godz. 18:00; 365 dni – godz. 
20:30.  
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Nasza 
biedna 
ściana?

Bieda. To dramatycznie brzmiące sło-
wo... Przyciąga uwagę, gdy pojawia 
się w tytułach materiałów prasowych. 
Może dlatego omówienie raportu GfK 
GeoMarketing na temat siły nabyw-
czej mieszkańców poszczególnych 
regionów Polski przygotowane przez 
Jacka Frączyka dla portalu businessin-
sider.com.pl  ( https://businessinsider.
com.pl/finanse/polska-a-b-i-z-czyli-
-mapa-polskiej-biedy-na-niej-nie-tyl-
ko-sciana-wschodnia/90qdsv7) nosi 
tytuł "Polska A, B i... Z, czyli mapa 
polskiej biedy. Na niej nie tylko Ścia-
na Wschodnia".

Raport Gf K GeoMarke-
ting to cykliczna analiza sytuacji 
ekonomicznej w Europie i po-
szczególnych krajach. Autorzy 
zauważają i doceniają dokona-
nia polskiej gospodarki w ostat-
nich latach, ale - niestety - nazwy 
miast i regionów naszego obficiej 
pojawiają się nadal gdy jest mowa 
o słabszej pozycji ekonomicznej. 
W tym smutniejszym kontekście 
znajdujemy w omówieniu   Łom-
żę, a jeszcze częściej Kolno (w za-
sadzie powiat kolneński), który 
ma być jednym z krajowych sym-
boli niedostatku.  

Użycie słowa "bieda" jest 
w naszej ocenie przesadą. Bo-
wiem to, że mieszkaniec po-
wiatu kolneńskiego może so-
bie pozwolić na mniej ubrań niż 
mieszkaniec stolicy, jeszcze nie 
oznacza, że żyje w biedzie. Kol-
no jest zresztą w ostatnich jed-
nym z ośrodków w wojewódz-
twie podlaskim najdynamiczniej 
podejmujących działania rozwo-
jowe - inwestuje naprawdę po-
kaźne pieniądze np. w przygoto-
wanie terenów inwestycyjnych 
czy odnawialne źródła energii 
(fotowoltaika), ale też w kulturę, 
sport i rekreację, oświatę.  Tym 
niemniej jednak na koniec 2019 
roku powiat miał w wojewódz-
twie najwyższa stopę bezrobocia. 
Zapraszamy zatem do lektury 
fragmentów tekstu z businesinsi-
der.com.pl i swego rodzaju anek-
su, jaki również przygotował Ja-
cek Frączyk.             

"Polska A, B i... Z, czyli mapa polskiej 
biedy. Na niej nie tylko Ściana 
Wschodnia" 

Na tle Europy polska gospo-
darka rosła w ostatnich latach 
bardzo szybko, dając się wyprze-
dzić tylko Irlandii. Ale nie wszy-
scy mieszkańcy zbierają owoce 
tego wzrostu w równym stopniu. 

Okazuje się, że bogactwo polary-
zuje się wokół sześciu ośrodków 
miejskich. Są też wielkie obsza-
ry biedy - wskazuje raport Gf K 
GeoMarketing.

Mapa polskiej biedy tradycyj-
nie obejmuje Ścianę Wschodnią, 
ale i północ kraju do czołówki 
zamożności nie należy - wyni-
ka z danych Gf K GeoMarketing 
Informacje zebrane z fundacji 
potwierdzają, że potrzebujących 
jest więcej właśnie w tych rejo-
nach kraju

Polską siłę nabywczą (poten-
cjał nabywczy) można oszacować 
na 89 mld dol. rocznie - podaje 
firma badawcza Gf K Geomarke-
ting w najnowszym raporcie, do-
tyczącym naszego kraju. W prze-
liczeniu na mieszkańca będzie 
to 2,33 tys. dol. Ta wartość od-
zwierciedla możliwości zakupów 
przeciętnego Polaka w trzech 
kluczowych grupach produktów: 
żywności, ubrań i środków far-
maceutycznych/higienicznych, 
które stanowią 64 proc. naszych 
wydatków.

