
Z mocnym parlamentarnym gło-
sem włącza się w konsultacje do-
tyczące budowy kolejowej sieci 
powiązanej z Centralnym Portem 
Komunikacyjnym łomżyński poseł 
Lech Antoni Kołakowski. Nie tyl-
ko zresztą z własnym głosem, ale 
z całym Parlamentarnym Zespołem 
ds. Budowy Kolei w ramach Siatki 
Połączeń z Centralnym Portem Ko-
munikacyjnym Warszawa - Ostro-
łęka - Łomża - Kolno - Pisz - Orzysz 
- Giżycko - tzw. Kolei Warszawsko - 
Mazurskiej przez Łomżę.  

Mocna grupa

Długa nazwa, skracana zwykle jest do 
określenia "Zespół Kołakowskiego", jest  
powtórzeniem tej, którą nosił podobny 
zespół utworzony w poprzedniej kaden-
cji parlamentu. Lech Antoni Kołakow-
ski, który był inicjatorem powołania i stoi 
na czele tej grupy, zaprosił do niej przede 
wszystkim parlamentarzystów z okręgów 
najbardziej zainteresowanych realizacją 
inwestycji. Stąd zastępcami posła Ziemi 
Łomżyńskiej zostali: poseł Arkadiusz Czar-
toryski   z Ostrołęki, senator Małgorzata 
Kopiczko z Ełku  i poseł Jerzy Małecki z Pi-
sza (wiceprzewodniczący). Skład uzupeł-
nia poseł Kazimierz Gwiazdowski z gminy 
Radziłów. Wszyscy należą do parlamentar-
nego klubu Prawa i Sprawiedliwości.  

Parlamentarzyści chcą jak najbardziej 
wnikliwie włączać się i wpływać na działa-
nia związane z trzecią "szprychą" kolejową 
do CPK, która zapewni sprawny i szybki 
kontakt ze stolicą kraju mieszkańcom re-
gionu przez dziesięciolecia wykluczonym 
z możliwości korzystania z tego rodzaju 
transportu. Poseł Lech Antoni Kołakow-
ski zamierza wraz z zespołem  odbywać 
także wyjazdowe posiedzenia w miarę pre-
cyzowania planów inwestycji, która po-
winna być niezwykle silnym impulsem 
rozwojowym dla Polski, a także poszcze-
gólnych regionów. Podobnie jak w po-
przedniej kadencji, posłowie i jedna (jak 
dotąd) reprezentantka Senatu - zespół ma 
formułę otwartą i może zostać powiększo-
ny - planują  zapraszanie na posiedzenia 
przedstawicieli spółki CPK i rządu.

Czas konsultacji

Najgorętszym tematem w pierwszej 
fazie istnienia reaktywowanego "Zespołu 

Kołakowskiego" są ogłoszone przez CPK 
w Strategicznym Studium Lokalizacyj-
nym warianty przebiegu poszczególnych 
linii. W przypadku Łomży planiści wska-
zali do społecznych konsultacji trasę przez 
centrum miasta z wykorzystaniem tere-
nów zarezerwowanych pod budowę kolei 
dziesiątki lat temu. Tyle, że od tego czasu 
miasto zmieniło się ogromnie i puszczenia 
szlaku szybkiej kolei przez miejską zabudo-
wę przyjmowane jest raczej z niedowierza-
niem niż entuzjazmem. Także poseł Lech 
Antoni Kołakowski nie kryje wątpliwości.

- 20 szybkich pociągów na dobę w jed-
ną stronę i 20 w drugą. Trudno sobie wy-
obrazić blokowanie tak często ruchu sa-
mochodowego na co najmniej pięciu 
kluczowych ulicach miasta rozchodzą-
cych się promieniście od placu Kościusz-
ki - mówi parlamentarzysta. - Można sobie 
oczywiście myśleć o poprowadzeniu to-
rów w tunelu lub na wiadukcie ponad mia-
stem, ale to także oznaczałoby duże uciąż-
liwości i ogromne koszty - dodaje.

Dlatego Lech Antoni Kołakowski 
przypomina swoją propozycję z ubiegłe-

go roku. W dużym skrócie: polegała ona 
na przybliżeniu przebiegu linii Kolei War-
szawsko - Mazurskiej przez Łomżę, która 
będzie nosić numer 29,  do powstającego 
już szlaku drogowego Via Baltica. Ominie 
on w niewielkiej odległości Łomżę pod 
strony Kupisk. Umożliwiłoby to stworze-
nie istotnego węzła przesiadkowego auto-
busowo - kolejowego, otworzyłoby atrak-
cyjne np. dla firm logistycznych tereny 
inwestycyjne. A Stacja Łomża w rejonie 
Kupisk czy Sierzput (około 3 kilometrów 
od centrum Łomży) z dobrze zorganizo-
wanym dojazdem  z pewnością nie stano-
wiłaby problemu dla pasażerów. Jak za-
znacza poseł, praktyką od XIX wieku było 
lokowanie stacji poza miastami. Dopiero 
z czasem rozrastające się ośrodki okalały 
dworce.

- Biorę jednak pod uwagę inną jeszcze 
możliwość i zgłaszam podczas konsultacji 
kolejny wariant, można powiedzieć, po-
średni między tymi dwoma: kolej prze-
cinająca trasę Via Baltica koło Konarzyc, 
prowadząca po obrzeżach miasta ze Sta-
cją Łomża gdzieś koło dawnego Fadomu - 

ujawnia swoją nową koncepcję poseł Lech 
Antoni Kołakowski.         

Jego zdaniem, teraz, w związku z budo-
wą  Centralnego Portu Komunikacyjnego 
i prowadzących do niego szlaków kolejo-
wych i drogowych, jest to czas planistów: 
przyrodników, geodetów, urbanistów, 
ekonomistów. 

- Jak najwięcej dyskusji, propozycji 
doprowadzi do wyboru optymalnego wa-
riantu. Nie mam co do tego wątpliwości. 
Będziemy chcieli jako parlamentarny ze-
spół, mieć w tej sprawie słyszalny głos - 
zapowiada łomżyński poseł Lech Antoni 
Kołakowski.

Przypomina też nadzieje, jakie towa-
rzyszą planom powrotu Łomży na kolejo-
wą mapę Polski. Przede wszystkim będzie 
to szybka (w godzinę) możliwość dotar-
cia do Warszawy i włączenie się w ogól-
nopolski i europejski system komunikacji 
kolejowej. To także znaczące poprawienie 
atrakcyjności inwestycyjnej całej Ziemi 
Łomżyńskiej. To wreszcie promocja re-
gionu, stworzenie nowej oferty turystycz-
nej i rekreacyjnej.           
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Zespół Kołakowskiego znowu w boju o kolej

Od lewej poseł Arkadiusz Czartoryski, poseł Lech Antoni Kołakowski, senator Małgorzata Kopiczko i poseł Jerzy Małecki 
– członkowie zespołu posła Kołakowskiego
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KRZYSZTOF BOSAK 

H o t e l 
G r o m a d a 
w Łomży 
w ramach 
swojej kam-

panii, odwie-
dził kilka dni 

temu Krzysztof 
Bosak, kandydat na prezyden-
ta Polski z partii „Konfederacja 
Wolność i Niepodległość”. 

Jak sam siebie określa, jest 
katolikiem, konserwatystą, 
narodowcem i zwolennikiem 
gospodarki wolnorynkowej. 
Działacz Ruchu Narodowe-
go oraz były prezes Młodzieży 
Wszechpolskiej bardzo moc-
no akcentował, iż prawdziwa 
prawica w Polsce nie istnieje. 
To tylko "fikcja i fałsz", na któ-
re Konfederacja ma panaceum 
i to, według Bosaka, jest jedy-
na merytoryczna opozycja. 
Zaznaczył również, iż jest to 
partia niebezpieczna dla wła-

dzy, gdyż chce szukać i docie-
kać prawdy, która w establish-
mencie jest mocno zacierana. 
Krzysztof Bosak wspomniał 
również o hipokryzji obozu 
rządzącego, względem polity-
ki przyjmowania uchodźców. 
Rząd Prawa i Sprawiedliwości 
miał się ugiąć pod naciskiem 
protestu obywateli.

- Mariusz Błaszczak zrozu-
miał swój błąd. Zobaczył ludzi 
na ulicach i wiedział, że nie tędy 
droga - stwierdził kandydat.

To młodzi ludzie mają wska-
zać "tor" społeczeństwu i po-
prowadzić Konfederacją, a tym 
samym Krzysztofa Bosaka, do 
zwycięstwa. Młodzież w znacz-
nym stopniu jest elektoratem po-
lityka Konfederacji. To ona widzi 
przywódcę, który poprowadzi 
Polskę ku lepszemu, to na ich gło-
sy liczy kandydat.

- To, co jest dla nas najważ-
niejsze w tej chwili, to zbiórka 
podpisów. Chcemy ją skończyć 

jak najszybciej, by pokazać do-
brą mobilizację struktur i sympa-
tyków Konfederacji – zaznaczył 
polityk 

Zdaniem Krzysztofa Bo-
saka, co warte podkreślenia, par-
tie przewodzące, czyli Platfor-
ma Obywatelska, a także Prawo 
i Sprawiedliwość, znacznie za-
wyżają dane odnośnie członków 
klubów parlamentarnych, co 
jest wspólnym mianownikiem 
z kłamstwem. 

Główny temat programu wy-
borczego to świadomie gospoda-
rowanie środkami  unijnymi oraz 
poprawa życia Polaków, które 
często jest na innym biegunie niż 
rzeczywistość.Robert Biedroń

ROBERT BIEDROŃ, 
kandydat le-

wicy na pre-
zydenta RP, 
o d w i ed z i ł 
Białystok . 
Lider Wio-

sny spotkał 
się z mieszkań-

cami by koncepcję „swojej” 
Polski.

„Podlasie jest regionem 
szczególnym”. Tymi słowami 
Robert Biedroń rozpoczął swo-
ją wizytę w Białymstoku, gdzie 
przemawiał i prezentował swój 
program wyborczy. Zdaniem 
polityka Podlasie na mapie Pol-
ski symbolizuje różnorodność i  
szacunek do drugiego człowieka, 
które mieszkańcy w tak solidar-
ny sposób pokazali  wcześniej na 
pamiętnym marszu, kiedy doszło 
do ataku na uczestników.

- Chciałbym podziękować 
mieszkańcom Białegostoku, że 

pokazali swój sprzeciw wobec 
nienawiści – powiedział Robert 
Biedroń.

Jak zaznaczył, jest w Białym-
stoku jako przewodniczący Dele-
gacji Parlamentu Europejskiego 
do spraw Białorusi, która dobrze 
wie czym jest władza, która nie-
respektuje prawa i nie ceni swo-
ich obywateli. 

- Chciałbym z tego miejscca 
powiedzieć, że jeśli zostanę pre-
zydentem, będę budował mosty 
między wschodem a zachodem. 
Między przyjaciólmi z Białoru-
si, Ukrainy i Litwy a Polakami. 
Niech nasi sąsiedzi usłyszą, że 
Polacy zawsze mieli swoich przy-
jaciół na wschodzie- deklarował 
polityk

Kandydat na prezydenta 
wspomniał także o tym, iż stara 
się zrozumieć i cenić szacunek 
dla różnorodności mi dla tych, 
którzy próbują łączyć narody 
i społeczeństwo. 

SZYMON HOŁOWNIA
Szymon Ho-

łownia od-
w i e d z i ł 
B i a ł y s t o k 
w ramach 
swojej kam-

panii wybor-
czej. Niezależny 

k a n d y - dat na prezydenta Pol-
ski prezentował swój program 
wyborczy, a także odpowiadał na 
pytania zgromadzonych. 

Dziennikarz oraz działacz 
społeczny zbierał podpisy ma-
jące umożliwić mu start w nad-
chodzących wyborach prezy-
denckich. Wizyta w rodzinnym 
mieście to zamknięcie etapu 

Sztafety Szymona oraz otwarcie 
już 16. biura regionalnego. We-
dług Hołowni, polska polityka 
to nie Hollywood, które wymaga 
kolejnych wspaniałych aktorów 
oraz że nadszedł w końcu czas, 
by to polityk zaczął mowić, iż jest 
dumny z obywateli, a nie odwrot-
nie. 

- Mam nadzieję, że dużo 
wcześniej będziemy w stanie za-
nieść do Państwowej Komisji 
Wyborczej poparcie około 150 
tys. Polaków, bo na tyle liczymy, 
zarejestrować kandydata i da-
lej prowadzić kampanię - mówił 
Szymon Hołownia.

Jak zaznaczył, jest on jedy-
nym kandydatem, który wprost 
deklaruje, iż całą swoją kampa-
nię przeprowadzi ze zbiurki oby-
watelskiej. Do tej pory sztabowi 
dziennikarza udało się zebrać po-
nad 500 tysięcy zł.  Szymon Ho-
łownia powiedział także, czemu 
zdecydował się na startowanie 
w wyborach prezydenckich.

- Mam serdecznie dość poli-
tyki w partyjnym wydaniu, któ-
rą uprawiają politycy wywodzący 
się z głównych partii  - stwierdził 
Hołownia

Podkreślił także, że chciał-
by, aby każdy projekt, który 
jest dobry dla Polski i Polaków 
był podpisywany i realizowa-
ny bez względu na to z jakiej 
partii wyszedł. Wspomniał 
także o tym, iż jeżdząc po Pol-
sce, często słyszy, że polityka 
to wielkie bagno, w której się 
kłamie i robi ciemne interesy. 
Zdaniem dziennikarza, to spo-
łeczeństwo do tego dopuściło 
i tylko ono może sprawić, że 
w polityce znowu pojawi się 
słowo prawda czy służba. 

- Widzimy ludzi objeżdżają-
cych Polskę, opowiadających: tu 
postawię szpital, tu będzie ob-
wodnica, tu zmienię to, tu tam-
to, a przecież wiadomo, że to nie 
są kompetencje prezydenta. Ile 
jeszcze będziemy dawali manipu-
lować się w ten sposób? - mówił 
Szymon Hołownia.

polityka
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BURMISTRZ JEDWABNEGO

Działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku 
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65) podaję do pu-
blicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Jedwabnem przy ul. Żwirki i Wigury 3, został wywieszony od 25.02.2020 
r. na okres 21 dni wykaz nieruchomości.
Lokal mieszkalny nr 4, położony w budynku wielorodzinnym przy 
ul. Wojska Polskiego 5 na działce o nr 834 położonej w obrębie miasta 
Jedwabne.
Szczegółowe informacje udzielane są w Urzędzie Miejskim 
w Jedwabnem ul. Żwirki i Wigury 3, pokój nr 24, tel. (086) 2172 184, 
powyższe ogłoszenie jest dostępne na naszej stronie internetowej 
www.jedwabne.pl 

BURMISTRZ JEDWABNEGO
ADAM MARIUSZ NIEBRZYDOWSKI

Przez Łomżę i Białystok  
do Pałacu Prezydenckiego?

Kampania prezydencka nabiera tempa. Kilku kandydatów już zdążyło  się w Białymstoku czy Łomży pojawić i zabiegać o głosy.
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Już nie w latach, a w miesiącach można odliczać 
czas do przejechania pierwszym fragmentem 
drogowej obwodnicy Łomży, która stanowić 
będzie fragment ekspresowej trasy S61 zwanej 
powszechnie Via Baltica. Wojewoda podlaski 
Bohdan Paszkowski wydał kilka dni temu zezwo-
lenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID) na 
odcinku od węzła Łomża Południe do węzła Łom-
ża Zachód. Decyzja ma rygor natychmiastowej 
wykonalności, co oznacza, że wykonawca może 
w każdej chwili wkroczyć na plac budowy.       

To możliwe. Wprawdzie firmy reali-
zujące wielkie inwestycje drogowe mają 
w kontraktach zapisaną  zimowa przerwę 
miedzy 15 grudnia a 15 marca, ale tego-
roczna pogoda nie stanowi dla drogow-
ców problemu. Np. na odcinkach przyszłej 
Via Baltica między Kisielnicą a Szczuczy-
nem prace rozpoczęły się w  krótkiej prze-
rwie bożonarodzeniowo - noworocznej.    

Nowy ślad
Jak informuje białostocki oddział Ge-

neralnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Au-
tostrad, odcinek Łomża Południe - Łomża 
Zachód nie przebiega po istniejącym już 
szlaku tylko nowym śladem i będzie to ok. 
7,2 km dwujezdniowej drogi ekspresowej 
z nawierzchnią betonową i z dwoma pasami 
ruchu. Wybudowany zostanie węzeł Łom-
ża Południe, a także prawie 9 km jednojez-
dniowej drogi krajowej nr 63, o nawierzch-
ni bitumicznej, w standardzie GP biegnącej 
nowym śladem do węzła Łomża Południe. 

W ramach inwestycji powstanie 14 
wiaduktów, most oraz przejście dla zwie-
rząt. Odcinek ten, wraz z kolejnym, 13-ki-
lometrowym fragmentem od węzła Łomża 
Zachód do węzła Kolno, stanowić będzie 
obwodnicę Łomży wyprowadzającą ruch 
tranzytowy z miasta. Wartość kontraktu 

budowlanego wynosi 218 mln zł (brutto). 
Realizacja prowadzona jest w systemie 
„Projektuj i buduj”, wykonawcą jest firma 
Mota Engil Central Europe.

Informację o wydaniu ZRID wojewo-
da Bohdan Paszkowski przekazał na kon-
ferencji wspólnie z Wojciechem Borzu-
chowskim, dyrektorem oddziału GDDKiA 
w Białymstoku, który poinformował, że in-
westycja ma być gotowa do końca 2020 r.

Budowa przebiegać będzie przez po-
nad czterysta działek, a ZRID oznacza, że 
może ruszać procedura wycen tych nieru-
chomości i wypłat właścicielom odszko-
dowań za przejęcie nieruchomości pod 
budowę - poinformował wojewoda Boh-
dan Paszkowski. 

Jak podaje Polska Agencja Prasowa, 
wojewoda podkreślił, że pozostała jeszcze 
jedna decyzja ZRID, która zakończy pro-
cedury administracyjne związane z Via 
Baltica w regionie. Spodziewana jest w lip-
cu. "Ta trasa staje się po prostu faktem" - 
cytuję Bohdana Paszkowskiego PAP. Do-

dał, że Via Baltica na terenie województwa 
podlaskiego to 140 km drogi ekspresowej.

Uczestnikiem konferencji był także sta-
rosta łomżyński Lech Marek Szabłowski.

- Via Baltica jest szczególnie waż-
na dla mieszkańców Ziemi Łomżyńskiej 
i wszystkich tych, którzy przemieszczają 
się przez tę część województwa. Czekali-
śmy na tę inwestycję bardzo, bardzo długo, 
wiele lat - powiedział.  

Brakuje jeszcze również wniosku 
o ZRID na odcinek Podborze - Śniadowo 
pograniczu województwa mazowieckiego 
i podlaskiego. Zgodnie z umową wybrany 
w przetargu wykonawca ma na to czas do 
października 2020 (umowa w efekcie po-
nawianego przetargu była zawarta dopiero 
na początku stycznia 2020. 

Droga europejska
GDDKiA przypomina, że realiza-

cja drogi ekspresowej S61 jest inwestycją 
istotną nie tylko dla sieci dróg w Polsce, ale 
ma też znaczenie europejskie - łącząc się 

z drogą ekspresową S8 Wrocław - Warsza-
wa - Białystok, tworzy międzynarodowy 
korytarz transportowy Via Baltica. Doce-
lowo przejmie on ruch tranzytowy pomię-
dzy krajami bałtyckimi i Europą Zachod-
nią.

