
Karnawał, czyli zimowy czas balów i zabaw po-
woli dobiega końca. Jednak wytworne suknie 
Pań i eleganckie smokingi i fraki Panów jesz-
cze chcą tańczyć i wciąż królują na parkietach. 
I w takim właśnie szampańsko – walentynko-
wym nastroju już jubileuszowy - dziesiąty raz 
członkowie i sympatycy Towarzystwa Przyjaciół 
Ziemi Łomżyńskiej w hotelu „Gromada” bawili 
się. Znakomicie, jak zwykle 

- Jak przy każdym jubileuszu wyda-
je się, że tak niedawno postanowiliśmy 
wprowadzić karnawałowy bal do tradycji 
Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyń-
skiej. Pamiętam, gdy organizowaliśmy 
go po raz pierwszy zastanawialiśmy się 
jak to wydarzenie przyjmie się w środo-
wisku. Dziś jest to już dziesiąty – jubile-
uszowy bal i z każdym rokiem tych przy-
jaciół jest coraz więcej – podkreśla Maria 
Konopka, wiceprezes zarządu Oddziału 
Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyń-
skiej w Łomży. - Nasi goście przyznają, 

że lubią do nas przychodzić, bo nie jest 
to zwykły bal. To wyjątkowe spotkanie 
z wieloma atrakcjami i co najważniejsze, 
z niepowtarzalnym klimatem -  dodaje 
Maria Konopka. 

Kolejny rok z rzędu bal był współ-
organizowany przez Stowarzyszenie 
Kobiet z Problemem Onkologicznym 
w Łomży. 

- To już trzeci raz, kiedy wspólnie z To-
warzystwem Przyjaciół Ziemi Łomżyń-
skiej organizujemy bal karnawałowy.  Ta 
współpraca sprawdza się doskonale. Pod-
czas balu organizujemy aukcję charytatyw-
ną, z której środki przekazujemy na dzia-
łalność towarzystwa oraz stowarzyszenia. 
Bawiąc się przy okazji robimy coś dobre-
go. I to jest najważniejsze – mówi Barba-
ra Porwoł, prezes Stowarzyszenia Kobiet 
z Problemem Onkologicznym w Łomży. 
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Dokończenie na str. 7

Zambrów jest na liście miast ujętych 
w rządowym programie budowy 
100 obwodnic - poinformował poseł 
Lech Antoni Kołakowski. Za kilka lat 
powstanie droga, która wyprowadzi 
z centrum miasta ruch tranzytowy 
odbywający się drogami krajowymi 
nr 63 i 66. To duży sukces   - uważa par-
lamentarzysta wspierany od lat przez 
burmistrza Kazimierza Dąbrowskie-
go,  a od kilku miesięcy przez senatora 
Marka Adama Komorowskiego (który 
wcześniej także zabiegał o tę inwesty-
cję, ale jeszcze jako radny Sejmiku).      

Czas decyzji
- Zambrów ma strategiczne 

położenie jeśli chodzi o kwe-
stie komunikacyjne, ponieważ 
znajduje się na skrzyżowaniu 
kluczowego szlaku Warszawa - 
Białystok i dalej do wschodniej 
granicy kraju z ważnymi droga-
mi krajowymi nr 63 i 66 na osi 
północ - południe. Obwodni-
ca w ciągu ekspresowej S8 ist-
nieje od 2012 roku, ale nadal 
przez centrum miasta odbywa 
się tranzytowy ruch w kierun-

ku Łomży, Siedlec, Wysokiego 
Mazowieckiego. Wiem o tym 
doskonale, bo od lat często grzę-
znę w korkach podczas podróży 
z Sejmu. To jest w Zambrowie 

pięć kilometrów wielkich zagro-
żeń bezpieczeństwa,  uciążliwo-
ści komunikacyjnych, wypad-
ków, spalin i hałasu - mówi poseł 
Lech Antoni Kołakowski. 

Jak dodaje, przez kilka po-
selskich kadencji wielokrotnie 
przyjmował w swoim zambrow-
skim biurze mieszkańców, którzy 
postulowali rozwiązanie proble-

mu poprzez budowę drugiej, po-
łudniowo - wschodniej obwodni-
cy miasta.        

- Zabiegałem o takie rozwią-
zanie od dawna. Minister infra-
struktury Andrzej Adamczyk 
ogłosił kilka dni temu rozpoczę-
cie realizacji programu budo-
wy 100 obwodnic miast w Pol-
sce. Bardzo cieszę się, że na liście 
znalazł się Zambrów . Jest to po-
trzebna i oczekiwana decyzja ko-
munikacyjna, a sukces tym więk-
szy, że większość zaplanowanych 
w programie inwestycji już gdzieś 
była wskazywana, a dla niektó-
rych wykonane są nawet pewne 
prace przygotowawcze. Ta druga 
obwodnica Zambrowa to nato-
miast zadanie nowe, do którego 
przekonałem ministerstwo przy 
wsparciu senatora Marka Ada-
ma Komorowskiego i burmistrza 
Kazimierza Dąbrowskiego pi-
smami, interpelacjami, monita-
mi, rozmowami. 

Dokończenie na str. 4

Poseł Lech Antoni Kołakowski:  
Powstanie druga obwodnica Zambrowa 

X Wielki Bal Towarzystwa  
Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej 

Uczestników Balu witał zarząd TPZŁ, Amazonki i po raz pierwszy nowy dyrektor Hotelu Gromada 
Wojciech Taraszkiewicz
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Pierwsze na Litwie dziecięce hospi-
cjum zostało otwarte dzięki wielkie-
mu wsparciu Polski. Nie chodzi tylko 
o środki, jakie polskie organizacje 
i firmy przekazują na jego cel, ale 
również o konkretnego człowieka – 
informuje „Kurier Wileński, polska 
gazeta ukazująca się na Litwie. „Chcę 
podziękować Polsce, że wychowała. 
taką córkę, jaką jest s. Michaela Rak. 
Jest to prezent dla Litwy i cudowny 
przykład wiary” – powiedziała o zało-
życielce wileńskiego hospicjum w cza-
sie otwarcia pierwsza dama, Diana 
Nausėdienė.

Dwa lata temu mieliśmy w re-
dakcji Telewizji Narew ogromny 
zaszczyt i radość poznać siostrę 
Michaelę Rak. Przyjechała do 
Łomży, bo gdzie się tylko dało 
szukała wsparcia dla swojej idei 
budowy pierwszego na Litwie 
hospicjum dla dzieci (dla doro-
słych utworzyła już 
wcześniej, także pierw-
sze w kraju naszego 
sąsiada). Niezwykła 
zakonnica znalazła 
w Łomży w Bogdanie 
Laskowskim, Piotrze 
Grabanim  i w całym 
środowisku Naczelnej 
Organizacji Technicz-
nej oddanych sprze-
mierzeńców.

- To było wielkie 
wydarzenie w moim 
życiu – wspomina Bog-
dan Laskowski. - Ob-
chodziliśmy 40-lecie 
NOT w naszym mie-
ście i powstał pomysł, 
żeby uczcić to zrobie-
niem czegoś więcej 
niż tylko uroczystością 
i sesją popularnonaukową. Akcja 
charytatywna polegała m. in. na 
aukcji wspaniałych fotografii Bo-
żeny Mozyro, na których uwiecz-
niła przyrodę i pejzaże, ale tak-
że świętowanie 600-lecia praw 
miejskich Łomży. Nie zapomnę 

nigdy, jak zaraz potem, gdy ogło-
siliśmy cel akcji, zgłosił się star-
szy pan, wyłożył 7 tysięcy złotych 
i powiedział, że po prostu chce 
pomóc i nic za to nie oczekuje. 
Kiedy po kilku tygodniach aukcji 
z- wieźliśmy siostrze Michaeli ze-
brane 40 tysięcy złotych, zrobiła 
wielkie oczy i zapytała tylko, jaki 
bank obrabowaliśmy.

Zawiązana wówczas przy-
jaźń  trwa. Na otwarciu hospi-
cjum dla dzieci w Wilnie nie 
mogło zabraknąć Bogdana La-
skowskiego na czele delegacji 
łomżyńskiego NOT. Uroczy-
stość odbyła się w Światowym 
Dniu Chorego, tak jak 11 lat 
wcześniej, gdy zainaugurowa-
ne zostało działanie pierwszego 
na Litwie Hospicjum dla doro-
słych, którego patronem został  
bł. ks. Michał Sopoćko. Teraz 

zostało poszerzone o dział dzie-
cięcy – również pierwszą tego 
rodzaju placówkę na Litwie.

Jak relacjonuje „Kurier Wi-
leński”, uroczystości rozpoczęły 
się od Mszy św. w kościele św. Te-
resy, pod przewodnictwem nun-

cjusza apostolskiego, abpa Petera 
Rajiča, oraz kilkudziesięciu ka-
płanów z   Litwy, Polski i Biało-
rusi.

W uroczystości uczestniczy-
ła pierwsza dama, Diana Nausė-
dienė, która podkreśliła, że jest 
to bardzo ważny dzień dla pań-
stwa litewskiego. „Bycie obok lu-
dzi, którzy założyli hospicjum, to 
wielka chwała i zaszczyt, gdyż są 
to ludzie, którzy wysoko wznie-
śli sztandar wiary. To ludzie, któ-
rzy budują więzi między naro-
dami jako cudowne fundamenty 
wartości, sprawiają, że nasz kraj 
wzrasta” – zwróciła się do zebra-
nych, dziękując Polsce szczegól-
nie za tak charyzmatyczną osobę, 
jak s. Michaela Rak.

Bogusław Winida, doradca 
Prezydenta RP, odczytał list gra-
tulacyjny od Prezydenta RP An-

drzeja Dudy i jego małżonki Aga-
ty Kornhauser-Dudy.

Wieczorem, w Domu Kultu-
ry Polskiej w Wilnie, odbyła się 
uroczysta gala, w czasie której 
podziękowano wszystkim, któ-
rzy zaangażowali się w powstanie 

tego dzieła. Symbolicznym pre-
zentem, wręczonym przez s. Mi-
chaelę, były szklane statuetki ze 
skrzydłami anioła.

„Jestem dumna, że 
kraj, który reprezentuję, 
Polska, należy do głów-
nych sponsorów tego 
wielkiego dzieła, że jest 
też miejscem, z którego 
idea tego dzieła wyszła. 
Cieszę się, że ta placów-
ka promieniuje na inne 
miasta na Litwie, a także 
na Białoruś” – powiedzia-
ła ambasador RP na Li-
twie, Urszula Doroszew-
ska. O swoim spotkaniu 
z s. Michaelą opowiedział 
prezes PKN Orlen, głów-
nego sponsora budowy 
dziecięcego hospicjum, 
Daniel Obajtek. 

„To było dwa lata 
temu. Siostra przyje-
chała do Warszawy i tak 

zwyczajnie przyszła do mnie do 
firmy. To był taki zbieg okolicz-
ności, bo generalnie wszyscy je-
steśmy zajęci w firmie, ale ktoś 
jednak powiedział, że siostra ma 
wyjątkową charyzmę. Chciałem 
więc ją zobaczyć i poznać. I rze-

czywiście, kiedy ją ujrzałem, zo-
baczyłem w jej oczach uśmiech 
Boga. Odłożyłem wiele spotkań, 
jakie miałem, rozmawialiśmy 
z nią przez dwie godziny. To był 
wspaniały czas” – wspominał 
prezes Orlenu.

„W tym roku Orlen przeka-
że kwotę 200 tys. euro na po-
moc i utrzymanie hospicjum. 
Uwierzcie, że łatwiejszą rzeczą 
jest dać środki, a trudniejszą – 
stworzyć to wszystko” – zade-
klarował Prezes PKN Orlen, 
Daniel Obajtek.

Galę uświetnił występ Repre-
zentacyjnego Zespołu Wojska 
Litewskiego i Reprezentacyjnego 
Zespołu Artystycznego Wojska 
Polskiego. Wystąpił też zespół 
dziecięcy ze Szkoły-Przedszkola 
„Wilia”. W czasie uroczystej gali 
goście mogli również bezpłatnie 
otrzymać aktualne wydanie ma-
gazynowe „Kuriera Wileńskiego”, 
które zostało poświęcone wileń-
skiemu hospicjum.

- Podziw, szacunek, wzrusze-
nie i ta polska nuta w działaniach 
siostry Michaeli – podsumowuje 
Bogdan Laskowski wrażenia, ja-
kich dostarczyła łomżyńskiej de-
legacji wizyta w Wilnie.

Chcę podziękować Polsce...
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Odszedł 
Henryk 

Gała
Łomża i dolina Narwi umiały zatrzy-
mać twórcę „podkradzionego” z Wiel-
kopolski i Wrocławia na długie lata. 
Myśleliśmy, że na zawsze, ale się nie 
udało. Bo pewnie wkrótce w Księ-
stwie Narwiańskim pojawi się wio-
sna, ale Księcia już tam nie będzie, 
chociaż „zawsze” jeszcze nie nadeszło. 
Na kilka miesięcy przed swymi 82. 
urodzinami zmarł Henryk Gała   

Był geniuszem kreacji i wy-
obraźni. Bo kto inny mógłby 
sobie wymyślić, że w rolniczo – 
robotniczej Łomży jest miejsce 
na teatr i orkiestrę. Przyjechał 
do Łomży z Wrocławia w 1976 
roku, bo władze nowiutkiego 
wówczas województwa zapro-
jektowały je m. in. dla twórców. 
Stąd wziął się nad Narwią po-
eta, dramaturg, a – jak się okaza-
ło – przede wszystkim wizjoner 
i znakomity organizator. Z jego 
inicjatywy i jego staraniem po-
wstały w mieście Teatr Lalki 
i Aktora z festiwalem „Walizka”, 
Filharmonia Kameralna (nazwy 
tych placówek zmieniały się 
z upływem czasu), Łomżyńskie 
Towarzystwo Muzyczne. 

Poezji był wierny do ostat-
nich dni. W ubiegłym roku wy-
dał ostatni swój tomik.        Napi-
sał kiedyś o „tej ziemi” w wierszu 
„Miejsce wspólne”:
 „Nazwałem je księstwem.
Prawem do tego było, że jestem 
poetą, i jako
 poeta na tej ziemi.
Prawem do tego było, że jestem 
poetą, i jako
poeta na tej ziemi znalazłem 
gościnę.
Był to gest suwerenny obustronnie.
I bezinteresowny,
z wzajemnego zaufania 
odniesienia korzyści
artystycznych.
Nazwałem tę ziemię Księstwem 
Narwiańskim...”.

Niespełna 2 lata temu pięk-
nie świętował w gronie przyjaciół 
swoje 80. urodziny. Nie ukrywał 
wieku i nie miał zamiaru respek-
tować przepisów RODO. W jed-
nym z wierszy umieścił swój nu-
mer PESEL 38052302230.      

- Bałem się, że wzruszenie 
mnie obezwładni. Na szczęście ta 
mowa skłoniła mnie do myślenia, 
a myślenie uspokaja - powiedział 
jubilat i bohater benefisu. - Robi-
łem to wszystko, ponieważ mu-
siałem. Tak nakazywało mi moje 
ukształtowanie, przekonania wy-
niesione z domu: trzeba dzia-
łać tak, aby znaleźć wspólników 
dla swoich pomysłów i tak żeby 
dać innym możliwość działania. 

Chcę pogratulować - będę nie-
skromny - sobie tych, którzy kon-
tynuują te moje zwariowane po-
mysły. Gratuluję sobie i Łomży 
moich następców Jarosława An-

toniuka w Teatrze Lalki i Aktora 
i Jana Milosza Zarzyckiego w  Fil-
harmonii. Kilka dni temu byłem 
tam i słyszałem jak kameraliści 
grają Beethovena. Grają Beetho-

vena, a nie nuty! – mówił wtedy.
A kilka chwil później był już 

Nadnarwiańskim Księciem Kul-
tury oficjalnie intronizowanym. 
I tak już pozostanie:

Dofinansowanie zdobyło osiem jednostek z województwa 
podlaskiego, w tym trzy podlegające samorządowi woje-
wództwa, a środki w tym naborze przeznaczone były na 
modernizację i rozbudowę infrastruktury. W sumie o do-
tacje z MKiDN starało się prawie 600 instytucji działają-
cych na rzecz kultury.

Największe wsparcie otrzymało Muzeum Rol-
nictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu 
otrzymało wsparcie na drugi etap „Budowy cen-
tralnego magazynu zbiorów wraz z częścią ekspo-
zycyjną i centrum edukacyjnym”. Ich projekt w la-
tach 2020-2021 otrzyma łącznie 2 mln 400 tys. zł.

Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgier-
ki w Białymstoku 200 tys zł. przeznaczy na za-
kup sprzętu oświetleniowego i multimedialnego, 
a Opera i Filharmonia Podlaska-Europejskie Cen-
trum Sztuki w Białymstoku – 150 tys. zł – na opra-
cowanie dokumentacji technicznej dotyczącej po-
prawy akustyki w Operze i Filharmonii Podlaskiej.

Spośród innych podmiotów Teatr Lalki i Akto-
ra w Łomży zakupi zestaw oświetlenia i nagłośnie-
nia na kwotę 50 tys. zł, Filharmonia Kameralna im. 
Witolda Lutosławskiego w Łomży na wyposażenie 
na swoją działalność statutową otrzyma 45 tys. zł, 
zaś Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej 
w Suwałkach zmodernizuje wypożyczalnię książek 
oraz zapewni dostęp niepełnosprawnym i senio-
rom do biblioteki za kwotę 300 tys. zł.

Dzięki ministerialnym środkom także w mniej-
szych miejscowościach kultura będzie mogła roz-
winąć skrzydła. Gmina Turośl wybuduje bowiem 
świetlicę wiejską w miejscowości Krusza za 200 
tys. zł, zaś Towarzystwo Przyjaciół Lipska przezna-
czy środki na rozwój swojej pracowni artystycznej 
w kwocie 25 tys. zł.

Ministerstwo kultury 
daje kasę 

Bo Narew, ta rzeka, otwarła moje oczy,
uszy i serce, moją wyobraźnię, tak że
zapragnąłem żyć nad nią.
Mieć tutaj swoje miejsce.
Tak, jak ci, którzy mają je od pokoleń.
To ci ludzie, kiedy uświadomią to 
sobie, wstępują
do wspólnoty miejsca.
Należą do księstwa. Wokół miasta
zbudowanego nad odwieczną 
przeprawą przez
rzekę.
Jestem jednym z nich, jednym 
z żyjących w tym
miejscu.
Szukam słów, abyśmy o nim wspólnie 
mogli mówić.  
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Nie będzie kolejnej, a zarazem ostat-
niej elektrowni węglowej w Polsce. 
Miała powstać w Ostrołęce i dawać 
całej Polsce północno – wschodniej, 
w tym Łomży, mocniejszą pozycję 
w staraniach o inwestorów, których 
można by zapewniać o stałości i bez-
pieczeństwie dostaw energii. „Enea 
i Energa zawiesiły finansowanie 
ostatniej elektrowni węglowej w Pol-
sce” – poinformowały najważniejsze 
media.

Sytuację wokół Ostrołęki C 
przedstawia specjalistyczny por-
tal wysokienapiecie.pl. Prezentu-
jemy fragmenty tego materiału:

Komunikat obu spółek to 
„kronika zapowiedzianej śmier-
ci”. O tym, że warta 6 mld zł in-
westycja będzie zastopowana, 
mówiło się praktycznie od chwili 
sformowania nowego rządu PiS. 
Wprawdzie komunikat nie ozna-
cza jeszcze zatrzymania samej 
budowy, ale to wyłącznie kwestia 
czasu. Spółki poinformowały, że 
wstrzymują dalsze wstrzykiwa-
nie pieniędzy do spółki celowej, 
która miała zbudować elektrow-
nię Ostrołęka.

Powodów, które podały spół-
ki, jest kilka: „planowane zmiany 
polityki Unii Europejskiej w od-
niesieniu do sektora energii elek-
trycznej nowa polityka kredytowa 

Europejskiego Banku Inwestycyj-
nego wobec sektora elektroener-
getycznego wraz z powiązaną 
z nią inicjatywą Komisji Europej-
skiej z 11 grudnia 2019 r. w za-
kresie tzw. Zielonego Ładu, czyli 
planu działań zmierzających do 
zapewnienia neutralności klima-
tycznej UE do 2050 roku, i wresz-
cie wezwanie Polskiego Kon-
cernu Naftowego Orlen z dnia 5 
grudnia 2019 r. na sprzedaż 100% 
akcji Energa, którego zarówno 
przebieg, jak i wynik, mogą istot-
nie wpłynąć na kwestie dotyczące 
modelu finansowania Projektu”.

Co z tego jest prawdziwą 
przyczyną? O podejściu Unii Eu-

ropejskiej do węgla wiadomo już 
od kilku lat. Polityka  EBI też nie 
ma tu nic do rzeczy, bo ten bank 
nie finansuje inwestycji w węgiel 
już od wielu lat. Znaczenie ma 
oczywiście chęć przejęcia Ener-
gi przez PKN Orlen, bo szefowie 
tej spółki nie ukrywali, że „węgiel 
nie jest ich ulubionym paliwem”. 
Mniejszościowi akcjonariusze 
Enei i Energi  ostro protestowali 
przeciw Ostrołęce.

Najważniejszym jednak  po-
wodem zaniechania budowy 
elektrowni jest odejście z rzą-
du głównego promotora Ostro-
łęki C, byłego ministra energii 
Krzysztofa Tchórzewskiego. To 

on doprowadził do reanimacji 
zaniechanej w 2012 r. inwesty-
cji. Była to największa budowa 
w jego okręgu wyborczym. Po 
odejściu ministra w 2019 r. za-
częto mówić o rezygnacji z niej.

WysokieNapiecie.pl od po-
czątku krytykowało budowę 
elektrowni, w kilku tekstach pisa-
liśmy o tym, że nie ma ona sen-
su ekonomicznego ani z punktu 
widzenia bezpieczeństwa energe-
tycznego kraju.

Dojście do tego wniosku zaję-
ło rządzącym trzy lata.  Wydano 
ok. miliard zł, nierozstrzygnięta 
pozostaje kwestia ewentualnych 
odszkodowań dla generalnego 
wykonawcy czyli GE. Jest mało 
prawdopodobne, że ktoś ponie-
sie odpowiedzialność, ale me-
chanizm podejmowania decyzji 
w tej sprawie powinien być na-
uczką na przyszłość”.

Podobne konkluzje przedsta-
wiają także inne serwisy ekono-
miczne. 

„Planowany blok elektrowni 
na węgiel kamienny w Ostrołę-
ce miał kosztować nas ok. 6 mld 
zł brutto i zacząć pracę w 2023 
r. W mediach i wśród polity-
ków PiS pojawiła się propozycja 
zmiany paliwa z węgla na gaz. 
Krytycznie o dotychczasowym 

projekcie wypowiedział się wice-
premier i minister aktywów pań-
stwowych Jacek Sasin. – Mamy 
unijną politykę klimatyczną wy-
wierającą presję na odejście od 
węgla, która utrudnia pozyskanie 
finansowania dla inwestycji wę-
glowych – tłumaczył w rozmowie 
z "Dziennikiem Gazetą Prawną".

Umowę inwestycyjną podpi-
sano w 2016 r. Kontrakt na bu-
dowę został podpisany dwa lata 
później. Na generalnego wyko-
nawcę wybrano konsorcjum GE 
Power oraz Alstom Power Sys-
tems S.A.S.

W połowie października 
2018 r. na placu budowy elek-
trowni rozpoczęły się prace przy-
gotowawcze. Pod koniec grudnia 
2018 r. zarząd Elektrowni Ostro-
łęka wydał polecenie rozpoczę-
cia prac (NTP) związanych z bu-
dową. W grudniu 2018 r. Enea 
deklarowała zaangażowanie 
w wysokości 1 mld zł, a Energa co 
najmniej 1 mld zł. Jesienią 2019 
r. PGE odstąpiło od rozmów ws. 
współpracy przy projekcie.