W raporcie postarano się 
przy tym ukazać, jak ta siła na-
bywcza rozkłada się na obszarze 
całej Polski. Wzięto pod uwa-
gę nie tylko zarobki, ale i ceny 
w poszczególnych powiatach. 
I tu widać jak na dłoni, że po-
dział wzrostu gospodarczego nie 
jest równomierny.

Jak pokazuje mapa, zamoż-
niejsza jest "lewa dolna ćwiart-
ka" kraju. Obszary biedy to Ścia-
na Wschodnia oraz północ kraju 
z wyspami zamożności w postaci 
większych ośrodków miejskich.

Fundacje o biedzie wiedzą wiele
Ekspertami odnośnie tematu 

ubóstwa są fundacje, które na co 
dzień pomagają ludziom z pro-
blemami życiowymi.

Program walki z ubóstwem 
na większą skalę prowadzi Ca-
ritas Polska. W ciągu roku mię-
dzy sierpniem 2018 a czerwcem 
2019 rozdysponowało poprzez 
26 Caritas diecezjalnych prawie 
14 ton żywności o wartości 70 
mln zł w ramach akcji Program 

Operacyjny Pomoc Żywnościo-
wa.

"Caritas w Polsce jest sie-
cią Caritas diecezjalnych. Mamy 
swoje struktury na terenie całego 
kraju i dzięki temu możemy do-
trzeć do potrzebujących z ofertą 
wieloaspektowej pomocy, wszę-
dzie tam, gdzie ta pomoc jest po-
trzebna" - podaje dział komuni-
kacji centrali fundacji. Łącznie 
diecezji jest 44. W 27 z nich pro-
wadzona jest akcja żywnościowa.

Na liście są m.in. diecezje 
z Legnicy, Świdnicy, Włocław-
ka, Torunia, Bydgoszczy, Siedlec, 
Zielonej Góry, Łowicza, Kielc, 
Drohiczyna, Przemyśla, Łomży, 
Pelplina, Ełku, Olsztyna, Kosza-
lina. To miejsca pokrywające się 
z mapą polskiej biedy.

Warszawa strefą bogactwa
Jeśli chodzi o towary żywno-

ściowe to Warszawa wybija się 
ponad polską przeciętną. 1,34 tys. 
dol. potencjału nabywczego to 
o 34 proc. więcej, niż wynosi prze-
ciętna dla całego kraju. Dla po-
równania w najbiedniejszym w tej 
kategorii powiecie przysuskim, le-
żącym w południowo-zachodniej 
części województwa mazowiec-
kiego, siła nabywcza na te towary 
wynosi zaledwie 807 dol., czyli 20 
proc. poniżej średniej krajowej - 
podaje Gf K GeoMarketing.

W przypadku środków higie-
ny osobistej i zdrowotnych zno-
wu Warszawa jest na czele. 419 
dol. siły nabywczej na te towary 
przekracza średnią krajową o aż 
82 proc. Druga strona medalu to 
powiat z siedzibą w Nowym Mie-
ście Lubawskim w województwie 
warmińsko-mazurskim, 100 km 
na południe od Elbląga. Tam siła 
nabywcza mieszkańców na towa-
ry higieniczne jest o jedną czwar-
tą mniejsza od średniej krajowej 
i wynosi 172 dol.

Różnice geograficzne w po-
dziale siły nabywczej mieszkań-
ców na ubrania, zarówno dzie-
cięce, jak i dla dorosłych są 
podobnie jak w przypadku wyro-
bów higienicznych bardzo duże - 
wskazują analitycy.