Odcinek od węzła Łomża Południe 
do węzła Łomża Zachód to kolejna część 
drogi ekspresowej S61 wchodząca w fazę 
robót budowlanych. Realizacja całej S61 
podzielona jest na jedenaście odcinków 
(licząc z drugą jezdnią obwodnicy Szczu-
czyna), z których:

- siedem jest w budowie: Śniadowo - 
Łomża Południe, Łomża Południe - Łom-
ża Zach, węzeł Kolno - Stawiski, Stawiski 
- Szczuczyn, II jezdnia obwodnicy Szczu-
czyna, Suwałki – Budzisko (wszystkie 
w woj. podlaskim) oraz Wysokie - Raczki 
(woj. warmińsko-mazurskie)

- trzy są w trakcie uzyskiwania ZRID: 
Łomża Zachód - węzeł Kolno (woj. pod-
laskie) oraz Szczuczyn - Ełk Południe i Ełk 
Południe - Wysokie (oba w woj. warmiń-
sko-mazurskim).

- odcinek Podborze - Śniadowo (woj. 
podlaskie) ma wyłonionego wykonawcę, 
który przygotowuje wniosek o ZRID

Kalendarium
31 marca 2017 r. - opublikowanie prze-

targu
29 czerwca 2017 r.  - otwarcie ofert 

(wpłynęło osiem)
16 października 2017 r. - wybór najko-

rzystniejszej oferty - Mota Engil Central 
Europe

21 grudnia 2017  r.  - zawarcie umowy 
z wykonawcą

19 lutego 2020 r. - Wojewoda Podlaski 
wydał decyzję ZRID

aktualności

Zacznie powstawać obwodnica Łomży 

Urna z prochami Henryka Gały, poety, 
pisarza, kreatora słów i wydarzeń, 
pogrzebana została na cmentarzu 
w Drozdowie. Twórca określenia Księ-
stwo Narwiańskie, pozostał już na 
zawsze w dolinie swojej ukochanej 
rzeki.

Henryk Gała to wielki mistrz 
słowa, autor z panteonu polskiej 
poezji współczesnej. To nada-
je mu wymiar krajowy, jak ję-

zyk, który mistrzowsko wiązał 
w znaczenia. Dla Łomży i Ziemi 
Łomżyńskiej poetą był także, ale 
jeszcze bardziej objawił się jako 
twórca "fundamentów".

Kiedy w połowie lat 70. po-
przedniego wieku władze Pol-
skiej Rzeczpospolitej Ludowej 
zdecydowały się na reformę ad-
ministracyjną, Łomża stała się 
stolicą jednego z 49 województw. 

Każde z nich szukało własnej toż-
samości. Łomżyńskie nie było 
przemysłowe, nie było surowco-
we, nie było węzłowo - komuni-
kacyjne. Było rolnicze, ale daleko 
mu było pod względem jakości 
tej dziedziny gospodarowania do 
innych regionów. Umyśliły zatem 
władze nowego województwa, że 
będzie ono znane z kultury. Wi-
cewojewoda Kazimierz Cłapka 
(był obecny na pożegnaniu Hen-
ryka Gały) wystosował zaprosze-
nia do twórców, aby osiedlali się 
w dolnie Narwi. Henryk Gała był 
jednym z tych, którzy propozycję 
przyjęli.

I to może paradoks, a może 
przemyślność losu, że to ten 
Wielkopolanin związany z Wro-
cławiem, a nie ktoś miejsco-
wy, dostrzegł, że kultura pasuje 
do nadnarwiańskich stron jak 
orzeł odo reszki. Ocenił, że jest 
tu miejsce na orkiestrę kame-
ralną i teatr lalkowy. Pokierował 
przez pewien czas biblioteką, 
zakładał organizacje społecz-
no - kulturalne. Okazało się, że 
miał rację. 

Jakie są obecnie najważniejsze 
ogólnopolskie wizytówki Łom-
ży i Ziemi Łomżyńskiej (nie li-
cząc piwa)? Teatr Lalki i Aktora, 
Filharmonia Kameralna im. Wi-
tolda Lutosławskiego, wychowan-
kowie Miejskiego Domu Kultury 
- Domu Środowisk Twórczych czy 
Regionalnego Ośrodka Kultury, 
wydarzenia firmowane przez Miej-
ską Bibliotekę Publiczną, naukowa 
i twórcza działalność innych insty-
tucji i organizacji. Wszędzie w nich 
jest ślad Henryka Gały.

Nic zatem dziwnego, że do 
domu w Drozdowie, z pokłonem 
i hołdem dla zmarłego oraz jego 
żony Ireny i córki Aleksandry Po-
urer pospieszyli przedstawiciele 
Teatru, Filharmonii, Biblioteki, 
MDK - DŚT, ROK, Towarzystwa 
Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej, 
Muzeum Przyrody - Dworu Lu-
tosławskich i wielu innych pod-
miotów. Rozbrzmiewały wiersze 
Poety i słowa mów żałobnych, 
dźwięki skrzypiec, a na cmenta-
rzu trąbki. 

Krypty na drozdowskim 
cmentarzu, w której umieszczo-

na została urna, nie pokryły masy 
kwiatów, ponieważ wolą poety 
i jego bliskich były zamiast tego 
datki na łomżyńskie Hospicjum.

A my pozostaniemy ze słowa-
mi Henryka Gały, które już przy-
taczaliśmy w Tygodniku Narew:       

"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”. 

Pożegnaliśmy 
Henryka Gałę 

Wojewoda Bohdan Paszkowski podpisuje ZRID. 
Towarzyszą mu od lewej: Wojciech Borzuchowski, Lech Marek Szabłowski i Marcin Sekściński
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Wystawa „Żołnierze Wyklęci Ziemi Łomżyńskiej” 
Narodowe Zjednoczenie Wojskowe 1945 – 1948 do obejrzenia w całości w Galerii Veneda w Łomży do 28 lutego 2020 roku.
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Wyjeżdżali na pomoc  
średnio co 9 godzin i 7 minut

Wielokrotnie nazywani są bo-
haterami. Idą na ratunek tam 
skąd wszyscy uciekają. Mowa 
o strażakach, którzy podsumo-
wali 2019 rok. Okazuje się, że 
w ubiegłym roku zdarzenie, na 
które reagowała Straż Pożarna, 
powstawało co 9 godzin i 7 mi-
nut, pożar co 1 dzień, 1 godzinę 
i 2 minuty, miejscowe zagroże-
nie co 15 godzin i 9 minut, a fał-
szywy alarm co 11 dni, 1 godzi-
nę i 27 minut.

Według danych przed-
stawionych przez komen-
danta PSP w Łomży na ternie Łomży w 2019 roku odnotowano 205 
miejscowych zagrożeń, 116 pożarów i 15 fałszywych alarmów. Na ter-
nie powiatu łomżyńskiego były to 373 miejscowe zagrożenia, 234 po-
żary i 18 fałszywych alarmów. 

Mieszkańcy naszego regionu w 2020 roku mogą czuć się jeszcze 
bezpieczniej, ponieważ przybyło sprzętu. Podczas spotkania podsu-
mowującego 2019 roku na ręce strażaków z PSP w Łomży przekaza-
ny został miedzy innymi sprzęt o wartości 100 tys zło od prezydenta 
Mariusza Chrzanowskiego w tym 72 maski, 5 kompletów aparatów 
powietrznych z butlą tlenową i 9 bez butli. Starosta Łomżyński Lech 
Szabłowski przekazał 11 kombinezonów o wartości około 5 tysięcy 
złotych.

„Hospicjum” pw. Świętego Ducha 
w Łomży zwraca się z gorącą prośbą 
o pomoc. Dzięki przekazaniu 1%  po-
datku dochodowego można wesprzeć 
placówkę oraz tych, którzy tej pomo-
cy potrzebują najbardziej. 

Bądź przy mnie, pomóż mi, 
nie opuszczaj mnie. Ta maksyma, 
te słowa od lat przyświecają Tere-
sie Steckiewicz oraz jej współpra-
cownikom. Jest to niekończąca 
się misja, która wymaga olbrzy-
miej wytrwałości, a także wiel-
kiego serca w pomaganiu innym. 
Założycielka łomżyńskiego Ho-
spicjum apeluje o pomoc i wspar-
cie, której placówka niewątpliwie 
potrzebuje.

- Tym razem to my zwracamy 
się z prośbą przekazania 1% po-
datku, byśmy nadal mogli poma-
gać. Proszę Państwa o wsparcie- 
mówi Teresa Steckiewicz

Odpisanie 1% podatku po-
zwoli zdobyć finanse na rozwój 
oraz niesienie wsparcia ludziom 
najbardziej potrzebującym. De-

klaracja podatkowa zawiera dwa 
pola, które są niezbędne by to 
zrobić. W pola te  należy wpisać 
numer KRS 0000012037 oraz 
kwotę, która nie może przekro-
czyć 1%. Dzięki, tym prostym 
rzeczom, „Hospicjum” pw. Świę-
tego Ducha w Łomży otrzyma 

niezbędne środki na dalsze funk-
cjonowanie.

Jak mawiają pracownicy, 
„Iskra miłości może zamienić 
noc w dzień”, a to dowód na to, że 
wszystko można zrobić. Pamię-
tajmy, że dobro zawsze wraca  ze 
zdwojoną siłą.  

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego 
w Łomży otrzymała trzy nowe  karetki. Jak po-
informował Sławomir Szajda, dyrektor WSPR, 
już od 21 lutego ambulanse rozpoczęły służbę 
w Łomży, Grajewie i Kolnie. W uroczystym prze-
kazaniu pojazdów i wręczaniu kluczyków eki-
pom ratowniczym udział wzięli m. in. wicemi-
nister zdrowia Waldemar Kraska i Marek Olbryś, 
wicemarszałek województwa podlaskiego.

- Ta pomoc musi być tak szybka i fa-
chowa, jak to tylko możliwe, bo pierwsze 
chwile najczęściej decydują o życiu i zdro-
wiu.  Dziękuję za to wsparcie. My jako 
organ założycielski dbamy o pogotowie 
w wymiarze strategicznym i w sprawach 
bieżących. Chciałbym, abyśmy mogli 
sami w jeszcze większym zakresie popra-
wiać warunki sprzętowe i płacowe, ale cie-
szę się, że mamy wsparcie wszystkich lu-
dzi, którym na sercu leży bezpieczeństwo 
i zdrowie i że dyrektorzy umieją  ze stwa-
rzanych możliwości korzystać. Dziękuję 
też  samorządom za współpracę w two-
rzeniu warunków do dobrej pracy placó-
wek pogotowia, które są m. in. w Kolnie 
czy Grajewie  - powiedział wicemarszałek 
Marek Olbryś, któremu towarzyszył radny 
Sejmiku Piotr Modzelewski .

Podkreślił też, że do łomżyńskiej 
WSPR trafiły karetki najwyższej jakości. 
A to, że mercedesy spełniają wszystkie wa-
runki techniczne i są niezawodne, podkre-
ślił też Mikołaj Czajkowski, lekarz i zastęp-
ca dyrektora stacji w Łomży.

Na zakup ambulansów jeszcze w ubie-
głym roku, po 400 tysięcy na każdy, prze-
kazało Ministerstwo Zdrowia. 

- W ubiegłym roku ministerstwo prze-
znaczyło 80 milionów złotych na wymia-
nę 200 ambulansów w kraju. Teraz już fak-

tyczne trafiają one do stacji pogotowia. 
Myślę, że jest to dobry sygnał dla ratow-
nictwa medycznego i jedna z wielu cegie-
łek, które poprawiają ten system  Każdy 
z nas wie, że im lepszy sprzęt i im bardziej 
wykształceni ratownicy, tym lepiej chro-
nią nasze zdrowie i życie. Możemy wy-
bierać lekarzy rodzinnych czy szpitale, 
w których chcemy się leczyć, ale w nagłym 
przypadku przyjedzie do nas karetka, któ-
ra jest najbliżej. Od szybkości dojazdu 
i fachowości osób pracujących w ratow-
nictwie zależy nasze życie - stwierdził wi-
ceminister Waldemar Kraska.

Jak dodał, w wielu krajach okres wyko-
rzystywania karetki to 5 lat. Ministerstwo 
swoim programem rozpoczęło wymianę 

najstarszych pojazdów, punkt docelowy to 
każda karetka w Polsce mająca właśnie nie 
więcej niż 5 lat. Ratownictwo medyczne 
będzie miało - według zapowiedzi budże-
towych -  w tym roku do dyspozycji o 245 
milionów złotych więcej niż w ubiegłym. 
Wszystkie stacje powinny to odczuć, także 
w sferze wynagrodzeń. 

- Takiej "zwyżki" finansowej nie było 
od 9 lat, a program wymiany karetek bę-
dzie kontynuowany - podsumował Walde-
mar Kraska, który w pogotowiu przepra-
cował 30 lat, choć - jak przyznał - po raz 
pierwszy w Łomży miał okazję usiąść za 
kierownicą ambulansu i przynajmniej "sta-
cjonarnie" wypróbować sygnały świetlne 
i dźwiękowe.  

Wyposażanie ambulansów wzięła na 
siebie sama WSPR przy wsparciu samo-
rządów. Np. Łomża przekazała 50 tysięcy 
złotych, a prezydent Mariusz Chrzanow-
ski zapowiedział podobny "zastrzyk" także  
w tym roku.      

- To bardzo ważne, abyśmy mogli pra-
cować na wysokiej klasy sprzęcie. Inicja-
tywa ministerstwa pozwala nam na re-
alizację tak ważnych zadań dla naszego 
społeczeństwa, a jest to tym ważniejsze, że 
chodzi o ambulanse specjalistyczne. Mam 
nadzieję, że nadal systematycznie będzie-
my mogli odświeżać tabor - stwierdził  Sła-
womir Szajda, dyrektor WSPR, dziękując 
za cenny podarunek.

Decydujące znaczenie w ratownictwie 
medycznym mają ludzie, ich kwalifikacje 
oraz zaangażowanie.

- To wsparcie nowymi ambulansami 
jest dla nas dużą pomocą - podkreśliła 
Ewelina Kopeć. przełożona pielęgniarek 
w WSPR.       

Bezpiecznej i skutecznej opieki nad 
mieszkańcami regionu łomżyńskiego ży-
czyli całej załodze Wojewódzkiej Stacji 
Pogotowia Ratunkowego wszyscy uczest-
nicy uroczystości, czyli m. in. poseł Lech 
Antoni Kołakowski, wicewojewoda To-
masz Madras, prezydent Mariusz Chrza-
nowski, starosta Lech Marek Szabłowski. 
Przyjechali także burmistrzowie Andrzej 
Duda z Kolna i Dariusz Latarowski z Gra-
jewa oraz grupa samorządowców z powia-
tu łomżyńskiego. 

Poświęcenia ambulansów dokonał 
łomżyński biskup Janusz Stepnowski. Jak 
wszyscy przyjaciele pogotowia w Łomży 
otrzymał w prezencie białego pluszowego 
misia.  

Przekaż 1% Podatku  
- Łomżyńskie Hospicjum potrzebuje wsparcia

Pogotowie wsiadło do mercedesów 
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W Wyższym Seminarium Du-
chownym w Łomży odbyło się 
sympozjum akademickie pt. "Ko-
ściół - Uniwersytet - Młodzież". 
Wśród zaproszonych gości byli 
m.in. ks. biskup Janusz Stepnow-
ski, ks. dr Jacek Czaplicki oraz 
przedstawiciele Państwowej Wyż-
szej Szkoły Informatyki i Przed-
siębiorczości, Wyższej Szkoły 
Agrobiznesu, a także Uczelni Jań-
skiego w Łomży. Głównym temat 
dyskusji były napięcia między 
światem młodych ludzi a kościo-
łem, które ukazują się w duszpa-
sterstwie akademickim.

Okazją do spotkania były 
obchody Światowego Dnia Pra-
cownika Naukowego w koście-
le katolickim, które przypada-
ją w święto Katedry św. Piotra 
Apostoła. Ks. dr Jarosław Ko-
towski, Rektor Wyższego Semi-

narium Duchownego w Łom-
ży powitał m.in. pracowników 
naukowych, studentów, księży, 
nauczycieli czy katechetów. Jak 
zaznaczył, uniwersytety, które 
powstawały w średniowieczu 
dążyły, z ufnością do ideałów, 
do syntezy wiedzy w ramach 
dobrze ukierunkowanego spo-
łeczeństwa. Nie tylko otwiera-
ły nowe, ale także poszerzały 
już znane horyzonty. Były to 
pewnego rodzaju specyficzne 
skarbnice wiedzy. 

Biskup łomżyński Janusz 
Stepnowski zwrócił uwagę na 
fakt, że nawet jeśli Łomża nie 
jest ośrodkiem uniwersyteckim 
takimi jak Kraków czy Warsza-
wa, to przede wszystkim są tu 
ludzie, którzy chcą się uczyć, 
kształcić, poznawać świat i jego 
wszelakie punkty widzenia. 
Same uniwersytety w pierw-
szych wiekach charakteryzowa-
ły się określoną doktryną, filo-
zofią czy postawą, co poniekąd 

było równoznaczne z tym, iż 
kościół był ich fundatorem. Or-
dynariusz diecezji łomżyńskiej 
zaznaczył także, że w głównej 
mierze uczelnie techniczne, na-
sączone są pewnym ładunkiem 
ideologicznym, co nie zawsze 
idzie ku dobremu. 

Diecezjalny Duszpasterz 
Akademicki, ks. dr Jacek Czaplic-
ki, zastanawiał się czy to kościół 
traci młodzież czy może wręcz 
odwrotnie. Z własnego doświad-
czenia, wielu rozmów ze studen-
tami, ma dosyć pesymistyczne 
przesłanie. Mianowicie młodzi 
ludzie niewiele oczekują od ży-
cia, świata.  

- Zdobycie dyplomu, jakiejś 
specjalizacji to niestety tylko pa-
pierek, dokument. Zamknięcie 
pewnego etapu pt. "nauka". Mło-
dzież jest dzisiaj bardzo liberalnie 
nastawiona do rzeczywistości. 
Brak zaangażowania prowadzi do 
m.in. zmniejszenia zainteresowa-
nia życiem kościelnym – mówi 
ks. dr Jacek Czaplicki. 

Diecezjalny Duszpasterz 
Akademicki głęboko rozważał 
czy to właśnie kościół nie traci 
owej młodzieży. Czy być może 
nie jest zbyt konserwatywny 
i pozbawiony konkretnych "pro-
pozycji”?  Ks. dr Jacek Czaplicki 
zastanawiał się również co trze-
ba zrobić, uczynić, jak pracować 
dalej by zmienić wizerunek i po-
strzeganie kościoła.

Z kolei Jolanta Święszkowska, 
kierownik biura rektora PWSIP, 
poruszyła wątek religijności i se-
kularyzacji, a jednocześnie przy-

toczyła słowa Leszka Kołakow-
skiego, wybitnego myśliciela 
i filozofa, o ateizmie ewangelicz-
nym, który de facto jest ważny 
i potrzebny. 

- To w pewnym sensie ele-
ment wiary. Docieranie do nie-
wiedzy, pewnych intencji, sedna 
wszelakich zjawisk w rzeczy-
wistości może właśnie tę wiarę 
zapoczątkować. Mimo pewnej 
obojętności w życiu publicz-
nym, apolityczności, młodzież 
masowo angażuje się w wolon-
tariat – wyjaśnia Jolanta Święsz-
kowska. 

Wspomniany został przy-
kład Grety Thunberg, młodej 
szwedzkiej aktywistki, walczącej 
o środowisko, które w znacznym 
stopniu wiążę się z humanizmem 
i troską o otaczającą nas rzeczy-
wistość. Warte podkreślenia są 
badania z 2019 roku nad reli-
gijnością, przeprowadzone po-
śród przedstawicieli 106 państw, 

z których wyłania się obraz, iż 
religijność wśród młodych Pola-
ków, jest najniższa.