Harmonogram przewidywał, 
że blok miał być gotowy w 2023 
r. Jednostka uzyskała w aukcji 
rynku mocy wsparcie w postaci 
warunkowej umowy mocowej na 
15 lat.

Elektrownia Ostrołęka C. To już koniec?

Spotkania odbywaliśmy także 
w Generalnej Dyrekcji Dróg Kra-
jowych i Autostrad i białostockim 
oddziale GDDKiA. Po wybu-
dowaniu obwodnicy, Zambrów 
będzie jedną z nielicznych miej-
scowości, gdzie z centrum znik-
ną zagrożenia związane z ciężkim 
ruchem tranzytowym - wyjaśnia 
Lech Antoni Kołakowski, który 
do grona sprzymierzeńców zali-
cza także zambrowskiego staro-
stę Stanisława Ożlańskiego. 

Czas przygotowań
- Rząd Prawa i Sprawiedli-

wości realizuje to, co zapowiadał  
w kampanii wyborczej. O pro-
gramie budowy obwodnic na te-
renie województwa podlaskiego 
mówiliśmy także my, czyli każdy 
z trzech senatorów z regionu. De-
cyzja rządu premiera Mateusza 
Morawieckiego ogłoszona przez 
ministra Andrzeja Adamczyka 
bardzo cieszy samorząd i miesz-
kańców Zambrowa, ale również 
Wysokiego Mazowieckiego, po-
nieważ będą mieli krótszy i do-
godniejszy dojazd do najkrótszej 
i najlepszej droga do Warszawy - 
dodaje senator Marek Adam Ko-
morowski. 

Jego zdaniem, po fundamen-
talnej decyzji  rządu, czas teraz na 
robocze działania  dotyczące bu-
dowy. Do września spodziewa-
ne jest ogłoszenia przetargu na 
prace przygotowawcze. One po-
trwają około trzech lat i w 2023 
roku powinny się zakończyć de-
cyzją środowiskową Regionalnej 
Dyrekcji Ochrony Środowiska. 
Potem będzie można wyłonić 
wykonawcę w systemie "zapro-
jektuj i zbuduj" i do 2027 roku 
projekt budowy powinien zostać 
zamknięty. 

- Przebieg drogi nie ma jesz-
cze ostatecznego kształtu. To te-
mat konsultacji z mieszkańcami. 
Będzie to około 7 kilometrów 
o szacunkowej wartości 250 mi-
lionów złotych, co oczywiście 
może się jeszcze zmienić - mówi 
senator.

Radości nie ukrywa też bur-
mistrz Kazimierz Dąbrowski.  

- Musze powiedzieć, że jest 
to bardzo dobry dzień dla miesz-
kańców Zambrowa. Miejskimi 
odcinkami dróg 63 i 66 przejeż-
dża dziennie od 10 do 12 tysięcy 
pojazdów w ruchu tranzytowym, 
co oznacza, że warunki bezpie-
czeństwa są dalekie od wymarzo-

nych. Chcę serdecznie podzię-
kować panu posłowi Lechowi 
Antoniemu Kołakowskiemu, 
który dołożył tak wiele trudu 
i wysiłku w naszych wspólnych  
staraniach. Od 2012 roku drep-
taliśmy za tym, żeby ta obwod-
nica nabrała realnych kształtów - 
mówi Kazimierz Dąbrowski.       

Dwa pasma?
- Dziękuję ministrowi An-

drzejowi Adamczykowi, ale 
w sprawach dotyczących tej ob-
wodnicy nie dam mu jeszcze spo-
koju. Tym bardziej, że Zambrów 
to miasto moich urodzin - uśmie-
cha się poseł Lech Antoni Koła-
kowski. - Będziemy się wspólnie 
starali, aby było to zadanie prio-
rytetowe. Chciałbym też, aby za-
pewnione zostały jak najlepsze 
zasady wykupu gruntów. Myślę, 
że należy również zabiegać, aby 
obwodnica była droga dwupa-
smową, powiązaną z takim tak-
że szlakiem Zambrów - Łomża. 
Otworzy to w regionie nowe te-
reny inwestycyjne i pod budow-
nictwo mieszkaniowe. To już jest 
ważna droga gospodarcza i tury-
styczna na Mazury. Zawsze warto 
walczyć.          

Poseł Lech Antoni Kołakowski: Powstanie druga obwodnica Zambrowa 

Ministerstwo Infrastruktury poinformowało, że w ramach rządowego 
programu powstanie 100 obwodnic na sieci dróg krajowych o łącznej 
długości ok. 820 km. Będą to trasy o najwyższych parametrach 
technicznych, dostosowane do przenoszenia obciążenia 11,5 t/oś. 
Inwestycjom tym będą towarzyszyły urządzenia bezpieczeństwa ruchu 
drogowego, w tym oświetlenie spełniające wytyczne prawidłowego 
oświetlenia przejść dla pieszych.
W programie zostały ujęte zadania na różnym etapie przygotowania. 
Wybór obwodnic do realizacji odbywał się przy uwzględnieniu 
stanu prac przygotowawczych, natężenia ruchu, w tym ruchu 
ciężkiego, stanu bezpieczeństwa ruchu w miejscowościach liczonego 
poziomem wypadkowości i ofiarami wypadków, poprawy dostępności 
połączeń z państwami sąsiednimi oraz koniecznością zachowania 
zrównoważonego rozwoju kraju.
Na terenie miast  zbiegają się wszystkie rodzaje ruchu: towarowego - 
samochodów ciężarowych i dostawczych, pasażerskiego - autobusów 
i samochodów osobowych, transportu miejskiego, rowerowego czy też 
pieszego. Dlatego tak ważne jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego 
poza tereny zurbanizowane.
Szacunkowa wartość programu została wstępnie określona na 28 
mld zł. Obwodnica Zambrowa będzie jedną z pięciu przewidywanych 
w programie w województwie podlaskim. Pozostałe powstaną na 
drodze nr 8 między Białymstokiem a Augustowem w: Augustowie, 
Białobrzegach, Suchowoli  Sztabinie. 
- Polacy mają prawo korzystać z bezpiecznych, wygodnych dróg, Polacy 
mają prawo do miejscowości, w których nie występują korki i nie 
dominuje smród spalin i w końcu hałas, który temu towarzyszy – mówił 
minister Andrzej Adamczyk.
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Mieszkańcy mogą wybrać 
kolejną nazwę ulicy

Mieszkańcy Łomży po raz 
kolejny mogą zdecydować 
jak będzie nazywać się 
jedna z ulic miasta. Tym 
razem chodzi o centrum 
miasta.

Prezydenta Mia-
sta Łomża zaprasza 
mieszkańców miasta 
do wyrażenia opinii 
w sprawie nadania na-
zwy ulicy, oznaczo-
nej w ewidencji grun-
tów i budynków m. 
Łomża jako działki nr 
21694/3, nr 21694/8, 
nr 21732/1, nr 
21733/1, nr 21697/2 
i nr 21732/2, poło-
żonej w rejonie ulic 
Wojska Polskiego, 
Partyzantów i Nowo-
grodzkiej. Proponowa-
ne nazwy dla ulicy to: 

Serdeczna, Wspólna, Północna. Mieszkańcy będą mogli wyrazić swo-
ją opinię w dwóch formach, za pomocą ankiety papierowej i sondy 
internetowej. Ankieta opatrzona pieczątką Urzędu Miejskiego będzie 
dostępna do pobrania w Punkcie Obsługi Mieszkańców Urzędu Miej-
skiego w Łomży przy ulicy Stary Rynek 14 (parter) od 17.02.2020 r. 
do 06.03.2020 r. Wypełnioną ankietę należy wrzucić do urny w Punk-
cie Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Łomży.

Ponadto opinię będzie można wyrazić poprzez sondę znajdującą 
się na stronie www.lomza.pl od 17.02.2020 r. do 06.03.2020 r.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarowania Nie-
ruchomościami Urzędu Miejskiego w Łomży, p. 210, tel. 86 2156820.

Przedsiębiorstwo Budownictwa Ko-
munikacyjnego od 20 lutego planuje 
rozpoczęcie prac związanych z rozbu-
dową ulicy Giełczyńskiej i przebudo-
wą ulicy Rządowej w Łomży. Oznacza 
to rewolucję komunikacyjną na Sta-
rówce.

Kierowcom, którzy jednak 
będą musieli docierać do histo-
rycznego centrum miasta, zaleca 
się korzystanie z ulic: Dwornej, 
Długiej, Krótkiej, Senatorskiej, 
Woziwodzkiej, Radzieckiej, 
Krzywe Koło oraz Kapucyńskiej. 

Zmianie ulegną również trasy 
linii autobusowych kursujących 
remontowanymi ulicami, któ-
re mają zaplanowany objazd od 
rond Hanki Bielickiej ulicą Polo-
wą i Aleją Legionów do Placu Ta-
deusza Kościuszki. Termin roz-
poczęcia robót drogowych może 
zostać przesunięty w przypad-
ku wystąpienia opadów śniegu 
i ujemnych temperatur. Zakoń-
czenie prac przewidywane jest 
do 30 czerwca 2020 roku.

Jak informuje Urząd Miasta 
w Łomży, w pierwszym etapie zo-

stanie zamknięta ulica Rządowa 
dla ruchu na odcinku: od placu 
Tadeusza Kościuszki i ul. Zjazd 
do skrzyżowania z ulicą Kazno-
dziejską. Ul.. Giełczyńska nie bę-
dzie przejezdna na odcinku od 
Rond Hanki Bielickiej do ul. Se-
natorskiej, z wyłączeniem skrzy-
żowania z ul. Dworną. Ta ulica 
w okresie prac będzie przejezdna 
w obu kierunkach na całym od-
cinku.  Od ul. Sienkiewicza do 
ul. Giełczyńskiej wprowadzony 
zostanie na niej zakaz zatrzymy-
wania i postoju. Taki sam zakaz 
zostanie wprowadzony na ul. Se-
natorskiej od Giełczyńskiej do 
Szkolnej. 

Do parkingu znajdującego 
się na tzw. „starym dworcu” (pl. 
Niepodległości) dojazd zosta-
nie zapewniony tymczasowym 
wjazdem na wysokości powsta-
jącego budynku KRUS-u, a do 
parkingu zlokalizowanego po-
między Muzeum Północno – 
Mazowieckim i budynkiem daw-
nego hotelu Metropol od strony 
ulicy Dwornej. Do ulicy Krzywe 

Koło będzie można dojechać od 
Starego Rynku oraz ulicy Kapu-
cyńskiej, na której dopuszczony 
zostanie ruch pojazdów w obu 
kierunkach. Dojazd do Urzędu 
Miejskiego i Starego Rynku bę-
dzie możliwy ulicami Senatorską 
i Woziwodzką.

W drugim etapie prac ulica 
Giełczyńska będzie zamknięta na 
całym odcinku łącznie ze skrzy-
żowaniem z ulicą Dworną (nie 
będzie możliwości przejazdu 
ul. Dworną przez ul. Giełczyń-
ską) i częściowo z ul. Senator-
ską. Zamknięte zostanie również 
skrzyżowanie ul. Rządowej z Ka-
znodziejską i Starym Rynkiem. 
Odwrócony zostanie wówczas 
obowiązujący obecnie kierunek 
ruchu na ul. Radzieckiej oraz ul. 
Krzywe Koło na odcinku od Ra-
dzieckiej do Kapucyńskiej.

Zakres prac na ul. Gieł-
czyńskiej obejmuje m.in. prze-
budowę nawierzchni jezdni 
o długości 418 metrów, zatoki 
autobusowej, zjazdów, chodni-
ków oraz budowę ciągu pieszo 

- rowerowego i wyniesionego 
skrzyżowania z ul. plac Niepod-
ległości. Ponadto przebudowa-
ne zostanie oświetlenie uliczne, 
kanał teletechniczny, sieci tele-
komunikacyjne i wodociągowe 
oraz wybudowana zostanie ka-
nalizacja deszczowa.

Roboty na ul. Rządowej za-
kładają m.in. przebudowę na-
wierzchni jezdni o długości 295 
metrów, zatoki parkingowej 
i autobusowej, chodników, ist-
niejących zjazdów i infrastruk-
tury technicznej. Zrealizowana 
zostanie także budowa kanali-
zacji deszczowej i kablowej oraz 

przebudowa sieci wodociągowej 
z przyłączami, oświetlenia ulicz-
nego oraz sieci telekomunikacyj-
nej.

Rozbudowa ulicy Gieł-
czyńskiej będzie kosztowała 
4.119.723,72 zł, zaś przebudo-
wa ulicy Rządowej 3.869.086,09 
zł. Na obie inwestycje władzom 
Łomży udało się pozyskać dofi-
nansowanie z Funduszu Dróg Sa-
morządowych.

Szczegółowa informacja do-
tycząca zmian w komunikacji 
miejskiej dostępna jest na stronie 
internetowej Miejskiego Przed-
siębiorstwa Komunikacji.

Uwaga, kierowcy.  
Centrum Łomży lepiej omijać

W hołdzie 
Armii Krajowej
Przestawiciele władz Łomży i powia-
tu, weterani, żołnierze 13 batalionu 
lekkiej piechoty OT, działacze Związku 
Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, 
młodzież  kwiatami uczcili pamięć 
Żołnierzy Armii Krajowej Obwodu 
Łomżyńskiego oraz Żołnierzy Podzie-
mia Narodowego Ziemi Łomżyńskiej 
przy pomnikach znajdujących się przy 
al. Legionów. 

Uroczystość zorganizowa-
na została 14 lutego, w roczni-
ce utworzenia Armii Krajowej 
i miała na celu upamiętnienie 
żołnierzy Polskiego Państwa 
Podziemnego działającego w cza-

sach drugiej wojny światowej jak 
i w okresie powojennym.

Byłl to dzień szczególny dla 
polskiych sił zbrojnych. 14 lute-
go 1942 r. generał Władysław Si-
korski wydał rozkaz o przekształ-
ceniu Związku Walki Zbrojnej 
w Armię Krajową. Była to kon-
spiracyjna organizacja wojskowa 
stanowiąca integralną część Sił 
Zbrojnych RP, która podlegała 
Naczelnemu Wodzowi i Rządo-
wi Rzeczypospolitej Polskiej na 
Uchodźstwie. W zamierzeniach 
miała to być organizacja ogól-
nonarodowa i co ważne,  ponad-
partyjna, a jej jedynym dowódcą  
mogła zostać tylko osoba upeł-
nomocniona przez polski rząd. 
Armia Krajowa zajmowała się 

przede wszystkim prowadzeniem 
samoobrony oraz prowadzeniem 
walk, które miały przynieść tak 
upragnioną przez wszystkich 
Polaków wolność i niepodle-
głość. Warte podkreślenia jest, 
iż to właśnie AK miała za zada-
nie przygotować armię podziem-
ną na okres powstania, które już 
wkrótce miało wybuchnąć na 
ziemiach polskich w okresie mili-
tarnego załamania Niemiec. Kres 
Armii Krajowej nastąpił 19 stycz-
nia 1945 r. kiedy to Komendant 
Główny gen. Okulicki wydał roz-
kaz o zawieszeniu jej działalno-
ści, a także całkowitym rozwiąza-
niu AK, która dla nas wszystkich 
jest pewnym, symbolem, synoni-
mem walki o wolną Polskę.
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W Łomży został powołany Okręgowy 
Sztab Wyborczy Małgorzaty Kidawy- 
Błońskiej, kandydatki na Prezydenta 
RP. Sztab złożony z działaczy Plat-
formy Obywatelskiej będzie działał 
w Łomży, Grajewie, Kolnie i Zam-
browie oraz okalających te miasta 
powiatach. Przewodniczy mu Maciej 
Andrzej Borysewicz,  wiceprzewodni-
czący PO w Łomży. 

Szefostwo Platformy w tych 
wyborach postanowiło skon-
struować rozbudowaną strukturę 
wspierającą kandydatkę. Zarzą-
du Regionu powołał Sztab Woje-
wódzki oraz  okręgowe w Łomży 
i Suwałkach. Walka o prezyden-
turę, w ocenie PO, ma tym razem 
szczególnie wielkie znaczenie. 
Opozycja, po zdobyciu większo-
ści w Senacie, dostrzegła szansę 
na odebranie rządzącemu Pra-
wu i Sprawiedliwości kolejnego 
„przyczólka” władzy. 

Decyzją marszałek Sejmu 
Elżbiety Witek, wybory prezy-
denckie odbędą się 10 maja. Dru-
ga tura, jeśli do niej dojdzie, dwa 
tygodnie później.  Od decyzji 
marszałek Sejmu rozpoczęła się 
oficjalnie kampania wyborcza. 

W tym roku zapowiada się 
walka sześciu lub siedmiu kan-
dydatów.Naturalną konsekwen-
cją jest nasze spotkanie i oficjalne 
rozpoczęcie kampanii wyborczej 
kandydatki Platformy Obywatel-
skiej, pani marszałek Małgorza-
ty Kidawy-Błońskiej. Został po-
wołany wyborczy sztab krajowy 
Platformy Obywatelskiej. Od-
było się to po wyborach nowego 
szefa PO, którym jak wiadomo 
został Borys Budka. Niedawno 
zresztą był w Łomży. Nasz sztab 
swoim zasięgiem obejmuje duży 
obszar. Dlatego tak ważna będzie 
praca pełnomocników w powia-

tach. W powiecie łomżyńskim 
Platformę Obywatelską jest to 
Jacek Piorunek, w zambrowskim 
- Karol Kossakowski, w kolneń-
skim - Marek Samul i w grajew-
skim - Adam Doliwa - powiedział 
przewodniczący Maciej Andrzej 
Borysewicz. - Możemy wygrać te 
wybory i przerwać rządy Prawa 
i Sprawiedliwości - dodał Jacek 
Piorunek, przewodniczący Plat-
formy Obywatelskiej w powiecie 
łomżyńskim.

Sztabowcy kandydatki PO są 
w bojowych nastrojach.

- Zwycięstwo pani Małgorza-
ty Kidawy- Błońskiej, spowoduje, 
że władza, która niszczy państwo 
polskie prawo, praworządność 
w Polsce i która wyprowadza Pol-
skę z Unii Europejskiej, przesta-
nie funkcjonować.Dlatego po-

winniśmy zmobilizować się i te 
wybory wygrać. Jest pytanie: czy 
pani Małgorzata Kidawa-Błoń-
ska może wygrać z Andrzejem 
Dudą? Na pewno będzie ciężko, 
zdajemy sobie sprawę że trud-
no będzie wygrać z obecną wła-
dzą i urzędującym prezydentem. 
Ale przypominam, że w wybo-
rach do parlamentu na opozycję 
zagłosowało ponad milion osób 
więcej niż na Prawo i Sprawie-
dliwość. Jeśli ta sytuacja się po-
wtórzy, a w przypadku wyborów 
prezydenckich nie obowiązuje 
metoda D'Hondta,  tylko liczą 
się głosy bezwzględne na  kan-
dydatów, jest ogromna szansa, 
aby Małgorzata Kidawa-Błońska 
wygrała. Dlatego konieczna jest 
mobilizacja. Stąd taka struktu-
ra sztabu wyborczego w naszym 

województwie. Składa się on ze 
sztabu regionalnego, w którym 
odpowiadam za kontakty z sa-
morządami. Kolejny poziom to 
sztaby okręgowe w Łomży i Su-
wałkach. Najważniejszą rolę speł-
nią pełnomocnicy powiatowi. 
Do nich będzie należało zbiera-
nie podpisów, zgłaszanie kan-
dydatów do komisji wyborczej. 
Wiemy, że na Ziemi Łomżyń-
skiej, w tym trudnym dla nas te-
renie, są radni, wójtowie, burmi-
strzowie, którzy niekoniecznie 
chcą zagłosować na Prawo i Spra-
wiedliwość. Chcemy wyzwolić 
ich energię, wykorzystać ich au-
torytet po to, aby jak najwięcej 
osób z tego terenu zagłosowało 
na Małgorzatę Kidawę-Błońską 
- powiedział przewodniczący Ja-
cek Piorunek.

Karol Kossakowski, przewod-
niczący Platformy Obywatelskiej 
w powiecie zambrowskim, za-
chęca wszystkich mieszkańców, 
aby zgłaszali się do pomocy, jako 
wolontariusze. Chodzi o oso-
by, które udostępnią miejsca na 
umieszczenie banerów  wybor-
czych. Osobą odpowiedzialną 
za wolontariat jest Mieczysław 
Gliński.

Radny Piotr Serdyński   po-
informował o szczegółach or-
ganizacyjnych sztabu. Główną 
siedzibą będzie biuro przy ulicy 
Długiej 6. Telefon kontaktowy 
577 605 757. W komitecie wy-
borczym Małgorzaty Kidawy-
-Błońskiej obok Platformy Oby-

watelskiej zaangażowani są także 
członkowie Nowoczesnej, Partii 
Zieloni oraz Inicjatywy Polskiej 
Barbary Nowackiej.

*  *  *
Zarządu Regionu Podla-

skiego PO RP przedyskutował 
i zaakceptował skład Regional-
nego Sztabu Wyborczego, który 
organizować będzie kampanię 
prezydencką Małgorzaty Kida-
wy-Błońskiej w województwie 
podlaskim. Do zespołu dołączyli 
Jacek Piorunek - radny Sejmiku 
Województwa Podlaskiego oraz 
Bożena Kamińska - była posłan-
ka na Sejm RP.

Władze PO podkreśliły, że 
struktura sztabu pozostaje otwar-
ta na kolejne osoby i środowiska, 
które mogą wnieść istotny wkład 
w organizację.

SKŁAD SZTABU: szef - Ce-
zary Mielko; kontakt z samo-
rządowcami - Zbigniew Niki-
torowicz, Jolanta Den, Jacek 
Piorunek; akcja banerowa - Mar-
cin Moskwa; kalendarz wydarzeń 
regionalnych - Karol Pilecki; 
media społecznościowe - Alek-
sandra Warzyńska; media lokal-
ne - Adam Utko; wolontariusze 
- Dawid Tomar; Akcja #Podla-
skieDlaKidawy - Jowita Chudzik, 
Anna Dobrowolska-Cylwik; or-
ganizacja wizyt - Jowita Chudzik; 
mobilizacja polityczna i środo-
wiskowa - Robert Tyszkiewicz, 
Krzysztof Truskolaski, Eugeniusz 
Czykwin, Tomasz Frankowski, 
Bożena Kamińska. 

W Łomżyńskim Towarzystwie Nauko-
wym im. Wagów odbyło się kolejne 
spotkanie w ramach „Seminariów Ję-
zykoznawczych”.  Tym razem dyskusję 
poprowadziła dr Maria Tocka, a tema-
tem przewodnim było „Cele i zadania 
Ligi Kobiet w latach 1945-1989”.

„Jesteśmy organizacją demo-
kratyczną kobiet polskich. Po-
wołałyśmy ją, by służyć państwu 
ludowemu, narodowi i kobie-
cie, by wraz ze wszystkimi siłami 
twórczymi w kraju, brać aktyw-
ny udział w odbudowie gospo-
darczej, społecznej i kulturalnej, 
włączyć się w ogólny bieg prac 
i walki”. Tymi słowami Irena Szta-
chelska, pierwsza przewodni-
cząca Ligi, zaznaczyła obecność 
kobiet w polskiej, powojennej 
rzeczywistości.