W Warszawie siła nabywcza 
wynosi 465 dol. rocznie, a w dru-
gim w zestawieniu podwarszaw-
skim powiecie piaseczyńskim - 
394 dol. Na drugim biegunie jest 
powiat z siedzibą w mieście Kolno 
w województwie podlaskim, gdzie 
siła nabywcza jeśli chodzi o ubra-
nia, wynosi zaledwie 197 dol.

Na sport i rekreację najbar-
dziej stać mieszkańców stolicy. 
Mogą wydać na te cele 128 dol. 
rocznie, czyli ponad dwukrot-
nie więcej niż wynosi średnia 
krajowa. Najmniejszy potencjał 
wydatków w tym aspekcie mają 
mieszkańcy położonego 50 km 
od Krakowa powiatu z siedzibą 
w Kazimierzy Wielkiej. Gf K oce-
nił, że są w stanie wydać na roz-
rywki rocznie zaledwie 35 dol.

Cztery bieguny polskiej biedy. Da się 
zauważyć jeden wspólny mianownik

Kolno, Nowe Miasto Lubaw-
skie, Przysucha, Kazimierza 
Wielka - to lista miejscowo-
ści wskazanych w raporcie Gf K 
GeoMarketing jako bieguny bie-
dy w Polsce. Co je łączy, a co 
dzieli? Postanowiliśmy przyjrzeć 
się im nieco bliżej.

Na mapie polskiej biedy Gf K 
GeoMarketing wyróżniono czte-
ry najbiedniejsze miejscowości. 
Sprawdziliśmy jak są skomuniko-
wane z resztą świata. Odległość 
dróg ekspresowych nie poma-
ga. W kilku przypadkach trzeba 
czekać do 2021 roku na lepszy 
dojazd. To może zachęcić inwe-
storów. Bezrobocie i wynagro-
dzenia w czterech miejscowo-
ściach z bieguna biedy odbiegają 
mocno na minus od średniej  kra-
jowej. Ale mieszkańcy nie opusz-
czają lokalnej ojczyzny.

Określono też miejsca, 
w których jest najgorzej. W Kol-
nie  najmniej w Polsce według 
raportu mogą sobie za swoje za-
robki kupić ubrań, w  Nowym 
Mieście Lubawskim  - środków 
czystości, w  Przysusze  - żywno-
ści, a mieszkańcom  Kazimierzy 
Wielkiej  najtrudniej zdobyć się 
na płacenie za rozrywkę.

Czekamy na drogi?
W Kolnie na północ od Łom-

ży czekają zapewne z niecier-
pliwością na dokończenie  drogi 
ekspresowej do Ostrowi Mazo-
wieckiej. W czerwcu 2021 roku 
trasa ma dojść do Łomży, a w li-
stopadzie 2021  droga z Ełku do 
Ostrowi Mazowieckiej ma być 
już gotowa.

Postanowiliśmy zebrać garść 
informacji, żeby pokazać, z czym 
muszą się mierzyć mieszkańcy 
czterech miejscowości.

Bezrobocie i niskie zarobki. 
Ale siły roboczej nie brakuje

I tak, w Przysusze oraz Kol-
nie bezrobocie jest wciąż na pozio-
mach "dwucyfrowych". W pierw-

szej z wymienionych wynosi aż 17,7 
proc., co jest czwartym najgorszym 
wynikiem w Polsce. Nieco lepiej sy-
tuacja wygląda w Nowym Mieście 
Lubawskim i Kazimierzy Wielkiej, 
ale bezrobocie 7-8 proc. i tak jest 
dużo większe niż wynosi średnia 
krajowa - 5,2 proc. w grudniu.

Co ciekawe, w żadnej z tych 
miejscowości  nie można powie-
dzieć, że to społeczność starze-
jąca się. Osób w wieku popro-
dukcyjnym (głównie emerytów) 
w trzech z czterech wymienio-
nych miejscowości jest mniej 
(Przysucha), lub dużo mniej 
(Kolno, Nowe Miasto Lubaw-
skie) niż wynosi średnia krajo-
wa.  Siła robocza wydaje się cze-
kać w gotowości, co mogłoby 
zainteresować inwestorów, po-
szukujących miejsc do otwarcia 
zakładu. Gdyby tylko mieli do-
brą sieć transportową.