Tylko 14% z nich modli się 
codziennie. Jest to o 25% mniej, 
w stosunku do starszego pokole-
nia. Co ciekawe to właśnie w Pol-
sce istnieje wyraźnie zauważalna 
różnica religijności między mło-
dymi a seniorami. 

Jak można zauważyć, dys-
kusja nad stosunkiem młodzie-
ży do kościoła jest dwutorowa. 
Z jednej strony żyjemy w kato-
lickim kraju, gdzie od małego 
wychowywani jesteśmy w du-
chu wiary i poszanowania sfe-
ry sacrum, zaś drugiej strony 
postępująca sekularyzacja od-
dziela, różnicuje młodzież od 
kościoła, który nie jest w stanie 
zaoferować coś nowego, inne-
go od przyjętego od wielu lat 
światopoglądu, koncepcji i na-
stawienia do dzisiejszych cza-
sów.

Potrzeba zmian, by kościół był światem młodych

W Państwowej Wyższej Szkole Infor-
matyki i Przedsiębiorczości w Łomży 
rozpoczęła się rekrutacja na nowy 
kierunek studiów podyplomowych - 
transport drogowy. Logistyka to jed-
na z najdynamiczniej rozwijających 
się gałęzi gospodarki, powiedziała 
profesor Anna Ostrowska kierownik 
studiów.

- Od roku 2012 Polska jest 
liderem transportu drogowe-
go w Europie. W tej dziedzinie 
wyprzedzamy takie kraje jak 
Niemcy, Holandia cz Hiszpania. 
W związku z tym nasza uczel-
nia jest organizatorem studiów 
podyplomowych dotyczących 
tej dziedziny. Warto dodać, że 
w północno-wschodniej części 
kraju nie ma innej uczelni ofe-
rującej takie studia podyplo-
mowe. Oferta jest wyjątkowa 
także dlatego, że zaliczenie stu-
diów podyplomowych z trans-
portu drogowego jest podstawą 
do zwolnienia z państwowe-
go egzaminu pisemnego prze-
prowadzanego przez Instytut 

Transportu Samochodowego 
na przewoźnika osób i rzeczy. 
Warto dodać, że jest to bardzo 
trudny egzamin, średnio zda-
je go co czwarta osoba. Egza-

min jest podstawą do uzyska-
nia Certyfikatu Kompetencji 
Zawodowych niezbędnego do 
wykonywania działalności go-
spodarczej w zakresie transpor-

tu drogowego - tłumaczy profe-
sor Anna Ostrowska z Wydziału 
Nauk Społecznych i Humani-
stycznych PWSIiP w Łomży.

Ważny jest też dobór wykła-
dowców. Zajęcia będą prowa-
dzili praktycy związani z pracą 
w transporcie drogowym i praw-
nicy pracujący na uczelni.

- Wykładowcami będą pra-
cownicy inspektoratów woje-
wódzkich transportu drogowe-
go oraz Inspektoratu Głównego 
w Warszawie. Oni będą wykłada-
li przedmioty praktyczne. Przed-
mioty wykładane w toku studiów 
pokrywają się z wymaganiami 
uregulowanymi rozporządze-
niem Parlamentu Europejskie-
go, dotyczącymi warunków któ-
re powinni spełniać przewoźnicy 
drogowi osób i rzeczy. Dotyczy 
to osiemnastu przedmiotów 
o charakterze teoretycznym, ta-
kich jak: prawo cywilne, handlo-
we, podatkowe. Jest także cały 

pakiet przedmiotów praktycz-
nych. Dotyczą one czasu pracy 
kierowców, dostępu do rynku 
przewozów w kraju i za granicą, 
norm technicznych w przewo-
zach towarów nienormatywnych, 
niebezpiecznych, żywności czy 
odpadów. Program studiów obej-
muje także zajęcia laboratoryjne, 
polegające na ćwiczeniach z od-
czytywania czasu pracy kierow-
ców z tak zwanych tachografów. 
Będą też warsztaty związane ze 
sporządzaniem umów i ubezpie-
czeń w transporcie drogowym. 
Studia podyplomowe trwają 
przez dwa semestry - wyjaśnia 
profesor Anna Ostrowska.

Zaproszenie kierowane jest 
do absolwentów studiów wyż-
szych, magisterskich, inżynier-
skich i licencjackich wszystkich 
dyscyplin. Dodatkowe informa-
cje można znaleźć na stronach 
internetowych Państwowej Wyż-
szej Szkoły Informatyki i Przed-
siębiorczości w Łomży, tel. Kon-
taktowy 86 215 59 50.

Transport drogowy w PWSIiP w Łomży

Zaliczenie studiów podyplomowych z transportu drogowego,  
zwalnia z egzaminu pisemnego przeprowadzanego przez  
Instytut Transportu Drogowego, powiedziała profesor Anna Ostrowska
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1 miliard 920 milionów litrów sku-
pionego mleka w 2019 roku. To hi-
storyczna liczba zarówno w dziejach 
Spółdzielni Mleczarskiej Mlekpol 
w Grajewie, jak i całego polskiego 
mleczarstwa. O sukcesie, na który 
pracują przede wszystkim członkowie 
spółdzielni, zmianach jakie zaszły 
w radzie nadzorczej, wyzwaniach, 
które stoją przed branżą mleczarską 
w 2020 roku oraz 40-leciu powołania 
Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej 
w Grajewie z prezesem zarządu OSM 
Mlekpol w Grajewie, Edmundem Bo-
rawskim rozmawia Marlena Siok. 

Marlena Siok: - Panie Prezesie za 
nami rok 2019. Jaki był to czas dla 
Spółdzielni Mleczarskiej Mlekpol 
w Grajewie?

Edmund Borawski: -  Ocenia-
my, że był to rok dalszego rozwo-
ju naszej spółdzielni z pewnymi 
sukcesami. Szczególnie dotyczy 
to ilości skupionego i przetwo-
rzonego mleka. Był to rok re-
kordowy. Skupiliśmy miliard 
dziewięćset dwadzieścia osiem 
milionów litrów. Ta liczba jest 
historyczna, zarówno w naszej 
spółdzielni, ale także na arenie 
całego kraju. Jest to ogromna za-
sługa przede wszystkim człon-
ków naszej spółdzielni - pro-
ducentów, którzy wierzą w to 
mleko, produkują je i dbają o jak 
najlepszą jakość. Mleko to zosta-
ło przetworzone na doskonałe 
produkty, które sprzedajemy pra-
wie na wszystkich rynkach świa-
ta, może po za Grenlandią. I tutaj 
też należą się słowa uznania na-
szym pracownikom, którzy stara-
ją się, by to "białe złoto" przekuć 
w doskonałe produkty. Wynik 
finansowy Spółdzielni jest przy-
zwoity. Mamy dodatni bilans. 
Także wszystkie dane statystycz-
ne wskazują na dobrą kondycję 
spółdzielni. 
M.S: - Podsumowanie to jedno, ale 
rozpoczęliśmy już rok 2020. Choć to 
dopiero początek w Spółdzielni na-
stąpiły znaczące zmiany…

E.B: - Każdy rok, choć z po-
czątku podobny, zawsze jest inny. 
W naszej spółdzielni  zaszły 
zmiany na stanowisku przewod-
niczącego rady nadzorczej. Do-
tychczas obowiązki te pełnił Jan 
Zawadzki. Natomiast obecnie 
obowiązki przewodniczącego 
rady nadzorczej przejął Sławomir 
Przytuła . Janowi Zawadzkiemu 
należą się słowa uznania za dy-
namiczny rozwój w okresie peł-
nienia funkcji przewodniczące-
go. Nowemu przewodniczącemu  
rady nadzorczej życzymy dalsze-
go rozwoju spółdzielni i samych 
sukcesów na tym stanowisku. 
Gdyż jego sukcesy przełożą się 
na sukces Mlekpolu.
M.S: - Rok 2020 będzie niewątpliwie 
czasem sporych zmian. Pierwszy rok 
działalności nowego Unijnego Komi-
sarza ds. Rolnictwa, rok ostatecznych 

decyzji w sprawie nowej Wspólnej 
Polityki Rolnej po 2020 roku, Brexit, 
wpływ Europejskiego Zielonego Ładu 
na sektor mleczarski. Czy Pana zda-
niem elementy te będą miały znaczą-
cy wpływ na branżę mleczarską?

E.B: - Nowe osoby zawsze 
niosą pewne zmiany. Ochrona 
środowiska i bezpieczna żyw-
ność to podstawa w naszej bran-
ży. W naszym przypadku, począ-
tek tej zdrowej żywności i troski 
o środowisko zaczyna się w go-
spodarstwach. Te oczekiwania są 
bardzo duże w związku z tym po-
trzeba pewnego spokojnego pla-
nu działania, jak również wspar-
cia naszych gospodarstw pod 
względem finansowym. Tylko 
wtedy będziemy mogli je zreali-
zować. Ceny artykułów mleczar-
skich są wyważone, a dodatko-
we działania i dodatkowe koszty, 
które w tej chwili się mnożą, a nie 
zostaną zasilone zewnętrzny-
mi funduszami, będą trudne do 
pokonania przez gospodarstwa 
członków naszej spółdzielni.
M.S: - Przemysł mleczarski, jako część 
gospodarki, będzie zobligowany do 
dołożenia starań, aby zrealizować 
cele Zielonego Ładu. Mowa tu cho-
ciażby o strategii „od pola do stołu” 
zakładającej ograniczenie stosowa-
nia środków chemicznych i antybio-
tyków w rolnictwie, a co za tym idzie 
rozwijanie innowacyjnych technik. 
Wymaga  to ścisłej współpracy mię-
dzysektorowej, ale przede wszyst-
kim ścisłej współpracy na poziomie 
gospodarstw. Czy Spółdzielnia Mle-
czarska Mlekpol zamierza stworzyć 
przestrzeń, która umożliwi podjęcie 
dyskusji i opracowanie optymalnych 
rozwiązań?

E.B: - Jak już wcześniej wspo-
mniałem, są to bardzo duże 
oczekiwania w stosunku do go-
spodarstw. Może to skutkować 

zmniejszeniem ilości plonów. 
W związku z czym konieczne 
jest, by rolnicy otrzymali rekom-
pensatę z tego tytułu, stosując 
bezpieczne środki ochrony roślin 
czy bezpieczne środki myjąco 
-dezynfekujące. 
M.S: - Panie Prezesie jak Pan ocenia 
- obserwując ceny zbytu podstawo-
wych artykułów mleczarskich, zmiany 
w aurze pogodowej czy rosnące koszty 
produkcji i przetwórstwa jaki będzie 
to rok dla branży mleczarskiej, w tym 
Spółdzielni Mleczarskiej Mlekpol?

E.B: - Koszty funkcjonowania 
gospodarstw i koszty produkcji, 
jakie ponosimy w Mlekpolu dy-
namicznie rosną. Jest to związa-
ne m.in. z podwyżką ceny ener-
gii. Jest ona odczuwalna w całym 
łańcuchu przetwórstwa. Od mo-
mentu pozyskania mleka, po-
przez wychłodzenie, aż do jego 
przetworzenia, a później także 
przechowywanie już gotowych 
produktów. Energia wykorzy-
stywana jest na każdym kroku. 
W naszym przypadku ten wzrost 
ceny sięga 30%. W całym łańcu-
chu przetwórstwa są to miliono-
we kwoty.  To powoduje dużą nie-
pewność, jeśli chodzi o kondycję 
spółdzielni. Na początku roku nie 
mamy wielkiego optymizmu, ale 
przed nami jeszcze dużo czasu 
i mamy nadzieję, że będziemy so-
bie w stanie z tym poradzić.
M.S: - A jeśli chodzi o warunki pogo-
dowe i problemy z nimi związane? Czy  
spółdzielnia zamierza stworzyć jakiś 
system wsparcia dla gospodarstw, 
które ponoszą z tego tytułu straty?

E.B: - Żyjemy w takim regio-
nie, w którym ziemie są bardzo 
słabe. Tutaj plony nigdy nie były 
takie, by można było się nimi 
chwalić. Natomiast problem pa-
szy rozwiązuje kukurydza, która 
potrzebuje dużo wody.  A tej jak 

wiemy nie jest w ostatnim czasie 
wystarczająco. Natomiast są w tej 
chwili programy, które pozwala-
ją na dofinansowanie sztuczne-
go nawadniania pól i jest to rola 
przede wszystkim producentów. 
My możemy udzielić wsparcia fi-
nansowego w zakresie udzielania 
pożyczki, ale tego problemu nie 
rozwiążemy za rolników.  
M.S: - Polska Izba Mleka informuje, że 
eksporterzy produktów mleczarskich 
do Chin zaczynają odczuwać zawiro-
wania spowodowane rozprzestrze-
nianiem się koronawirusa. Spółdziel-
nia Mleczarska Mlekpol 30 procent 
artykułów sprzedawanych na rynek 
pozaunijny wysyła właśnie do Chin. 
Jak w praktyce wygląda sytuacja?

E.B: - Faktem jest że znaczącą 
ilość naszych produktów, szcze-
gólnie wyrobów UHT, wysyłali-
śmy  na rynek chiński. W związku 
z zaistniałą sytuacją były zakłóce-
nia z rozładunkami kontenerów 
z naszymi produktami.  Wpro-
wadzono ograniczenia wysyłek. 
Rynek chiński zachowuje się 
dość niejednoznacznie.  Produk-
ty gotowe nie stanowią żadnego 
zagrożenia. W związku z tym po-
winni bardzo chętnie je kupować. 
Trudno racjonalnie wywniosko-
wać z czego wynikają te decyzje.
M.S: - Mimo tych zawirowań w branży 
mleczarskiej Spółdzielnia Mleczarska 
Mlekpol wciąż się rozwija, czego do-
skonałym przykładem może być jed-
na z największych proszkowni mleka 
w Polsce, w Mrągowie, która ruszy już 
w tym rok…

E.B: - Na początku podałem 
cyfry dotyczące skupionego mle-
ka, które mówią  sama za siebie. 
Jest to ponad  5 tysięcy 300 li-
trów dziennie. Niemniej jednak 
doświadczamy również trudno-
ści. Mowa tu chociażby o zakazie 
handlu w niedzielę. Żeby sobie 
z tym poradzić firma mus po-
siadać zdolności technologicz-
ne, tak zwane buforowe. Kiedy 
to konsumpcja produktów świe-
żych jest mniejsza, a my musimy 
mimo wszystko kupić mleko od 
producentów i je przetworzyć. 
Dlatego podjęliśmy decyzję o za-
inwestowaniu w tego typu zakład 
– proszkownię mleka. Tam bę-
dzie też przetwarzana serwatka 
płynna i produkowana serwatka 
w proszku. Dziennie spółdziel-
nia ma w swoich zasobach 3 mi-
liony litrów serwatki. To też musi 
być na bieżąco zagospodarowy-
wane. Inwestycja dobiega koń-
ca. Na finiszu są również testy 
produkcyjne. Jak na razie są po-
myślne w związku z tym zakoń-

czenie przewidujemy, że nastąpi 
w kwietniu.
M.S: - Panie Prezesie w listopadzie 
tego roku minie dokładnie 40 lat 
od momentu powołania Okręgowej 
Spółdzielni Mleczarskiej w Grajewie. 
Jaki jest przepis na stworzenie jednej 
z największych polskich spółdzielni 
mleczarskich?

E.B: - Przemiany, które za-
szły w naszej spółdzielni mogą 
zobrazować cyfry. Faktycznie 
założenie spółdzielni nastąpiło 
w roku 1980. Natomiast pierw-
sze mleko, w naszych instalacjach 
przetworzyliśmy w roku 1982. 
I w tym właśnie roku spółdziel-
nia kupowała w powiecie grajew-
skim i w sąsiadujących gminach 
- Trzcianne i Goniądz - 35 milio-
nów litrów mleka. Dzisiaj w tych 
samych warunkach nasi produ-
cenci produkują, a my kupuje-
my 190 milionów litrów mleka. 
Natomiast cała firma przetwa-
rza miliard 928 milionów litrów 
mleka. Cyfry te doskonale obra-
zują zmiany, które zaszły w na-
szej spółdzielni. Jest to na pew-
no ogromny sukces, że w okresie 
przemian ustrojowych i gospo-
darczych cały czas pracowali-
śmy nad rozwojem spółdzielni, 
włączając sąsiednie spółdzielnie 
w trudnej sytuacji ekonomicznej. 
Włączanie odbywało się na bazie 
struktury prawa spółdzielczego. 
Słowa uznania należą się wszyst-
kim tym, którzy produkują mleko 
oraz tym, którzy je przetwarzają. 
Ja zawsze nazywam to pozytyw-
nym splotem zdarzeń, że mia-
łem to szczęście kierować tą firmą 
w tym czasie kiedy te przemiany 
zachodziły i wspólnie z tymi ludź-
mi realizować postawione cele.
M.S: - A Pan osobiście postrzega ten 
czas jako dobry?

E.B: - Gdyby można było cof-
nąć czas na pewno jeszcze wię-
cej można byłoby zrobić. Jednak 
patrząc na dorobek firmy mogę 
śmiało stwierdzić, że nie prze-
gapiliśmy najlepszego momentu 
dla rozwoju spółdzielni.
M.S: - Dziś w jakim miejscu znajduje 
się Spółdzielnia Mleczarska Mlekpol?

E.B: - Spółdzielnia Mle-
czarska Mlekpol jest jednym 
z liderów mleczarstwa polskie-
go. W niektórych produktach do-
minujemy. Mamy uznane przez 
konsumentów marki, które cały 
czas staramy się udoskonalać, de-
dykując produkty te do różnych 
grup wiekowych czy mieszkań-
ców Polski, a także mieszkańców 
innych krajów. Jednak postęp jest 
dzisiaj tak dynamiczny, że wciąż 
mamy jeszcze wiele do zrobie-
nia, aby mleko to przetworzyć 
na jeszcze doskonalsze produkty 
i przekonać do nich naszych kon-
sumentów.

rozmowa

Mocny, trzymający w napięciu, 
ale jednocześnie piękny 

i wzruszający film o sile przyjaźni. 
Opowieść o kobietach, wolności 
oraz cenie, którą za to płacimy.

„Thelma i Louise” – wspaniałe wido-
wisko pełne ekspresji i napięcia, na prze-
mian dramatyczne i komediowe.

To historia dwóch przyjaciółek z ma-
łego miasteczka w stanie Arkansas, które 
postanawiają oderwać się od szarej egzy-
stencji i poznać smak przygody i ryzyka. 

Thelma (Geena Davis) jest gospody-
nią domową. Jej mąż, ponury sprzedaw-
ca dywanów, pomiata żoną i traktuje jak 
służącą. Louise (Susan Sarandon) pracuje 
w miejscowym barze jako kelnerka. Ko-
bieta dobiega czterdziestki i pragnie stabi-
lizacji. Tymczasem narzeczony, bujający 
w obłokach muzyk, nie kwapi się z propo-
zycją małżeństwa. 

W końcu przyjaciółki zostawiają 
swych nieciekawych partnerów i same 
wyjeżdżają na weekend do wynajętego 
domku w górach. Kiedy zatrzymują się 
na pierwszy odpoczynek w przydrożnym 
barze, dochodzi do tragedii. Przygodnie 
poznany mężczyzna usiłuje zgwałcić Thel-
mę, która po kilku kieliszkach mocniejsze-
go trunku zachowuje się zbyt swobodnie. 
W obronie przyjaciółki staje Louise, która 
bez namysłu strzela do napastnika. Od tej 
chwili niewinna przejażdżka zamienia się 

w dramatyczną ucieczkę. W życiu Thelmy 
i Louise rozpoczyna się nowy rozdział. 
W obawie przed odpowiedzialnością jadą 
do Meksyku, gdzie mają nadzieję znaleźć 
bezpieczne schronienie. 