Stowarzyszenie o politycz-
nym charakterze zostało powoła-
ne w 1945 r. pod nazwą „Społecz-

no-Obywatelska Liga Kobiet”, 
natomiast już we wrześniu 1949 
r. została przemianowana na 
Ligę Kobiet. Nawiązywała ona 
do Ligi Kobiet Polskich Pogo-
towia Wojennego utworzonej 
w 1913 r. Aczkolwiek tylko na-
zwą, gdyż główne cele w znacz-
nym stopniu różniły się od sie-
bie. Podczas, gdy LK mniej lub 
bardziej świadomie aprobowała  
polską odmianę socjalizmu, jej 
poprzedniczka wspierała ruch 
obywatelski czy walkę o niepod-
ległość. Nota bene stowarzysze-
nie udzielało się również w Łom-
ży m.in. opiekując się rodzinami, 
zbieraniem żywności, książek czy 
wysyłanie owej literatury żołnie-
rzom na front. Warto podkreślić, 
iż Liga Kobiet była jedyną i ma-
sową organizacją kobiecą działa-
jąca w Polsce Ludowej. Ideolo-
gia organizacji miała być spójna 

z przemianami politycznymi oraz 
społecznymi w kraju, co oczywi-
ście wiązało się to z podporząd-
kowaniem i włączeniem w poli-
tykę rządzącej partii, mianowicie 
Polskiej Partii Robotniczej, prze-
kształconą w Polską Zjednoczo-
ną Partię Robotniczą.

Liga Kobiet coraz bardziej 
rozprzestrzeniała się po kraju, 
a jednym z zadań członkiń było 
„werbowanie” jak największej 
liczby kobiet do stowarzyszenia. 
W marcu 1951 r. odbył się I Kon-
gres LK, na którym przedstawio-
no nowe władze, a przewodni-
czącą została Alicja Musiałowa. 
Pierwszym z wyszczególnionych 
zadań było „Wychowanie ko-
biet, członkiń oraz niezorganizo-
wanych, w duchu patriotyzmu, 
dumy z osiągnięć polskich mas 
pracujących i z postępowych 
tradycji narodu”. Mocno akcen-

towana była również „czujność 
wobec wrogów narodu”, co zde-
cydowanie ma wszelakie kono-
tacje z „zepsutym Zachodem”, 
a o czym świadczy zapis z „pogłę-
bianiem przyjaźni z naszym wiel-
kim sojusznikiem Związkiem 
Radzieckim i krajami demokracji 
ludowej”.

W 1966 r. nastąpiła reorgani-
zacja stowarzyszenia, co było ści-
śle związane ze zlikwidowaniem 
kół pracowniczych. 

Dwa tygodnie przed wpro-
wadzeniem stanu wojennego, 28 
listopada 1981 r., nastąpiła ostat-
nia już zmiana nazwy stowarzy-
szenia na Ligę Kobiet Polskich, 
oficjalnie 8 grudnia 1982r.,  na 
czele z Jadwigą Biedrzycką. War-
to zaznaczyć, iż same wydarze-
nia w kraju jak np. wybór papieża 
Jana Pawła II czy powstanie naj-
większego związku zawodowego 

w Polsce „Solidarności”, mocno 
wpływały na atmosferę czy może 
wręcz wizję codziennej rzeczy-
wistości. LKP poczuła większą 
odpowiedzialność za kraj i two-
rzenie nowej przyszłości dla ko-
biet. W tym czasie w samej or-
ganizacji było około 572 tysięcy 
członkiń i blisko 11,5 tysiąca kół 
pracowniczych. Na początku lat 
90. kiedy nastąpiła zmiana ustro-
ju, pojawił się poważny kryzys 
w organizacji. W stowarzyszeniu, 
w którym jeszcze kilkanaście lat 
wcześniej były miliony, pozostało 
około 6 tysięcy kobiet z dwudzie-
stoma oddziałami terenowymi.

Będą pracować dla  
Małgorzaty Kidawy-Błońskiej 

Siła płci w Polsce Ludowej. Czyli kobiecy głos socjalizmu
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"Bawimy się i pomagamy"- pod takim 
hasłem odbył się bal charytatywny 
w Jedwabnem. Głównym organizato-
rem balu było Stowarzyszenie Przy-
jaciół Szkoły Podstawowej imienia 
Adama Mickiewicza "Bliżej dziecka " 
w Jedwabnem.

- To już ósma edycja balu cha-
rytatywnego organizowanego 
przez nasze stowarzyszenie. Cie-
szę się, że tak wiele osób przyjęło 
nasze zaproszenie. Dziękuję także 
za wszystkie rzeczy przekazane na 
aukcję. Zebrane fundusze prze-

znaczymy na zakupy pomocy dy-
daktycznych, nagrody dla najlep-
szych uczniów oraz finansowanie 
wypoczynku dzieci i młodzieży 
- mówi Katarzyna Karolak, peda-
gog szkolny I prezes Stowarzysze-
nia "Bliżej dziecka" w Jedwabnem.

Według Zbigniewa Prószyń-
skiego, dyrektora Zespołu Szkół 
w Jedwabnem ważna jest także 
integracja lokalnego środowiska. 
Także Adam Niebrzydowski bur-
mistrz Jedwabnego dostrzega po-
trzebę aktywizacji mieszkańców.

- W Jedwabnem powstało 
kolejne stowarzyszenie. Zajmu-
je się ono badaniami historycz-
nymi. To ważne dla mieszkań-
ców naszego miasta i gminy 
– tłumaczy burmistrz Adam 
Niebrzydowski.

Bawimy się i pomagamy na balu w Jedwabnem

Tę atmosferę radości z bycia razem i zabawy czuć już od samego wejścia. A wszyst-
ko za sprawą serdecznych powitań, życzeń mile spędzonego wieczoru, lampki szampa-
na a dla Pań symbolicznego wiosennego akcentu – tulipana. W tym roku jednak na bal 
wkradł się wyjątkowy gość - Święty Walenty, który w klasyczną elegancję dodał szczyptę 
czerwieni i miłosnych akcentów. 

- Z racji tego, że 14 lutego świętowaliśmy Walentynki, postanowiliśmy zaakcentować 
postać Św. Walentego na naszym balu. Jest to nie tylko patron wszystkich zakochanych, 
ale także ludzi miłych i życzliwych, czyli takich jakimi są członkowie Towarzystwa Przy-
jaciół Ziemi Łomżyńskiej - przyznaje Alicja Dąbrowska, z Oddziału Towarzystwa Przy-
jaciół Ziemi Łomżyńskiej w Łomży.

Bal Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej, to bal tych, którzy kochają Ziemię 
Łomżyńską.  Godziny tańca, bliskości, rozmów, wspomnień i planów, ale także pamięci 
o tych miłośnikach, których nie ma już w tym rodzinnym gronie. 

Grupa Medialna Narew również tam była i co ważne ze stosownym umiarem się ba-
wiła, a co zarejestrowała, prezentuje na zdjęciach.

X Wielki Bal Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej 
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Znakomicie zrealizowana 
opowieść o zimnej rozgrywce 

między bezwzględnym płatnym 
mordercą, a stojącym na straży 

prawa policjantem.

Jak ścigać mordercę, skoro nikt nie 
wie, jak wygląda, jakim nazwiskiem się 
posługuje i gdzie przebywa?

Oparta na historycznych wydarze-
niach opowieść o zamachu na generała 
de Gaulle'a w 1963 roku. Ogłoszenie nie-
podległości Algierii, o czym zdecydował, 
francuscy ekstremiści poczytają za zdradę, 
generała uznają za narodowego zdrajcę 
i wydają na niego wyrok śmierci. To po-
czątek serii zamachów na piastującego 
urząd głowy państwa generała. Jednak ża-
den z siedmiu zamachów nie powiódł się.

Tera zaczyna się opowieść filmowa. 
Nie chcąc ryzykować kolejnej wpadki 
członkowie organizacji postanawiają wy-
nająć zabójcę z zewnątrz. 

Wybór padł na Anglika, posługujące-
go się pseudonimem „Szakal” (Edward 
Fox), który za pół miliona dolarów decy-
duje się zabić de Gualle'a (Adrien Cayla-
-Legrand). 

Służba bezpieczeństwa dowiaduje 
się o „Szakalu”. Rząd postawiony zosta-
je w stan najwyższej gotowości, a śledz-
two, we współpracy ze Scotland Yardem, 
obejmuje najzdolniejszy francuski de-
tektyw, Claude Lebel (Michael Lonsda-
le). Swoją wtyczkę w rządzie ma także 
OAS, gdyż współpracująca z organizacją 
kobieta zostaje kochanką jednego z mi-
nistrów. Stąd „Szakal” dowiaduje się, że 
jest ścigany, jednak nie decyduje się na 
przerwanie misji. 

Rozpoczyna się wyścig z czasem: 
morderca umówionego dnia staje z kara-
binkiem snajperskim naprzeciw trybuny 
generała, ale po piętach depcze mu upo-
rczywie Lebel.

Film nakręcono na podstawie powie-
ści Fredericka Forsytha „Dzień Szaka-
la”, która ukazała się dwa lata wcześniej. 
Książka bardzo szybko stała się bestselle-
rem. Przetłumaczona została na 30 języ-
ków i uznana za jedno ze stu dzieł literac-
kich, które wstrząsnęło XX wiekiem. Siłą 
powieści jest przede wszystkim niezwykła 
sugestywność i realizm. Autor przez lata 
pracy jako reporter wojenny miał okazję 
poznać od wewnątrz środowisko żoł-
nierzy, najemników, szpiegów i płatnych 
morderców. Wiele z opisanych przez For-
sytha metod zdobywania broni czy do-
kumentów było ówcześnie powszechnie 
wykorzystywanych. Dodatkowo, auten-

tyczność wydarzeń historycznych w tle 
akcji powieści sprawiały, że czytelnik był 
skłonny uwierzyć, że do podobnej próby 
zamachu mogło dojść naprawdę.

Reżyser Fred Zinnemann chciał, aby 
Szakala grał ktoś anonimowy i niewy-
raźny, dlatego unikał znanych nazwisk 
na rzecz obsady stosunkowo nieznanego 
aktora o imieniu Edward Fox. Później 
przyznał, że ta koncepcja mogła dopro-
wadzić do braku oczekiwanego sukcesu 
tego filmu, ale Edward Fox w roli płatnego 
zabójcy jest w tym filmie klasą samą dla 
siebie, a jego Szakal – doprawdy znakomi-
ty. To elegancki, brytyjski płatny zabójca, 
który potrafi zmieniać swój wizerunek jak 
kameleon. Zimny, opanowany, cyniczny 
i bezwzględny. 

W roku 1997 obraz Zinnemanna do-
czekał się swobodnego remake'u, jednak 

„Szakal” Michaela Caton-Jonesa z Brucem 
Willisem i Richardem Gerem w rolach 
głównych uznano jedynie za blade odbi-
cie oryginału z lat 70.

Pewnie nie wiesz...
Robert Redford, Michael Caine, Jack 

Nicholson i Roger Moore byli na początku 
przymierzani do roli Szakala.

Na początku filmu widać kalendarz, na 
którym widnieje data - sierpień 1964. Akcja 
filmu rozgrywa się w 1963 roku.

W scenie mszy świętej ksiądz jest zwró-
cony przodem do wiernych. Akcja filmu 
rozgrywa się w roku 1963, czyli przed za-
kończeniem Soboru Watykańskiego II, na 
którym wprowadzono zmiany w liturgii. 
Do czasu Soboru ksiądz zawsze odprawiał 
mszę tyłem do wiernych.

Pod koniec filmu następuje słynna pra-
wie ośmiominutowa sekwencja dokumen-
talnego reportażu z paryskich uroczystości 
z okazji Święta Narodowego. Większość 
uczestników nie wiedziała, że jest filmowa-
na. W czasie kręcenia sceny aresztowania 
niektórzy myśleli, że naprawdę złapano 
jakiegoś przestępcę, i próbowali pomóc po-
licjantom.

Podczas kręcenia ostatniej sekwencji, 
w której prezydent Charles de Gaulle wrę-
cza weteranom medale, wielu statystów nie 
wiedziało, jak bardzo podobny jest aktor 
Adrien Cayla-Legrand do faktycznego pre-
zydenta. Gdy prezydent wysiadł z limu-
zyny, większość tłumu zamarła, a starszy 
mężczyzna, który grał jednego z weteranów, 
zemdlał z szoku. Generał od dwóch lat już 
nie żył.

W jednym z wcieleń Szakal miał nogę 
zgiętą i związaną za sobą, aby mógł założyć 
fałszywą protezę. W rzeczywistości aktor 
mógł tak wytrzymać nie dłużej niż pięć mi-
nut.

Fred Zinnemann odwiedził swojego 
przyjaciela, producenta, Johna Woolfa, 
u którego na biurku zobaczył nieopubliko-
wany wówczas tekst powieści Fredericka 
Forsytha. Woolf powiedział mu, że powi-
nien go przeczytać. Zinnemann zabrał go 
do domu i przeczytał w ciągu jednej nocy. 
Zadzwonił do Woolfa następnego dnia, aby 
powiedzieć mu, że chce zrobić z tego film.

Dzień Szakala
TVP Kultura piątek 20.30
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Bezwzględny i nieprzeciętnie inteligentny zabójca kontra  

najlepszy francuski gliniarz, któremu biurokracja wiąże ręce.

Dzień Szakala. Wyścig z czasem

Każdy z nas w genach ma za-
pisane zdrowie, a odejście od za-
sad natury jest zawsze wyrazem 
adaptacji naszych genów. Taka 
modyfikacja epigenetyczna za-
chodzi właśnie podczas postu 
warzywno-owocowego. Wów-
czas zaobserwować można jak 
kompleksowo ustępują wszelkie 
choroby. Miejscem, które oferu-
je  turnusy dietetyczno-odchu-
dzające jest Hotel Kurpia Arte 
- Centrum Zdrowia i Wypoczyn-
ku w Nowogrodzie. Jedyny w wo-
jewództwie podlaskim certyfiko-
wany ośrodek stosujący dietę dr 
Ewy Dąbrowskiej. O zaskakują-
cych efektach diety warzywno-o-
wocowej z dr Ewą Dąbrowską, 
specjalistką chorób wewnętrz-
nych, a także autorką postu - die-
ty opartej na jedzeniu warzyw 
i owoców oraz ruchu rozmawia 
Marlena Siok.

Marlena Siok: - Pani doktor pozwoli 
Pani, że zacznę od takiego bardzo 
optymistycznego akcentu, który 
najbardziej zapadł mi w pamięć po 
przeczytaniu Pani książki – Czy rze-
czywiście każdy z nas ma w genach 
zapisane zdrowie?

Ewa Dąbrowska: - Tak jest to 
prawda. Zawsze organizm będzie 
dążył do zdrowia, ponieważ taki 
mamy zapis genetyczny, a odej-
ście od zasad natury, na przykład 
brak ruchu czy nieodpowiednie 
żywienie  jest zawsze wyrazem 
adaptacji genów. I tak pojawia 
się chociażby otyłość. Jednak, co 
ważne, jeżeli zastosujemy post 
jest to całkowicie odwracalne. 
Proces ten nazywany jest mody-
fikacją epigenetyczną. 
M.S: - Czyli na tym także poziomie – 
genów - zaczynają się wszystkie cho-
roby?

E.D: - O to właśnie chodzi. 
Myślimy, że chora jest nasza skó-
ra czy jakiś staw albo narząd. Na-
tomiast przyczyna chorób znaj-
duje się na poziomie komórki, na 
samym dnie genów, gdzie mogą 
znajdować się różne toksyny lub 
po prostu niedobory. Czasem 
brakuje jakiejś witaminy, bądź mi-
nerału i wtedy możemy mieć wie-
le chorób. Jeżeli się to uzupełni 
bądź oczyści organizm z toksyn, 
właśnie za pomocą takiego postu 
warzywno - owocowego, wtedy 
obserwujemy jak kompleksowo 
ustępują różne dolegliwości. 
M.S: - Znajdujemy się w jednym w wo-
jewództwie podlaskim certyfikowa-
nym ośrodku  stosującym opracowaną 
przez Panią dietę warzywno-owoco-
wą. Czy Hotel Kurpia Arte  - Centrum 
Zdrowia i Wypoczynku w Nowogro-
dzie ma szczegółowo opracowany 
program, pozwalający na osiągnięcie 
szybkich rezultatów, który osobiście 
Pani nadzoruje?

E.D: - Aby uzyskać jak naj-
lepsze efekty niezwykle ważne 
jest przestrzeganie stworzonych 

przez nas wytycznych. Tu w Cen-
trum Zdrowia i Wypoczynku 
w Nowogrodzie tak się dzieje, co 
bardzo mnie cieszy. Szczegóło-
wo opracowany plan, który daje 
efekty.
M.S: - Dieta warzywno-owocowa jest 
formą głodówki leczniczej, dlatego 
przeprowadzanie jej samodzielnie 
obarczone  jest pewnym ryzykiem. 
Czy to, że w specjalistycznym ośrodku 
całość odbywa się pod okiem perso-
nelu medycznego gwarantuje pełne 
bezpieczeństwo?  

E.D: - Dieta warzywno-owo-
cowa jest zawsze bezpieczna. Tu 
nie mamy do czynienia z lekiem 
i jego skutkami ubocznymi. Tak 
naprawdę lekarstwem są warzy-
wa i owoce. Jakim to jest ratun-
kiem dla człowieka współcze-
snej cywilizacji, który za dużo 
jadł białka, za dużo jadł węglo-
wodanów, ograniczył ruch i do-
stroił swój organizm do takiego 
stylu.  Teraz ma te cudowne je-
dzenie, pełne polifenoli, któ-
re potrafi naprawić nasze geny. 
Jest to po prostu wielki zastrzyk 
zdrowia, w pełni bezpieczny. Bę-
dąc na Ukrainie, bo tam się uczy-
łam postów wodnych według 
Nikołajewa, którym poddawa-
ni są pacjenci w szpitalu, z uwa-
gi na kryzysy ozdrowieńcze, jak 
na przykład biegunka czy wy-
mioty, na które można bardzo 
szybko zareagować uzupełniając 
niedobory w postaci kroplów-
ki, obserwowałam tak niesamo-
wite efekty. W przypadku diety 
warzywno-owocowej występują 
bardzo podobne kryzysy, ale są 
zupełnie bezpieczne, bo gdy tra-
cimy elektrolity przez biegunkę 
lub wymioty, które zdarzają się 
jako objaw oczyszczania, to uzu-
pełniamy je pijąc soki oraz jedząc 
te cudowne warzywa z ogromną 
ilościa minerałów. 

M.S: - Niejednokrotnie podkreśla 
Pani jak ważny nie tylko w poście, 
ale w ogóle w utrzymaniu dobro-
stanu jest ruch. A tu w Nowogrodzie 
wszystko to otrzymujemy. Kojący kli-
mat, atmosferę wypoczynku i piękne 
tereny, po których można spacerować 
godzinami…

E.D: - Tu są wymarzone wa-
runki. I tak jak rozglądałam się 
dookoła, to zauważyłam, że 
w pobliżu nie ma nawet sklepów, 
w których mogłoby kusić. Ale 
rzeczywiście między ruchem, 
a postem można postawić znak 
równości. Aktywność fizyczna 
uruchamia te same geny, co post. 
I jeżeli spożywamy za dużo ka-
lorii, to my te kalorie spalamy 
w momencie postu, ale również 
poprzez aktywność ruchową. 
M.S: - A fakt, że jest się w grupie – 
współodczuwa, motywuje – pomaga 
chociażby przetrwać kryzysy?

E.D: - Ja uważam, że jest to 
bardzo ważne. Przynajmniej roz-
poczęcie postu w grupie. Czło-
wiek, gdy doświadcza oczysz-
czania z toksyn, gorzej się czuje 
– pojawia się ból głowy czy jakieś 
wysypki, albo inne dolegliwości. 
Natomiast jeśli jest się w grupie 
i są w tym gronie osoby, które do-
świadczyły tych kryzysów, ale już 
minęły i czują się wspaniale, stają 
się doskonałą motywacją.  Także 
rzeczywiście jest dużo lepiej za-
czynać post w grupie. Mamy też 
takie przypadki, że ludzie wracali 
do tych ośrodków nieskończoną 
ilość razy, ponieważ nie wyobra-
żają sobie po prostu innych moż-
liwości wczasów i innych moż-
liwości urlopu, jak właśnie na 
postach, bo czują rzeczywiście, 
że za każdym razem zdrowe jest 
zawsze co raz lepsze. 
M.S: - Pani doktor tak optymistycznie 
rozpoczęłyśmy naszą rozmowę i tak 
też chciałabym ją zakończyć. Obser-

wując osoby, które spróbo-
wały takiego turnusu np. 
właśnie tu w Nowogrodzie 
one bardzo często wracają, 
mówiąc że ich życie zmie-
niło się diametralnie. Czy 
obserwuje Pani, że ta świa-
domość iż lepiej zapobiegać, 
lepiej stosować profilaktykę 
– w postaci lekarza jakim 
jest odpowiednia dieta niż 
leczyć, wzrasta?

E.D: - Zdecydowanie. 
Bardzo się cieszę z tego 
powodu, że wzrasta. Kie-
dy zaczynałam badania 
nad postem jeszcze w kli-
nice, nie było takiej świa-
domości. Natomiast od 
roku 2000, kiedy odkry-
to ludzkie geny, a jesz-

cze bardziej od roku 2016 kie-
dy przyznano nagrodę Nobla 
Japończykowi. Yoshinori Ohsu-
mi z Tokio Institute of Technolo-
gy otrzymał nagrodę za odkrycia 
dotyczące mechanizmów autofa-
gii. Udowonił iż na poście orga-
nizm “zjada” jak gdyby wszyst-
kie chore tkanki, nawet elementy 
komórek. I co  jeszcze dokonu-
je pewnego recyklingu i obrotu 
nimi, kompletnie ich nie tracąc. 
Od tego momentu posty stały 
się niezwykle popularne. Posty 
są w tej chwili, można tak powie-
dzieć, na całym świecie wiodą-
ce jeżeli chodzi o żywienie czło-
wieka. I to różne formy. Posty 
przerywane czy dieta naśladu-
jąca post. Także w tej chwili jest 
ogromna liczba artykułów na-
ukowych. Świadomość ludzi jest 
rzeczywiście bardzo duża. 
M.S: - Pani doktor, aby zdać sobie 
sprawę z tego jakich efektów można 
spodziewać się pod wpływem diety 
warzywno-owocowej, należy zrozu-
mieć fizjologię postu. Zatem co ta-
kiego dzieje się w naszym organizmie 
podczas postu? 

E.D: - Pisząc książkę musia-
łam wiele rzeczy przemyśleć. 
Wiele rzeczy jakoś połączyć w ca-
łość. I też ku mojemu zaskoczeniu 
okazało się, że są trzy czynniki, 
które mają taką potęgę leczniczą. 
Pierwszy czynnik, który jest nam 
niezbędny to post. Drugi czyn-
nik to aktywność ruchowa, zaś 
trzeci czynnik, który również po-
rusza te same geny, co post i ak-
tywność, to obecne w roślinach  
polifenole. Grupa o ponad 8 ty-
sięcy związków, które nie są wita-
minami, ale dają łatwo odczuć się 
zmysłami. Wyobraźmy sobie aro-
nię czy czarną porzeczkę. Jak in-
tensywny ma smak i barwę. Czy 
brukselka, czosnek albo kurku-
ma. To jest potęga. Niby nic, a jak 

fenomenalnie działa na nasze 
geny. Jest wstanie wyłączyć geny 
rakowe, czy geny zapalne i włą-
czyć geny “mówiące” -  raku sam 
się uśmierć. Takich ponifenoli 
mamy ogromną ilość. I jeszcze 
może tylko wspomnę, bo ogrom-
nie się ucieszyłam, że odkryto nie 
tak dawno, że post aktywuje takie 
białka, jak sirtuiny, które bezpo-
średnio naprawiają nasze geny. 
Ale do jakiego stopnia? One po-
trafią naprawić materiał gene-
tyczny człowieka. Jeżeli mamy ja-
kąś bliznę, to na poście ona nam 
się cofa. Miałam pare przypad-
ków wrodzonych chorób, które 
się po prostu cofnęły. Czy to zni-
kają jakieś brodawki czy prostuje 
się jakieś przykurcze. To wszyst-
ko dzieje się właśnie za sprawą 
tych białek. Naprawa DNA jest 
prawdziwym przebojem. Post to 
robi i my o tym wiemy. Sirtuiny 
również dają energię ATP, co jest 
niesłychanie ważne. Zwiększają 
energetykę w mitochondriach. 
Ponadto, co ciekawego, że rów-
nież takie toksyczne wolne rod-
niki, będące plagą i przyczyną 
wszystkich chorób, są przez te si-
truiny neutralizowane. Na przy-
kład, jeżeli mamy do czynienia 
z pacjentem, który ma wątro-
bę uszkodzoną do tego stopnia 
że jego enzymy martwicy sięga-
ją 1200 i wątroba klasyfikowana 
jest do przeszczepu, bo norma 
wynosi 40 i bierzemy ją na dietę, 
która hamuje te wolne rodniki, 
to enzymy martwicy spadają do 
normy. Możemy pomóc bardzo 
wielu ludziom w sposób napraw-
dę prosty.
M.S: - Czyli to właśnie jest ten feno-
men samouzdrawiającego się orga-
nizmu?