Zarobki w tych powiatach 
są dużo niższe od średniej kra-
jowej.  Z wyłączeniem danych 
mikrofirm są  od 20 do 29 proc. 
niższe od przeciętnej w Polsce. 
Wynoszą od 3,5 do 3,9 tys. brut-
to, czyli na umowie o pracę od 
2,6 do 2,8 tys. zł na rękę.

Największy z opisywanych 
powiatów, czyli kolneński liczy 
32 tys. mieszkańców. Najmniejszy 
- przysuski ma 14 tys. mieszkań-
ców. Co ciekawe, mieszkańcy nie-
specjalnie zbierają się do opusz-
czania swoich "lokalnych ojczyzn" 
i najwyraźniej czekają, aż inwestor 
przyjdzie i polepszy ich byt. 

gospodarka

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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USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE
Układanie kostki brukowej z materiału własne-
go i powierzonego. Projekt GRATIS. Doświad-
czenie, szybko i solidnie. Tel. 602 520 783.

Usługi dekar-
skie- Perfekt 
dach: pokry-
cia dachowe, 
wymiana konstrukcji dachowych, kominy 
z klinkieru, podbitki, montaż okien dachowych 
i włazów, materiały. Łomża, Boguszyce 17, Łu-
kasz Just. Tel. 508 637 509.

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

Usługo hydrauliczne PLUMBER Sobociński Sła-
womir: instalacje CO, instalacje wodno-kanali-
zacyjne, montaż urządzeń sanitarnych, kotło-
wanie (olejowe, gazowe, węglowe), kolektory 
słoneczne, pełen zakres usług. Tel. 516 376 389.

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

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

USŁUGI FINANSOWE
E-dyt biuro rachunkowe, Edyta Sokołowska 
-  twoja pewność w rozliczeniach 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 Brzeziak ul. Woj-
ska Polskiego 26 a, Łomża. Tel.862 115 343, 696 
884 735. Usługi w zakresie naprawy: TV, DVD 
VCR, KAMERY, LAPTOPY, MONITORY KOMPUTE-
ROWE I INNE oraz montaż anten TV i SAT. www.
brzesiakrtv.pl

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

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

Expres szewc. ZMIANA ADRESU, teraz: MAŁA-
CHOWSKIEGO2. TEL. 505 997 115 

SALE WESELNE, USŁUGI WIDEOFILMOWANIE, ZESPOŁY 
MUZYCZNE

Fotografia ślubna, portretowa i okolicznościo-
wa. rafallesicki.com Tel. 600 455 252.

Fotografia ślubna. Tel.605 405 110.

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

Wesela, imprezy okolicznościowe, muzyka 
romska. Gra, śpiewa i tańczy ,, Dżudli”. Gwaran-
cja dobrej zabawy. Tek. 698 621 178.

NIERUCHOMOŚCI
Wynajmę lokal 100 m2 w centrum Łomży (ul. 
Długa na zapleczu Dwornej). Tel. 606 878 444.

Sprzedam mieszkanie 64 m2, I piętro w cen-
trum Łomży, ul. Długa (do mieszkania przyna-
leżą dwie piwnice). Mieszkanie po generalnym 
remoncie, do zamieszkania. Cena 349 tys. do 
negocjacji. Tel. 505 474 596.

MATRYMONIALNE
Kawaler po 50-ce bez nałogów pozna poważną 
kobietę w podobnym wieku do stałego związ-
ku. Tel. 572 336 245.

RÓŻNE/SPRZEDAM
Sprzedam rower górski, sprawny 98%, cena 
501 zł. Tel. 508 479 725.