To film bezgranicznie wypełniony 
wolnością i pragnieniem uzyskania jej peł-
ni. Tytułowe bohaterki spontanicznie dają 
wyraz swojego buntu, porzucając wszelkie 
zobowiązania, ruszają w drogę. Thelma 
nie informuje nawet o wyjeździe swoje-
go męża, który zapewne zabroniłby jej 
opuszczać dom – zostawia mu więc kar-
teczkę z informacją i obiad w mikrofalów-
ce. Postać świetnie zagrana przez Geenę 
Davis to naiwna, tchórzliwa i całkowicie 
uzależniona od decyzji swojego partnera 
kobieta, nieznająca swobody i dobrej za-
bawy–czytamy w recenzji Pauli Apano-
wicz na portalu oldcamera.pl.

Louise, zagrana przez znakomitą 
Susan Sarandon, stanowi zupełne prze-
ciwieństwo przyjaciółki – to dojrzała 
kobieta, która wie, czego pragnie od ży-
cia. Twardo stąpa po ziemi, zachowuje 
trzeźwy umysł w nagłych i ekstremalnych 
przypadkach i marzy o ustabilizowaniu 
swojego życia uczuciowego, które dzieli 
z niedojrzałym muzykiem Jimmym.

Bohaterki w swoich działaniach wy-
mierzonych w przedstawicieli płci mę-
skiej zdają się mścić za wszelkie krzywdy 
wyrządzone nie tylko im, ale i większości 
kobiet – pisze Apanowicz. Doskonale wi-
dać to w scenach ze stereotypowym kie-
rowcą ciężarówki, który nie szczędzi sek-
sistowskich komentarzy pod ich adresem. 
Ostatecznie mężczyzna dostaje porządną 
nauczkę (i lekcję na przyszłość o tym, jak 
powinno traktować się kobiety) od dopro-
wadzonych do ostateczności dziewczyn.

Kiedy tylko słyszy się tytuł tego filmu, 
na myśl od razu przychodzą dwie genialne 
aktorki, czyli Susan Sarandon i Geena Da-
vis. Są niesamowite, obie stworzyły jedne 
z lepszych kreacji w swoich karierach. 

Film otrzymał sześć nominacji do 
Oscara (w tym dla Davis i Sarandon), ale 
zdobył tylko jedną statuetkę – za najlepszy 
scenariusz oryginalny dla Callie Khouri – 
za której to sprawą powstały genialne dia-
logi nadające dziełu autentyczność.

Film Ridleya Scotta to jeden z najsłyn-
niejszych filmów drogi, który zrywa z do-
tychczasową tradycją gatunku. To piękne 
kobiety (a nie jak zazwyczaj mężczyźni) 
stają się sprawcami zabójstwa i poszuki-
wanymi, przez co muszą uciekać, a przy 
tym posuwać się do brutalnych czynów. 
Film jest zarazem ekranowym manifestem 
wolności i niezależności, motywującym 
do zmian i pobudzającym wyobraźnię. 
„Thelma i Louise” stały się także pierw-
szym popularnym kinowym manifestem 
feministycznym, o ironio nakręconym 
przez mężczyznę. 

Pewnie nie wiesz...
W obawie przed buntami znudzonych 

gospodyń domowych, amerykańska skrajna 
prawica żądała wydania zakazu pokazywa-
nia tego filmu młodym kobietom. Był to rok 
1991.

Warto dojrzeć epizod Brada Pitta, który 
właśnie w tym filmie zaczął wielką karierę.

Do roli, którą ostatecznie zagrał Pitt, 
brani byli pod uwagę: Johnny Depp, Tom 
Cruise, Christopher Atkins, Sean Penn, Ke-
vin Bacon i Alec Baldwin. O możliwość gry 
ubiegał się również George Clooney, a Chri-
stian Slater niemal otrzymał angaż. 

Goldie Hawn i Meryl Streep rozważały 
możliwość wystąpienia razem w tym filmie, 
jednak ostatecznie zdecydowały się wystąpić 
w „Ze śmiercią jej do twarzy".

Producentom tak długo zeszło na szu-
kaniu aktorki do roli Louise, że Geena Davis 
(Thelma) musiała podpisać kontrakt, w któ-
rym zobowiązała się zagrać tę rolę, którą 
ostatecznie wskażą jej producenci.

Do produkcji filmu użyto 24 policyjne 
wozy i 3 helikoptery. Wykorzystano pięć 
identycznych kabrioletów Thunderbird 
z roku 1966.

Thelma napada na stację benzynową 
w Oklahomie i kradnie między innymi bu-
telkę bourbona. W stanie Oklahoma alko-
hol wysokoprocentowy można kupić jedynie 
w sklepie monopolowym, a nie na stacji ben-
zynowej.

W scenach seksu między Bradem Pittem 
i Geeną Davis , Ridley Scott chciał zatrudnić 
dublerkę. Już rozpoczął poszukiwania, ale 
Davis dowiedział się o nich i stwierdziła, że 
jest zdecydowana wystąpić w nich sama. 

HALO TV NA WEEKEND 28.02–1.03
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Rozmowa do obejrzenia w Telewizji 
Narew i na www.narew.info.

Potrzeba planu działania  
i wsparcia gospodarstw



Mocny, trzymający w napięciu, 
ale jednocześnie piękny 

i wzruszający film o sile przyjaźni. 
Opowieść o kobietach, wolności 
oraz cenie, którą za to płacimy.

„Thelma i Louise” – wspaniałe wido-
wisko pełne ekspresji i napięcia, na prze-
mian dramatyczne i komediowe.

To historia dwóch przyjaciółek z ma-
łego miasteczka w stanie Arkansas, które 
postanawiają oderwać się od szarej egzy-
stencji i poznać smak przygody i ryzyka. 

Thelma (Geena Davis) jest gospody-
nią domową. Jej mąż, ponury sprzedaw-
ca dywanów, pomiata żoną i traktuje jak 
służącą. Louise (Susan Sarandon) pracuje 
w miejscowym barze jako kelnerka. Ko-
bieta dobiega czterdziestki i pragnie stabi-
lizacji. Tymczasem narzeczony, bujający 
w obłokach muzyk, nie kwapi się z propo-
zycją małżeństwa. 

W końcu przyjaciółki zostawiają 
swych nieciekawych partnerów i same 
wyjeżdżają na weekend do wynajętego 
domku w górach. Kiedy zatrzymują się 
na pierwszy odpoczynek w przydrożnym 
barze, dochodzi do tragedii. Przygodnie 
poznany mężczyzna usiłuje zgwałcić Thel-
mę, która po kilku kieliszkach mocniejsze-
go trunku zachowuje się zbyt swobodnie. 
W obronie przyjaciółki staje Louise, która 
bez namysłu strzela do napastnika. Od tej 
chwili niewinna przejażdżka zamienia się 

w dramatyczną ucieczkę. W życiu Thelmy 
i Louise rozpoczyna się nowy rozdział. 
W obawie przed odpowiedzialnością jadą 
do Meksyku, gdzie mają nadzieję znaleźć 
bezpieczne schronienie. 

To film bezgranicznie wypełniony 
wolnością i pragnieniem uzyskania jej peł-
ni. Tytułowe bohaterki spontanicznie dają 
wyraz swojego buntu, porzucając wszelkie 
zobowiązania, ruszają w drogę. Thelma 
nie informuje nawet o wyjeździe swoje-
go męża, który zapewne zabroniłby jej 
opuszczać dom – zostawia mu więc kar-
teczkę z informacją i obiad w mikrofalów-
ce. Postać świetnie zagrana przez Geenę 
Davis to naiwna, tchórzliwa i całkowicie 
uzależniona od decyzji swojego partnera 
kobieta, nieznająca swobody i dobrej za-
bawy–czytamy w recenzji Pauli Apano-
wicz na portalu oldcamera.pl.

Louise, zagrana przez znakomitą 
Susan Sarandon, stanowi zupełne prze-
ciwieństwo przyjaciółki – to dojrzała 
kobieta, która wie, czego pragnie od ży-
cia. Twardo stąpa po ziemi, zachowuje 
trzeźwy umysł w nagłych i ekstremalnych 
przypadkach i marzy o ustabilizowaniu 
swojego życia uczuciowego, które dzieli 
z niedojrzałym muzykiem Jimmym.

Bohaterki w swoich działaniach wy-
mierzonych w przedstawicieli płci mę-
skiej zdają się mścić za wszelkie krzywdy 
wyrządzone nie tylko im, ale i większości 
kobiet – pisze Apanowicz. Doskonale wi-
dać to w scenach ze stereotypowym kie-
rowcą ciężarówki, który nie szczędzi sek-
sistowskich komentarzy pod ich adresem. 
Ostatecznie mężczyzna dostaje porządną 
nauczkę (i lekcję na przyszłość o tym, jak 
powinno traktować się kobiety) od dopro-
wadzonych do ostateczności dziewczyn.

Kiedy tylko słyszy się tytuł tego filmu, 
na myśl od razu przychodzą dwie genialne 
aktorki, czyli Susan Sarandon i Geena Da-
vis. Są niesamowite, obie stworzyły jedne 
z lepszych kreacji w swoich karierach. 

Film otrzymał sześć nominacji do 
Oscara (w tym dla Davis i Sarandon), ale 
zdobył tylko jedną statuetkę – za najlepszy 
scenariusz oryginalny dla Callie Khouri – 
za której to sprawą powstały genialne dia-
logi nadające dziełu autentyczność.
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do zmian i pobudzającym wyobraźnię. 
„Thelma i Louise” stały się także pierw-
szym popularnym kinowym manifestem 
feministycznym, o ironio nakręconym 
przez mężczyznę. 

Pewnie nie wiesz...
W obawie przed buntami znudzonych 

gospodyń domowych, amerykańska skrajna 
prawica żądała wydania zakazu pokazywa-
nia tego filmu młodym kobietom. Był to rok 
1991.

Warto dojrzeć epizod Brada Pitta, który 
właśnie w tym filmie zaczął wielką karierę.

Do roli, którą ostatecznie zagrał Pitt, 
brani byli pod uwagę: Johnny Depp, Tom 
Cruise, Christopher Atkins, Sean Penn, Ke-
vin Bacon i Alec Baldwin. O możliwość gry 
ubiegał się również George Clooney, a Chri-
stian Slater niemal otrzymał angaż. 

Goldie Hawn i Meryl Streep rozważały 
możliwość wystąpienia razem w tym filmie, 
jednak ostatecznie zdecydowały się wystąpić 
w „Ze śmiercią jej do twarzy".

Producentom tak długo zeszło na szu-
kaniu aktorki do roli Louise, że Geena Davis 
(Thelma) musiała podpisać kontrakt, w któ-
rym zobowiązała się zagrać tę rolę, którą 
ostatecznie wskażą jej producenci.

Do produkcji filmu użyto 24 policyjne 
wozy i 3 helikoptery. Wykorzystano pięć 
identycznych kabrioletów Thunderbird 
z roku 1966.

Thelma napada na stację benzynową 
w Oklahomie i kradnie między innymi bu-
telkę bourbona. W stanie Oklahoma alko-
hol wysokoprocentowy można kupić jedynie 
w sklepie monopolowym, a nie na stacji ben-
zynowej.

W scenach seksu między Bradem Pittem 
i Geeną Davis , Ridley Scott chciał zatrudnić 
dublerkę. Już rozpoczął poszukiwania, ale 
Davis dowiedział się o nich i stwierdziła, że 
jest zdecydowana wystąpić w nich sama. 
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Tammy
TVN7 piątek 22.00

z drugiej strony wybierz  
coś  

dla siebie
Partner

Stopklatka piątek 20.00, sobota 17.45

Komedia. Laurel (Whoopi Goldberg) to ambitna 

i inteligentna czarnoskóra kobieta, która pomimo 

wszelkich swoich zalet i umiejętności nie otrzymuje 

awansu. Dostaje go jej asystent. Laurel rzuca 

dotychczasową pracę i otwiera swój własny biznes. Aby 

przekonać klientów do korzystania z jej usług, zmyśla, że 

ma wspólnika – mężczyznę.

Patriota
TV Puls sobota 22.25

Thriller. Członkowie organizacji terrorystycznej 

rozprzestrzeniają nad miasteczkiem w Montanie broń 

biologiczną. Epidemia zbiera śmiertelne żniwo. Były 

wirusolog CIA, Steven Seagal, postanawia powstrzymać 

sprawców.

Błękitna laguna
Stopklatka sobota 13.50

Przygodowy. Ośmiolatkowie Emmeline i Richard, 

którzy cudem przeżyli katastrofę statku pasażerskiego, 

muszą nauczyć się życia na bezludnej wyspie. Gdy ginie 

ich jedyny opiekun, dzieci zdane są jedynie na siebie. 

Dorastając wśród egzotycznej przyrody, muszą stawić 

czoła wielu wyzwaniom. Z czasem rodzi się między nimi 

prawdziwe uczucie.

Sekcja 8.
Nowa TV sobota 22.00

Sensacyjny. Panamska dżungla. W czasie ataku huraganu 

ginie niemal cała jednostka do zadań specjalnych 

odbywająca rutynowe ćwiczenia. Dwaj żołnierze, którym 

udało się ujść z życiem, są przekonani, że członkowie 

oddziału zostali zamordowani. Nie chcą jednak wyjawić 

nazwiska mordercy. 

Sztuka kochania. Historia 
Michaliny Wisłockiej

TVN 7 niedziela 22.30

Biograficzny. Michalina Wisłocka napisała książkę, 

która zmieniła podejście Polaków do seksu. Zanim 

„Sztuka kochania” podbiła rodzimy rynek księgarski 

i zrewolucjonizowała seksualność obywateli PRL-u, 

jej autorka, słynna ginekolog, poświęciła lata na 

przełamywanie konserwatywnej obyczajowości i na próby 

dogadania się z cenzurą.

Tammy

Z babką  
nad Niagarę

Zwariowany film drogi o zdesperowanej kobie-
cie, która razem ze swoją ekscentryczną babcią rusza 
w podróż po Ameryce. Tammy (Melissa McCarthy) 
ma ponad trzydzieści lat i sporą nadwagę. W jej życiu 
nie dzieje się najlepiej. Kobieta straciła pracę w fast 
foodzie, rozbiła samochód, odkryła, że jej mąż (Nat 
Faxon) ma romans z sąsiadką (Toni Collette). Zroz-
paczona, postanawia uciec jak najdalej od swoich 
dramatów. 

Problem jednak w tym, że nie ma pieniędzy ani 
sprawnego auta. Jej jedyną nadzieją jest ekscentrycz-
na babka Pearl (Susan Sarandon), która pragnie zo-
baczyć wodospad Niagara. Tammy nie ma pojęcia 
w co się pakuje: Pearl ostro pije, uwodzi facetów, ma 
niewyparzony język i zwariowane pomysły.Podczas 
szalonej podróży Tammy odkryje siebie na nowo. 

Pewnie nie wiesz...
Film kosztował 20 milionów dolarów, zarobił w ki-

nach na świecie ponad 100 milionów. 
To Shirley MacLaine początkowo miała zagrać 

babcię, ale zrezygnowała z powodu zobowiązań wobec 
serialu.

24 lata, taka jest różnica wieku między Melissą Mc-
Carthy, a Susan Sarandon, która gra jej babcię.

Podczas kręcenia sceny na skuterach wodnych Me-
lissa McCarthy straciła perukę, którą nosiła, o wartości 
9 000 dolarów.

Susan Sarandon włożyła do butów ziarnka pie-
przu, aby widać było, że chodzenia sprawia jej wiele 
trudu. Na kostkach nosiła specjalne poduszeczki, żeby 
wyglądały na opuchnięte.

Tragiczne życie 
gwiazdy

Pięknie filmowany i wzruszający dziesięciood-
cinkowy serial fabularny, przedstawia kulisy życia 
oraz kariery jednej z najpopularniejszych artystek lat 
60. i 70., nazywanej dziś przez fanów „Białym Anio-
łem polskiej piosenki”, Anny German. W tytułową 
postać znakomicie wcieliła się Joanna Moro.

Anna German legitymowała się dyplomem ma-
gistra geologii Uniwersytetu Wrocławskiego, studia 
ukończyła z wyróżnieniem, ale swoje życie poświę-

ciła śpiewaniu. „Śpiew jest dla mnie radością życia...” 
- mówiła w jednym z wywiadów. 

Obdarzona niezwykłym głosem miała swój 
własny niepowtarzalny styl, z wielkim powodze-
niem występowała w Europie Zachodniej, w kra-
jach obozu socjalistycznego, ale także w USA, 
Kanadzie, Australii. Śpiewała w siedmiu językach, 
zdobywała nagrody, podbijała serca publiczno-
ści. Miała u swych stóp cały świat, a jednocześnie 
była osobą skromną, cichą, niezwykle serdeczną 
i uśmiechniętą.

Zmarła w 1982 roku, w wieku 46 lat, przegrywa-
jąc walkę z ciężką chorobą. 

Serial to jedna z najpopularniejszych produkcji 
ostatnich lat, która okazała się telewizyjnym przebo-
jem nie tylko w Polsce, ale także w Europie. Polska 
premiera odbyła się w lutym 2013 w TVP1. Pierwsze 
trzy odcinki serialu obejrzało średnio 6 mln widzów.

Anna German 
TVN7 piątek 18.55, niedziela 13.55 odc. 1/10
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Włoska 
robota

Wielki 
skok Sztandarowy przykład kina rozrywkowego łączącego 

w sobie ciekawy scenariusz ze sprawną reżyserią, solidnym 
aktorstwem i imponującymi efektami specjalnymi.

Wenecja, John Bridger (Donald Sutherland) rozmawia przez telefon ze 
Stellą (Charlize Theron), swoją córką, obiecując jej, że po raz ostatni podej-
muje się ryzykownej roboty. Wkrótce potem spotyka się z Charliem (Mark 
Wahlberg), wspólnie planują skok, w którym mają zdobyć warte kilkadziesiąt 
milionów dolarów sztabki złota pilnie strzeżone w sejfie. Przy tym nie zamie-
rzają użyć broni. 

Napad idzie jak po maśle, bandyci zaczynają świętować triumf, gdy nagle 
wszystko zaczyna się sypać. Okazuje się, że w ich grupie działa zdrajca, który 
zabija Bridgera i skazuje pozostałych członków grupy na niechybną śmierć.  
On również przywłaszcza sobie cały łup. 

Mija rok, Charlie planuje zemstę. Do tej roboty wynajmuje Stellę, spe-
cjalistkę od włamań do pilnie strzeżonych skarbców, która ma bardzo silną 
motywację, chce pomścić śmierć ojca. Włamanie do systemu komputerowe-
go zarządzającego sygnalizacją świetlną w Los Angeles pozwala bandytom 
wywołać największy korek uliczny w historii miasta. 

Pewnie nie wiesz...
Na potrzeby filmu firma BMW – producent samochodu – dostarczyła 32 eg-

zemplarze mini cooperów, z których większość została zniszczona.
Trzy najbardziej efektowne fragmenty filmu: pościg łodziami po kanałach 

weneckich, napad na furgon przewożący złoto oraz akrobacje z udziałem heli-
koptera zostały zrealizowane bez uciekania się do cyfrowych sztuczek.

Film zarobił w kinach na świecie 290 milionów dolarów, kosztował 60 milio-
nów.

Ogromny plan filmowy, odtwarzający metro, zbudowano w hangarze, który 
był wykorzystywany do przetrzymywania promów kosmicznych.