E.D: - Dokładnie, poprzez 
geny. 
M.S: - Pani Doktor post to jedno, ale 
sama dieta warzywno-owocowa ma 
cztery fazy. Poza oczyszczeniem waż-
ne jest także zachowanie pełnowar-
tościowej diety… 

E.D: - Bardzo ważne jest, 
żeby po poście nie wracać do 
złych nawyków. Jeżeli np. ktoś 
miał chorobę nowotworową i on 
wraca do domu i wraca do białka 
zwierzęcego, które powoduje no-
wotwory. Je dużo mięsa, słodyczy 
i serów i nie ma świadomości, że 
żywność daje sygnał “dzielcie się 
komórki”, który może doprowa-
dzić do nawrotu choroby. Wy-
chodzenie z postu jest niezwykle 
ważne, tak jak późniejsze żywie-
nie. 
M.S: - Czyli wszystko w myśl zasady: 
Niech pożywienie będzie lekarstwem, 
a lekarstwo pożywieniem. 

E.D: - Otóż to. To co powie-
dział Hipokrates ponad 2500 lat 
temu nie straciło zupełnie na ak-
tualności. 
M.S: - Wracamy do korzeni?

E.D: -  Wracamy!

Zdrowie zapisane w genach 
Dr Ewa Dąbrowska o diecie warzywno-owocowej w Hotelu Kurpia Arte w Nowogrodzie



Znakomicie zrealizowana 
opowieść o zimnej rozgrywce 

między bezwzględnym płatnym 
mordercą, a stojącym na straży 

prawa policjantem.

Jak ścigać mordercę, skoro nikt nie 
wie, jak wygląda, jakim nazwiskiem się 
posługuje i gdzie przebywa?

Oparta na historycznych wydarze-
niach opowieść o zamachu na generała 
de Gaulle'a w 1963 roku. Ogłoszenie nie-
podległości Algierii, o czym zdecydował, 
francuscy ekstremiści poczytają za zdradę, 
generała uznają za narodowego zdrajcę 
i wydają na niego wyrok śmierci. To po-
czątek serii zamachów na piastującego 
urząd głowy państwa generała. Jednak ża-
den z siedmiu zamachów nie powiódł się.

Tera zaczyna się opowieść filmowa. 
Nie chcąc ryzykować kolejnej wpadki 
członkowie organizacji postanawiają wy-
nająć zabójcę z zewnątrz. 

Wybór padł na Anglika, posługujące-
go się pseudonimem „Szakal” (Edward 
Fox), który za pół miliona dolarów decy-
duje się zabić de Gualle'a (Adrien Cayla-
-Legrand). 

Służba bezpieczeństwa dowiaduje 
się o „Szakalu”. Rząd postawiony zosta-
je w stan najwyższej gotowości, a śledz-
two, we współpracy ze Scotland Yardem, 
obejmuje najzdolniejszy francuski de-
tektyw, Claude Lebel (Michael Lonsda-
le). Swoją wtyczkę w rządzie ma także 
OAS, gdyż współpracująca z organizacją 
kobieta zostaje kochanką jednego z mi-
nistrów. Stąd „Szakal” dowiaduje się, że 
jest ścigany, jednak nie decyduje się na 
przerwanie misji. 

Rozpoczyna się wyścig z czasem: 
morderca umówionego dnia staje z kara-
binkiem snajperskim naprzeciw trybuny 
generała, ale po piętach depcze mu upo-
rczywie Lebel.

Film nakręcono na podstawie powie-
ści Fredericka Forsytha „Dzień Szaka-
la”, która ukazała się dwa lata wcześniej. 
Książka bardzo szybko stała się bestselle-
rem. Przetłumaczona została na 30 języ-
ków i uznana za jedno ze stu dzieł literac-
kich, które wstrząsnęło XX wiekiem. Siłą 
powieści jest przede wszystkim niezwykła 
sugestywność i realizm. Autor przez lata 
pracy jako reporter wojenny miał okazję 
poznać od wewnątrz środowisko żoł-
nierzy, najemników, szpiegów i płatnych 
morderców. Wiele z opisanych przez For-
sytha metod zdobywania broni czy do-
kumentów było ówcześnie powszechnie 
wykorzystywanych. Dodatkowo, auten-

tyczność wydarzeń historycznych w tle 
akcji powieści sprawiały, że czytelnik był 
skłonny uwierzyć, że do podobnej próby 
zamachu mogło dojść naprawdę.

Reżyser Fred Zinnemann chciał, aby 
Szakala grał ktoś anonimowy i niewy-
raźny, dlatego unikał znanych nazwisk 
na rzecz obsady stosunkowo nieznanego 
aktora o imieniu Edward Fox. Później 
przyznał, że ta koncepcja mogła dopro-
wadzić do braku oczekiwanego sukcesu 
tego filmu, ale Edward Fox w roli płatnego 
zabójcy jest w tym filmie klasą samą dla 
siebie, a jego Szakal – doprawdy znakomi-
ty. To elegancki, brytyjski płatny zabójca, 
który potrafi zmieniać swój wizerunek jak 
kameleon. Zimny, opanowany, cyniczny 
i bezwzględny. 

W roku 1997 obraz Zinnemanna do-
czekał się swobodnego remake'u, jednak 

„Szakal” Michaela Caton-Jonesa z Brucem 
Willisem i Richardem Gerem w rolach 
głównych uznano jedynie za blade odbi-
cie oryginału z lat 70.

Pewnie nie wiesz...
Robert Redford, Michael Caine, Jack 

Nicholson i Roger Moore byli na początku 
przymierzani do roli Szakala.

Na początku filmu widać kalendarz, na 
którym widnieje data - sierpień 1964. Akcja 
filmu rozgrywa się w 1963 roku.

W scenie mszy świętej ksiądz jest zwró-
cony przodem do wiernych. Akcja filmu 
rozgrywa się w roku 1963, czyli przed za-
kończeniem Soboru Watykańskiego II, na 
którym wprowadzono zmiany w liturgii. 
Do czasu Soboru ksiądz zawsze odprawiał 
mszę tyłem do wiernych.

Pod koniec filmu następuje słynna pra-
wie ośmiominutowa sekwencja dokumen-
talnego reportażu z paryskich uroczystości 
z okazji Święta Narodowego. Większość 
uczestników nie wiedziała, że jest filmowa-
na. W czasie kręcenia sceny aresztowania 
niektórzy myśleli, że naprawdę złapano 
jakiegoś przestępcę, i próbowali pomóc po-
licjantom.

Podczas kręcenia ostatniej sekwencji, 
w której prezydent Charles de Gaulle wrę-
cza weteranom medale, wielu statystów nie 
wiedziało, jak bardzo podobny jest aktor 
Adrien Cayla-Legrand do faktycznego pre-
zydenta. Gdy prezydent wysiadł z limu-
zyny, większość tłumu zamarła, a starszy 
mężczyzna, który grał jednego z weteranów, 
zemdlał z szoku. Generał od dwóch lat już 
nie żył.

W jednym z wcieleń Szakal miał nogę 
zgiętą i związaną za sobą, aby mógł założyć 
fałszywą protezę. W rzeczywistości aktor 
mógł tak wytrzymać nie dłużej niż pięć mi-
nut.

Fred Zinnemann odwiedził swojego 
przyjaciela, producenta, Johna Woolfa, 
u którego na biurku zobaczył nieopubliko-
wany wówczas tekst powieści Fredericka 
Forsytha. Woolf powiedział mu, że powi-
nien go przeczytać. Zinnemann zabrał go 
do domu i przeczytał w ciągu jednej nocy. 
Zadzwonił do Woolfa następnego dnia, aby 
powiedzieć mu, że chce zrobić z tego film.

Dzień Szakala
TVP Kultura piątek 20.30

HALO TV NA WEEKEND 21–23.02
Bezwzględny i nieprzeciętnie inteligentny zabójca kontra  

najlepszy francuski gliniarz, któremu biurokracja wiąże ręce.

Dzień Szakala. Wyścig z czasem
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dla siebie
Wszystko stracone

TVN7 piątek 20.00, niedziela 13.25

Przygodowy. Starszy mężczyzna (Robert Redford) 

samotnie żegluje po Oceanie Indyjskim. Gdy jego 

jacht zderza się z kontenerem i tonie, zapasy słodkiej 

wody wyznaczają czas, który żeglarzowi pozostał na 

oczekiwanie ratunku.

Życie od kuchni
TVN sobota 21.55

Komedia romantyczna. Kate (Catherine Zeta-Jones) 

jest surową szefową kuchni w jednej z nowojorskich 

restauracji. Kiedy dowiaduje się, że musi się zaopiekować 

9-letnią siostrzenicą, postanawia zmienić podejście 

do życia i pracy. Jakby tego było mało, do personelu 

w restauracji dołącza nowy kucharz. Kate podejrzewa, że 

może zająć jej pozycję.

Siedmiu wspaniałych
Stopklatka sobota 14.05

Kontynuacja westernu „Siedmiu wspaniałych”. 

Pogranicze Meksyku. Bandyci zaskakują bezbronnych 

mieszkańców wioski i uprowadzają wszystkich zdolnych 

do pracy mężczyzn. Wśród uprowadzonych jest Chico, 

jeden z siedmiu wspaniałych, którzy rozgromili bandę 

opryszków wyłudzających haracz i przywrócili spokój 

w okolicy. 

Prawdziwa jazda
Metro sobota 22.20

Komedia sensacyjna. Detektyw James Payton ma złapać 

Omara, którego nikt dotychczas nie widział. O rękę siostry 

Paytona stara się Ben Barber, gadający bez przerwy 

fajtłapa, który właśnie dostał się do akademii policyjnej. 

James postanawia wziąć go w teren, by mu udowodnić, że 

nie jest odpowiednim kandydatem na jego szwagra.

Miłość od kuchni
TVP1 niedziela 22.15

Komedia romantyczna. Mina Jones reprezentuje wielką 

korporację, która zamierza przejąć małą rodzinną 

restaurację. Kobieta jedzie do rodzinnego miasteczka. 

Okazuje się, że syn właściciela restauracji to dawna 

sympatia Miny, Clay Hart. Mina musi zdecydować co 

jest dla niej ważniejsze: kariera czy uczucie, które 

niespodziewanie odżywa.

Nigdy  
nie jest  

za późno „Gwiazda” 
rocka

Film oferuje przyzwoitą rozrywkę,  
kilka wzruszeń i trochę śmiechu,  
po prostu miłe spędzenie czasu.

Ricki (Meryl Streep) przed wielu laty porzuciła dom, 
męża i dzieci, aby wieść życie rockmanki. Nigdy nie osią-
gnęła wielkiego sukcesu, ponieważ i predyspozycji do tego 
nie miała: energia, owszem, niczym wulkan, ale głos prze-
ciętny, a i siły przebicia (o szczęściu nie mówiąc) brak… 

Skończyła w podrzędnych barach, gdzie słuchają ją 
tylko nieliczni (i rzadko na trzeźwo). Nie czuje się speł-
niona muzycznie, coraz częściej gryzą ją wyrzuty sumienie 
za porzucenie rodziny. Kiedy więc dostaje od byłego męża 
wiadomość, że jej córka przechodzi załamanie nerwowe 
po rozwodzie, Ricki czym prędzej zjawia się w rodzinnej 
miejscowości, aby wspomóc „swą małą Julie”. Jej córka 
nie jest przychylnie nastawiona do powrotu matki, a Ric-
ki wcale nie okazuje pokory i żalu, za to, jak postępowała 
w przeszłości...

Pewnie nie wiesz...
Aby wcielić się w rolę Ricki, Meryl Streep w kilka miesięcy 

nauczyła się grać na gitarze akustycznej i elektrycznej, a na-
stępnie przez 6 tygodni brała udział w próbach z zespołem.

Wszystkie piosenki wykonywane przez Ricki (Meryl 
Streep) i jej zespół, zostały nagrane na żywo. 

Meryl Streep i jej filmowa córka Ricki, Mamie Gummer 
są w prawdziwym życiu też matką i córką.

Nigdy nie jest za późno
Stopklatka sobota 17.55

Zawsze jest 
czas na miłość

Niespodziewany 
romans

Ten film to baśń, historia księżniczki i żebraka, 
którzy zakochali się w sobie wbrew wszystkiemu. 
Tyle tylko że zamiast do dzieci ta baśń skierowana 
jest do dorosłych. 

To pełna optymizmu i dowcipu historia dwojga 
przegranych życiowo ludzi, którzy pokazują światu, 
że warto walczyć o pragnienia i swoje wartości. Sce-
nariusz został zainspirowany rzeczywistymi wyda-
rzeniami. 

Amerykanka Emily Walters (Diane Keaton), wdo-
wa po milionerze, mieszka w eleganckim apartamen-
cie w malowniczej dzielnicy Londynu Hampstead, 
otoczonej lasami i łąkami. Niemłoda już kobieta czuje 
się zagubiona w życiu. Nie ma głowy do interesów i fi-
nansów, w efekcie zaczyna brakować jej gotówki. 

Pewnego dnia poznaje Donalda Hornera (Bren-
dan Gleeson), ekscentrycznego Irlandczyka, właści-
ciela osobliwej chatki znajdującej się niedaleko na 

obrzeżach Hampstead. Wkrótce Donald staje się 
celem nieuczciwych przedsiębiorców budowlanych, 
którzy chcą go wysiedlić z tak atrakcyjnego miejsca. 
Emily zrobi wszystko, aby mu pomóc, ryzykując 
nawet odrzucenie przez grono dotychczasowych 
znajomych z towarzystwa. Między nimi rodzi się 
wyjątkowa więź, która jest zaprzeczeniem wszelkich 
przyjętych wśród elity zasad i konwenansów. 

Okazuje się, że Donald Horner jest wrażliwym 
romantykiem, a nietypowa relacja między nimi 
z każdym dniem przeradza się w coś więcej, niż zwy-
kła przyjaźń. Niespodziewany romans wypełnia lukę 
w życiu obojga.

Zawsze jest czas na miłość
TVP2 sobota 23.00



będzie się działo

King 
Kong Zakochany goryl

Nowy Jork, czasy wielkiego kryzysu. Bezrobotna aktorka Ann Darrow (Naomi Watts), 
sfrustrowany reżyser Carl Denham ( Jack Black), piszący scenariusze znany dramaturg Jack 
Distroll (Adrien Brody) i część ekipy filmowej wyrusza na Wyspę Czaszki. Porośniętą tropi-
kalną dżunglą wyspę zamieszkuje plemię, które składa ofiary ogromnemu gorylowi – King 
Kongowi. Gdy Ann zostaje uprowadzona przez olbrzyma, między porwaną a zwierzęciem 
nawiązuje się nić sympatii. Zakochany w kobiecie King Kong daje się wywabić z kryjówki, 
zostaje pojmany i wywieziony do Nowego Jorku.

Nowa wersja filmu nakręconego w 1933 roku. Wykorzystano kilkanaście oryginalnych 
rekwizytów z tamtej wersji, a walka wielkiej małpy z tyranozaurem jest odwzorowaniem tej 
z pierwszego filmu. Oczywiście nowa wersja (2005 rok) ma lepsze i bardziej realistyczne 
efekty specjalne: przyniosły one filmowi cztery nominacje do Oscara 
i trzy statuetki (wizualne efekty specjalne, dźwięk, montaż dźwię-
ku). Film reklamowano jako „Największy i najlepszy remake 
wszech czasów”, produkcja kosztowała aż 207 mln dolarów 
(przychód ponad 500 milionów). 

Pewnie nie wiesz...
Andy Serkis przygotowując się do roli King Kon-

ga wyjechał do Afryki przyglądać się gorylom w ich 
naturalnym otoczeniu.

Adrien Brody sam brał udział w scenach kaska-
derskich.

Cyfrowo wygenerowany Nowy Jork z 1933 roku  
ma 90 tys. oddzielnych budynków.

Ryk King Konga to spowolniony 2 razy ryk lwa.

King Kong

TVN7 niedziela 20.00



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

Nazwiska można dzielić i opisywać 
według różnych kryteriów i klasyfika-
cji semantycznych, które pozwalają zro-
zumieć ich znaczenie jako elementów 
identyfikacji osób. Można pośród nich 
wyróżnić np. nazwiska odmiejscowe, 
nazwiska patronimiczne, nazwiska odi-
mienne oraz nazwiska odapelatywne. 
Niektóre nazwiska są wielomotywacyj-
ne, co znaczy, że mają one co najmniej 
dwie różne etymologie. 

Nazwiska odmiejscowe

Nazwiska odmiejscowe zosta-
ły utworzone od nazw miejscowych 
i stanowią liczną grupę antroponimów 
łomżyńskich. Są to nazwiska utworzo-
ne od nazw miejscowości – zarówno 
miast, jak i wsi, np.: Cholewicki, Dro-
żęcki, Giełczyński, Godlewski, Kule-
sza, Modzelewski, Piątnicki, Komo-
rowski. Tego typu nazwiska najczęściej 
tworzone były w formie przymiotniko-
wej, za pomocą formantu -ski, rzadziej 
zaś -cki. 

Nazwiska utworzone od nazw miej-
scowych z formantem -ski, mogą mieć 
także jego odmienioną formę, np.: -ow-
-ski, -aw-ski, -iń-ski, -ań-ski i inne. 

Nazwiska odimienne 

Nazwiska odimienne to te, które 
pochodzą od nazw osobowych. To jest 
druga dość liczna grupa nazw osobo-
wych, którą reprezentują takie nazwi-
ska jak, np.: Adamczyk, Andrzejewski,  
Jankowski, Jurczyk, Piotrowski. Do 
grupy tej można zaliczyć także nazwi-
ska o charakterze  wielomotywacyj-
nym, np.: Chodkiewicz, Kalisik, Pol, 
które mają charakter wielomotywa-
cyjny. Geneza tychże nazwisk ma swo-
je źródło w innej nazwie osobowej lub 
w nazwie określonego wyrazu pospo-
litego. Przykładem nazwiska wielomo-
tywacyjnego są m.in. antroponimy: 
Połonka – utworzony od ap. połon 
‘niewola; zdobycz’; też od im. Apolo-
nija (za: NP2, s. 270); Karbowski – 
karb ‘wycięty znak rejestrujący liczbę 
czegoś, porządek, ryzy, granice, fale na 
włosach’; n. os. Karab, Karoubi, Ka-
rubi; ar. karub ‘cherub, cherubin’ (za: 
SEŻ, s. 166), n. msc. Pom.: Karbowo, 
tor., gm. Brodnica (za: SEM cz. 3, s. 
72); Rodowicz – nazwisko utworzone 
od podstawy rod-, por. rodzić, ród, ro-
dzina, też od im. złożonych typu Ro-
domił (NP2, s. 365); Rubin – nazwi-
sko utworzone od 1. rubin ‘kamień 
szlachetny’(za: SEM cz. 1, s. 256); 2. 
im. Rubin – formy im. Robert (stw-
niem. Hrodebert, Robert, Ropert, Ru-
bert, Rupert, Ruprecht od germ. hroth 
‘sława, zwycięstwo’ i stwniem. beraht 
‘jasny, błyszczący’ (za: SEM cz. 2, s. 
115). 

Nazwiska odapelatywne 

Nazwiska odapelatywne pochodzą 
od nazw wyrazów pospolitych. Mogą 
one być równe nazwom wyrazów po-
spolitych albo być od nich utworzone. 
Nazwiska te najczęściej były tworzo-
ne od rzeczowników pospolitych, np. 
Kałdunek, Kapusta, Kosak. Określały 
one jakąś cechę wyróżniającą danego 
człowieka. Mogła to być cecha jego 
charakteru, wyglądu lub nazwa wyko-
nywanego zawodu.  Nazwiska odape-
latywne mają zróżnicowaną budowę, 
co stanowi wynik tego, że pochodzą 
one od: różnych wyrazów, cech czy za-
wodów. 

Nazwiska odapelatywne możemy 
podzielić na:

• określenia nazywające cechy cha-
rakteru – np. Truda nazwisko utworzo-
ne od germ. ap. trūdi ‘moc, siła’ pomie-
szanego z drūda, stwniem. trūt, drūt 
‘ukochany, miły’ (za: SEM cz. 5, s. 271-
272);

• określenia nazywające zawody, peł-
nione funkcje – Rymarz nazwisko utwo-
rzone od ap. rymarz ‘rzemieślnik robią-
cy około rzemieni, siodlarz’ (za: SW cz. 
II, s. 1430);

• określenia nazywające zwierzęta 
– Jeżewicz nazwisko utworzone od ap. 
jeż m.in. ‘o człowieku ostro reagującym’ 
(za: SEM cz. 1, s. 96);

• określenia przedmiotów użytku co-
dziennego – Szafkowski nazwisko utwo-
rzone od ap. szafa (za: NP2, s. 517); Ze-
garowski nazwisko utworzone od  ap. 
zegar;

• określenia związane z rozrywką – 
Firlej – nazwy tańca, lub żartu’.

(Więcej przykładów na stronie: 
www.name.lomza.pl i w kolejnej części 
artykułu łomżyńskiej antroponimii.)

Tymczasem przyjrzyjmy się kolej-
nym nazwiskom, jakie nosili mieszkań-
cy dawnej Łomży.

(CHYLIŃSKI) Forma żeńska: Hele-
na Antonina Chylińska 1875, KAŚŁ 50; 
nazwisko utworzone od n. msc. Wlkp: 
Chylino, koniń., gm. Władysławów; 
Maz: Chyliny, łomż., gm. Jedwabne; 
Chylino w pow. płockim lub n. os. Chył, 
Chyła od chylić się (por. NWHS, s. 98) 
formantem -ski [21].

CIBOREK: Kacper Ciborek 1613, 
MBŁ 1154; nazwisko utworzone od 
im. Czści-bor, z ps. *čьstiti ‘okazywać 
cześć, poważanie, szacunek’, a także 
ps. čьstь ‘honor, dobre imię, cnota, 
zaszczyt’; ‘odgadywać, wróżyć, ota-
czać czcią, poważać’ (za: SEM cz. 1, 
s. 45).

CIBOROWSKI: Walenty Ciborow-
ski 1650, LBŁ 2568; nazwisko utworzo-
ne od n. msc. Czcibory, obecnie Cibory: 
np. Maz. łomż., gm. Zawady (za: SHNO 
t. 1, s. 59) formantem -owski [45].

Forma żeńska: Paulina Ciborowska 
1875, KAŚŁ 24.

CICHOCKI: Mateusz Cichocki 1691, 
LBŁ 1214; nazwisko utworzone od n. 
os. Ciechota (za: NMB s. 85); Ciecho- < 
těcha ‘uciecha, pociecha’; těšiti ‘cieszyć’ 
(za: SEM cz. 1, s. 35) [16].