Oprawa obrazów Ignacy Jaworski, Łomża, ul. 
Rządowa 9a. Tel. 86 216 57 38.

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

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

Elektromechanik samochodowa. Komplekso-
wy serwis klimatyzacji, nabijanie, odgrzybia-
nie, sprawdzenie 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 ANTYCELULITOWY 
(WYŁĄCZNIE DLA KOBIET). Tel.532 282 383.

PRACA
Zatrudnię do obsługi traka taśmowego oraz 
pracownika gospodarczego z możliwością za-
kwaterowania. Tel. 600 289 289. 

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

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

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
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k. ciężka: Filip Stawowy (6-1, 
6 KO) pokonał Konrada Dziczka 
(2-2, 2 KO) przez TKO w pierw-
szej rundzie.

k. półciężka:  Mateusz 
Ostrowski (9-9-1, 2 KO, 3 SUB) 
pokonał  Adama Biegańskiego 
(6-4, 2 KO, 3 SUB) przez jed-
nogłośną decyzję sędziów (3x 
29:27)

limit umowny do 75 kg: Piotr 
Przepiórka (4-4, 3 SUB)  poko-
nał  Marcina Zembalę (3-4, 2 
SUB) przez jednogłośną decyzję 
sędziów (30:26, 2x 30:27).

k. lekka:  Damian Zuba (1-
1) pokonał  Kacpra Kozikow-
skiego (1-1) przez jednogło-
śną decyzję sędziów (2x 30:27, 
2x29:28).

k. półśrednia: Piotr Markow-
ski (1-0) pokonał Piotra Arnistę 
(0-1) przez jednogłośną decyzję 
sędziów (2x 30:27, 1x 29:28).

Krew tryskała w oktagonie,  
czyli gala Babilon MMA 12 w Łomży     

Złoci tancerze  
z „B.K.Step”

Tancerze Hip Hop uczestniczyli w 28. edy-
cji Karnawał Dance Fest w Białymstoku, 
w której wzięło udział około 700 zawodni-
ków z całego kraju: dzieci i dorośli, oświad-
czeni artyści  i debiutanci. - informuje Ma-
rek Kisiel, twórca „B.K.Step”.

W eliminacjach, spośród 66 pre-
zentacji, jury wybrało 36, które prze-
szły do drugiego etapu. Koncert 
galowy odbył się w niedzielę w prze-
pięknym gmachu Opery i Filhar-
monii Podlaskiej. Łomżyńska grupa 
B.K.Team pod kierunkiem Marka 
Kisiela okazała się bezkonkurencyj-
na w kategorii Street Dance powyżej 
16 lat.

Natomiast w sobotę w Warszawie 
odbył się turniej Youngbloods Arena 
skierowany do młodszych tancerzy 

breakdance z całej Polski. Po kwali-
fikacjach do walk pucharowych sta-
nęło 8 tancerzy z Łomży, którzy na 
co dzień trenują pod okiem Kacpra 
Zientalskiego i Macieja Brzostow-
skiego. Dwoje z nich pokazało pazur 
zdobywając pierwsze miejsca w swo-
ich kategoriach.

Kategoria do 11 lat: 1 miejsce -  
Szymon Dmoch;  4  - Justyna Dudas,  
TOP 8 - Bartosz Jastrzębski; TOP 
16 - Oliwia Gryglik, Remigiusz Janu-
szewski i Olivier Frankowski.

Kategoria powyżej 11 lat:1 miej-
sce - Wiktor Sekściński, TOP 16 - 
Dominik Sejnowski.