Większość wyczynów kaskaderskich w samochodach aktorzy wykonali sami. 

Włoska robota
Super Polsat piątek 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 obce
Jedną z grup antroponimów łomżyń-

skich tworzą tzw. nazwiska obce. Należą 
do nich nazwiska obcego pochodzenia 
(np. białoruskie, germańskie, litewskie) 
pojawiły się one w polskich źródłach już 
w drugiej połowie XIII wieku. Najczę-
ściej określały one przybyszów, którzy 
osiedlili się na ziemiach polskich, głów-
nie w miastach. Nazwiska takich osób-
zwykle powstawały na obcym gruncie 
językowym, co oznacza, że pochodziły 
one np. od rzeczowników białoruskich, 
germańskich, litewskich itd., jak np.:

GAWKOWSKI: Piotr Gawkowski 
1896, KS 322; nazwisko utworzone 
prawdopodobnie od łac. Gallus i Gaulus 
o etymologii do końca niewyjaśnionej; 
zestawia się z irlandzkim Calleh ‘Galij-
czyk’, z celtyckiego ghas-los ‘przybysz, 
obcy’, z łac. gallus ‘kogut’ lub od hebr. 
Gerber ‘mąż, wojownik’ (za: SEM cz. 2, 
s. 44) formantem -owski[18].

JAGIELCZYK: Andrzej Jagiel-
czyk1627, LBŁ 290; nazwisko utwo-
rzone od n. os. Jagielko, Jagielo<lit. jega 
‘siła, moc’ (za: SHNO t. I, s. 126).

JEG(I)ER: Mikołaj Jeger 1829, KAUŁ 
195; nazwisko utworzone od niem. jege-
re, jeger ‘myśliwy’ (za: SEM cz. 5, s. 115) 
[6].

Postać obcego  nazwiska Jeger zmie-
niono pod wpływem gwary mazowiec-
kiej na Jegier, w którym utrwalono wy-
mowę miękkiego g przed samogłoską.

PUCHALAK: Ignacy Puchalak1724, 
LBŁ 327; nazwisko utworzone prawdo-
podobnie od błr. puchal ‘człowiek na-
dęty’; też od puchacz, gw. puchała (za: 
SEM cz. 1, s. 243) formantem -ak.

WILIMCZYK: Marcin Wilimczyk pie-
karz w Łomży zamieszkały 1818; APŁ, 
18; nazwisko utworzone od germ. im. 
Wilhelm, to od wil- ‘chęć, wola’ +  helm 
’hełm’ (za: NP2, s. 682) formantem -yk 
[9]

Nazwiska obcego pochodzenia po-
świadczają położenie geograficzne 
i administracyjne Łomży, jej historię 
polityczną i wielonarodowościowy cha-
rakter na przestrzeni wieków. Szczegól-
nie widać to w nazwiskach i imionach 
łomżyńskiej ludności prawosławnej (np. 
Aleksy Cholin syn Szymona starszy pi-
sarz rezerwy 14 Ołonieckiego Pułku 
Piechoty zamieszkały w mieście Łomży 
1894, AUŁS 11; Grzegorz Filipow szere-
gowy Kałużskiego Pułku Piechoty zmarł 
na zapalenie płuc 1865, AZPśT 8; Eliasz 
Frołow kanonier 2 Brygady Artylerii 
Polowej zmarł na zapalenie płuc 1860, 
AZPśT 10; Wasyl Krawcow syn Nikity 
radca tytularny dozorca Ostrołęckiego 
sklepu spożywczego 1880, AUPśT 15), 
ludności ewangelickiej (np. Jan Agart 
Rękawicznik 1843, KUŁ 202; może na-
zwisko utworzone od im. Agata, z łac. 
Agatha w zn. ‘dobra’ (por. NP1, s. 2; Joan 
Genterz profesyi powroznik w Łomży 
zamieszkały Ewangelik 1836, KUŁ 198; 
nazwisko utworzone od niem. n. os. 
Gand, Ganter(za: NP1, s. 216; Fryderyk 
Krygier kapelusznik Ewangelik 1836, 
KUŁ 102; nazwisko utworzone od n. os. 
Krügel, ta od ap. Krug‘dzbanek’ (NP1, s. 
469) czy żydowskiej(np. Leyzer Hersz-
kowicz Kusielowiczkrawiec 1836, APL 
z. 169; nazwisko utworzone od im. żyd. 
Kusiel, Kusil, zdrobnienia od Jakutiel, 
Jakusiel (za: SEM cz. 7., s. 12) forman-
tem -owicz; Salomea Meer1896, KS; na-
zwisko utworzone prawdopodobnie od 
żyd. im. Meer (za: AŻP s. 57) lub śrw-
niem. meier, meiger ‘dzierżawca, zarząd-
ca, gospodarz’ (za: SEM cz. 5., s.172; 
Judka Notkowicz1809, KAUŁ 275; na-
zwisko utworzone od żyd. im. Natan 
(Notko) (za: AŻP s. 158) formantem 

-owicz). Jej przedstawiciele współtwo-
rzyli w przeszłości społeczność miejską 
Łomży, a ich potomkowie żyją w tym 
mieście do dziś.

(Więcej przykładów na stronie:www.
name.lomza.pl i w kolejnej części arty-
kułu o łomżyńskiej antroponimii.)

DOBROWOLSKI: Feliks Dobrowolski 
przechrzta 1809, KAŚŁ 37; 1809 KAUŁ 
219; nazwisko utworzone od n. msc. 
Dobrawola w powiecie pińskim, ełckim, 
mławskim lub Dobrowola w pow. augu-
stowskim, maryampolskim (za: NMK s. 
108) lub od wyrażenia dobra wola for-
mantem -ski [33].

Forma żeńska: Aniela Dobrowolska 
przechrzta 1782, KACŁ 193.

(DOBRZYCKI) Forma żeńska: Mar-
cella Dobrzycka 1873, KAŚŁ 27; nazwi-
sko utworzone od n. msc. Wlkp: Do-
brzyca, kal., gm. Dobrzyca (za: SEM cz. 
3. s. 37) formantem -cki [10].

DODA: Anna Doda 1814, KAZŁ 25; 
nazwisko utworzone od dodać lub od 
psł. dodъ ‘starszy członek rodziny’; wy-
razu gw. dodek ‘dziadek’ (za: NP1, s. 
139) [27].

DOŁĘGA: Marianna Dołęga 1887, 
KOPŁ 82; nazwisko utworzone od dołę-
ga, z ps. ‘człowiek sprawny, zaradny’ (za: 
SEM cz.1, s. 54); także od zawołania do 
Łęga! hipotetycznie stanowiącego pro-
klamację eliptyczną przyimkową o cha-
rakterze wojskowym (za: SEM cz. 6, s. 
13); też od wyrazu dołęga, dołęka ‘siła, 
przemoc, dostatek; człowiek silny’ (za: 
SHNO t. I, s. 76) [13].

(DOŁĘGOWSKI) Forma żeńska: Ju-
lianna Dołęgowska 1761, KAUŁ 283; 
nazwisko utworzone od n. msc. Dołę-
gi (za: SHNO t. I, s. 76), np. Maz. gm. 
Szczuczyn, formantem -owski [10].

(DOMAŃSKI) Forma żeńska: Ewa 
Domańska 1875, KAŚŁ 75; nazwisko 
utworzone od n. msc. Krpłd: Doma-
niż, zamoj., gm. Łaszczów (za: SEM cz. 
3, s. 38); też od n. os. Doman, Duman 
< im. Damian lub od n. msc. Domanice 
w pow. siedleckim, krotoszyńskim (za: 
NMK s. 110) formantem -ski [23].

(DOMASZEWSKI) Forma żeńska: 
Antonina Domaszewska 1865, KAZŁ 
187; nazwisko utworzone od n. msc. 
Śl.: Tomaszowice, Domaszowice, dziś 
Domaszowice, opol., gm. Domaszowi-
ce (za: SEM cz. 3, s. 38) formantem -ski 
[4].

DOROCH: ApolinaryDoroch garn-
carz 1875, KAŚŁ 5; nazwisko utworzo-
ne od im. wsł. Doroch (cerk. Dorofiej) 
(za: SHNO t. I, s. 78) [9].

(DREWNOWSKI) Forma żeńska: 
Drewnowska wdowa 1754, LMŁ 1854; 
nazwisko utworzone od n. msc. Drew-
no, Drewnowo (za: SHNO t. I, s. 79) 
formantem -ski [1].

DROZDOWSKI: Szymon Droz-
dowski 1809, KAUŁ 197; nazwisko 
utworzone od n. msc. Wlkp: Drozdowo, 
dziś Drozdów, koniń., gm. Świnice Wa-
reckie; Maz. Drozdowo, łomż., gm. Piąt-
nica (za: SEM cz. 3, s. 39) formantem 
-ski [46].

Forma żeńska: Marianna Drozdow-
ska 1766, KAUŁ 698.

DROZENC(Z)KI//DROZĘCKI: Jo-
hannes Drosenczki de districtu Lomzen-
si 1561, RTA s. 183; Andrzej Drozęcki 
1611, MBŁ 900; nazwisko utworzone 
prawdopodobnie od n. msc. Maz. łomż.: 
Drożęcino, dziś Drożęcin Lubiejewo, 
gm. Piątnica (za: SEM cz. 3, s. 39) for-
mantem -cki [3].

Forma żeńska: Dorota Drozęcka 
1635, LBŁ 1087; Małgorzata Drozęczka 
1640, LBŁ 1681.

DUCHNOWSKI: Sebastian Duchnow-
sky 1610, MBŁ 462; nazwisko utworzo-
ne od n. msc. Duchny łomż., gm. Śnia-
dowo (za: SHNO, t. I, s. 81) formantem 
-owski [80].

Forma żeńska: Zofia Duchnowska 
1637, LBŁ 1352.

DUDA: Dorota Duda 1644, LBŁ 
2055; nazwisko utworzone od dudać 
‘wydawać niski głos, grać na dudach’ (za: 
SEM cz. 1. s. 59), też od duda ‘piszczał-
ka’, ‘głuptas’ (za: SHNO t. 1, s. 81) [9].

Forma żeńska: Elżbieta Dudzianka 
1695, KAŚŁ 158.

DUDEK: Agnieszka Dudek 1625, 
LBŁ 26; nazwisko utworzone od wyra-
zu dudek ‘gatunek ptaka od dźwiękona-
śladowczego du! du!’ (za: SEM cz. 1, s. 
59) [11].

DUDZI(E)ŃSKI: Jan Dudziński 1689, 
nazwisko utworzone może od gw. du-
dyk ‘dudarz’ (za: NP1, s. 156) lub por. 
Duda [48].

Forma żeńska: Dudzieńskiey dziecię 
1700, LMŁ 81.

DYBO(W)SKI: Franciszek Józef Dy-
bowski przechrzta 1784, KACŁ 389; 
nazwisko utworzone od n. msc. Maz.: 
Dybowo, dziś Dybów-Kolonia, warsz., 
gm. Radzymin (za: SEM cz. 3, s. 41) for-
mantem -ski [1].

Forma żeńska: Anna Dybowska 
1809, KAUŁ 245; KAZŁ 192.

DYLEWSKI: Grzegorz Dylewski żoł-
nierz dymisyonowany 1865, KAZŁ 158; 
nazwisko utworzone od n. msc. Maz.: 

Podaj mi swoje nazwisko,  
a powiem Ci czyś z Łomży (cz. 6)
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Dylewo, dziś Dylew, rad., gm. Mogielni-
ca; Dylewo, ostroł., gm. Sypniewo (za: 
SEM cz. 3, s. 41) formantem -ski [4].

Forma żeńska: Walentyna Dylewska 
1872, KAŚŁ 27.

DYMICKI: Tomasz Dymicki 1789, 
KACŁ 996; nazwisko utworzone może 
por. Dymczyk formantem -cki [8].

Forma żeńska: Łucja Dymiszczanka 
1696, KAŚŁ 179.

DZIEDZICKI: Łukasz Dziedzicki 
1749, LBŁ 629; nazwisko utworzone 
od n. msc. Maz.: Dziedzice, płoc., gm. 
Bielsk (za: SEM cz. 3, s. 42) formantem 
-cki [31].

Forma żeńska: Konstancja Dźiedźic-
ka 1742, LBŁ 94.

DZIEKOŃSKI: Stanisław Kostka 
Dziekonski 1795, KACŁ 1713; nazwi-
sko utworzone od n. msc. Dziekonie 
(za: SHNO t. I, s. 85) formantem –ski 
lub od dziekański ‘należący do dziekana’ 
(za: NP1, s. 169) [35].

Forma żeńska: Scholastyka Dzie-
końska 1793, KACŁ 1419.

DZIEMIAN: Ignacy Dziemian 1866, 
KAZŁ 223; nazwisko utworzone praw-
dopodobnie od im. Dziemianko (wsł. 
Demian, cerk. Damian) (za: SHNO t. I, 
s. 85) [7].

DZIENISZEWSKI: Aleksander Dzie-
niszewski 1896, KS; nazwisko utwo-
rzone od im. Dionizy; wsł. im. Denis, 
Denisz, Dynisz (za: NP1, s. 134-135) 
formantem –ewski [34].

Forma żeńska: Anna Dzieniszewska 
1868, KAŚŁ 30.

DZIERZGOWSKI: nob. Petrus Dzierz-
gowski s. canonici Wolislawski…et pra-
ediis M. S. Lomzensibus et Wiznensibus 
1537, RTA s. 4; nazwisko utworzone od 
n. msc. Dzierzgowo ciech., gm. Dzierz-
gowo (za: NP1, s. 171); też Dzierz-
gi Maz. łomż. gm. Nowogród (por. 
NWHS, s. 107) [19].

DZIĘGIELEWSKI: Stanisław Dzięgie-
lewski 1866, KAZŁc 24; nazwisko utwo-
rzone od n. msc. Dzięgielewo płoc., gm. 
Gozdowo (za: NP1, s. 153); Dzięgiele 
Maz. łomż., gm. Stawiski (por. NWHS, 
s. 107) formantem -ski  [21].

Forma żeńska: Katarzyna Dzięgie-
lewska 1789, KACŁ 984.

DZIKO(W)SKI: Wincenty Walen-
ty Dzikowski 1791, KACŁ 1147; Paweł 
Dzikoski 1794, KACŁ 1530; nazwisko 
utworzone od n. msc. np. Młp.: Dzików, 
tarnob., gm. Tarnobrzeg (za: SEM cz. 3, 
s. 43) formantem -ski [3].

Forma żeńska: Janina Dzikowska 
1792, KACŁ 1383.

DZWONKO(W)SKI: Stanislaus 
Dzwonkowski de districtu Lomzensi 
1560, RTA s. 157; 1561, RTA s. 191; na-
zwisko utworzone od n. msc. Dzwonki, 
Dzwonkowo ostroł., gm. Czerwin (za: 
SHNO t. 1, s. 88) formantem -ski [8].

Forma żeńska: Alexandra z Grocho-
walskich Dzwonkoska 1810, KAZŁ 398.

(ELIASZ) Forma żeńska: Beyla z Elia-
szow, żona Idzka Wigdorowicza Perły 
1828, APŁ z. 169; nazwisko utworzone 
od hebr. im. Eliasz ‘Jahwe jest moim Bo-
giem’ (za SEM cz. 2, s. 33) [11].

FALKA: Walenty Falka 1721, LBŁc 
153; nazwisko utworzone moż od: Falko 
–od członu Chwali- < ps. xvaliti ‘chwalić, 
sławić, dziękować’ (za: SEM cz. 1, s. 34); 
też od im. wsł. Falko (za: SHNO t. I, s. 
89) [3].

Forma żeńska: Jadwiga Falcanka 
1731, LBŁ 44.

FALKOWSKI: Jakub Falkowski 1742, 
LBŁ 67; nazwisko utworzone od n. msc. 
Wlkp: Chwalikowo, Chwałkowo, dziś 
Chwałkowo, leszcz., gm. Krobia; Chwał-
kowo, dziś Fałkowo, pozn., gm. Lubowo 
( za: SEM cz. 3, s. 26) formantem –ski 
lub od Falk < zdrobnienia od im. Wa-
lenty formantem -owski, też od n. os. 
Chwałek z realizacją grupy nagłosowej 
chw- jako f- (za: NMK s. 121) forman-
tem -owski [14]. 

Forma żeńska: Marianna Falkowska 
1707, LBŁ 1041.

FERENC: Szymon Ferenc 1621, LBŁ 
1565; nazwisko utworzone od węg. Fe-
renc (węg. przeróbka im. Franciscus) 
(za: NP1, s. 190) [15]. 

Forma żeńska: Maryanna Ferenców-
na 1808, KAZŁc 54.

FIEDOR: Fiedor chłop 1730, LMŁc 
513; nazwisko utworzone od chrześ. im. 
Teodor (za: SEM cz. 2, s. 127) forman-
tem -owicz [1].

Forma żeńska: Tekla Fiedorowna 
1742, LBŁ 92.

FIEDOROWICZ: Jan Fiedorowicz 
1700, KAŚŁ 239; nazwisko utworzone 
od por. Fiedor [12].

FIGURSKI: Hieronim Figurski wy-
robnik 1868, KAZŁ 146; nazwisko 
utworzone od wyrazu figura ‘kształt; po-
sąg; osoba’ (za: NP1, s. 192) formantem 
-ski [2].

FILIPKOWSKI: Adam Filipkowski 
wyrobnik 1869, KAZŁ 107; nazwisko 
utworzone od n. msc. Filipki łomż., gm. 
Kolno (za: NP1, s. 194) [144].

Forma żeńska: Scholastyka i Julian-
na Filipkowskie 1773, KAUŁ 1217.

FILIPOWICZ: Kazimierz Filipowicz 
1751, LBŁ 741; nazwisko utworzone od 
por. Filip (za: NMK s. 123) formantem 
-owicz [7].

Forma żeńska: Rozalia Filipowi-
czowna 1810, KAZŁ 387.

FILOCH: Benedykt Filoch 1632, LBŁ 
890; nazwisko utworzone może od n. 
msc. Maz. łomż. Filochy ostroł., gm. 
Czerwin [6].

FILTR: Helena Filtr 1868, KAZS 147; 
nazwisko utworzone od niem. n. os. Fil-
ter ta od śrdniem. vilter ‘rzemieślnik wy-
twarzający wyroby z filcu, kapelusznik’ 
(za: NP1, s. 543) [1].

FRANKO(W)SKI: Aleksander Fran-
kowski 1878, KOPŁ 48; nazwisko utwo-

rzone od n. msc. Franki gm. Kobylin Bo-
rzymy [10].

Forma żeńska: Agnieszka Frankoska 
1808, KAŚŁ 11.

FRĄCKIEWICZ: Julianna Frąckiewicz 
1876, WPRŁ 208; nazwisko utworzo-
ne prawdopodobnie od im. Frącek, na-
zwisko utworzone od im. Franciscus od 
germ. n. etnicznej Frank z łac. przyrost-
kiem -iscus; pierwotne znaczenie franci-
scus ‘pochodzący z plemienia Franków’ 
(za: SEM cz. 2, s. 42) [47].

FREYMAN: Jan Karol Freyman in-
tendent magazynów w Departamencie 
Łomżyńskim 1809, KAUŁ 303; 1810, 
KAUŁ 323; nazwisko nie występuje 
w NMK, SEM, SHNO; nazwisko com-
positio utworzone od wyrazu niem. 
frei ‘wolny, uwolniony’ + wyrazu niem. 
Mann ‘człowiek, mąż’ (formant nazwi-
skotwórczy) (SEŻ s. 115) [2].

FRYDMAN: Nochym Frydman kra-
wiec 1831, APŁ z. 169; nazwisko pocho-
dzenia germ. (Fredeman); utworzone 
od por. Fryc (za: SEM cz. 5. s. 57) [2].