Forma żeńska: Marianna Cichocka 
1685, LBŁ 892.

CIECIERSKI: Andrzey Ciecierski 
mayster kunsztu ciesielskiego 1811, 
KAZŁ 466; nazwisko utworzone od n. 
msc. Maz: Cieciersko, dziś Cieciersk, 
ciech., gm. Raciąż; Śl: Ciecierzyn, opol., 
gm. Byczyna (za: SEM cz. 3, s. 27) lub 
od n. heraldycznej Ciecierza od cietrze-
wia ‘samica cietrzewia’ (za: NMK s. 91) 
lub Maz. łomż., gm. Zambrów Ciecior-
ki; od cieciorka, ciecierzyca ‘groch wło-
ski’ (por. NWHS, s. 98) formantem -ski 
[21].

Forma żeńska: Katarzyna Ciecierska 
1753, LBŁ 953.

(CICHY) Forma żeńska: Elżbieta Ci-
cha 1654, LBŁ 2906; nazwisko utwo-
rzone od wyrazu cichy (za: SEM cz. 1, 
s. 35) [2].

CIESIELSKI: Moszk Osieiowicz 
Ciesielski handlarz ryb 1834, 1840 
APŁ z. 169; nazwisko utworzone od 
n. msc. Wlkp: Cieśle, sier., gm. Pąt-
nów; Maz.: Cieśle, warsz., gm.Tarczyn; 
płoc., gm. Drobin (za: SEM cz. 3, s. 27) 
lub cieśla (za: NMK s. 92) formantem 
-ski [2].

CIEŚLAK: Moszk Osiejowicz Cie-
ślak rybak 1828, APŁ z. 169; nazwisko 
utworzone od wyrazu cieśla formantem 
-ak [2].

CIEŚLEWSKI: Feliks Cieślewski 
1896, KS 384; nazwisko utworzone od 
por. Cieślak formantem -ewski [8].

CIEŚLIK: Mateusz Cieslik 1615, 
LBŁ 352; nazwisko utworzone od wyra-
zu cieśla, cieślica ‘siekiera ciesielska’ (za: 
SEM 1, s. 37) formantem -ik [48].

CIEŚLUK: Abram Cieśluk 1896, KS; 
nazwisko utworzone formantem -uk od 
por. Cieślak [3].

CIMOCH: Adam Cimoch 1876, 
WPRŁ 159; nazwisko utworzone od 
im. brus. Cimoch, cerk. Timofiej (za: 
SHNO t. I, s. 61) [7].

(CIMOCHOWSKI) Forma żeńska: 
Aleksandra Cimochowska córka kance-
listy 1842, WMZŁ 112; nazwisko utwo-
rzone od por. Cimoch [5].

CI(E)SZEWSKI: Szymon Cieszewski 
1793, KACŁ 1490; Szymon Ciszewski 
1866, KAZŁ 131; nazwisko utworzone 
od n. msc. Ciszewo, Ciszowice (za: NP1, 
s. 100) [12].

Forma żeńska: Maryanna Ciszewska 
1866, KAZŁ 301.

CUDNIK: Antoni Cudnik 1887, 
KOPŁ 118; nazwisko utworzone od 
por. Cudnicki formantem -ik [10].

Nazwisko Cwalina to jedno z tych 
onimów, które są charakterystyczne dla 

Podaj mi swoje nazwisko,  
a powiem Ci czyś z Łomży (cz. 5)



Ziemia Łomżyńska, tu wiele się dzieje
CWALINA: Jan Cwalina 1774, 

KAUŁ 1291; nazwisko utworzone od 
cwalina’ gat. rośliny’, por. cwałać, czwa-
łać ‘tkwić, grzęznąć’ (za: SEM cz. 1, s. 
39); też od n. rod. Czwaliny albo Cwa-
liny, w pow. kolskim, też Maz. łomż. 
Cwaliny i Czwaliny w ziemi wiskiej, po-
wiat zambrowski i kolneński (za: SEM 
cz. 6, s. 10) [126].

C(Z)WALIŃSKI: Mikołay Cwaliń-
ski 1831, KAUŁ 100; Stanisław Czwa-
liński dozorca grobli 1811, KAŚŁ 26; 
nazwisko utworzone od n. msc. Cwali-
ny Duże i Małe; Maz. łomż., gm. Mały 
Płock (za: SEM cz. 3, s. 28) formantem 
-ski [12].

Forma żeńska: Benedykta Mathylda 
Cwalińska 1833, KAUŁ 60.

CYBULSKI: Jankiel Izraelowicz Cy-
bulski smolarz 1832, APŁ z. 169; nazwi-
sko utworzone od n. msc. Maz.: Cybuli-
ce, warsz., gm. Czosnów; Cybulin, płoc., 
gm. Bodzanów (za: SEM 

cz. 3, s. 20) formantem -ski [9].
CZAJKA: Marcin Czaika 1610, MBŁ 

493; nazwisko utworzone od wyrazu 
czajka ‘1. łódka kozacka skórzana, 2. 
ptak’ (za: NMK s. 96).

CZAJKOWSKI: Grzegorz Czaikow-
ski 1603, LBŁ 414; nazwisko utworzone 
od n. msc. Krpłd: Czajkowice (za: SEM 
cz. 3, s. 28), też od n. os. Czajka lub n. 
msc. Czajka w powiecie nieszawskim; 
Czajki gm. Sokoły, też w powiecie puł-
tuskim, mazowieckim (za: NMK s. 96) 
formantem -owski [8].

Forma żeńska: Anna Czajkowska 
1627, LBŁ 275.

CZAPLICKI: Michael Czapliczki 
f. d. Nicolai Arciechowski de distric-
tu Lomzensi 1561, RTA s. 190; na-
zwisko utworzone od n. msc. Maz. 
łomż.: Czaplice, Czaple Małe i Wiel-
kie, dziś Czaple, gm. Radziłów (za: 
SEM cz. 3, s. 29); też Czaplice gm. 
Łomża (por. NWHS, s. 99) forman-
tem -cki [19].

CZARKOWSKI: Ignacy Czarkowski 
1873, KAŚŁ 27, nazwisko utworzone od 
n. msc. Wlkp: Czarnków, dziś Czarko-
wo, leszcz., gm. Poniec; Młp.: Czarnków, 
dziś Czarkowy, kiel., gm. Nowy Korczyn 
(za: SEM cz. 3, s. 29) formantem -ski 
[11].

CZARNECKI: Józef Czarnecki 1864, 
KAZŁ 198; nazwisko utworzone od n. 
os. Czarny formantem -ecki; też od n. 
msc. Czarna, Czarne, Czarnica (za: NP1 
s. 109); też Maz. łomż.: Czarnowo gm. 
Szczuczyn, gm. Kulesze Kościelne, gm. 
Kołaki Kościelne (por. NWHS, s. 99) 
[36].

CZARNOCKI: Nob. Mathias Czar-
noczki s. canonici Wolislawski …
et Praedis M. S. Lomzensibus et Wi-
znensibus 1537, RTA s. 4; Michał 
Czarnocki 1655, LBŁ 2970; nazwisko 
utworzone od n. msc. np. Młp.: Czar-
nocin, kiel., gm. Czarnocin, łomż., 

gm. Piątnica (za: SEM cz. 3, s. 29) for-
mantem -cki [3].

Forma żeńska: Zofia Czarnocka 
1608, MBŁ 71.

CZARNOWSKI: Egidius Cziar-
nowski de districtu Lomzensi 1569, 
RTA s. 246; nazwisko utworzone od n. 
msc. Wlkp: Czerniewo, Czerniejewo, 
dziś Czerniejewo, pozn., miasto; Pom: 
Czerniewo, gdań., gm. Trąbki Wielkie 
(za: SEM cz. 3, s. 29) formantem -ski 
[2].

Forma żeńska: Marianna Czarnow-
ska 1762, KAUŁc 343.

CZARTORYSKI: Ignacy i Adam 
Czartoryscy bliźnięta 1791, KACŁ 
1179; nazwisko utworzone od n. msc. 
Maz. łomż.: Czartoryja, dziś Czartoria 
gm. Miastkowo; Krpłd: Czartoryjsk, 
Czartorysk (za: SEM cz. 3, s. 29) for-
mantem -ski [14].

Forma żeńska: Anna Czartoryska 
1784, KACŁ 356. 

CZECH: Ewa Czech 1790, KACŁ 
1134; nazwisko utworzone od n. etnicz-
nej Czech (za: SEM cz. 4, s. 3) [1].

CZERWI(E)ŃSKI: Albert Czerwien-
sky 1622, LBŁ 1672; Franciszek Czerwin-
ski 1728, LBŁ 628; nazwisko utworzone 
od n. msc. Czerwień w pow. lubelskim, 
lubartowskim, chełmskim, siedleckim; n. 
os. Czerwin; Maz. łomż. n. msc. Czerwin 
w pow. ostrołęckim; n. msc. Czerwińsk 
w pow. płońskim lub n. os. Czerw (za: 
NMK s. 99) formantem -ski [17].

Forma żeńska: Elżbieta Czerwinska 
1698, LBŁ 232.

CZERWONKO: Władysława Czer-
wonko 1896, KS 359; może nazwi-
sko utworzone od czerwoniec ‘grzyb; 
mrówka czerwona; pieniądz z czerwo-
nego złota’ (za: NP1, s. 114) formantem 
-ko [7].

CZYŻEWSKI: Jan Czizewski 1609, 
MBŁ 342; nazwisko utworzone od n. 
msc. Wlkp: Czyżewo, dziś Czyżew, ko-
niń., gm. Rychwał; Młp: Czyżów Ple-
bański i Szlachecki, tarnob., gm. Zawi-
chost; Czyżów, tarn., gm. Żabno; Maz. 
łomż.: Czyżew, gm. Czyżew-Osada; 
Krpłd: Czyżowice (za: SEM cz. 3, s. 33) 
formantem -ski [16].

Forma żeńska: Aniela Czyżewska 
1864, KAZŁ 7.

DANIELEWICZ: Szczepan Daniele-
wicz 1874, KAŚŁ 18; nazwisko utwo-
rzone od por. Daniel formantem -ewicz 
[10].

DANILEWICZ: Marianna Danile-
wicz 1887, KOPŁ 53; nazwisko utwo-
rzone od por. Danielewicz formantem 
-ewicz [1].

DANILEWSKI: Kazimierz Danilew-
ski 1820, KAZŁ 42; nazwisko utworzo-
ne od por. Danielewicz formantem -ew-
ski [48].

DANIELSKI: Józef Danielski 1830, 
KAUŁ 98; nazwisko utworzone od im. 
por. Daniel formantem -ski [31]. 

(DANISZEWSKI) Forma żeńska: 
Teresa Daniszewska 1871, KAŚŁ 45; 
nazwisko utworzone od n. msc. Wlkp.: 
Daniszewice, piotr., gm. Goworowo (za: 
SEM cz. 3, s. 34) formantem -ski [5].

DANO(W)SKI: Jakub Danowski 
1616, LBŁ 527; nazwisko utworzone od 
n. msc. Maz. łomż.: Danowo, gm. Kol-
no; gm. Szczuczyn (za: SEM cz. 3, s. 34) 
formantem – ski [10].

DARDZIŃSKI: Michał Dardziński 
1832, KAUŁ 109; nazwisko utworzo-
ne od wyrazu darda, dard ‘dawna broń 
sieczna’, gw. darda ‘darń’ (za: NP1, s. 
126) [109]. 

Forma żeńska: Katarzyna Dardziń-
ska 1820, KAŚŁ 36.

DAWIDOWICZ: Jeyba Dawidowicz 
mayster kunsztu krawieckiego 1811, 
KAŚŁ 51; nazwisko utworzone od im. 
hebr. Dawid ‘ukochany, złączony’ (za: 
SEM cz. 7, s. 8; SEM cz. 2, s. 29) for-
mantem -owicz.

Forma żeńska: Rachela Dawidowi-
czówna 1808, KAŚŁ 5.

DĄBKOWSKI: Heronim Dąbkowski 
sługa dworski 1809, KAUŁ 244; 1810, 
KAŚŁ 63; nazwisko utworzone od n. 
msc. Wlkp.: Dąbki, bydg., gm. Gniew-
kowo; Maz. łomż.: Dąbek, ostroł., gm. 
Czerwin, gm. Troszyn, Dąbki gm. Zam-
brów (por. NWHS, s. 103) formantem 
-owski [71].

Forma żeńska: Wiktoria Dąbkow-
ska córka Pawła żona obywatela miasta 
Łomży Mikołaja syna Szymona 1859, 
AUPśT 7.

DĄBRO(W)SKI//DOMBROW-
SKI: Andrzej Dąmbrowski 1608, MBŁ 
174; Bartłomiej Dąbrowski 1655, LBŁ 
2965; nazwisko utworzone od n. msc. 
Wlkp.: Dąbrowa, pozn., gm. Kwilcz; 
pil., gm. Wronki; Młp.: Dąbrowa, część 
miasta Jaworzno, kat., Dąbrowa Zielona, 
częst., gm. Dąbrowa Zielona; Dąbrowa, 
rzesz., gm. Świlcza; Dąbrówka Nagór-
na, rad., gm. Zakrzew; Dąbrówka Za-
błotnia, rad., gm. Kowala, rad., gm. Pnie-
wy; Pom.: Dąbrowa Chełmińska, bydg. 
, gm. Dąbrowa Chełmińska; Dąbrówka, 
bydg., gm. Tuchola; Krpłd.: Dąbrów-
ka, krośn., gm. Sanok (za: SEM cz. 3, s. 
34-35) Maz.: Dąbrówka, Dąbrowa gm. 
Szepietowo, gm. Czyżew, gm. Wys. Maz. 
(por. NWHS, s. 103-104) formantem 
-ski [240].

Forma żeńska: Zofia Dombrowska 
1617, LBŁ 701.

DEPTUŁA: Franciszek Deptuła 1876, 
WPRŁ 206; nazwisko utworzone od 
deptać, gw. deptuła ‘guzdrała’ (za: NP1, 
s. 132) formantem -uła [25].

DĘBOWSKI//DEMBOWSKI: Jan 
Debowsky 1620, LBŁ 1297; Stanisław 
Dembowski 1760, KAUŁc 177; nazwi-
sko utworzone od n. msc. Wlkp.: Dę-
bowa Góra, płoc., gm. Bedlno; Krpłd: 
Dębów, przem., gm. Gać (za: SEM cz. 3, 
s. 35); też od n. msc. Dęby w pow. kol-

skim, tureckim; Dębowo w pow. rypiń-
skim, też od n. os. Dębowy (za: NMK 
s. 106); Maz. łomż. Dębowo gm. Śnia-
dowo (por. NWHS, s. 105) formantem 
-ski [53//7].

DĘBSKI: Piotr Dęmbski 1706, LBŁc 
923; nazwisko utworzone od n. msc. 
Dębsko w pow. kaliskim, Dębe w po-
wiecie kalis. lub n. os. Dąb (za: NMK s. 
106) formantem -ski [9].

Forma żeńska: Marianna Dębska 
1878, KOPŁc 328.

DŁUGOBORSKI: Mathiae Długo-
borski 1559, APB zbiór Kapicjana; 
nazwisko utworzone od n. msc. Maz. 
łomż.: Długobórz Drugi i Pierwszy, 
od wyrazu długi bór gm. Zambrów 
(za: SEM cz. 3, s. 35) formantem -ski 
[1].

Forma żeńska: Katarzyna Józefata 
Długoborska 1784, KACŁ 320.

DŁUGOŁĘCKI: Bonifacy Długołęcki 
1887, KOPŁ 203; nazwisko utworzone 
od n. msc. Młp.: Długa Łąka, dziś Dłu-
gołęka, nowosąd., gm. Podegrodzie (za: 
SEM cz. 3, s. 35) [4].

DŁUGOZIMA: Alojzy Długozima 
1772, KAUŁ 1126; nazwisko utworzo-
ne od wyrazu compositium Długo-zima 
(za: NP1, s. 136) [17].

DŁUŻNIEWSKI: Michał Dłuż-
niewski 1470, ŁT. III 57; nazwisko 
utworzone od n. msc. Maz.: Dłuż-
niewo, łomż., gm. Łomża; ciech., gm. 
Baboszewo (za: SEM cz. 3, s. 35) for-
mantem -ski [7]. 

Forma żeńska: Anna Dluzniewska 
1628, LBŁ 382.

DMOCHOWSKI: Tomasz Dmo-
chowski 1772, KAUŁ 1163; nazwisko 
utworzone od n. msc. Dmochy łomż., 
gm. Czyżew-Osada (za: SHNO t. I, s. 
75) formantem -owski [25].

Forma żeńska: Franciszka Dmo-
chowska 1757, LMŁ 2165.

(DMUCHOWSKI) Forma żeńska: 
Franciszka Apolonia Dmuchowska 
1815, KAZŁ 120; nazwisko utworzo-
ne od dmuchać lub gw. dmuchacz ‘czło-
wiek mający krótki oddech, otyły’ (za: 
NP1, s. 137) formantem -owski [4].

MAŁGORZATA K. 
FRĄCKIEWICZ 



14 www.narew.infosport a to ciekawsze
Życie Carlita

Wyjść  
na prostą

Nowy Jork. Portorykańczyk Carlito 
Brigante (Al Pacino), skazany na 30 lat 
więzienia narkotykowy boss, wychodzi 
z więzienia. Wolność zawdzięcza spryt-
nej linii obrony, jaką obrał jego adwokat 
David Kleinfeld (Sean Penn). 

Pobyt w zakładzie karnym zmienił 
Carlita. Teraz pragnie zerwać z działal-
nością przestępczą i zacząć żyć uczciwie. 
Początkowo wszystko układa się tak, 
jak sobie to planował. Carlito z powo-
dzeniem prowadzi nocny klub, którego 
współwłaścicielem jest David. Spotyka 
się również ze swoją dawną sympatią 

Gail (Penelope Ann Miller). Tymcza-
sem David popada w poważne kłopoty. 
Jego klient, mafioso Taglialucci, oskarża 
prawnika o kradzież miliona dolarów, 
które ten dostał na opłacenie świadków. 
David w swoje porachunki z mafią wcią-
ga Carlita.

Pewnie nie wiesz...
Pod koniec filmu, gdy Carlito otwie-

ra walizkę z pieniędzmi, widzimy pliki ze 
100-dolarowymi banknotami. Powinien 
być na nich prezydent Benjamin Franklin, 
ale zamiast niego widać twarz prezydenta 
Ulyssesa S. Granta, który jest na bankno-
tach 50 dolarowych.

Al Pacino i Penelope Ann Miller mieli 
na planie romans, o którym głośno mówi-
ła Miller. Pacino był wówczas w związku 
z Lyndall Hobbs, z którą przyszedł na pre-

mierę filmu i jak ognia unikał Miller. 
Reżyser Brian De Palma chciał nakrę-

cić sceny kulminacyjne filmu w World Tra-
de Center w Nowym Jorku, ale 26 lutego 
1993 roku terroryści eksplodowali tam cię-
żarówkę wypełnioną 700 kg materiału wy-
buchowego. Zginęło 6 osób, a ponad 1000 
zostało rannych.

Życie Carlita
Nowa TV sobota 22.00

Pociąg z forsą

Skarb  
w metrze

John (Wesley Snipes) i Charlie 
(Woody Harrelson) są partnerami, naj-
lepszymi przyjaciółmi i przyrodnimi 
braćmi. Obaj są gliniarzami i pracują 
jako tajniacy w tunelach nowojorskiego 
metra. Obaj nie przebierają w słowach 
i gotowi są stawić czoła każdemu. A na 
dodatek obaj zakochani są w tej samej 
kobiecie ( Jennifer Lopez). Ich rywa-
lizacja nabiera rozmachu, gdy Charlie 
postanawia obrabować pilnie strzeżony 
pociąg z forsą, który przewozi miliony 
dolarów. 

John musi dokonać wyboru: albo 
spróbuje powstrzymać brata, albo ra-
zem z nim wyruszy na szaloną wyprawę, 
która uczyni z nich milionerów.

Pewnie nie wiesz...
Plan zdjęciowy wybudowany do fil-

mu był jednym z największych w historii 
kina: metro miało cztery tory długości 
ponad kilometra, zbudowano trzy stacje 
w tunelu o wysokości 6 metrów. Dwana-
ście wagonów metra przerobiono na zasi-
lane gazem, dzięki czemu szyny na planie 
filmu nie musiały być podłączone do elek-
trycznego zasilania, co wyeliminowało 
możliwość porażenia.

Kilka dni po premierze filmu, dwóch 
mężczyzn podpaliło budkę w brooklyń-
skim metrze (podobne wydarzenie było 
pokazane na filmie), powodując śmierć 
biletera. Po tym incydencie pracownicy 
nowojorskiego metra wezwali do zbojko-
towania filmu oraz usunięcia plakatów 
z wszystkich stacji. Wytwórnia Columbia 
Pictures nie podporządkowała się ich żą-
daniom.

Pociąg z forsą
Super Polsat piątek 20.00

Trick

Fałszywe 
dolary

Opowieść o zdradzie, słodkiej ze-
mście i wreszcie o wielkiej miłości, z ak-
cją toczącą się na tle politycznych rozgry-
wek i rządowych machlojek. 

Marek Kowalewski jest niezwykle 
utalentowanym fałszerzem dolarów. 

Niestety, pewnego dnia kończy się jego 
dobra passa i mężczyzna trafia do więzie-
nia. Tam odwiedzają go funkcjonariusze 
służb specjalnych i składają mu kuszącą 
propozycję. Chcą, by w zamian za skró-
cenie kary sfałszował pieniądze, które 
posłużą jako okup za polskiego posła po-
rwanego w Iraku. Kowalewski i poznany 
w więzieniu „Profesor” postanawiają za-
grać va banque. Marek liczy, że uda mu 
się wydostać na wolność i jednocześnie 
wyrównać rachunki z przeszłości.

Znakomita obsada: Piotr Adamczyk, 
Marian Dziędziel, Andrzej Chyra, Ka-
rolina Gruszka, Agnieszka Warchulska, 
Jerzy Trela, Łukasz Simlat, Bartłomiej 
Topa, Eryk Lubos, Robert Więckiewicz, 
Henryk Talar, Jacek Rozenek, Redbad 
Klynstra. 

Pewnie nie wiesz...
O wiarygodność tytułowego tricku, 

stanowiącego kulminacyjny moment filmu, 
zadbał na planie mistrz iluzji Maciej Pol, 
nazywany „polskim Davidem Copperfiel-
dem”.

Trick
Zoom TV sobota 20.00

Uznajcie mnie za niewinnego

Cyrk  
w sądzie

Film opowiada o jednym z najwięk-
szych procesów mafijnych w historii 
USA. I jednym z najbardziej absurdal-
nych.

W latach 80. prokurator z New Jersey 
oskarżył dwudziestu gangsterów o udział 
w spisku mającym na celu przejęcie wła-
dzy w okręgu New Jersey i wymuszanie 
haraczy, nielegalny hazard, pranie brud-
nych pieniędzy, handel narkotykami, 
podpalenia, kradzieże, a także morderstwa 
i spiski w celu popełnienia morderstw. Po 
trwającym blisko 2 lata procesie (najdłuż-

szy proces federalny w historii) ławnicy 
orzekli, iż oskarżeni są niewinni.

Gangster Jackie DiNorscio, odsia-
dujący już wówczas 30 lat za handel 
narkotykami, nie mając nic do stracenia 
postanowił bronić się sam. Dzięki swoje-
mu poczuciu humoru, charyzmie i swa-
dzie rozkochał w sobie ławników, którzy 
z kolei doprowadzili do uniewinnienia 
wszystkich skazanych. DiNorscio nazy-
wał siebie „komikiem, a nie gangsterem” 
i zamienił proces w cyrk.