- Cieszymy się z rozwoju naszych 
podopiecznych – mówią trenerzy 
Studia.  - Pasja, którą ich zaraziliśmy 
daje nam ogromną satysfakcję i dumę 
z osiąganych rezultatów. Dzięki temu 
widzimy, że zarówno nasza jak i ich 
praca nie idą na marne. 
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Zawodniczki UKS 4 Łomża 
nadal niepokonane

Dziewczęta z UKS 4 Łomża nadal niepokonane w Mazowieckiej Lidze Koszyków-
ki U-12. Tym razem rywalkami łomżanek były dziewczęta z drużyny MUKS I Pia-
seczno. Mecz zakończył się wynikiem 68:28 dla Łomży.

- Nasze dziewczęta podeszły do meczu bardzo skoncentrowane 
i z ogromnym szacunkiem dla rywalek, co, jak się okazało, przynio-
sło bardzo dobre wyniki i to my mogliśmy świętować zwycięstwo po 
ostatnim gwizdku sędziego. Daje nam to bardzo dobrą zaliczkę przed 
meczem rewanżowym na wyjeździe – mówi trener drużyny Marcin 
Piotrowski.

Wsparcie kibiców okazało się bardzo cenne również dla młod-
szych dziewcząt UKS 4 Łomża w meczu z drużyną UKS Olimpijczyk 
2008 Mszczonów w lidze Mazowieckiej U-11. Dzięki niemu łomżanki 
wygrały mecz rewanżowy 57:24. W dwumeczu bilans punktowy UKS 
4 Łomża wynosi +10 pkt. 

- Bardzo dobra gra całej drużyny, determinacja i chęć rewanżu 
po przegranej w Mszczonowie pozytywnie zmotywowała dziewczę-
ta. Jako trenerowi pozostała mi jedynie przyjemność z oglądania tak 
emocjonującego spotkania pełnego walki o każdy punkt – komentuje 
spotkanie trener Marcin Piotrowski.

Technologia uzdatniania wody, w tym 
rodzaj i stężenie stosowanego środ-
ka dezynfekcyjnego mają wpływ na 
jakość wody i warunki sanitarno-hi-
gieniczne na basenach. Ale czystość 
wody w łomżyńskich pływalniach za-
leży także od każdego z nas. Prysznic 
przed basenem oznacza mniejszą 
ilością drobnoustrojów w wodzie, a co 
za tym idzie użycie mniejszej ilości 
chemii basenowej.

W październiku 2014 roku 
Główny Inspektorat Sanitarny 
opracował wytyczne, dzięki któ-
rym na basenach ma być zdro-
wiej i bezpieczniej. Wytyczne 
powstały w oparciu o zalecenia 
Światowej Organizacji Zdrowia 
(WHO) i określają wymagania 
oraz zakres prowadzonych ba-
dań jakości wody na pływalniach, 
jak również wskazują wymagane 
warunki sanitarno-higieniczne 
w tych obiektach. 

Bezwzględnie każda osoba 
przed wejściem do hali baseno-
wej powinna dokładnie umyć 
się mydłem i spłukać pod natry-
skiem - bez kostiumów kąpielo-
wych, również strefy intymne. 
Nie od dziś wiadomo, że na po-

wierzchni skóry gromadzą się 
zanieczyszczenia. Myjąc skórę 
przed wejściem do wody, zmy-
wamy z siebie mikroorganizmy, 
które wchodząc w reakcję z chlo-

rem zawartym w wodzie baseno-
wej tworzą związki, które mogą 
podrażnić naszą skórę.

Obecnie chlorowanie jest 
najczęstszą oraz najskuteczniej-

szą metodą oczyszczania i nisz-
czenia drobnoustrojów chorobo-
twórczych w wodzie. Zarówno 
w Parku Wodnym jak i na Pływal-
ni system monitorujący czystość 

wody w basenie na bieżąco reje-
struje poziom zanieczyszczenia 
i automatycznie zwiększa poda-
wanie środków niezbędnych do 
jej oczyszczenia kiedy zachodzi 
taka potrzeba. Środki dezynfeku-
jące bardzo silnie wysuszają za-
równo skórę jak i włosy, dlatego 
ważne jest również zmycie z sie-
bie chloru po pobycie na pływal-
ni. Mimo, iż nie ma takiego obo-
wiązku na basenie rekreacyjnym 
zaleca się także nakładanie czep-
ka, dzięki któremu we włosy wni-
ka mniej chemii basenowej. 