FUNK: Tadeusz Funk stróż 1875, 
KAŚŁ 35; nazwisko utworzone od śrw-
niem. wyrazu vunke ‘iskra’; od XIII w. 
także w znaczeniu ‘mały, pełen życia, 
ruchliwy, łatwo unoszący się gniewem 
człowiek’ (za: SEM cz. 5, s. 60) [1].

GACKI: Józef Gacki 1728, LBŁ 594; 
nazwisko utworzone od n. msc. Gać, 
dziś Gać Kaliska, kal., gm. Koźminek; 
Maz. łomż.: Gać, gm. Łomża (za: SEM 
cz. 3, s. 45); też Gackie gm. Grajewo 
(por. NWHS, s. 109) formantem -cki 
[8].

Forma żeńska: Katarzyna Gatska 
1618, LBŁ 970.

GADOMSKI: Szymon Gadomski 
1790, KACŁ 1001; nazwisko utworzone 
od n. msc. Gadomiec, dawniej Gadom 
ostroł. gm. Krzynowłoga Mała (za: NP1, 
s. 211) [24].

Forma żeńska: Elżbieta Marianna 
Gadomska 1783, KACŁ 269.

GAJEWNIK: Dorota Gaiewnik 1611, 
MBŁ 911; nazwisko utworzone może 
od wyrazu gajewnik ‘gajowy, leśniczy’ 
(za: SW cz. I, s. 329 lub od gajówka (za: 
NP1, s. 212) formantem -(n)ik [10].

GAJEWSKI: Grzegorz Gaiewski 
1733, LBŁ 81; nazwisko utworzone od 
n. msc. Wlkp: Gaj, pozn., gm. Śrem; Ga-
jew, płoc., gm. Witonia; Młp: Gaj, krak., 
gm. Mogilany (za: SEM cz. 3, s. 45) for-
mantem -ski [17].

Forma żeńska: Ewa Gajewska 1743, 
LBŁc 186.

(GALICKI) Forma żeńska: Magda-
lena Galicka 1820, KAZŁ 136; nazwi-
sko utworzone od n. msc. Wlkp: Gali-
ce, wieś w parafii Bedlno, dziś zaginiona; 
Galiczyce, dziś Galczyce, koniń., gm. 
Wierzbinek (za: SEM cz. 3, s. 45) for-
mantem -cki [1].

GALIŃSKI: Adolf Galiński nauczyciel 
1871, KAŚŁ 26; nazwisko utworzone od 

n. msc. Maz: Galiny Duże , skiern., gm. 
Biała Rawska (za: SEM cz. 3, s. 45) for-
mantem -ski [18].

GAŁA: Agnieszka Gała 1641, LBŁ 
1743; nazwisko utworzone od wyrazu 
gała, ps. gala, galьka ‘kulka’ (za: SEM 
cz. 1, s. 70); też od im. Gaweł, łac. Gal-
lus, Gaulus, imię o niejasnej etymologii, 
zestawiane z irl. Calleh ‘Galijczyk’; celt. 
ghas-los ‘przybysz, obcy’; łac. gallus ‘ko-
gut’ (za: SEM cz. 2, s. 44).

GAŁĄZKA: Bogusław Gałązka 1468, 
ŁT. II 534; nazwisko utworzone od wy-
razu gałązka (za: SEM cz. 1, s. 70) [26].

GAŁCZYK: Jan Gałczyk 1732, LBŁ 
52; nazwisko utworzone od por. Gała 
formantem -(cz)yk [25].

Forma żeńska: Janowa Gałczykowa 
1740, LMŁ 903.

GAŁECKI: Łukasz Gałecki 1757, LBŁ 
1330; nazwisko utworzone od n. msc. 
Wlkp: Gałki, wieś w dawnej ziemi łę-
czyckiej, dziś zaginiona; Maz: Gałki, 
płoc., gm. Mała Wieś (za: SEM cz. 3, s. 
46) formantem -cki; też od n. os. Gała 
formantem -cki (za: NMK s. 129) [3].

Forma żeńska: Teresa Jadwiga Ga-
łecka 1790, KACŁ 1105.

GARDOCKI: Franciszek Gardocki 
ekonom Panien Benedyktynek 1809, 
KAUS 185; nazwisko utworzone od 
Maz. łomż. n. msc. Gardoły gm. Stawi-
ski (NP1, s. 219) formantem -cki [31].

GAWECKI: Jan Gawecki 1869, KAŚŁ 
28; może nazwisko utworzone od im. 
Gaweł formantem -ecki. N. niejasna [4].

Forma żeńska: Antonina Innocenta 
Klementyna Gawecka 1875, KAŚŁ 2.

GAWEK: Albert Gawek 1622, LBŁ 
1659; nazwisko utworzone od im. Ga-
weł, z łac. Gallus, Gaulus, im. o niejasnej 
etymologii, zestawia się z irlandzkim 
Calleh ‘Galijczyk’; z celtyckim ghas-los 
‘przybysz, obcy’; z łac. Gallus od n. re-
gionu Galia; z łac. gallus ‘kogut’ (za: 
SEM cz. 2, s. 44) [34].

GAWĘDZKI: Piotr Gawędzki 1757, 
LMŁ 2100; nazwisko utworzone od n. 
msc. Gawęda (za: SHNO t. I, s. 93) [17].

GAWKOWSKI: Piotr Gawkowski 
1896, KS 322; nazwisko utworzone 
prawdopodobnie od łac. Gallus i Gaulus 
o etymologii do końca niewyjaśnionej; 
zestawia się z irlandz-
kim Calleh ‘Galijczyk’, 
z celtyckiego ghas-
-los ‘przybysz, 
obcy’, z łac. gal-
lus ‘kogut’ lub od 
hebr. Gerber ‘mąż, 
wojownik’ (za: SEM 
cz. 2, s. 44) formantem 
-owski [18].

Forma żeńska: 
Katarzyna Gaw-
kowska 1765, 
KAUŁ 677.

MAŁGORZATA K. 
FRĄCKIEWICZ 

t
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O tym się nie mówi

Intymne  
wyzn(w)ania

Są takie tematy o których chcielibyście wiedzieć wszyst-
ko, ale boicie się zapytać? W tym programie nie ma niewłaści-
wych pytań. To właśnie tu można rozmawiać o wszystkim. Ile 
miesięcznie zarabia chippendale? Co jest największą pokusą 
duchownych? Ile czasu potrzebuje drag queen na przemianę? 
Gdzie swoje ubrania kupują karły?

Bohaterami „O tym się nie mówi” są m.in. osoby 
z zespołem Downa, drag queens, osoby otyłe czy pary żyjące 
w związkach homoseksualnych. W każdym odcinku boha-
terowie odpowiedzą na trudne, intymne pytania dotyczą-
ce sfery seksualności czy różnorodnych społecznych tabu. 
Podzielą się z widzami swoimi doświadczeniami i wiedzą. 

W pierwszym odcinku z pytaniami zmierzą się osoby zma-
gające się z otyłością.

Czym różni się seks osoby chudej i otyłej? Skąd pojawiła się 
nadwaga? Jak reagują przechodnie na osoby mocno otyłe? Na 
każde z tych dosadnych pytań widzowie otrzymają odpowiedź. 
Jedno jest pewne, ci ludzie na co dzień narażeni są nie tylko na 
niewybredne komentarze, ale i zmagania z tuszą, z którą prze-
cież trzeba jakoś funkcjonować w świecie fit i eko.

O tym się nie mówi
TTK piątek 22.00, sobota 20.00 odc. 1

Niedziela 19.25 odc. 2

Sąsiedzi

Wieczna 
balanga

Świeżo upieczeni rodzice, Mac i Kel-
ly, z jednej strony spełniają swój amery-
kański sen, czyli wiodą spokojne życie 
na przedmieściu, z drugiej zmagają się 
z poczuciem końca młodości, sponta-
nicznych imprez i czasu dla przyjaciół. 
Kiedy do domu obok wprowadzają się 
studenci z bractwa Delta Psi Beta, któ-
rym przewodzi charyzmatyczny prezes 
Teddy Sanders (Zac Efron), wydaje się, 
że wreszcie mogą połączyć wszystko. Za 
dnia będą odpowiedzialnymi rodzicami, 
a wieczorami, korzystając z elektronicz-
nej niani, królami parkietu u sąsiadów. 

Imprezy organizowane przez bractwo 
stają się jednak coraz głośniejsze i obie 
strony zaczynają bronić swojego teryto-
rium. Kiedy wyprowadzona z równowagi 
para wzywa policję i wyznacza linię gra-
niczną, rozpętuje się piekło. Rozpoczyna 
się sąsiedzka wojna na śmierć i życie.

Pewnie nie wiesz...
Film, w kinach na całym świecie zaro-

bił 270 milionów dolarów, kosztował 18 
milionów.

Wszyscy aktorzy zgodzili się grać za 
niższe gaże, by zmieścić się w budżecie. 

Małą Stellę grały bliźniaczki Eli-
se i Zoey Vargas, były ciągle radosne, 
uśmiechnięte i ekipa bardzo je lubiła. Gdy 
dziewczynki miały ostatni dzień zdjęć, 
cała obsada aktorska i techniczna, przy-
szła się z nimi pożegnać.

Zac Efron złamał rękę podczas sceny 
walki z Dave'em Franco.

Sąsiedzi
TVN7 sobota 22.15

Ostatni bastion

Więzienna 
bitwa

Generał Irwin (Robert Redford) 
jest legendą amerykańskiej armii, zdo-
był odznaczenia w walce, opublikował 
książki traktujące o sztuce dowodzenia. 
Niestety, jego błyskotliwa kariera zostaje 
nagle przerwana. Generał popełnia fatal-
ny w skutkach błąd, odmawia wykonania 

rozkazu, co w konsekwencji doprowadza 
do śmierci kilku jego podwładnych. 

Sąd wojskowy skazuje go na ciężkie 
więzienie. Szefem więzienia, do którego 
trafia Irwin jest pułkownik Winter ( Ja-
mes Gandolfini). Pułkownik utrzymuje 
dyscyplinę żelazną ręką, wielu jego pod-
opiecznych nie bez powodu twierdzi, że 
jest on sadystą. Dla niego pojawienie się 
w twierdzy legendarnego generała ozna-
cza nadejście czasu wielkiej próby. 

Brutalne metody szefa więzienia 
otwarcie krytykuje Irwin. Wkrótce po 
jego stronie opowiada się wielu więź-
niów. Winter zbyt późno orientuje się, 
że nie zareagował w porę i że ma oto do 
czynienia z regularnym buntem. Nie ma 
doświadczenia w walce, tymczasem jego 
przeciwnik, to zaprawiony w boju zna-
komity strateg. Więźniowie, którym tak 
długo wmawiano, że nigdy nie staną się 
armią, pod wodzą prawdziwego przy-
wódcy udowadniają, że jednak potrafią 
walczyć.

Pewnie nie wiesz...
W trakcie kręcenia filmu w wolnych 

chwilach James Gandolfini grał w szachy, 
a Robert Redford czytał bądź grał w base-
ball.

Zdjęcia, które przywiesza na ścianie 
swojej celi Irwin, były prawdziwymi zdję-
ciami Huntera, syna reżysera Roda Lurie.

W scenie z helikopterem Mark Ruffalo 
grał bez pomocy kaskadera.

W scenie, kiedy Irwin otrzymuje karę 
przenoszenia stosu dużych kamieni, 
Redfordowi dano lekkie, sztuczne kamie-
nie. Aktor postanowił jednak przenosić 
prawdziwe, by scena wyglądała realistycz-
nie.

Redford początkowo nie umiał pra-
widłowo salutować. 20 razy powtarzano 
ujęcie, w którym, grana przez niego postać 
uczy Aguilara... jak poprawnie salutować.

Ostatni bastion
Metro piątek 22.15

Zakładnik z Wall Street

Potworna kasa
Thriller kryminalny w gwiazdorskiej obsadzie. Lee Ga-

tes (George Clooney), zwany „guru Wall Street”, prowadzi 
popularny telewizyjny show, w którym doradza ludziom, 
jak i w co inwestować pieniądze. 

Producentką programu jest Patty Fenn ( Julia Roberts). 
Pewnego dnia do studia nadawanej na żywo audycji wpada 
niespodziewanie Kyle Budwell ( Jack O'Connell), który za 
sprawą wskazówek Lee stracił dorobek całego życia. Zde-
sperowany mężczyzna terroryzuje ekipę, grożąc, że zabije 
prowadzącego, jeśli akcje, w które zainwestował, nie pójdą 
do góry w ciągu doby. Publiczność zamiera z przerażenia, 
a oglądalność show rośnie w rekordowym tempie.

Film Jodie Foster (reżyseria) ma niezłe tempo, solidny 
scenariusz, trzeba też przyznać, że trzyma do końca w na-
pięciu – zwłaszcza że w pewnym momencie do gry włącza 
się policja, której nie interesują negocjacje, a tylko jak naj-
mniejsze szkody podczas pacyfikacji porywacza. 

Pewnie 
nie wiesz...

Postać grana przez Julię 
Roberts początkowo miała 
mieć na imię Nancy.

To George Clooney zasu-
gerował, by główną rolę ko-
biecą zagrała Julia Roberts.

Program telewizyjny na-
zywa się „Money Monster”, 
czyli potworna kasa, taki jest 
zresztą oryginalny tytuł fil-
mu. 

Zakładnik z Wall Street
TV4 niedziela 21.55

to ciekawe
Czy wiedzieliście, że flaming może jeść jedynie z głową zwie-

szoną w dół? Albo że niektóre ślimaki śpią nieprzerwanie przez 
trzy lata?

Pasjonujący program o nieprawdopodobnych umiejętno-
ściach, talentach i zwyczajach zwierząt. O watahach wilków, któ-
rych organizacja jest tak perfekcyjna, że naśladuje ją wojsko. 
Każdy odcinek przybliża trzy gatunki zwierząt, zaś eksperci 
zdradzą zaskakujące fakty o ich życiu i talentach.

Widzowie dowiedzą się m.in., że niedźwiedź polarny 
wcale nie jest biały, a wyszkolony pies może się nauczyć 
prowadzić pojazd. W programie także słów kilka na 
temat krewetek, które zrewolucjonizowały prze-
mysł lotniczy, stając się inspiracją dla nowych 
modeli samolotów. Świnie potrafią rozpoznać 

Zwierzęta doskonałe 

Artysta
z trąbą

zapachy ukryte na kilkunastu metrach pod ziemią. 
Naukowcy zastanowią się, w jaki sposób powstało 
skojarzenie brzydkich zapachów ze świnią, mimo 
że zwierzęta te nie posiadają gruczołów potowych.

„Słonie i orangutany” to temat pierwszego 
odcinka. Słoń jest tak potężny, że jest w stanie po-
pchnąć ciężarówkę. Orangutan ma siłę pięciu męż-
czyzn. Oba te gatunki obdarzone są wielką inteli-
gencją. Jeden z nich może namalować obraz, drugi 
przewidywać przyszłość. Dowiemy się m.in. jak 
słonie komunikują się z resztą stada i w czym tkwi 
sekret ich mechanizmu chłodzenia. 

Skarby cywilizacji indyjskiej

Niezwykła rzeka
Subkontynent indyjski to dla Europejczyków odległy i tajemniczy re-

jon świata. To ogromny tygiel wielu cywilizacji, religii, kultur oraz wspa-
niałych krajobrazów, które były miejscem kilku artystycznych złotych wie-
ków w historii człowieka. 

W trzech częściach seria ta opowiada historię subkontynentu indyj-
skiego.

W pierwszym odcinku odbędziemy niezwykłą wędrówkę wzdłuż rze-
ki Indus, która stała się zalążkiem najstarszych i najbogatszych cywilizacji 
w dziejach ludzkości. Sona Datta, historyk i kuratorka sztuki, podróżuje 
wzdłuż rzeki Indus, aby odkryć skarby i tajemnice zamierzchłej przeszłości 

subkontynentu indyjskiego. Wspólnie z podróżniczką widzowie cofną 
się o 5000 lat do czasów antycznych, aby poznać pierwsze cywiliza-

cje zamieszkujące tereny nad Indusem. 
Kolejne odcinki odkryją przed widzami zapomnianą kulturę 

buddyjską północnego Pakistanu, nadzwyczajną architekturę 
Imperium mongolskiego i wspaniałe świątynie w południo-

wych Indiach.

Skarby cywilizacji indyjskiej
TVP Historia sobota 20.05

Zwierzęta doskonałe
Zoom TV 

sobota 9.10, 10.05 odc. 1 i 2



a to ciekawsze
O tym się nie mówi

Intymne  
wyzn(w)ania

Są takie tematy o których chcielibyście wiedzieć wszyst-
ko, ale boicie się zapytać? W tym programie nie ma niewłaści-
wych pytań. To właśnie tu można rozmawiać o wszystkim. Ile 
miesięcznie zarabia chippendale? Co jest największą pokusą 
duchownych? Ile czasu potrzebuje drag queen na przemianę? 
Gdzie swoje ubrania kupują karły?

Bohaterami „O tym się nie mówi” są m.in. osoby 
z zespołem Downa, drag queens, osoby otyłe czy pary żyjące 
w związkach homoseksualnych. W każdym odcinku boha-
terowie odpowiedzą na trudne, intymne pytania dotyczą-
ce sfery seksualności czy różnorodnych społecznych tabu. 
Podzielą się z widzami swoimi doświadczeniami i wiedzą. 

W pierwszym odcinku z pytaniami zmierzą się osoby zma-
gające się z otyłością.

Czym różni się seks osoby chudej i otyłej? Skąd pojawiła się 
nadwaga? Jak reagują przechodnie na osoby mocno otyłe? Na 
każde z tych dosadnych pytań widzowie otrzymają odpowiedź. 
Jedno jest pewne, ci ludzie na co dzień narażeni są nie tylko na 
niewybredne komentarze, ale i zmagania z tuszą, z którą prze-
cież trzeba jakoś funkcjonować w świecie fit i eko.

O tym się nie mówi
TTK piątek 22.00, sobota 20.00 odc. 1

Niedziela 19.25 odc. 2

Sąsiedzi

Wieczna 
balanga

Świeżo upieczeni rodzice, Mac i Kel-
ly, z jednej strony spełniają swój amery-
kański sen, czyli wiodą spokojne życie 
na przedmieściu, z drugiej zmagają się 
z poczuciem końca młodości, sponta-
nicznych imprez i czasu dla przyjaciół. 
Kiedy do domu obok wprowadzają się 
studenci z bractwa Delta Psi Beta, któ-
rym przewodzi charyzmatyczny prezes 
Teddy Sanders (Zac Efron), wydaje się, 
że wreszcie mogą połączyć wszystko. Za 
dnia będą odpowiedzialnymi rodzicami, 
a wieczorami, korzystając z elektronicz-
nej niani, królami parkietu u sąsiadów. 

Imprezy organizowane przez bractwo 
stają się jednak coraz głośniejsze i obie 
strony zaczynają bronić swojego teryto-
rium. Kiedy wyprowadzona z równowagi 
para wzywa policję i wyznacza linię gra-
niczną, rozpętuje się piekło. Rozpoczyna 
się sąsiedzka wojna na śmierć i życie.

Pewnie nie wiesz...
Film, w kinach na całym świecie zaro-

bił 270 milionów dolarów, kosztował 18 
milionów.

Wszyscy aktorzy zgodzili się grać za 
niższe gaże, by zmieścić się w budżecie. 

Małą Stellę grały bliźniaczki Eli-
se i Zoey Vargas, były ciągle radosne, 
uśmiechnięte i ekipa bardzo je lubiła. Gdy 
dziewczynki miały ostatni dzień zdjęć, 
cała obsada aktorska i techniczna, przy-
szła się z nimi pożegnać.