Scenariusz filmu oparty jest na zapi-
sach z sądowej sali. „Dialogi to – jak pisał 
Newsweek – połączenie profesjonalnego 
języka sądowego (prokurator i adwoka-
ci) z nieokrzesanym sposobem mówie-
nia prostego chłopaka z ulicy (DiNor-
scio skończył tylko 6 klas podstawówki). 
Dzięki temu zestawieniu dwugodzinny 

film nie nudzi, za to chwilami bawi do 
łez. Wielkie brawa należą się tu także dla 
wcielającego się w postać DiNorscio Vi-
nowi Dieselowi – szybki i wściekły eta-
towy twardziel Hollywood udowodnił 
tu, że jest całkiem sprawnym aktorem 
dramatycznym”.

Pewnie nie wiesz...
Aby przypominać Giacomo DiNorscio, 

Vin Diesel przytył 15 kilogramów i poświę-
cał każdego dnia zdjęć dwie godziny na 
charakteryzację.

Na zaproszenie reżysera filmu, Sid-
neya Lumeta, plan zdjęciowy odwiedził 
schorowany DiNorscio, który zmarł kilka 
dni później, w listopadzie 2004 roku.

Uznajcie mnie za niewinnego
ATM Rozrywka niedziela 23.25

to ciekawe
Skazani na otyłość

Wielki kraj 
ciężkich ludzi

160 000 000 Amerykanów ma znaczną nadwagę 
(kraj liczy ponad 300 milionów ludzi). Specjaliści od 
ochrony zdrowia starają się znaleźć skuteczniejsze 
metody walki z tym zjawiskiem. 

Dokumentaliści odwiedzają nowy ośrodek 
w Arizonie, w którym pomaga się młodym dziew-
czętom pozbyć się niezdrowych nawyków żywie-
niowych i schudnąć. Filmowcy zwracają też uwagę 
na nowy trend, który staje się coraz popularniejszy 
w USA – ruch „body positive”, który uczy puszyste 
osoby kochać swoje duże kształty.

Koszty finansowe związane z otyłością są rów-
nież wysokie. Szacuje się, że roczny koszt leczenia 
otyłości w Stanach Zjednoczonych wyniósł 147 mi-
liardów dolarów w 2008 r. 

Skazani na otyłość
Focus TV piątek 21.50

Łom

Dramat 
wielkiego aktora

Portret Tadeusza Łomnickiego, na 
który składają się anegdoty, wypowie-
dzi, wywiady oraz fragmenty progra-
mów telewizyjnych z jego udziałem, 
a także kalejdoskop różnorodnych ról. 

Niebywała osobowość artystyczna. 
Miał w dorobku wiele niezapomnianych kreacji te-
atralnych. Widzowie podziwiali, krytycy doceniali jego 
umiejętności i styl gry.

Artysta uwielbiany przez publiczność i nieakcepto-
wany przez środowisko, uwikłany w politykę, ideolo-
gię. 

„Przyszedł rok 1981 i wywieziono go niemalże na 
taczce – opowiadał w Super Expressie Emilian Kamiń-
ski. – Ci, którym dał pracę, szansę, załatwił mieszkanie, 
miejsce w szpitalu, żłobek, przedszkole itp., kopnęli go 
w... Za to, że należał do partii. Nie skarżył się, bo to był 
dzielny człowiek, ale czułem, że było mu przykro. Był 
strasznie rozbity i samotny... Odwrócili się od niego 
wszyscy. Został sam, on, największy aktor... Nie było 
tak wielkiego aktora po wojnie, a on jeździł po Polsce 
i prosił, by dali mu zagrać!”

Tadeusz Łomnicki zmarł na scenie Teatru Nowego 
22 lutego 1992 roku podczas jednej z ostatnich prób 
przed premierą „Króla Leara” w Poznaniu. Na wszystko 
patrzyła jego piąta żona, Maria Bojarska, wtedy młod-
sza od Łomnickiego o 26 lat.

Umarł na zawał, 10 lat po tym jak przeszedł skom-
plikowaną operację serca w Londynie. Zafundował mu 
ją Roman Polański. Aktor mieszkał potem przez kilka 
miesięcy u niego w Paryżu. Do aktorstwa wrócił po 
dwóch latach rekonwalescencji.

Łom
TVP Historia sobota 22.50

Ocaleni przez Chopina

Ballada  
zmienia życie

Brytyjski film dokumentalny opowiada o tym, jak 
muzyka klasyczna przenika życie ludzkie w nieocze-
kiwany i potężny sposób, opowiada o Balladzie nr 1 
g-moll Fryderyka Chopina i o tym, jak utwór ten od-
mienił życie dwojga młodych ludzi. 

15-letnia japońska pianistka Momoka pochodzi 
z Sendai – miasta, które w 2011 roku doświadczyło 
straszliwych skutków trzęsienia ziemi i tsunami. Gra-
jąc Balladę, Momoka daje wyraz swoim, zazwyczaj 
skrywanym uczuciom, jak ból, udręka, rozpacz i nie-
zgoda na okrutną rzeczywistość. 

Z kolei 22-letni Paul, uczeń szkockiej szkoły mu-
zycznej, u którego wykryto raka mózgu i stwardnienie 
rozsiane, to właśnie Balladzie zawdzięcza powrót do 
sił po ciężkiej operacji. 

Dzieło Chopina, które jest bardzo trudne do za-
grania – niespełna dziesięć minut wymaga niezwy-
kłych zdolności kontroli, szybkości, pamięci, mocy 
i zręczności – komentują w tym filmie także światowej 
sławy pianiści, jak Lang Lang, Władimir Aszkenazi, 
Imogen Cooper i Stephen Cough. 

Ocaleni przez Chopina
TVP Kultura sobota 19.20

12 małp

Wysłannik  
z przyszłości

Rok 2035. Więzień James Cole (Bruce Willis), w za-
mian za skrócenie kary, udaje się z tajną misją w podróż 
w czasie. Celem jest zebranie informacji na temat wirusa, 
który spowodował zagładę prawie całej ludzkości. Prze-
trwał jedynie jeden procent populacji, zmuszonej teraz 
do życia pod ziemią. 

Cole ma cofnąć się do roku 1996, w którym roz-
poczęła się epidemia. Omyłkowo jednak przenosi się 
do roku 1990 i szybko zostaje zamknięty w szpitalu 
dla psychicznie chorych. Nikt nie wierzy w jego histo-
rię, która traktowana jest jako objaw schizofrenii. Czy 
uda mu się przekonać lekarzy, że jego „wspomnienia” 
z przyszłości nie są wynikiem choroby, ale odnoszą się 
do rzeczywistości? 

To bodaj najlepsza rola w karierze Bruce’a Willisa. 
Brad Pitt też znakomicie się odnajduje jako szaleniec, 
który chce wysadzić w powietrze cały świat. Ta rola przy-
niosła mu statuetkę Złotego Globu i pierwszą w karierze 
nominację do Oscara. 

Pewnie nie wiesz...
Film zarobił w kinach na całym świecie ponad 170 milio-

nów dolarów, kosztował 30 milionów. 

Terry Gilliam (reżyser) bał się, że Brad Pitt nie będzie 
umiał mówić, tak jak sobie wyobraził, szybko i nerwowo. 
Wysłał go na szkolenie do logopedy i zabronił mu palić pa-
pierosy, co aktora bardzo zdenerwowało. W efekcie Pitt grał 
dokładnie tak, jak chciał Gilliam.

Kiedy Cole pobiera sobie krew, na ścianie widać cień cho-
mika w kołowrotku. Ta scena zajęła cały dzień, ponieważ 
chomik nie chciał się ruszyć. Terry Gilliam, perfekcjonista, 
nie odpuścił, czekał z całą ekipą kilka godzin.

12 małp
TVN7 sobota 22.15



a to ciekawsze
Życie Carlita

Wyjść  
na prostą

Nowy Jork. Portorykańczyk Carlito 
Brigante (Al Pacino), skazany na 30 lat 
więzienia narkotykowy boss, wychodzi 
z więzienia. Wolność zawdzięcza spryt-
nej linii obrony, jaką obrał jego adwokat 
David Kleinfeld (Sean Penn). 

Pobyt w zakładzie karnym zmienił 
Carlita. Teraz pragnie zerwać z działal-
nością przestępczą i zacząć żyć uczciwie. 
Początkowo wszystko układa się tak, 
jak sobie to planował. Carlito z powo-
dzeniem prowadzi nocny klub, którego 
współwłaścicielem jest David. Spotyka 
się również ze swoją dawną sympatią 

Gail (Penelope Ann Miller). Tymcza-
sem David popada w poważne kłopoty. 
Jego klient, mafioso Taglialucci, oskarża 
prawnika o kradzież miliona dolarów, 
które ten dostał na opłacenie świadków. 
David w swoje porachunki z mafią wcią-
ga Carlita.

Pewnie nie wiesz...
Pod koniec filmu, gdy Carlito otwie-

ra walizkę z pieniędzmi, widzimy pliki ze 
100-dolarowymi banknotami. Powinien 
być na nich prezydent Benjamin Franklin, 
ale zamiast niego widać twarz prezydenta 
Ulyssesa S. Granta, który jest na bankno-
tach 50 dolarowych.

Al Pacino i Penelope Ann Miller mieli 
na planie romans, o którym głośno mówi-
ła Miller. Pacino był wówczas w związku 
z Lyndall Hobbs, z którą przyszedł na pre-

mierę filmu i jak ognia unikał Miller. 
Reżyser Brian De Palma chciał nakrę-

cić sceny kulminacyjne filmu w World Tra-
de Center w Nowym Jorku, ale 26 lutego 
1993 roku terroryści eksplodowali tam cię-
żarówkę wypełnioną 700 kg materiału wy-
buchowego. Zginęło 6 osób, a ponad 1000 
zostało rannych.

Życie Carlita
Nowa TV sobota 22.00

Pociąg z forsą

Skarb  
w metrze

John (Wesley Snipes) i Charlie 
(Woody Harrelson) są partnerami, naj-
lepszymi przyjaciółmi i przyrodnimi 
braćmi. Obaj są gliniarzami i pracują 
jako tajniacy w tunelach nowojorskiego 
metra. Obaj nie przebierają w słowach 
i gotowi są stawić czoła każdemu. A na 
dodatek obaj zakochani są w tej samej 
kobiecie ( Jennifer Lopez). Ich rywa-
lizacja nabiera rozmachu, gdy Charlie 
postanawia obrabować pilnie strzeżony 
pociąg z forsą, który przewozi miliony 
dolarów. 

John musi dokonać wyboru: albo 
spróbuje powstrzymać brata, albo ra-
zem z nim wyruszy na szaloną wyprawę, 
która uczyni z nich milionerów.

Pewnie nie wiesz...
Plan zdjęciowy wybudowany do fil-

mu był jednym z największych w historii 
kina: metro miało cztery tory długości 
ponad kilometra, zbudowano trzy stacje 
w tunelu o wysokości 6 metrów. Dwana-
ście wagonów metra przerobiono na zasi-
lane gazem, dzięki czemu szyny na planie 
filmu nie musiały być podłączone do elek-
trycznego zasilania, co wyeliminowało 
możliwość porażenia.

Kilka dni po premierze filmu, dwóch 
mężczyzn podpaliło budkę w brooklyń-
skim metrze (podobne wydarzenie było 
pokazane na filmie), powodując śmierć 
biletera. Po tym incydencie pracownicy 
nowojorskiego metra wezwali do zbojko-
towania filmu oraz usunięcia plakatów 
z wszystkich stacji. Wytwórnia Columbia 
Pictures nie podporządkowała się ich żą-
daniom.

Pociąg z forsą
Super Polsat piątek 20.00

Trick

Fałszywe 
dolary

Opowieść o zdradzie, słodkiej ze-
mście i wreszcie o wielkiej miłości, z ak-
cją toczącą się na tle politycznych rozgry-
wek i rządowych machlojek. 

Marek Kowalewski jest niezwykle 
utalentowanym fałszerzem dolarów. 

Niestety, pewnego dnia kończy się jego 
dobra passa i mężczyzna trafia do więzie-
nia. Tam odwiedzają go funkcjonariusze 
służb specjalnych i składają mu kuszącą 
propozycję. Chcą, by w zamian za skró-
cenie kary sfałszował pieniądze, które 
posłużą jako okup za polskiego posła po-
rwanego w Iraku. Kowalewski i poznany 
w więzieniu „Profesor” postanawiają za-
grać va banque. Marek liczy, że uda mu 
się wydostać na wolność i jednocześnie 
wyrównać rachunki z przeszłości.

Znakomita obsada: Piotr Adamczyk, 
Marian Dziędziel, Andrzej Chyra, Ka-
rolina Gruszka, Agnieszka Warchulska, 
Jerzy Trela, Łukasz Simlat, Bartłomiej 
Topa, Eryk Lubos, Robert Więckiewicz, 
Henryk Talar, Jacek Rozenek, Redbad 
Klynstra. 

Pewnie nie wiesz...
O wiarygodność tytułowego tricku, 

stanowiącego kulminacyjny moment filmu, 
zadbał na planie mistrz iluzji Maciej Pol, 
nazywany „polskim Davidem Copperfiel-
dem”.

Trick
Zoom TV sobota 20.00

Uznajcie mnie za niewinnego

Cyrk  
w sądzie

Film opowiada o jednym z najwięk-
szych procesów mafijnych w historii 
USA. I jednym z najbardziej absurdal-
nych.

W latach 80. prokurator z New Jersey 
oskarżył dwudziestu gangsterów o udział 
w spisku mającym na celu przejęcie wła-
dzy w okręgu New Jersey i wymuszanie 
haraczy, nielegalny hazard, pranie brud-
nych pieniędzy, handel narkotykami, 
podpalenia, kradzieże, a także morderstwa 
i spiski w celu popełnienia morderstw. Po 
trwającym blisko 2 lata procesie (najdłuż-

szy proces federalny w historii) ławnicy 
orzekli, iż oskarżeni są niewinni.

Gangster Jackie DiNorscio, odsia-
dujący już wówczas 30 lat za handel 
narkotykami, nie mając nic do stracenia 
postanowił bronić się sam. Dzięki swoje-
mu poczuciu humoru, charyzmie i swa-
dzie rozkochał w sobie ławników, którzy 
z kolei doprowadzili do uniewinnienia 
wszystkich skazanych. DiNorscio nazy-
wał siebie „komikiem, a nie gangsterem” 
i zamienił proces w cyrk.

Scenariusz filmu oparty jest na zapi-
sach z sądowej sali. „Dialogi to – jak pisał 
Newsweek – połączenie profesjonalnego 
języka sądowego (prokurator i adwoka-
ci) z nieokrzesanym sposobem mówie-
nia prostego chłopaka z ulicy (DiNor-
scio skończył tylko 6 klas podstawówki). 
Dzięki temu zestawieniu dwugodzinny 

film nie nudzi, za to chwilami bawi do 
łez. Wielkie brawa należą się tu także dla 
wcielającego się w postać DiNorscio Vi-
nowi Dieselowi – szybki i wściekły eta-
towy twardziel Hollywood udowodnił 
tu, że jest całkiem sprawnym aktorem 
dramatycznym”.

Pewnie nie wiesz...
Aby przypominać Giacomo DiNorscio, 

Vin Diesel przytył 15 kilogramów i poświę-
cał każdego dnia zdjęć dwie godziny na 
charakteryzację.

Na zaproszenie reżysera filmu, Sid-
neya Lumeta, plan zdjęciowy odwiedził 
schorowany DiNorscio, który zmarł kilka 
dni później, w listopadzie 2004 roku.

Uznajcie mnie za niewinnego
ATM Rozrywka niedziela 23.25
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Książę Drakula jest szefem pięciogwiazdkowego hotelu przeznaczonego wyłącznie dla 
potworów – zwykli śmiertelnicy nie mają tam wstępu. Pewnego dnia właściciel postanawia 
wydać przyjęcie z okazji 118. urodzin ukochanej córki, Mavis. 

Na imprezie zjawiają się Frankenstein, Mumia, rodzina wilkołaków, Quasimodo oraz 
wiele innych legendarnych postaci. Zabawa trwa w najlepsze, do czasu kiedy pojawia się na 
niej człowiek. Nieproszony gość budzi zainteresowanie Mavis, która do tej pory słyszała o lu-
dziach tylko najgorsze rzeczy.

Ten film rzuca zupełnie nowe światło na postacie znanych straszydeł – są to stworzenia 
spragnione spokoju, obawiające się niezrozumiale zachowujących się ludzi (np. wpadających 
w panikę na ich widok czy goniących ich z czosnkiem), ceniące ciepło rodzinne. 

Hotel Transylwania
Polsat sobota 10.30

plac zabaw
Hotel Transylwania

Niestraszne 
straszydła

Mali agenci 2: Wyspa marzeń

Na ratunek światu!
Carmen i Juni są Agentami II Stopnia szpiegowskiej agencji 

OSS i nie mogą się doczekać, by rozpocząć własną, zupełnie sa-
modzielną misję. Tymczasem nowe zadanie – ocalenie świata 
przed szalonym naukowcem zamieszkałym na tajemniczej wulka-
nicznej wyspie, na której roi się od kreatur rodem z jego szalonej 
wyobraźni – będzie wymagać połączenia sił całej szpiegowskiej 
rodziny. Nagle okaże się bowiem, że ich super gadżety odmówią 
posłuszeństwa i będą musieli polegać tylko na własnej inteligencji 
i na sobie nawzajem, by ocalić ludzkość.

Mali agenci 2: Wyspa marzeń TV4 sobota 16.50
Mali agenci 3D: Trójwymiarowy odjazd TV4 niedziela 8.35

Lego Ninjago

Prawdziwa moc!
Młody Lloyd, zwany również Zielonym Ninja, oraz grupa jego 

przyjaciół, w skład której wchodzą tajni wojownicy oraz Master 
Builderzy LEGO, stają przed ogromnym wyzwaniem. Kierowani 
przez dowcipnego mistrza kung-fu o imieniu Wu muszą zmierzyć 
się z nikczemnym lordem Garmadonem, który jest zarazem ojcem 
Lloyda. Ich zadaniem jest uchronienie Ninjago City przed cha-
osem.

Lego Ninjago
TVN niedziela 13.50

Angry Birds

Panuj nad gniewem!
Pewną kolorową wyspę zamieszkują ptaki nieloty. Wśród nich 

jest bardzo porywczy Czerwony. Poznajemy go w momencie, 
kiedy próbuje dostarczyć tort urodzinowy pewnemu malucho-
wi. Kończy się to jednak niepowodzeniem, a Czerwony wpada 
w złość. 

Jego zachowanie zostaje ukarane najwyższym możliwym na 
ptasiej wyspie wyrokiem – uczęszczaniem na kurs panowania nad 
gniewem. Tam poznajemy kolejnych, nieco innych od większości 
mieszkańców bohaterów – niezwykle szybkiego Chucka i wybu-
chowego Bombę. Kiedy wyspa zosta-
je zaatakowana przez wredne zielone 
świnie, przyjaciele będą musieli sta-
wić im czoła.

Angry Birds
TV Puls2 

sobota 18.00, 
niedziela 12.05
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Zielone oczy Zenka, 365 dni 
miłości, Bad Boy i oskarowi 
mistrzowie  w Kinie Millenium
Repertuar 21 –  27 lutego 

Piątek 21 lutego 
Duża sala: Bayala i ostatni smok – 
godz. 13:30; Bad Boy – godz. 15:30, 
18:00 i 20:30. 
Mała sala: Śnieżka i siedmiu wspa-

niałych – godz. 14:00; 365 dni – 
godz. 16:00; Zenek - godz. 18:15 
i 20:45. 
Sobota 22 lutego
Duża sala: Zenek  - godz. 11:00; 
Bayala i ostatni smok – godz. 13:30; 
Bad Boy – godz. 15:30, 18:00 i 20:30. 
Mała sala: Śnieżka i siedmiu wspa-
niałych – godz. 10:00 i 14:00; Bayala 
i ostatni smok – godz. 12:00;  365 
dni – godz. 16:00; Zenek - godz. 
18:15 i 20:45.     
Niedziela 23 lutego 
Duża sala: Parasite – godz. 10:00; 
Judy – godz. 13:00;Jojo Rabbit – 
godz. 15:30;  Bad Boy – godz. 18:00 
i 20:30.  

Mała sala: Bayala i ostatni smok – 
godz. 10:00 i 14:00; Śnieżka i sied-
miu wspaniałych - godz. 12:00; 365 
dni – godz. 16:00; Zenek - godz. 
18:15 i 20:45.              
Poniedziałek 24 lutego
Duża sala: Bayala i ostatni smok – 
godz. 16:00; Bad Boy – godz. 18:00 
i 20:30. 
Mała sala: Śnieżka i siedmiu wspa-
niałych – godz. 14:00; 365 dni – 
godz. 16:00; Zenek - godz. 18:15 
i 20:45. 
Wtorek 25 lutego  
Duża sala: Bayala i ostatni smok – 
godz. 16:00; Bad Boy – godz. 18:00 
i 20:30. 

Mała sala: Śnieżka i siedmiu wspa-
niałych – godz. 14:00; 365 dni – 
godz. 16:00; Zenek - godz. 18:15 
i 20:45.  
Środa 26 lutego 
Duża sala: Bayala i ostatni smok – 
godz. 16:00; Bad Boy – godz. 18:00 
i 20:30. 
Mała sala: Śnieżka i siedmiu wspa-
niałych – godz. 14:00; 365 dni – 
godz. 16:00; Zenek - godz. 18:15 
i 20:45. 
Czwartek 27 lutego
Duża sala: Bayala i ostatni smok – 
godz. 16:00; Bad Boy – godz. 18:00 
i 20:30. 
Mała sala: Śnieżka i siedmiu wspa-

niałych – godz. 14:00; 365 dni – 
godz. 16:00; Zenek - godz. 18:15 
i 20:45. 

W restauracji Labirynt w Łomży odby-
ło się pierwsze spotkanie kandydatek 
do tytułu Miss Ziemi Łomżyńskiej 
2020 oraz Miss Nastolatek Ziemi Łom-
żyńskiej 2020.

Podczas czterogodzinnego 
spotkania kandydatki podpisały 
umowy, otrzymały wytyczne od 
fotografa konkursu - Pawła Wą-
dołowskiego w zakresie publika-
cji treści i zdjęć w social mediach, 
a także poznały pierwsze kro-
ki choreograficzne, które zapre-
zentowała choreograf konkursu, 
Marzanna Rutkowska, pracują-
ca z organizatorem konkursu od 
pierwszej jego edycji. Młodszej 
grupie (nastolatkom) na spotka-
niu towarzyszyli rodzice. 

W miniony weekend odby-
ła się kolejna próba choreogra-
ficzna. Dziewczęta w nowocze-
snych wnętrzach DOM Fitnessu 
Pieloch w Łomży, ćwiczyły pod 
czujnym okiem choreograf - Ma-

rzanny Rutkowskiej oraz asystu-
jącego jej, Zbigniewa Brzeziń-
skiego. Grupę 32. finalistek pod 
kątem układania harmonogra-
mu prób, planowania przymia-
rek oraz nadzorowania prac z ich 

udziałem przez cały okres przy-
gotowań, poprowadzi koordyna-
tor projektu Karolina Rafałow-
ska. 

Gala finałowa piątej edycji 
konkursu, odbędzie się w sobo-
tę 25 kwietnia 2020 roku. Uro-
czystość poprowadzą Miss Polski 
2016 - Kamila Świerc oraz dzien-
nikarz i podróżnik - Bartek Osu-
mek. 

Na widzów, którzy będą 
z organizatorami tego dnia, czeka 
wiele niespodzianek!