W interesie nas wszystkich 
jest świadomość, że jakość wody 
basenowej zależy także od nas 
samych. Chlor wysusza skórę, 
może powodować alergie, po-
drażnienia oczu... Pamiętajmy, że 
im więcej osób dokładnie umy-
tych, tym mniej chloru na pły-
walni i czystsza woda.

Kampania informacyjna Miejskiego Ośrodka 

Sportu i Rekreacji w Łomży ma na celu pogłę-

bienie wiedzy użytkowników Pływalni i Parku 

Wodnego na to, jaki wpływ na nasze zdrowie 

i samopoczucie ma prawidłowe przestrzeganie 

zasad higieny i bezpieczeństwa.

Piotr Łobodziński, najlepszy specja-
lista od biegania po schodach, zajął 
drugie miejsce w swoim kolejnym 
starcie w Dubaju. W przypadku mi-
strza świata i sześciokrotnego zdo-
bywcy Pucharu Świata to nie jest po-
wód do zadowolenia.  

Jak przekazuje Andrzej Ko-
rytkowski, prezes i szkoleniowiec 
klubu "PREFBET ŚNIADOWO" 
Łomża, Piotr Łobodziński przy-
zwyczaił już nas do wygrywania 
do tego stopnia, iż każde miejsce 
na schodach inne niż pierwsze, 
lekko dziwi. Przede wszystkim 
samego sportowca. 

- Licząc od roku 2016 nasz 
lekkoatleta miał w stolicy Zjed-
noczonych Emiratów Arabskich 

iście kosmiczną passę. Na 8 bie-
gów nie przegrał ani razu. Ale jak 
to się mówi, kiedyś musi być ten 
pierwszy raz - dodaje Andrzej 
Korytkowski 

Piotr  Łobodziński zajął 
w biegu Almas Tower Run dru-
gie miejsce ulegając o 2 sekundy 
młodemu biegaczowi z Malezji. 
Zawodnicy mieli do pokonania 
64 piętra. Rekord trasy należy do 
łomżyńskiego towerrunnera i wy-
nosi 7 minut i 45 sekund. Tym ra-
zem pobiegł 8:01, czyli wyraźnie 
słabiej, co wykorzystał Wai Ching 
Soh zatrzymując zegar na 7:59.

Drugie miejsce to nie porażka, 
ale nie dla łomżyńskiego biegacza. 
Po biegu nie krył rozgoryczenia: 

"Jestem bardzo wkurzony, 
gdyż wiem, że popełniłem kilka 
błędów i pomimo nieidealnej 
formy powinienem to wygrać, 
jak to czyniłem czterokrotnie 
w poprzednich edycjach. To 
nie jest tak, że nie wiem co się 
stało. Moja forma jest porów-
nywalna z poprzednimi latami 
na początku lutego. Po prostu ja 
pobiegłem lekko słabiej a Male-
zyjczyk wykorzystał maksymal-
nie swą obecnie wysoką dyspo-
zycję. No nic, sezon się dopiero 
zaczyna i trzeba się będzie od-
kuć."

Najbliższy start na schodach 
w kalendarzu Łobodzińskiego to 
Wieża Eiffla w Paryżu 11 marca.

Po raz 
pierwszy  

nie pierwszy 

Pływalnia jest tak czysta, jak czyści jesteśmy MY
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7 MARCA (SOBOTA) GODZ. 17.00,  
CENTRUM KULTURY UL. SADOWA 12A ŁOMŻA.  
BILETY DO NABYCIA W TELEWIZJI NAREW,  
STARY RYNEK 13, TEL. 862 167 444