Zac Efron złamał rękę podczas sceny 
walki z Dave'em Franco.

Sąsiedzi
TVN7 sobota 22.15

Ostatni bastion

Więzienna 
bitwa

Generał Irwin (Robert Redford) 
jest legendą amerykańskiej armii, zdo-
był odznaczenia w walce, opublikował 
książki traktujące o sztuce dowodzenia. 
Niestety, jego błyskotliwa kariera zostaje 
nagle przerwana. Generał popełnia fatal-
ny w skutkach błąd, odmawia wykonania 

rozkazu, co w konsekwencji doprowadza 
do śmierci kilku jego podwładnych. 

Sąd wojskowy skazuje go na ciężkie 
więzienie. Szefem więzienia, do którego 
trafia Irwin jest pułkownik Winter ( Ja-
mes Gandolfini). Pułkownik utrzymuje 
dyscyplinę żelazną ręką, wielu jego pod-
opiecznych nie bez powodu twierdzi, że 
jest on sadystą. Dla niego pojawienie się 
w twierdzy legendarnego generała ozna-
cza nadejście czasu wielkiej próby. 

Brutalne metody szefa więzienia 
otwarcie krytykuje Irwin. Wkrótce po 
jego stronie opowiada się wielu więź-
niów. Winter zbyt późno orientuje się, 
że nie zareagował w porę i że ma oto do 
czynienia z regularnym buntem. Nie ma 
doświadczenia w walce, tymczasem jego 
przeciwnik, to zaprawiony w boju zna-
komity strateg. Więźniowie, którym tak 
długo wmawiano, że nigdy nie staną się 
armią, pod wodzą prawdziwego przy-
wódcy udowadniają, że jednak potrafią 
walczyć.

Pewnie nie wiesz...
W trakcie kręcenia filmu w wolnych 

chwilach James Gandolfini grał w szachy, 
a Robert Redford czytał bądź grał w base-
ball.

Zdjęcia, które przywiesza na ścianie 
swojej celi Irwin, były prawdziwymi zdję-
ciami Huntera, syna reżysera Roda Lurie.

W scenie z helikopterem Mark Ruffalo 
grał bez pomocy kaskadera.

W scenie, kiedy Irwin otrzymuje karę 
przenoszenia stosu dużych kamieni, 
Redfordowi dano lekkie, sztuczne kamie-
nie. Aktor postanowił jednak przenosić 
prawdziwe, by scena wyglądała realistycz-
nie.

Redford początkowo nie umiał pra-
widłowo salutować. 20 razy powtarzano 
ujęcie, w którym, grana przez niego postać 
uczy Aguilara... jak poprawnie salutować.

Ostatni bastion
Metro piątek 22.15

Zakładnik z Wall Street

Potworna kasa
Thriller kryminalny w gwiazdorskiej obsadzie. Lee Ga-

tes (George Clooney), zwany „guru Wall Street”, prowadzi 
popularny telewizyjny show, w którym doradza ludziom, 
jak i w co inwestować pieniądze. 

Producentką programu jest Patty Fenn ( Julia Roberts). 
Pewnego dnia do studia nadawanej na żywo audycji wpada 
niespodziewanie Kyle Budwell ( Jack O'Connell), który za 
sprawą wskazówek Lee stracił dorobek całego życia. Zde-
sperowany mężczyzna terroryzuje ekipę, grożąc, że zabije 
prowadzącego, jeśli akcje, w które zainwestował, nie pójdą 
do góry w ciągu doby. Publiczność zamiera z przerażenia, 
a oglądalność show rośnie w rekordowym tempie.

Film Jodie Foster (reżyseria) ma niezłe tempo, solidny 
scenariusz, trzeba też przyznać, że trzyma do końca w na-
pięciu – zwłaszcza że w pewnym momencie do gry włącza 
się policja, której nie interesują negocjacje, a tylko jak naj-
mniejsze szkody podczas pacyfikacji porywacza. 

Pewnie 
nie wiesz...

Postać grana przez Julię 
Roberts początkowo miała 
mieć na imię Nancy.

To George Clooney zasu-
gerował, by główną rolę ko-
biecą zagrała Julia Roberts.

Program telewizyjny na-
zywa się „Money Monster”, 
czyli potworna kasa, taki jest 
zresztą oryginalny tytuł fil-
mu. 

Zakładnik z Wall Street
TV4 niedziela 21.55
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Dziwna przygoda
Kubusia Puchatka

Gdzie 
jest 
Krzyś?

Kończą się wakacje. Krzyś, najlepszy na 
świecie przyjaciel Kubusia Puchatka, musi 
uświadomić misiowi o bardzo małym rozum-
ku, że od jutra, kiedy pójdzie do szkoły, dużo 
się zmieni i nie będą mogli spędzać razem 
tyle czasu, co do tej pory. To trudne wyzna-
nie nie może mu jednak przejść przez gardło, 
więc zostawia Puchatkowi list. Niestety na 
kartkę rozlewa się miód i wiadomość 
staje się prawie nieczytelna, zwłaszcza 
dla kogoś kto i tak nie umie czytać… 

Puchatek razem z Prosiaczkiem, 
Kłapouchym, Tygryskiem i Kró-
likiem idą po pomoc do Sowy. 
Z rozmazanych słów wyłania się 
nie mające wiele wspólnego 
z oryginałem, za to bardzo nie-
pokojące, przesłanie. Przeraże-
ni przyjaciele dowiadują się, 
że Krzyś poszedł do strasznej 
„Skały” i potrzebuje pomo-
cy. Postanawiają wyruszyć 
na ratunek chłopcu.

Dziwna przygoda 
Kubusia Puchatka

Super Polsat 
sobota 16.30

Tygrys i przyjaciele

Poszukiwanie rodziny
Rozbrykany Tygrysek, sympatyczny Kubuś Puchatek, nieśmiały Prosiaczek, melancholijny Kłapouchy, mądry 

Pan Sowa, wiecznie narzekający Królik i urocze Maleństwo zapraszają do wspólnej zabawy! 
Tygrysek czuje się samotny, mimo że otaczają go przyjaciele, na których zawsze może liczyć, nigdy nie spotkał 

kogoś podobnego do siebie. Przekonany, że gdzieś muszą mieszkać tygrysy, które przyjmą go do swego grona, wy-
rusza na poszukiwanie. Wyprawa nie przynosi spodziewanych rezultatów i rozczarowanie Tygryska jest ogromne. 
Wtedy do akcji wkraczają niezawodni przyjaciele. Udowadniają mu, że są jedną, wielką rodziną. Tygrysek wreszcie 
zrozumie, gdzie jest jego prawdziwy dom i rodzina...

Tygrys i przyjaciele 
TV Puls2 sobota 11.55
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       Potwory i spółka

  Straszenie dzieci
Monstropolis to nietypowe miasto – zamiesz-

kują je bowiem potwory. W fabryce strachu „Po-
twory i spółka”pracuje niezawodny duet – mistrz 
straszenia Sulley oraz jego najlepszy przyjaciel, 
gadatliwy Mike Wazowski. 

Sulley i Mike co noc udają się do świata ludzi, 
by tam straszyć dzieci. Im bardziej maluch się boi 
i im głośniej krzyczy, tym lepiej, ponieważ ich krzyki przetwarzane są na energię dla 
miasta. Podczas swojej pracy potwory starają się za wszelką cenę unikać bezpośrednie-
go kontaktu z dziećmi. Uważają bowiem, że są one toksyczne.

Potwory i spółka, TV Puls2 sobota 18.15, niedziela 11.35
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Uroczysta sesja Rady Miasta rozpoczę-
ła wydarzenia jubileuszowego roku 
480-lecia praw miejskich Grajewa. 
Samorządowcy z przewodniczącą 
Rady Haliną Muryjas-Rząsą i burmi-
strzem Dariuszem Latarowskim na 
czele podejmowali z tej okazji grono 
znakomitych gości. Urząd Marszał-
kowski reprezentował Marek Olbryś, 
wicemarszałek województwa podla-
skiego.

 - Chciałem w imieniu samo-
rządu województwa, w imieniu  
pana marszałka Artura Kosickie-
go i wszystkich radnych, przede 
wszystkim obecnej tu pani Wan-
dy Mieczkowskiej, złożyć po-
dziękowania za wiele lat pracy 
dla dobra wspólnego. Liczę, że 
w przyszłości Grajewo będzie się 
bardzo dobrze rozwijało Z no-
stalgią wspominam czas, gdy ra-
zem tworzyliśmy województwo 
łomżyńskie, ale w nowych uwa-
runkowania administracyjnych 
możemy również  wypełniać 
swoje marzenia i żądania co do 
jakości życia. Myślę, że Grajewo 
ma   przed sobą dobrą przyszłość 
zwłaszcza, że nasz rząd, moja for-
macja polityczna, stwarza takie 
warunki. Korzystajmy z nich. 

Bądźmy dumni z tego, kim jeste-
śmy i realizujmy zamierzenia. że-
byśmy byli zadowoleni z tego, co 
robimy – powiedział wicemar-
szałek Marek Olbryś.

Grajewo ma wielu przyjaciół, 
jak się okazało. W uroczysto-
ści, obok wicemarszałka, wzię-
li udział m. in. minister edukacji 
Dariusz Piontkowski, posłowie 
Mieczysław Kazimierz Basz-
ko, Kazimierz Gwiazdowski, 
Lech Antoni Kołakowski, Stefan 
Krajewski, Paweł Krutul i Jaro-
sław Zieliński, wojewoda Boh-
dan Paszkowski i wicewojewoda 
Marcin Sekściński, radna Sejmi-
ku Wanda Mieczkowska, przed-
stawiciele licznych instytucji 
i organizacji, zaprzyjaźnionych 
samorządów. Specjalnym gestem 
samorządowców było zaprosze-
nie grajewian, którzy mają wiel-
kie zasługi dla rozwoju miasta 
(np. dawnych burmistrzów i rad-
nych czy  wieloletniego dyrek-
tora Zakładów Płyt Wiórowych 
Jana Kowalskiego) oraz tych, 
którzy realizują kariery zawodo-
we w innych stronach. Należą do 
nich np. profesor Anna Olszew-
ska z białostockiej filii Uniwer-

sytetu Muzycznego im. Chopi-
na w Warszawie czy kompozytor 
Antoni Czajkowski.    

Uczestnicy uroczystej sesji 
w Grajewskim Centrum Kultu-
ry najpierw zanurzyli się w prze-
szłości za sprawą dra Tomasza 
Dudzińskiego, który otworzył 
kilka „Kart z historii miasta”.

- Zaczniemy „biblijnego” po-
chodzenia nazwy: „Graj, Ewo!”. 
To jednak legenda nie mająca 
nic wspólnego z faktami. Tak na-
prawdę nazwa wywodzi się od 
Jaćwingów, którzy w ten sposób 
nazywali starorzecze lub jeziorzy-
sko. Z czasem pojawiły się okre-
ślenie „Grajwy”, skąd już pro-
sta droga do Grajewa. Pierwsza 
wzmianka o rybakach obrabo-
wanych nad jeziorem Grajwy po-
chodzi z 1405 roku. W 1426 ma-
zowiecki książę Janusz nadał te 
tereny Janowi z Białowieży, który 
z czasem przyjął nazwisko „Gra-
jewski”. Ponad 100 lat później, 
w 1540 roku, jego potomkowie 
Stanisław i Bartłomiej przekona-
li króla Zygmunta Starego, że osa-
da zasługuje na prawa i przywileje 
miejskie. W ten sposób powstało 
pierwsze w Ziemi Wiskiej miasto 

prywatne. Wąsosz czy Radziłów 
były bowiem miastami królew-
skimi – mówił historyk.

Historia Grajewa biegła zako-
lami. Miasto nie rosło zbyt szybko. 
Pod koniec XVII wieku miało tyl-
ko 35 dorosłych mieszkańców pła-
cących podatek pogłówny. Zasad-
nicza zmiana dokonała się dopiero 
w XIX wieku, gdy powstał szlak 
drogowy Petersburg – Warszawa, 
a potem także kolejowy do Kró-
lewca. Do ciekawostek podkreśla-
nych przez Tomasza Dudzińskie-
go należy m. in. wielokulturowy 
charakter Grajewa (sesja odby-
wała się w dawnej synagodze) czy 
posiadania posła już w początkach 
odrodzonej w 1918 roku Polski. 
Był nim szewc Jan Zyskowski. 

W teraźniejszość  przenie-
śli uczestników sesji przewod-
nicząca Halina Muryjas-Rząsa 
i burmistrz Dariusz Latarowski. 
W obszernych wystąpieniach 
przedstawili stan miasta i zamie-
rzenia rozpisane aż do jubileuszu 
500-lecia w 2040 roku. Jak poin-
formowała Halina Muryjas-Rzą-
sa Grajewo liczyło (na koniec 
2029 roku) 20 935 zameldowa-
nych mieszkańców.

-To miejsce, gdzie wciąż za-
chodzą dobre zmiany - podkre-
śliła z dumą.

Burmistrz Dariusz Latarow-
ski swoją prezentację określił 
jako „Grajewo 4.8.0”,  perspek-
tywie „5.0.0”. Plany rozpisał na 
20 „wyzwań”, wśród których jest 
m. in. gazyfikacja miasta łącznie 
z produkcją w miejskiej ciepłow-
ni energii elektrycznej z wyko-
rzystaniem właśnie tego paliwa. 
Powstaną nowe ulice „otwiera-
jące” tereny pod inwestycje i bu-
downictwo mieszkaniowe. 

- Nie staramy się zostać istot-
nym ośrodkiem przemysłowym, 
ale miastem  dobrym do miesz-
kania – bezpiecznym, z dobrą 
edukacją, miejscami do wypo-
czynku i rekreacji – powiedział 
burmistrz Dariusz Latarowski. 

Wielokrotnie podkreślał też 
słowo „współpraca”. Dotyczy ono 

w Grajewie relacji miejskiego sa-
morządu z rządem, parlamenta-
rzystami, samorządami, służbami  
uczelniami, przedsiębiorcami, 
organizacjami obywatelskimi. 

- Szukamy wszędzie ludzi, 
którzy pomogą nam rozwoju – 
dodał burmistrz.

Życzenia, gratulacje i upo-
minki (przeważnie natury arty-
stycznej) przekazał społeczności 
Grajewa minister Dariusz Piont-
kowski nawiązując do hasła pro-
mocyjnego miasta „Grajewo za-
wsze po drodze”.

- Mam nadzieję, że to jest do-
bra droga wiodąca ku rozwojowi. 
Cieszę się, że pan burmistrz wy-
raźnie widzi konieczność wielo-
stronnej współpracy. Dopiero ta 
synergia daje szanse na rozwój na 
dużą skalę – stwierdził. 

Miłe słowa przekazali graje-
wianom także posłowie Jarosław 
Zieliński, Kazimierz Gwiazdow-
ski, Mieczysław Baszko, Stefan 
Krajewski i Paweł Krutul, woje-
woda Bohdan Paszkowski, wice-
marszałek Marek Olbryś, staro-
sta grajewski Waldemar Remfeld, 
sąsiedzi z gminy Prostki. Wszyscy 
zgodnie chwalili samorządow-
ców z Grajewa za umiejętności 
współpracy dla dobra wspólnego 
raz łącznie starań o zachowanie 
tożsamości i tradycji z podejmo-
waniem współczesnych wyzwań. 

Grajewska Rada Miasta przy-
jęła też jednomyślnie uchwałę 
oddającą hołd dawnym miesz-
kańcom.           

Do Grajewa zawsze po drodze 

100-letnia tradycja zobowiązuje

ul. M.C. Skłodowskiej 1 Łomża
ul. Sikorskiego 27  Łomża
ul. Sienkiewicza 2 Łomża
ul. Bernatowicza 6 Łomża
ul. Kołłątaja 1A/17  Łomża
ul. Przykoszarowa 22 Łomża
ul. Stacha Konwy 11 Łomża
ul. Wyszyńskiego 4D Zambrów
ul. Wojska Polskiego 31 
Zambrów
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Tworzą w bardzo różnych dziedzinach - filmu, 
muzyki, rękodzieła, sztuk plastycznych, litera-
tury i ochrony dziedzictwa, ale łączy ich jedno 
– działają na rzecz rozwoju kultury w naszym 
regionie. Szesnaście osób z województwa pod-
laskiego odebrało certyfikaty stypendialne na 
projekty artystyczne i kulturalne. Jak podaje 
portal Wrota Podlasia, uroczysta Gala odbyła 
się w Muzeum Podlaskim w Białymstoku. Listy 
stypendialne wręczali marszałek Artur Kosicki 
i wicemarszałek Marek Olbryś.

Wśród tegorocznych stypendystów – 
ku wielkiej radości wicemarszałka Mar-
ka Olbrysia – znaleźli się artyści z Łom-
ży i powiatu łomżyńskiego. To Żaklina 
Olchowik, która przygotuje materiały 
muzyczne adresowane do małych dzieci 
i Anna Zarzecka opracowująca oraz po-
pularyzująca historyczne źródła pisane 
dotyczące Ziemi Wiskiej i Łomżyńskiej 
(stypendia półroczne) oraz Agnieszka Że-
mek-Pawczyńska i Grzegorz Sekmistrz na 
program muzycznych podróży z Witol-
dem Lutosławskim, a także opracowanie 
piosenek, stworzenie materiału koncerto-
wego i nagranie płyty.  

- Jestem dumny, że twórcy z Ziemi 
Łomżyńskiej zostali docenieni, czekali-
śmy na to długo i dzisiaj mamy powód do 
wielkiej radości – mówił Marek Olbryś.

Specjalne gratulacje stypendystom 
z powiatu łomżyńskiego złożyła wicesta-
rosta Maria Dziekońska.

Stypendia artystyczne przyznawane 
przez Zarząd Województwa Podlaskie-
go to swego rodzaju sprawowania mece-
natu przez samorząd nad twórczością ar-
tystyczną, upowszechnianiem i ochroną 
dóbr kultury.

W tegorocznym budżecie na ten cel 
zaplanowano kwotę 136 tys. zł. Przyzna-
no siedem stypendiów półrocznych (po 6 
tys. zł) i dziewięć rocznych (po 11 tys. zł).   

- To wielka radość i zaszczyt móc 
wspierać ludzi, którzy realizując swoje 
pasje przykładają się do rozwoju kultury 

w naszym regionie – mówił marszałek Ko-
sicki gratulując stypendystom – Mam na-
dzieję, że te pieniądze pomogą zrealizować 
Wasze projekty.

Marszałek podkreślił, że choć nazwa 
dofinansowania brzmi „stypendia mar-
szałka”, to są one przyznawane dzięki całe-
mu zarządowi i sejmikowi województwa.

Galę w Muzeum Podlaskim prowadził 
aktor Teatru Dramatycznego Piotr Sze-
kowski, który też w duecie z Agnieszką 
Możejko - Szekowską raczył gości piosen-
kami z Kabaretu Starszych Panów, reper-
tuaru Zbigniewa Wodeckiego czy Tade-
usza Olszy. Akompaniował im znakomity 
Marcin Nagnajewicz.

Stypendyści marszałka w dziedzinie 
twórczości artystycznej roku 2020!