Pierwsze spotkanie pretendentek 
do tytułu najpiękniejszej 
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W Hali im. Olimpijczyków Polskich 
odbyła się impreza charytatywna, pod-
czas której nie zabrakło występów zespo-
łów, pokazów, czy licytacji. Z informacji 
przekazanych nam przez "Miśka" wynika, 
że do puszek podczas imprezy zebrano 10 
315 złotych. To jednak nie wszystko, po-
nieważ nie są policzone monety, których 
jest ponad 15 kilogramów. Podliczeniem 
"góry grosza" zajmą się pracownicy PKO 
Banku Polskiego w Łomży.

Nam pozostaje nic innego jak, podzię-
kować w imieniu Michała i jego rodziny 
wszystkim ludziom z ogromnym sercem, 
którzy włączyli się w akcję. Tobie "Misiek", 
życzymy szybkiego powrotu do zdrowia 
i mocno trzymamy kciuki, że wszystko się 
uda!

10 315 złotych dla Michała,  
ale to nie wszystko!

Bieganie 
Tropem 
Wilczym

Wójt gminy Piątnica zaprasza na Bieg Pa-
mięci Żołnierzy Wyklętych „Tropem Wil-
czym”, który odbędzie się 1 marca 2020 
roku w Piątnicy Poduchownej (Fort III).

Celem imprezy jest oddanie hoł-
du żołnierzom polskiego podziemia 
antykomunistycznego działające-
go w latach 1944 –1963 w obrębie 
przedwojennych granic RP, tzw. 
Żołnierzom Wyklętym.

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY:
10:00-11:45 Zapisy i wydawanie 

pakietów startowych w Biurze Za-
wodów

12:00 Start biegu ,,Biegu Ro-
dzinnego’’

12:30 Start biegu (Open Ko-
biety , Open Mężczyźni, strażacy i 
mundurowi)

13:30 Uroczyste zakończenie 
imprezy, wręczenie pucharów

Zapisy do biegu głównego przyj-
mowane będą 1 marca 2020 roku w 
biurze zawodów (Fort III Piątnica) 
lub  elektronicznie  https://elektro-
nicznezapisy.pl/event/4654.html

Szczegółowe informacje można 
znaleźć na stronie http://gmina-
piatnica.pl/index.php?wiad=623

Michał w każdej chwili może umrzeć, zostawiając narzeczoną i maleńkie dzieci… Nietypowy naczyniak w mózgu jest jak bomba.  
W Polsce nikt nie chce podjąć się operacji! Jedyna nadzieja to klinika w Hanowerze. Wcześniej jednak trzeba zebrać gigantyczne pieniądze.  

Dzięki łomżyniakom udaje się to zrobić!

„Misiek” czyli 
Michał tego dnia 
dzięki energii 
łomżyniaków był  
w dobrej formie
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Meandry Losu – Powieść z nieznaną 
historią w tle, tom II, cz. 24Zenon 

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 24 Tomu II, zaty-
tułowanego “Pod sowieckim butem”. 

Ja zaś jestem robak, a nie czło-
wiek,

pośmiewisko ludzkie i wzgar-
dzony u ludu.

Szydzą ze mnie wszyscy, którzy 
na mnie patrzą.

Ps 22, 7-8

Elian wrócił do Stawisk wcze-
snym popołudniem. Wyglądał 
na bardzo znużonego, więc Han-
nah, nie zadając mu żadnych 
pytań, troskliwie zapropono-
wała mu,  aby się położył. Chęt-
nie i z wdzięcznością przyjął jej 
propozycję, oznajmiając tylko, 
że musi z nią potem poważnie 
porozmawiać. Obudzony dwie 
godziny później zjadł obiad, na 
który był rosół, mięso z kurczaka 
i ziemniaki. Po obiedzie Elian po-
czuł się znacznie lepiej. Uśmiech-
nął się do żony promiennie, nad-
rabiając miną.

- Musimy porozmawiać. To, 
co chcę powiedzieć jest ważne 
i przeznaczone tylko dla ciebie. 
Chodźmy na spacer za miasto, 
albo będziemy zmuszeni szeptać 
i nadstawiać uszu – spojrzał na 
nią pytającym wzrokiem.

- Wolę już pokój w tym go-
ścinnym domu i naszą bliskość, 
której ciągle mi mało. Jesteś dziś 
zbyt zmęczony na odbywanie 
długich spacerów.

- To nawet i lepiej – zgodził 
się ze zdaniem żony. – No to 
w takim razie chodźmy do nasze-
go pokoju.

- Cała przyjemność po mojej 
stronie, ale widzisz sam, że Natan 
nie śpi, więc moja uwaga będzie 
cokolwiek rozproszona pomiędzy 
tobą i nim. Ktoś stale musi poświę-
cać mu czas, bo tak spore dziecko 
nie śpi już na okrągło i wymaga za-
tem dużego zainteresowania. Nie 
poświęcasz mu zbyt wiele czasu, 
a na pewno nie tyle co ja, więc mo-
żesz tego nie wiedzieć – zauważyła 
z lekką przyganą w głosie. 

Oboje przeszli do ich pokoju. 
Elian usiadł na łóżku, a Hannah 
obok niego. Ostrożnie przytuliła 

Natana i lekko go kołysząc trzy-
mała przy piersi.

- Może ja go potrzymam? – 
zaproponował, dobrze zdając 
sobie sprawę z faktu, że istot-
nie niezbyt wiele czasu poświę-
cił ostatnio zarówno synowi, jak 
i żonie. 

- Już zasypia. Zaraz go położę 
do kołyski i będę już mogła cała 
zamienić się w słuch.

- Nie mam ci do przekazania 
zbyt dobrych wieści.

- Tak? – obejrzała się na nie-
go, kładąc Natana do małego łó-
żeczka. Przykryła syna kołderką 
i z powrotem siadła przy Elianie.

- Jestem nikim. Nic nie potra-
fię, moja żono.

- Nie mów tak. Coś na pew-
no potrafisz – pogładziła go po 
głowie uspokajająco. On natych-
miast objął ją i przytulił.

- Nie potrafiłem pomóc tej 
biednej kobiecie. Zmarła w trak-
cie operacji – zaszlochał z cicha.

- Może twoja pomoc nie była 
już możliwa w jej stanie? – Han-
nah próbowała pocieszyć użalają-
cego się nad sobą Eliana.

- Kto wie czy nie masz racji, 
ale wyobraź sobie w jakim ja je-
stem stanie. Minęło już ponad 
dobę, a ja czuję się jakbym znaj-
dował się w jakiejś malignie. Po-
jechałem tam co koń wyskoczy, 
poświęciłem swój czas i wszystko 
na nic. Nie uratowałem jej… Ani 
dziecka. 

- Widocznie tak miało być 
– zawyrokowała filozoficznie. 
–  Czasem mówią, że tak Bóg 
chciał. To chyba lepiej oddaje 
twoje szanse na powodzenie. Po-
rywałeś się z motyką na słońce 
i masz efekt. Masz wiele dobrych 
chęci, mój Wierniku, ale brak ci 
doświadczenia – pogładziła go 
delikatnie po głowie. – Zmagasz 
się nawet z beznadziejnymi przy-
padkami, a potem narzekasz. 
Gdy przegrywasz, jesteś załama-
ny. Po co to robisz? – spojrza-
ła na niego z wyrzutem. – Chcę 
w domu widzieć cię w dobrym 
humorze. Ten dom, chociaż nie 
nasz rodzinny, jest nam przysta-
nią. Jesteśmy przecież oddaleni 
od naszych bliskich. Sam wiesz, 
że tu, w Stawiskach, nie możemy 
liczyć na zbyt wiele życzliwych 
nam osób. Twój kuzyn z rodziną 
przygarnął nas i za to powinni-
śmy być mu wdzięczni. Poza nim 
nie wiem czy ktoś tu zechciałby 
nam pomóc. Dobrze, że mamy 
siebie. Bądźmy dla siebie do-

brzy, proszę cię. Pokazuj mi tylko 
swoją uśmiechniętą, życzliwą mi 
twarz. Nie przynoś swoich smut-
ków do domu. To nasza przystań. 
Powinna być od nich wolna – 
spojrzała na męża z miłością i od-
daniem, ale jednocześnie pogro-
ziła mu palcem.

- Hannah, mój skarbie, nie 
umiem tego mojego smutku po-
zbyć się przed drzwiami. Wy-
bacz.

- To przestań podejmować się 
zadań, którym nie jesteś w stanie 
podołać. Cóż można innego ci 
powiedzieć?

- Tak zrobię, kochanie. Temu 
biednemu człowiekowi nie mo-
głem jednak odmówić. I tyle.

- Wiem i współczuję ci całym 
sercem, Wierniku – przytuliła się 
do męża jeszcze mocniej, gładząc 
go po ramieniu.

- Mam też dla ciebie i dobrą 
wiadomość. Za dzień, może dwa 
wyjedziemy do Łomży.

- Jak to? A twoja praca u Me-
jera? 

- Właściwie ten tydzień mam 
wolny, ale jutro pójdę do pra-
cy. Tak samo w środę i w czwar-
tek. A w piątek rano pojedziemy 
sobie na południe, do Łomży. 
Znów wrócisz na stare śmieci.

- A ty?
- Pojedziemy tam wszyscy. 

We trójkę.
- Ale właściwie po co? Chcesz 

mnie znów tam zostawić? – spoj-
rzała na Eliana z niepokojem.

- Dobrze już dobrze. Wszyst-
ko ci wyjaśnię. Jak wiesz, tereny, 
gdzie jeździłem, leżą dość blisko 
granicy. Tam od plotek aż huczy, 
że Niemcy ściągają swoje oddzia-
ły na granicę. To samo gadają 
w Śniadowie.

- To byłeś też u rodziców?
- Tak. Zawiozłem ich rano do 

twoich. Wszystkich czworo. Sio-
stry też.

- Dlaczego?
- Bo pewnie będzie wojna. 

Niemców z Sowietami. Jako że 
Niemcy niechybnie pogonią Ru-
skich z tych ziem, namówiłem 
moich, aby poczekali u twoich 
rodziców na opróżnienie naszego 
domu z tej swołoczy.

- I liczysz, że stanie się to 
szybko?

- To twój tato powiedział, że 
w niedzielę. Polskę jednak zaata-
kowali w piątek…

- I ty w tak niepewne czasy 
chcesz się ze mną i naszym Nata-
nem wybierać w drogę? – gwał-

townie odepchnęła Eliana, nie 
kryjąc złości. – Nigdzie się stąd 
nie ruszam – zdecydowała sta-
nowczo.

- Twój tata polecił mi przy-
wieźć was do Łomży. Uznaliśmy, 
że w większym mieście będzie 
bezpieczniej.

- Wszędzie będzie tak samo 
bezpiecznie. Co za różnica sie-
dzieć w piwnicy tu czy tam?

- Tam byłabyś wśród swoich. 
- A tu jestem wśród obcych? – 

spytała z oburzeniem lekko pod-
nosząc głos. – To przecież twoja 
rodzina. Dali nam schronienie na 
tak długo i ani jednym słowem ni-
gdy nie okazali, że im sprawiamy 
kłopot. Poza tym masz tu pracę …

- Ja bym tu wrócił.
- I znowu byśmy się rozstali? 

W tak niepewnych czasach? Co 
to, to nie! – aż krzyknęła, dając 
wyraz swojej złości. - Nie zga-
dzam się na twoje plany i zosta-
ję tu, gdzie jestem! Rozstania już 
były między nami i nie prowadzi-
ło to ku dobremu, a raczej ku złe-
mu. Jeśli wyjedziemy do Łomży, 
to wszyscy i też wszyscy tam zo-
staniemy. 

Hannah perorowała z zadzi-
wiającą stanowczością, chociaż 
jednak na tyle cicho, aby nie obu-
dzić dziecka, które dopiero co 
usnęło. Dla Eliana jej postawa nie 
była wielką niespodzianką, bo 
już zdążył się wielokrotnie prze-
konać, że żona potrafi mieć swoje 
zdanie i także je w nieskrępowa-
ny niczym sposób wyrażać. Nie 
przypuszczał jednak, że odmówi 
powrotu do Łomży, do mamy, 
siostry, wreszcie do domu swo-
jego rodzinnego. Wszystko przez 
wzgląd na Natana, pomyślał. Na 
jego bezpieczeństwo. Swoje pew-
nie byłaby w stanie narazić, ale 
dziecka pod żadnym pozorem. 
Tak to już jest z wszystkimi mat-
kami. Ich działania mają głównie 
na celu przetrwanie potomstwa. 
Wiernik postanowił jednak zro-
bić wszystko, aby zmiękczyć opór 
Hannah.

- Twój ojciec chciałby jak 
najszybciej cię widzieć u siebie 
w domu. Co na to odpowiesz?

- To jedźmy jutro, ze wszyst-
kim co tu ściągnęliśmy ze sobą 
i co nagromadziliśmy w czasie 
pobytu. A ty już tu nie wracasz. 
Tak może być?

- Nie – odpowiedział poryw-
czo. - Nie wyniosę się stąd ci-
chcem, bez pożegnania ze zna-
jomymi. Moi pacjenci też mnie 

będą oczekiwać. W takim razie 
pojadę tam już jutro. Nie w środę.

- Sam chcesz tu zostać? Nie 
wiem dlaczego, ale taki właśnie 
masz zamiar, jak sądzę. Zawiózł-
byś mnie do Łomży w piątek 
rano. A co, w sobotni wieczór 
wyrwałbyś się tu z powrotem? 
Nie, mój drogi, nie pozwolę na 
to. Gdzie ty Kajusie, tam ja, Kaja 
– widział tę zaciętą stanowczość 
w jej pięknych, ciemnych oczach.

- Pewnie mamy co najmniej kil-
ka dni na podjęcie ostatecznej de-
cyzji – Elian objął Hannah ponow-
nie i przyciągnął do siebie.  – Może 
przejdźmy się jeszcze dziś wieczo-
rem do rabina Wassermana – za-
proponował. – Niech on nam pora-
dzi czy tu zostać, czy wyjechać.

- Musiałbyś mu powiedzieć 
dlaczego masz taki dylemat i na-
stępnego dnia wszyscy w mieście 
mogliby wiedzieć o twoich przy-
puszczeniach.

- Coś wymyślę, aby o tym nie 
mówić.

- Chcesz okłamać tego uro-
czego staruszka? – Hannah spoj-
rzała na męża, unosząc prawą 
brew w charakterystyczny tylko 
dla niej sposób.

- Nie rób tak, bo padnę ze 
śmiechu. A co do rabbiego to ja-
koś wybrnę z kłopotliwej sytu-
acji.

- Lepiej opracuj sobie scena-
riusz działania jak twoje urojenia 
się sprawdzą, a my utkwimy tutaj 
na czas działań wojennych. 

- Ta wojna będzie przez chwi-
lę. Przegonią Szkopy Sowietów 
w ciągu kilku dni. I pójdą za nimi 
dalej na wschód. 

- Wojska liniowe może pójdą, 
ale przyjdą te policyjne. I wtedy 
nie ruszymy się stąd. Nie pozwo-
lą na to. I co ty wtedy będziesz 
w stanie zrobić, mądralo? 

- Wymyślę coś. Jak zechce-
my stąd wyjechać to damy radę 
– zapewniał dziewczynę o czymś, 
czego sam nie był w stanie prze-
widzieć. Wiedział jednak, że 
szczera rozmowa z Hannah o tym 
co robić w najbliższych dniach na 
wypadek gdyby ziściły się jego 
przypuszczenia spełniła swo-
je zadanie. Dziewczyna narze-
kała, boczyła się i okazywała jak 
odmienne ma zdanie, aby zade-
monstrować swoją niezależność. 
W gruncie rzeczy pragnęła tylko 
jednego. Nie chciała, aby nieprze-
widziane wypadki spowodowały 
rozdzielenie jej z Elianem i posta-
nowiła do tego nie dopuścić.
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W Warszawie i w Białymstoku
Uroczystą premierę film 

w reżyserii Jana Hryniaka miał 
w dwóch odsłonach. Najpierw 
w Warszawie, a kilka dni później 
w Białymstoku. W obu miejscach 
pojawił się Zenon Martyniuk 
z żoną Danutą (jej stroje, styli-
zacje i zgrabne nogi w długich 
i kosztownych kozakach stały się 
jednymi z głównych wątków re-
lacji w mediach) i mamą Teresą. 
Do Warszawy przyjechał m. in. 
Limahl, wykonawca słynnej pio-
senki "Never Ending Story" i idol 
nastoletniego Zenka (drugim był 
także pojawiający się w filmie 
John McInerney z zespołu Bad 
Boys Blue). Był reżyser Jan Hry-
niak, odtwórcy głównych ról, 
muzycy, m. in. Sławomir  Świe-
rzyński z zespołu Bayer Ful i Mar-
cin Miller z zespołu Boys oraz 
Michał Wiśniewski, sporo twarzy 
znanych z bywania w miejscach, 
gdzie ustawiane tzw. ścianki do 
fotografowania.

W Białymstoku aż takiego 
zlotu gwiazd nie było, ale nie za-
brakło twórców, głównych bo-
haterów oraz wielbicieli. Wyda-
rzenie obszernie relacjonował 
"Kurier Poranny". 

"Dziś w moim rodzinnym 
mieście – cieszy się Zenek Mar-
tyniuk. - Tutaj powstało naj-
więcej zdjęć! Zaczynałem koło 
Bielska Podlaskiego, to były 
moje pierwsze wyjazdy, zaba-
wy. Okolice Siemiatycz, Bociek, 
Pilik, ale i koło Białegostoku też 
graliśmy. Dziś mieszkam na 
obrzeżach Białegostoku w Gra-
bówce, a pochodzę z miejsco-
wości Gredele, to dokładnie 12 
kilometrów od Bielska Podla-
skiego. Bo to film o Podlasiu, 
nie tylko o muzyce, o klimatach 
lat 80. i 90. i o mojej miłości do 
muzyki, do żony i do moich fa-
nów. Można zobaczyć jaka wte-
dy panowała moda, jakimi się 
jeździło samochodami, jakie 
napoje piliśmy – słynne oranża-
dy. Po premierze w Warszawie 
nie mogło zabraknąć premiery 
w Białymstoku. 

W Białymstoku nie czuję ta-
kiego stresu, jak podczas wyjaz-
du do Warszawy na premierę – 
przyznaje Danuta Martyniuk, 
żona króla disco polo. W Warsza-
wie oglądałam film w napięciu. 
Częściowo film pokazuje jak było 
w naszym życiu, zapoznanie, 
wspólne zabawy, a część jest pod-
koloryzowana, trzeba było dodać 
trochę pikanterii – jak to w filmie 
fabularnym".

Do produkcji dołożył się 
Urząd Marszałkowski Woje-
wództwa Podlaskiego. Jak podaje 
portal Fakt24, było to około 400 
tysięcy złotych. "Kurier Poranny" 
przytacza słowa goszczącego na 
premierze marszałka Artura Ko-
sickiego:  

"Pan Zenon Martyniuk 
w 2018 roku został uznany Ho-
norowym Ambasadorem Wo-
jewództwa Podlaskiego i jako 
rząd województwa powinniśmy 
wspierać produkcje telewizyjne, 
które przedstawiają życie Pod-
lasian i osiągnęli sukces – mówi 
z przekonaniem Artur Kosicki, 
marszałek województwa pod-
laskiego. - Ten film przedstawia 
historię człowieka, który swo-
ją ciężką pracą, uporem, deter-
minacją osiągnął sukces i spełnił 
swoje marzenia. Ukazuje on też 
wspaniałe oblicze województwa 
podlaskiego, jego różnorodność 
kulturową, wspaniałe krajobrazy. 
Mam nadzieję, że dzięki filmowi 
„Zenek” widzowie w Polsce, ale 
też na całym świecie to zobaczą 
i skusi ich, żeby osobiście nas od-
wiedzić".

Film         
Materiały promocyjne "Zen-

ka" i recenzje w mediach pod-
kreślają, że to oparta na biogra-
fii Zenona Martyniuka historia 
chłopaka z podlaskiej wsi, który 
realizuje swoje wielkie marzenie: 
śpiewa i bawi ludzi. Film ukazuje 
drogę Zenona do wielkiego suk-
cesu, który osiągnął dzięki upo-
rowi, ciężkiej pracy i wielu wy-
rzeczeniom. 

Tytułową rolę reżyser powie-
rzył dwóm aktorom: Jakub Zając 
zagrał młodego Zenona Marty-

niuka z lata 80., a Krzysztof Cze-
czot odnoszącego już sukcesy 
muzyka disco polo z początków 
XXI wieku. W pozostałych ro-
lach pojawiają się m. in.  Klara 
Bielawka (Danuta Martyniuk), 
Agnieszka Suchora i Roman 
Gancarczyk (rodzice Zenka), Jan 
Frycz, Piotr Cyrwus, Magdalena 
Berus. Gościnnie towarzyszą im 
Limahl oraz John McInerney.

Jak czytamy na portalu Onet: 
"Filmu o Zenku Martyniuku nie 
traktuję tylko jako "biopic", ale 
jako szansę przyjrzenia się kultu-
rze disco polo, fenomenowi spo-
łecznemu, który cieszy się popu-
larnością - powiedział reżyser Jan 
Hryniak.- Minęło już wystarcza-
jąco dużo czasu, by upewnić się, 
że ten muzyczny nurt wpisał się 
na stałe w polską popkulturę. My-
ślę, że widz, którym nie będzie 
tylko fan muzyki naszego boha-
tera, powinien odnaleźć w tym 
filmie portret pokolenia, które 
kształtowało się w trudnym okre-
sie przełomu lat osiemdziesiątych 
i dziewięćdziesiątych - dodał".

A dla "Kuriera Porannego" 
Jan Hryniak powiedział: "Stara-
łem się, żeby wszystko było praw-
dziwe i żeby było to odtworzenie 
historii. Wiedziałem, że Bialy-
stok, Bielsk Podlaski, cały region, 
będzie drugoplanowym boha-
terem tego filmu. To miejsce, 
w którym mój bohater dorastał, 
spędzał swoją młodość, słuchał 
muzyki, po raz pierwszy ją grał. 
Tutaj jest otwartość i ciekawość 
świata i ludzi, chęć współpracy, 
w moim całym doświadczeniu 
filmowym, to było jedno z przy-
jemniejszych miejsc. Czułem, że 
miejsce w którym urodził się mój 
bohater, miało dla niego wielkie 

znaczenie i miało wielki wpływ 
na to, co teraz robi".

Fenomen
Zenek Martyniuk jest indy-

widualnym bohaterem filmu 
"Zenek". Zbiorowym jest całe 
środowisko muzyki disco polo 
i jej publiczność, czyli miliony 
Polaków. 

Jak podaje internetowa  stro-
na TVP Info: "Prezes TVP Jacek 
Kurski zwrócił uwagę na premie-
rze filmu, że dotąd nie powstał 
rzetelny obraz opisujący zjawi-
sko disco polo. – Wstydzono 
się, skradano, nic nie mówiono, 
przemilczano, stygmatyzowano. 
Telewizja Polska uznała, że nie 
ma się czego wstydzić. To wielki, 
wspaniały fenomen muzyczny, 
doświadczenie dwóch pokoleń 
Polaków. Muzyka disco polo do-
czekała się oprawy filmu fabular-
nego – podkreślił".

Pierwsze recenzje nie miaż-
dżą filmu, ale też nie zawierają 
pochwał. "Przewidywalny, nud-
ny, mdły, nijaki, zmarnowany 
potencjał"" - to najczęściej sto-
sowane określenia, Wszędzie po-
wtarza się także zaskoczenie, że 
jest tak mało "Zenka w Zenku", 
czyli muzyki disco polo, utwo-
rów zespołu Akcent. 

Ale to chyba ma swoje wy-
tłumaczenie: "W planach jest 
nakręcenie drugiej części filmu. 
- Film kończy się na wydarze-
niach z roku 2004, a część moich 
największych przebojów powsta-
ła później. Usłyszymy je najpew-
niej w drugiej części filmu, która 
może powstanie, bo jest taki za-
miar - mówił Martyniuk w wy-
wiadzie z PAP Life". Pewnie do-
piero wtedy magnesem będą 

"zielone oczy" czy "chwile tak 
ulotne jak motyle". 

Czy zatem warto iść na "Zen-
ka"? Biograficzne obrazy o świa-
towym zasięgu prezentują posta-
ci gigantów takich jak; Freddie 
Mercury, Elton John, Johnny 
Cash, Jim Morrison. To "peł-
nokrwiste" filmy o bohaterach 
trudnych, pełnych emocji, po-
grążających się w piekle własnej 
wrażliwości  i wydobywających 
się z niego. Kino kocha upadają-
cych i powstających bohaterów. 
W filmowym świecie Zenka dra-
matów jest niewiele. Ale jak napi-
sała Martyna Marteklas z what-
next.pl: "Wydaje mi się, że mogło 
być o wiele lepiej, wystarczyło 
dodać więcej zenkowej przebo-
jowości, mniej skupiać się na tym 
jaki jest poczciwy, pokazać pro-
ces twórczy i to, jak powstawały 
tak znane utwory. Ten film wcale 
nie odpowiada na pytanie w jaki 
sposób Zenek Martyniuk stał się 
gwiazdą, on pozostawia nas z py-
taniem dlaczego tak się stało. Nie 
polecam, chyba, że kochacie Zen-
ka i marzyliście, by zobaczyć film 
o nim. W takim wypadku i tak nic 
was nie powstrzyma przed pój-
ściem do kina".         

po godzinach

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

„Zenek” na kinowym ekranie  
Na ekrany kin w Polsce (zapowiadana jest także dystrybucja międzynarodowa) wszedł 14 lutego film „Zenek”. Bohaterem jest Zenon Martyniuk, uwielbiany w kraju "król" nurtu disco polo. 
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RÓŻNE/SPRZEDAM
Sprzedam ule i sprzęt pasieczny. Tel. 
784 190 989.

Sprzedam kanapę + dwa fotele, stolik pod 
telewizor – matowy ciemny, rozkładana ława 
oraz kino domowe. Antena naziemna. Tel. 
506 202 343.

Sprzedam duże bele sianokiszonki. Cena 130 
szt. Nowe Kupiski 60. Tel. 696 837808.

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

Sprzedam 2 nowe fotele, w kolorze siwym typu 
uszak. Tel. 798 765 984.

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.

NIERUCHOMOŚCI
Gospodarstwo rolne 11 ha. Tel. 730 231 675.

Kupię działkę przy trasie w miejscowościach 
gminnych o dużym natężeniu ruchu, ewentu-
alnie lokal 70 m2 ewentualnie starą zlewnię 
mleka dam Mercedesa. Tel. 600 588 666.

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

Sprzedam mieszkanie 70 m2  + 50 m2 (550 tys.) 
taras oraz garaż 20 m2 (69 tys.) wysoki stan-
dard ul. Por. Łagody 4C w rozliczeniu wezmę 
ziemię rolną, łąkę, las lub duży dom min.500 
m2. Tel. 600 588 666.

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.

Do wynajęcia mieszkanie 50 m2, 3 pokoje 
w centrum przy ul. 3 Maja 9, odstępne: 1200 zł, 
czynsz 300 zł + kaucja jeden miesiąc. Jest wi-fi, 
siłownia. Tel. 600 588 666.

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

Usługi dekarskie- Perfekt dach: pokrycia da-
chowe, wymiana konstrukcji dachowych, 

kominy z klinkieru, 
podbitki, montaż okien 
dachowych i włazów, 
materiały. Łomża, Boguszyce 17, Łukasz 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-
CHOWSKIEGO 2. TEL. 505 997 115 

SALE WESELNE, USŁUGI WIDEOFILMOWA-
NIE, 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.

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

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
Zlecę doświadczonemu stolarzowi wykonanie 
domków drewnianych, dziecinnych. Wymaga-
ny własny sprzęt i doświadczenie. Kupię las, 
ziemię, nieużytki. Tel.  600 588 666.

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

tel. 503 010 038

RĘCZNA MYJNIA
ZBIGNIEW JAKACKI

 602 422 762

 Łomza, ul. Nowogrodzka 24

-CZYSZCZENIE I KONSERWACJA 
TAPICEREK SKÓRZANYCH

-ODŚWIEŻANIE I KOREKTA POWŁOK 
LAKIERNICZYCH

-CERAMICZNE I SZKLANE POWŁOKI
ZABEZPIECZAJĄCE

-TWARDE WOSKI OCHRONNE
-GLINKOWANIE I INSPEKCJA POWŁOK

LAKIERNICZYCH
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W ceremonii podsumowania 
dokonań roku 2019 i nagradzania 
sportowców, zespołów, trenerów, 
działaczy, organizatorów życia 
sportowego miasta oraz sponso-
rów  wziął udział Marek Olbryś, 
wicemarszałek województwa 
podlaskiego.  

- Dla samorządowców jest 
bardzo ważna możliwość prze-
kazania podziękowań i gratulacji 
osobom, które w swoich dziedzi-
nach - w tym przypadku w spo-
rcie - dążą i osiągają mistrzostwo. 
Wiele satysfakcji sprawia mi jako 
wicemarszałkowi wojewódz-
twa, że mogę być na podobnych 
uroczystościach w wielu mia-
stach i gminach regionu, gdzie 
ten wysiłek - fizyczny, organiza-

cyjny, finansowy- ma swoje uko-
ronowanie. Sportowcy stają do 
rywalizacji przede wszystkim 
dla własnych charakterów,  suk-
cesów i satysfakcji, ale przecież 
także znakomicie promują nasze 
województwa i mniejsze samo-
rządowe wspólnoty. Cieszę się, 
że formuła łomżyńskiej uroczy-
stości przewiduje uhonorowanie 
nie tylko sportowców, ale  także 
tych, którzy już nie biorą udziału 
w rywalizacji, ale pamiętamy jak 
wiele dostarczali nam emocji.  Ja 
też trenowałem sport i wiem jak 
to fajnie spotkać po latach swo-
jego mistrza  - powiedział Marek 
Olbryś.

Jego zdaniem należy wzmac-
niać wszelkie impulsy, które spra-

wiają, że sport może być atrak-
cyjną alternatywą dla spędzania 
czasu, rozwoju, budowania  ka-
riery wśród młodych ludzi.   

Wicemarszałkowi Markowi 
Olbrysiowi przypadło w udzia-
le m. in. uhonorowanie Piotra 
Łobodzińskiego. Zawodnik klu-
bu LŁKS "PREFBET ŚNIA-
DOWO" Łomża jest od lat naj-
lepszym na świecie specjalistą 
towerrunningu, czyli wbiegania 
po schodach na szczyty najwyż-
szych budowli świata. W ubie-
głym roku po raz szósty zdobył 
Puchar Świata.

- Byłem już nagrodzony Łom-
żyńskim Laurem, choć poprzed-
nio  raczej jako reprezentant 
sportów niekonwencjonalnych, 
a tym razem chyba nie tylko za 
szósty Puchar Świata i rok 2019, 
ale również za resztę mojego do-
robku, czyli m. in. typowo lek-
koatletyczne medale mistrzostw 
Polski i inne dokonania - Piotr 
Łobodziński.

Razem z mistrzem tower-
runningu laur Sportowca Roku 
otrzymała Monika Marcińczyk, 
czwarta zawodniczka mistrzostw 
świata w szachach szybkich do 
lat 16. Drużyna roku to wystę-
pujące w ekstraklasie tenisa sto-
łowego zawodniczki KU AZS 
PWSIiP Metal –Technik Łom-
ża; Trenerzy Roku - Wacław Tar-
nacki (tenis stołowy), Zbigniew 
Turowski (trójbój siłowy i kul-
turystyka) oraz Damian Zorczy-
kowski (sporty walki). Ponad 30 
młodych lekkoatletów, bokserów, 
tenisistów, zapaśników, piłkarzy 
szachistów, reprezentantów spor-
tów walki zostało wyróżnionych 

w kategorii "Talent" za ponadlo-
kalne sukcesy.   

Jednym z najmłodszych lau-
reatów został niespełna 9-letni 
Tomasz Obrycki, szachista. 

- Swoją karierę z szacha-
mi rozpocząłem dwa lata temu  
w szkółce Elbrus Łomża, w której 
trenerem jest pan Vafa Mamadov 
Moim największym sukcesem 
było zajęcie 3 miejsca na mistrzo-
stwach Polski i pierwsze miejsce 
na mistrzostwach województwa 
co dało mi awans na mistrzostwa 
kraju. Szachy mnie – powiedział 
młodziutki mistrz.   

W punktacji klubów z Łomży 
w ramach Systemu Sportu Mło-
dzieżowego prowadzonego przez 
Ministerstwo Sportu najlepszym 
wynikiem mogą poszczycić się 
lekkoatleci z klubów: „PREFBET 
ŚNIADOWO” Łomża (141 pkt), 
Ludowego Klubu Sportowe-
go „NAREW – KURPIEWSKI” 
Łomża (73,5 pkt) i Uczniowskie-
go Klubu Sportowego "Liceum 
Sportowe" oraz bokserzy Bok-
serskiego Klubu Sportowego „Ti-
ger” Łomża (54 pkt). 

Łomżyńskie Sportowe Laury 
otrzymały także osoby kreujące 
sportowe oblicze miasta oraz po-
nad 40 instytucji i firm wspierają-
cych sport jako sponsorzy.    

- Mnie osobiście cieszy to, że 
przyznaliśmy dużo wyróżnień 
w kategorii „Talent”, bo zależy 
nam na tym, by wśród młode-
go pokolenia kształtować dobre 
wzorce, aby nasi uczniowie mo-
gli trenować w klubach sporto-
wych i mieli alternatywę do tego, 
co dzisiaj współczesny świat po-
trafi zaproponować – podsumo-

wał prezydent Łomży Mariusz 
Chrzanowski, który także otrzy-
mał  specjalną nagrodę – od spor-
towców.

ŁOMŻYŃSKI LAUR SPORTOWY
Kategoria SPORTOWIEC

Piotr Łobodziński – Puchar 
Świata w Towerruningu, brąz 
Mistrzostw Polski na 10.000 m 
przeł., drużynowo I miejsce Mi-
strzostw Polski w biegach przeła-
jowych,

Monika Marcińczyk  - IV 
miejsce Mistrzostw Świata Junio-
rów w szachach szybkich U16.       

Kategoria DRUŻYNA
KU AZS PWSIiP AZS 

PWSIiP Metal-Technik - awans 
do ekstraklasy tenisa stołowego 
kobiet.

Kategoria TRENER
Wacław Tarnacki - KU AZS 

PWSIiP     - zwycięstwo w I Lidze 
i awans do Ekstraklasy tenisa sto-
łowego kobiet,

Zbigniew Turowski  - Bursa 
Szk. nr 2 - sukcesy zawodników 
w trójboju siłowym,

Damian Zorczykowski  - 
SSW „Fight Club Łomża” - za-
wodnicy zdobyli m. in.: MMA  1 
medal MP, 3 medale PP, 3 meda-
le ME, ADCC i Jiu Jitsu NO-Gi 5 
medali MP i 2 medale PP.

Kategoria CAŁOKSZTAŁT DZIAŁALNOŚCI 
W ŁOMŻYŃSKIM SPORCIE

Waldemar Antolak  - wielo-
letni kierownik zespołu i trener 
ŁKS oraz nauczyciel wychowania 
fizycznego w ZSMiO nr 5,

Czesław Krajewski  – pię-
ściarz ŁKS Łomża, Mazura Ełk 
i Gwardii Białystok, mistrz wo-
jewództwa białostockiego w wa-
dze ciężkiej w 1975 r., wielokrot-
ny uczestnik mistrzostw Polski 
w boksie amatorskim, reprezen-
tował Łomżę na wielu wydarze-
niach sportowych,

Henryk Rudnicki  - wielo-
letni trener grup młodzieżowych 
w ŁKS i nauczyciel wychowania 
fizycznego w SP 7,

Stanisław Roszkowski  – 
w 1968 roku czwarty w Polsce 
w pchnięciu kulą, nauczyciel wy-
chowania fizycznego w Białym-
stoku, Supraślu i ZSTiO nr 4, tre-
ner w Podlasiu Białystok i MKS 
„Zorza Łomża”,  

Władysław Tocki  – organi-
zator 20 edycji Mikrolotowych 
Mistrzostw Podlaskiego.

Kategoria 
INNE OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE

Piotr Arnista  - Sp. Soc. 
„Black Horse” – I miejsce Mi-
strzostw Polski MMA Full Con-
takt,

Hubert Sulewski - SSW „Fi-
ght Club Łomża” – Mistrz Euro-
py Amatorskiego MMA,

Obrodziło sportowymi  
talentami i sponsorami

Ponad 30 młodych sportowców uhonorowanych Łomżyńskimi Laurami Sportowymi i ponad 40 instytucji i firm 
z tytułami Sponsora. To chyba najlepsze wiadomości po kolejnej edycji gali nagród przyznawanych przez miasto,  

bo oznaczają, że są powody do nadziei na dobre czasy sportu w Łomży   
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Dwa brązy 
lekkoatletów

Powiedzenie „polegać jak na Zawi-
szy” pasuje idealnie do lekkoatletów 
i trenerów  klubu „PREFBET ŚNIADO-
WO” Łomża. Po raz kolejny z imprezy 
mistrzowskiej biegacze tego najlep-
szego łomżyńskiego klubu wracają 
z medalami. Tym razem na Halowych 
Mistrzostwach Polski juniorów i junio-
rów młodszych nasi zawodnicy zdoby-
li 2 medale – mówi Andrzej Korytkow-
ski, prezes i szkoleniowiec. 

Najlepiej zaprezentował się 
Piotr Dąbrowski, który wywal-
czył brązowy medal na 300 me-
trów. W tej samej konkurencji 
Igor Duchnowski uzyskał rekord 
życiowy 35,71 co dało mu siód-
my czas eliminacji i finał B (do fi-
nału A zabrakło 0,1 sek….). 

- Jednak ze względu na dobro 
sztafety, Igor w finale B już nie 
pobiegł – wyjaśnia Andrzej Ko-
rytkowski.

Świetne wyniki chłopców 
na 300 metrów, pomimo braku 
kontuzjowanej medalistki mi-

strzostw Polski Martyny Kraw-
czyńskiej, pozwalały mieć na-
dzieję na medal w mieszanej 
sztafecie 4x400 m (2 dziewczęta 
i 2 chłopców).

- Tak też się stało. Zawodnicy 
nie zawiedli pokładanych w nich 
nadziei i zdobyli również brązo-

wy medal. Wszyscy zawodnicy 
z wyjątkiem Igora są uczniami 
Liceum Mistrzostwa Sportowe-
go w Łomży – informuje Andrzej 
Korytkowski.

Wyniki:
3 miejsce. Piotr Dąbrowski 

- 300 m (35.63, w eliminacjach 
35.46)

3 miejsce. Igor Duchnow-
ski, Piotr Dąbrowski, Karolina 
Dzwonkowska, Maja Łyskowka 
-  4x400 m (3:47,66)

5 miejsce. Bartosz Jurak – 600 
m (1:23,80)

7 miejsce. Paweł Dąbrowski - 
60m (7.28)

9  miejsce. Bartłomiej Folga - 
1000m (2:40,29)

11 miejsce. Maja Łyskowka 
200 m (29,47/elim 26.69)

12 miejsce. Dawid Likwiarz - 
800m (1:58,30) 

– Lepszego prezentu na 50. 
urodziny, które obchodziłem 
w dniu finałów, nie mogłem so-
bie wymarzyć! Na pewno, po-
mimo bardzo dobrych wyników, 
jest niedosyt, bo wyniki mogłyby 
być jeszcze lepsze. Jednak od mo-
mentu, gdy  ogłoszono wyniki 
dofinansowania, jakie otrzymali-
śmy, zaczęło się „wielkie oszczę-
dzanie” w klubie. W związku 
z tym nie pojechaliśmy kilka razy 
na halowe treningi do Spały, co na 
pewno się odbiło na formie. Cie-
szę się ,że zawodnicy są świadomi 
krzywdy jaką nam wyrządzono 
i walczą, nie poddają się i myślę, 
że jeszcze nie raz w tym sezonie 
utrą nosa „niszczycielom” łom-
żyńskiego sportu – mówi prezes 
Andrzej Korytkowski. 

Damian Turowski – II miej-
sce Mistrzostw Polski w Trójbo-
ju Sił.XPC wyc. szt. leż.(82 kg, 
open), IV m. – przysiad.

Kategoria POSTĘP
Kaja Gryczewska  - MKS 

„Dwójka” - 11 m. ME w pił-
ce ręcznej plażowej, I Liga Piłki 
Ręcznej Kobiet, PGNIG Super-
liga Kobiet,

Michalina Gryczewska  - 
MKS „Dwójka” - 11 m. ME w pił-
ce ręcznej plażowej, I Liga Piłki 
Ręcznej Kobiet, PGNIG Super-
liga Kobiet,

Aneta Konert - MKS „Dwój-
ka” - I Liga Piłki Ręcznej Kobiet 
(trener).

Kategoria TALENT
Adlan Baaev  - BKS „Tiger” 

- Wicemistrz Polski Młodzików 
(56 kg),

Patryk Boniecki  - BKS „Ti-
ger” - III m. na Mistrzostwach 
Polski Młodzików (38,5 kg),

Szymon Borawski  - LŁKS 
PREFBET Śniadowo Łomża - IX 
Ogólnopolska Olimpiada Mło-
dzieży 4x400,

Amelia Borusiewicz - LŁKS 
PREFBET Śniadowo Łomża       - 
IV miejsce na Mistrzostwach 
Makroregionu Podl.-Lub. Mło-
dzików 1500 przeł.,

Paweł Chmielewski  - UKS 
„Herkules” - III m. Ogólnopol-
ska Olimpiada Młodzieży w za-
pasach st. klas., 3-krotny brąz Pu-
charu Polski,

Katarzyna Cychol  - LKS 
„Narew-Kurpiewski” - brąz 
MMM w skoku w dal,

Paweł Dąbrowski  - LŁKS 

PREFBET Śniadowo Łom-
ża - finalista Ogólnopolskiej 
Olimpiady Młodzieży 100, 200 
i 4x400,

Piotr Dąbrowski  - LŁKS 
PREFBET Śniadowo Łomża - 
III Mistrzostw Polski Juniorów 
Młodszych 4x400,

Akhmed Debizov - BKS „Ti-
ger” - Wicemistrz Ogólnopol-
skiej Olimpiady Młodzieży (52 
kg),

Klaudia Dłużniewska - LKS 
„Narew-Kurpiewski” - finali-
sta Mistrzostw Polski Juniorów 
w soku wzwyż,

Karolina Dzwonkowska  - 
LŁKS PREFBET Śniadowo 
Łomża - finalistka Ogólnopol-
skiej Olimpiady Młodzieży 1500 
z przeszkodami,

Bartłomiej Folga  - LŁKS 
PREFBET Śniadowo Łomża - fi-
nalista Ogólnopolskiej Olimpia-
dy Młodzieży 1500 m,

Aniela Galińska - UKS „Re-
turn” - skrzat, tenis (2019: 22 zw. 
18 poraż),

Wiktoria Grabowska  - 
LŁKS PREFBET Śniadowo 
Łomża - mistrzostwo Makro-
regionu Podlasko-Lubelskiego 
młodzików 4x100,

Zuzanna Grochowska  - 
LŁKS PREFBET Śniadowo 
Łomża - mistrzostwo Makro-
regionu Podlasko-Lubelskiego 
młodzików w chodzie

Adam Isaev  - BKS „Tiger” 
- Mistrz Polski Młodzików (46 
kg),

Iznaur Isaev  - BKS „Tiger” - 
III m. Ogólnopolskiej Olimpia-
dzie Młodzieży (46 kg),

Dawid Jankowski – Młodzie-

żowy ŁKS - bramkarz powołany 
do reprezentacji,

Bartosz Jurak  - LŁKS PRE-
FBET Śniadowo Łomża     - brąz 
Mistrzostw Polski Juniorów 
Młodszych 4x400,

Anastazja Karwowska  - 
LŁKS PREFBET Śniadowo 
Łomża - mistrzostwo Makro-
regionu Podlasko-Lubelskiego 
młodzików 4x100,

Wiktor Kosowski  - UKS 
„Return” - kadet, tenis (2019: 
38/19),

Dominik Krajewski  - LKS 
„Narew-Kurpiewski” - IV Mi-
strzostw Polski Juniorów Młod-
szych w soku w dal,

Martyna Krawczyńska  - 
LŁKS PREFBET Śniadowo 
Łomża – srebro Mistrzostw Pol-
ski Mł. 600 m,

Dawid Likwiarz  - LŁKS 
PREFBET Śniadowo Łomża - 
brąz Mistrzostw Polski Juniorów 
Młodszych 4x400,

Maja Łyskowska  - LŁKS 
PREFBET Śniadowo Łomża - 
mistrzostwo Makroregionu Pod-
lasko-Lubelskiego młodzików 
4x100,

Zofia Nagórska  - LKS „Na-
rew-Kurpiewski” - finalistka Mi-
strzostw Polski Juniorów Młod-
szych w trójskoku,

Tomasz Obrycki  - Funda-
cja „KS Elbrus” - m.in. III MPM 
w Szachach Szyb., 32 m. ME,

Miłosz Parzych - UKS „But-
terfly” - złoto MWP 50 m i 100 st. 
grzb., złoto MWP 100 m st. zm., 
dr. złoto MMM 100 i 200 m st. 
grzb.,

Zuzanna Poteraj - LKS „Na-
rew-Kurpiewski” - finalistka Mi-

strzostw Polski Juniorów Młod-
szych w trójskoku,

Dominika Steczkowska  - 
SSW „Fight Club Łomża” - I m 
Mistrzostw Polski ADCC junior-
ki, I m MO NO-Gi Jiu Jitsu,

Jakub Stefańczyk  - LŁKS 
PREFBET Śniadowo Łomża - 
brąz Makroregionu Podlasko-Lu-
belskiego młodzików 3000 m,

Sebastian Szewczyk  - LKS 
„Narew-Kurpiewski” - finali-
sta Mistrzostw Polski Juniorów 
Młodszych w soku wzwyż,

Martyna Szulc  - LKS „Na-
rew-Kurpiewski”    - finalistka Mi-
strzostw Polski Juniorów Młod-
szych w soku w dal i trójskoku.

Punktacja klubów z Łomży 
w ramach Systemu Sportu Mło-
dzieżowego prowadzonego przez 
Ministerstwo Sportu

- Ludowy Łomżyński Klub 
Sportowy „PREFBET ŚNIADO-
WO” Łomża (141 pkt)

- Ludowy Klub Sportowy 
„NAREW – KURPIEWSKI” 

Łomża (73,5 pkt)
- Bokserski Klub Sportowy 

„Tiger” Łomża (54 pkt)
- Uczniowski Klub Sportowy 

„Liceum Sportowe” Łomża (43,5 
pkt)

- Klub Uczelniany AZS Pań-
stwowej Wyższej Szkoły Infor-
matyki i Przedsiębiorczości Me-
tal-Technik Łomża (19,5 pkt)

- Młodzieżowy Klub Sporto-
wy „Medyk” Łomża (19 pkt)

- Klub Szachowy „Maraton” 
w Łomży (14 pkt)

- Stowarzyszenie Łomżyńska 
Akademia Brydża Sportowego 
(13 pkt)

- Młodzieżowy Łomżyński 
Klub Sportowy (12 pkt)

- Uczniowski Klub Sportowy 
„Czwórka” Łomża (12 pkt)

- Uczniowski Klub Sportowy 
„Herkules” Łomża (11 pkt)

- Uczniowski Klub Sportowy 
„Dziewiątka” Łomża (9 pkt)

- Uczniowski Klub Sportowy 
„Return” Łomża (2 pkt)
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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