Stypendia półroczne otrzymali:

Malwina Marciniak – realizacja pro-
jektu związanego z promocją muzyki Le-
opolda Godowskiego – kompozytora 
związanego z Białymstokiem na Festiwalu 
Muzycznym w Casalmaggiore, Białystok

Marcin Kosakowski - realizacja pro-
jektu prezentującego estetykę i dziedzic-
two kulturowe Podlasia ,a w szczególno-
ści zaprezentowanie motywów z tkaniny 
dwuosnowowej przez stworzenie krótkiej 
animacji, Wysokie Mazowieckie

Wiktor Szczygieł - realizacja progra-
mu SUB Dieriewo – realizacja autorskiej 
płyty Projektu swada łączącej podlaski 
folk z muzyka świata”, Białystok

Żaklina Olchowik – nagranie demo 
materiału muzycznego do umuzykalniania 
niemowląt i małych dzieci, Łomża

Bogusław Florian Skok – realizacja 
projektu: „Setna rocznica powołania Pa-

rafii Rzymskokatolickiej w Dojlidach pw. 
Matki Boskiej Ostrobramskiej”, Białystok

Anna Zarzecka – realizacja zda-
nia: „Opracowanie do opublikowania 
i popularyzacji na stronie internetowej 
www.name.lomza.pl . Katalogu źródeł 
pisanych historycznej ziemi łomżyń-
skiej i wiskiej ( od XIX do początków 
XX wieku” Łomża

Jan Szewczyk – realizacja projektu; 
„Puszcza drewnem malowana – obrazy 
wykonane w technice intarsji fornirowej” 
Białystok

Stypendia roczne otrzymali:
Jakub Dobrzyński – realizacja progra-

mu „Księga Cudów z lat 1673-1785 w Pa-
rafii Płonka Kościelna” Poświętne

Małgorzata Kiełkucka – realizacja 
projektu „Wątek na osnowie – cykl warsz-
tatów rękodzielniczych tkactwa wieloni-
cielnicowego dla dzieci z niepełnospraw-
nością umysłową”, Białystok

Zbigniew Tomasz Klimaszewski - 
napisanie książki „Bojarskie wspomnie-
nia”, Białystok

Aneta Popławska – realizacja progra-
mu :”Tradycyjne techniki tkackie w mo-
dzie współczesnej”

Szczepan Skibicki – realizacja projek-
tu filmowego „Podlaska noc 2.0”, Białystok

Marek Szyszko – stworzenie ścieżki 
edukacyjnej „Pracownia zabawek Ludo-
wych”, Chwaszczewo k. Sidry

Martyna Faustyna Zaniewska - na-
granie piosenki i stworzenie etiudy filmo-
wej pod nazwa „Miasteczko”, Białystok

Natalia Sakowicz – realizacja projektu 
teatralnego pod roboczym tytułem „Cin 
cin”, Białystok

Agnieszka Żemek-Pawczyńska 
i Grzegorz Sekmistrz – realizacja i stwo-
rzenie programu „Derwid na nowo – mu-
zyczne podróże z Witoldem Lutosław-
skim, opracowanie piosenek i stworzenie 
materiału koncertowego, nagranie płyty”.

Stypendia od marszałka



19literatura

Meandry Losu – Powieść z nieznaną 
historią w tle, tom II, cz. 25Zenon 

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 pu-
blikujemy odcinek 25  Tomu II, zatytu-
łowanego “Pod sowieckim butem”. 

Michał Łyn całkowicie się za-
łamał po śmierci żony. Stało się 
to, czego się obawiał i o czym 
z przerażeniem myślał, szukając 
ratunku u Boga i ludzi. Na próż-
no. Bóg go nie wysłuchał, a ludzie 
zawiedli. Jego towarzyszka życia, 
którą zdobył w swoich późnych 
latach męskich, nie była z nim na-
wet dziesięciu lat. Kogo miał za 
to nieszczęście winić? Uznał, że 
siebie i tylko siebie. Sam sprowa-
dził na nią nieszczęście, nie słu-
chając ostrzeżeń Budziszowej. 
Późniejsze modły i błagania na 
nic się zdały. Wydarzyło się to, co 
było przeznaczone. Dla niej i dla 
niego. Został sam z kilkorgiem 
dzieci i przyrzeczeniem danym 
żonie na łożu śmierci, że nigdy się 
nie ożeni. A przecież sam nie da 
sobie rady z tym gospodarstwem 
domowym, w którym dominują 
kobiety, z codziennymi obowiąz-
kami w domu i wychowywaniem 
dzieci.

Nie był już w stanie płakać, 
zastygł i zasklepił się w swoim 
bólu. Sąsiedzi zajęli się jego go-
spodarstwem. Zawilski zadbał 
o dobytek, Budziszowa o dzieci, 
aby w takim rozgardiaszu  z leżą-
cą w pokoju zmarłą nie odczuwa-
ły zbyt dotkliwie tego, co się sta-
ło. No i żeby nie chodziły głodne. 
Sąsiadka pomyślała więc o tym, 
aby zabrać je do siebie. W poro-
zumieniu z sąsiadką i z pomocą 
najstarszej Marysi ubrała młod-

sze dzieci, zabrała kołyskę dla 
najmłodszej Halinki i zaprowa-
dziła wszystkie do siebie.

- Będziesz się tu nimi opieko-
wać, Marysiu – oznajmiła swojej 
faworytce. – A szczególnie Halin-
ką. Ja muszę przygotować dla niej 
mleko, a dla was obiad. Do wa-
szego domu ciągle schodzą się lu-
dzie. Nie mielibyście chwili spo-
koju. Kto wie czy nie powinniście 
tu przenocować. Porozmawiam 
z twoim wujkiem i spróbuję go 
do tego pomysłu przekonać. Ty, 
Marysiu, wiedz, że co najmniej 
przez najbliższe dni będziesz mu-
siała stale się opiekować Halinką, 
a ich dwoje mieć na oku – spoj-
rzała na dwójkę rodzeństwa.

- Dobrze – odpowiedziała ze 
smutkiem w oczach, przygnębio-
na wychowanka Łynów.  

- Ja teraz przygotuję mleko 
dla Halinki, a potem wstawię coś 
na obiad i pobiegnę zobaczyć co 
się tam dzieje z twoim wujkiem, 
a ty nakarmisz Halinkę i przypil-
nujesz gotowania, aby nie wyga-
sło na palenisku. 

Dziewczynka tylko skinę-
ła głową, siadając na łóżku, obok 
dwójki młodszych dzieci. Budzi-
szowa poszła więc po mleko, roz-
paliła w kuchni, aby je zagrzać, 
a potem przyniosła jeszcze ziem-
niaki i inne warzywa do zupy, 
którą chciała nastawić. Krzątała 
się w kuchni szybko i sprawnie. 
Zagotowała więcej mleka, aby 
dla wszystkich dzieci starczyło. 
Ukroiła kilka kromek z pokaźne-
go bochna chleba i posmarowa-
ła je dżemem swojej roboty. Po-
leciła dzieciom usiąść przy stole 
podczas gdy sama zajęła się małą 
Halinką, chcąc ją także nakarmić. 
Dobrze, że w kołysce zawieruszy-
ła się butelka, bo strawiłaby dużo 
czasu, przygotowując drugą. Gdy 
dzieci trochę podjadły, poleciła 
Lutkowi i Zosi zająć się Halin-

ką, zaś Marysię wzięła do pomo-
cy przy obieraniu ziemniaków. 
Resztą warzyw zajęła się sama. 
Gdy umyła i wstawiła wszystko 
w dużym garnku na kuchnię, wes-
tchnęła ciężko, oznajmiając dzie-
ciom, że teraz zostawi ich na krót-
ko samych, ale niebawem wróci, 
aby dopilnować gotowania.

U Łynów przewijali się dal-
si sąsiedzi z ostatnią posługą 
dla zmarłej. Michał leżał krzy-
żem przy łóżku. Nikt nie śmiał 
go dotknąć, ani do niego zaga-
dać. Zawilska siedziała w kuch-
ni, wymieniając ciche uwagi z są-
siadkami. Na widok Budziszowej 
szybko wstała.

- Pójdę do siebie – poinfor-
mowała. – Zajrzę do swoich 
dzieci. Muszę ugotować obiad. 
Śmierć swoje a życie swoje. Też 
ma swoje prawa. Pewnie zaraz 
Adam wróci z Miastkowa.

- A chyba słyszałam jakiś ha-
łas za sobą, na skraju lasu, ale się 
nie odwracałam –  odpowiedzia-
ła Budziszowa Zawilskiej i innym 
kobietom siedzącym w kuchni. 
–  Goniłam tu zobaczyć co się 
dzieje, bo zaraz muszę wracać do 
dzieci. Też nastawiłam dla nich 
obiad.

- To może ten młody Żyd 
przywiózł go z powrotem? O, 
już zajechali na podwórko – Za-
wilska szybko podeszła do okna 
i wyjrzała. – Ludzie, ludziska…! 
– krzyknęła zdziwiona. To brycz-
ka naszego proboszcza. Spóź-
nił się na ostatnie namaszczenie, 
a na pogrzeb przecież za wcze-
śnie. Nic tu po mnie, wychodzę 
do domu.

W chwilę później skrzypnęły 
drzwi wejściowe i otworzone zo-
stały drugie, do kuchni. Pojawiła 
się w nich posiwiała już znacznie 
głowa księdza proboszcza. A za 
nim wszedł Zawilski. Wszyscy 
natychmiast ukłonili się probosz-

czowi, pozdrawiając go „pochwa-
lonym”. Odpowiedział im ma-
chinalnie, szybko zmierzając do 
pokoju. Tuż za progiem ukląkł 
i począł się modlić. Za nim uklę-
kli ci, których zastał w kuchni. 
Poza Zawilską, która wymknęła 
się do domu. Jej mąż został przy 
boku proboszcza. Nagle ksiądz 
wstał, podszedł do leżącego krzy-
żem Michała, przyklęknął przy 
nim i dotknął jego ramienia.

- Wstań mężu prawy, bo przed 
tobą obowiązki – przemówił do 
niego delikatnie współczującym, 
ciepłym głosem. –  Musisz prze-
cież pochować żonę. Nie wol-
no ci iść z nią razem do grobu. 
Chcesz dzieci własne, już pół-
sieroty, uczynić sierotami? Kto 
się nimi zaopiekuję jak jeszcze 
i ciebie stracą? Ja wiem, że bole-
jesz nad nią bardzo, ale ona już 
nie cierpi. To tylko my, żyjący, 
cierpimy na tym padole. Nie po-
zwól cierpieć swoim dzieciom 
ponad to, co muszą wycierpieć. 
Teraz tylko one ci zostały. Wstań, 
zbierz się w sobie  i weź odpowie-
dzialność za swoich najbliższych. 
Przygotuj ich i siebie, aby godnie 
pochować tą, dla której nic już 
więcej nie możemy zrobić.

Na dźwięk głosu swojego 
proboszcza Łyn drgnął i słysząc 
to, co ksiądz mówił powoli od-
wrócił do niego zapłakaną twarz. 
Popatrzyli na siebie przez chwi-
lę, po czym proboszcz podał mu 
rękę, sam równocześnie podno-
sząc się z kolan, pomagając sobie 
przy tym drugą ręką, bo brał na 
siebie zadanie podniesienia także 
i Michała. Łyn nie stawiał oporu. 
Podniósł się w ślad za księdzem.

- Gdzie moje dzieci? – spytał 
trzeźwiejącym głosem.

- Są u mnie. Bezpieczne – od-
powiedziała Budziszowa. – Nie 
mogą tu stale być. Muszą odpo-
cząć od tego zgiełku, zjeść coś.

Ksiądz uważnie spojrzał na 
tą piękną, dojrzałą i rozsądną ko-
bietę. Łyn także zdawało się jakby 
dostrzegł ją po raz pierwszy. Po-
kiwał ze zrozumieniem głową.

- Ty też musisz coś zjeść. 
Wstawiłam zupę – wyrwało się 
jeszcze Teofili.

- To dobrze, że dzieci mają 
opiekę. Ja jednak zostanę tutaj. 
Z nią - odpowiedział.

- Zostawiłam je tylko z Mary-
sią. Muszę biec, dopilnować ich 
i gotowania – Budziszowa nagle 
zdała sobie sprawę z upływu cza-
su. – Obiecałam Marysi, że szyb-
ko wrócę.

Michał Łyn pokiwał tylko gło-
wą. Znów odwrócił się w kierun-
ku leżącej na łóżku zmarłej żony. 
W ślad za nim zrobili to samo 
ksiądz i Zawilski. Proboszcz pod-
trzymał Łyna, aby nie upadł. Ten 
jednak stał pewnie.

- Trzeba do stolarza, po trum-
nę – powiedział bardziej do sie-
bie, niż do stojących obok.

- Już byłem w tej sprawie 
w Miastkowie – odpowiedział 
Zawilski. – Wróciłem razem 
z księdzem proboszczem. Nawet 
dałem zadatek. Jutro  najdalej 
w południe stolarz przywiezie. 

- Ustaliłem mszę pogrzebową 
na wtorkowe popołudnie – dodał 
ksiądz od siebie. – To już będzie 
trzecia doba. Nie można zanadto 
zwlekać, bo jest zbyt ciepło – za-
uważył może niezbyt taktownie, 
ale uznał, że musi to powiedzieć 
Łynowi.

- Dobrze. Niech tak będzie – 
zgodził się Michał. – Wszystko 
ureguluję po pogrzebie – spojrzał 
na obydwu swoich przyjaciół. – 
A teraz chcę tu zostać i czuwać 
przy niej.

- Przyjadę tu na wyprowadze-
nie o jedenastej – poinformował 
go jeszcze proboszcz i skinął na 
Zawilskiego. – Chodźmy.

Zenek w gangu zwierzaków?  
A Bad Boy wśód Swingersów?  
W Kinie Millenium to zobaczysz
Repertuar 28 lutego – 5 marca 

Piątek 28 lutego 
Duża sala: Gang zwierzaków – godz. 
16:00; Babski Wieczór – Swingersi - 
godz.  18:00 i 20:30. 
Mała sala: Sonic. Szybki jak błyskawica 
– godz. 13:00, 15:00 i 17.00; Bad Boy  – 
godz. 18:45 i 21:00. 
Sobota 29 lutego
Duża sala: Bayala i ostatni smok – godz. 
10:00; Gang zwierzaków – godz. 11:45 
i 16:00;  Zenek – godz. 13:30; Bad Boy  – 
godz. 18:00 i 20:30.  

Mała sala: Sonic. Szybki jak błyskawica 
– godz. 10:30, 13:00, 15:00 i 17:00;  Swin-
gersi – godz. 19:00 i 20:45.     
Niedziela 1 marca 
Duża sala: Bayala i ostatni smok – godz. 
10:00; Gang zwierzaków – godz. 11:45 
i 16:00;  Zenek – godz. 13:30; Bad Boy  – 
godz. 18:00 i 20:30.  
Mała sala: Sonic. Szybki jak błyskawica 
– godz. 10:30, 13:00, 15:00 i 17:00;  Swin-
gersi – godz. 19:00 i 20:45.                  
Poniedziałek 2 marca

Duża sala: Gang zwierzaków – godz. 
16:00; Bad Boy  – godz. 18:00 i 20:30.
Mała sala: Sonic. Szybki jak błyskawica 
– godz. 13:00, 15:00 i 17:00;  Swingersi – 
godz. 19:00 i 20:45. 
Wtorek 3 marca  
Duża sala: Gang zwierzaków – godz. 
16:00; Bad Boy  – godz. 18:00 i 20:30.
Mała sala: Sonic. Szybki jak błyskawica 
– godz. 13:00, 15:00 i 17:00;  Swingersi – 
godz. 19:00 i 20:45.   
Środa 4 marca 

Duża sala: Gang zwierzaków – godz. 
16:00; Bad Boy  – godz. 18:00 i 20:30.
Mała sala: Sonic. Szybki jak błyskawica 
– godz. 13:00, 15:00 i 17:00;  Swingersi – 
godz. 19:00 i 20:45.  
Czwartek 5 marca
Duża sala: Sonic. Szybki jak błyskawica 
– godz. 13:00 Gang zwierzaków – godz. 
16:00; Bad Boy  – godz. 18:00 i 20:30. 
Mała sala: Sonic. Szybki jak błyskawica 
– godz. 13:00, 15:00 i 17:00;  Swingersi – 
godz. 19:00 i 20:45.   
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Przedsiębiorcy, samorządowcy oraz 
eksperci spotkali się w Kolnie, by 
dyskutować o perspektywach przed-
siębiorczości. W spotkaniu wziął 
udział m.in. Artur Kosicki, marszałek 
Województwa Podlaskiego oraz poseł 
na Sejm RP Kazimierz Gwiazdowski 
i radny wojewódzki Adam Wojciech 
Sekściński.

Jak informuje portal Wrota 
Podlasia, celem konferencji było 
przybliżenie przedsiębiorcom za-
sad uzyskania pomocy publicz-
nej, wsparcia   działania firm ze 
strony Rzecznika Małych i Śred-
nich Przedsiębiorców czy wspar-

cia rozwoju przez Bank Gospo-
darstwa Krajowego.

Na zaproszenie Andrzeja 
Dudy, burmistrza Kolna, oraz 
Zarządu Suwalskiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej S.A., spo-
tkali się w Kolnie przedsiębiorcy 
oraz samorządowcy powiatu kol-
neńskiego.

- Dzięki temu, że zatrudnia-
cie ludzi i dzięki waszym podat-
kom możemy rozwijać się jako 
samorząd – powiedział otwiera-
jąc konferencję burmistrz Kolna. 
- Staramy się intensywnie wspie-
rać Waszą działalność oddając 

m.in. do zagospodarowania te-
reny inwestycyjne, byście mogli 
rozwijać swoje biznesy i tworzyć 
nowe miejsca pracy – mówił.

Obok wojewody Bogdana 
Paszkowskiego, który przybliżył 
działania administracji rządowej 
odnośnie realizowanych i plano-
wanych w najbliższej przyszło-
ści inwestycji drogowych zwią-
zanych głównie z Via Balticą, 
o działaniach samorządu woje-
wództwa mówił także Artur Ko-
sicki, Marszałek Województwa 
Podlaskiego.

- Jesteśmy na etapie aktuali-
zowania strategii rozwoju woje-
wództwa podlaskiego. Przedsię-
biorczość i gospodarka będzie 
priorytetem tej strategii. To jest 
punkt wyjścia dla nowego regio-
nalnego programu operacyjnego 
w kolejnej perspektywie 2021-
2027, gdzie ulokujemy nowe 
pieniądze dla Was jako przedsię-
biorców – mówił marszałek do 
zebranych.

Przypomniał też, że tyl-
ko w ubiegłym roku na zada-
nia stricte inwestycyjne zostało 
przekazanych ze środków unij-
nych z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Podlaskiego ponad 100 mln zł. 

Wspomniał również o projek-
cie promocji gospodarczej wo-
jewództwa, którego celem nie 
będzie tylko pozyskiwanie ze-
wnętrznych inwestorów, ale tak-
że promocja rodzimego biznesu.

- Dążymy do tego, żeby go-
spodarka była naszym celem. Bez 
Was nie będzie rozwoju naszego 
województwa – zakończył.

W dalszej części spotkania 
głos zabrali także Wojciech 

Kierwajtys, Wiceprezes Su-
walskiej Specjalnej Strefy In-
westycyjnej, który przybliżył 
możliwości wsparcia ze strony 
Strefy, Dyrektor Biura Rzecz-
nika Małych i Średnich Przed-
siębiorców w Białymstoku - 
Szczepan Barszczewski oraz 
Dyrektor Rozwoju podlaskie-
go oddziału Banku Gospodar-
stwa Krajowego - Izabela Do-
manowska. 

region

Na edukację w Nowogrodzie

Zarząd Województwa przyznał dotację z Regionalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Podlaskiego na poprawę oferty edukacyjnej oraz zwiększenie 
atrakcyjności nauczania w gminie Nowogród.

Jak informuje Barbaera Likowska-Matys z Urzędu Marszałkow-
skiego, samorząd Nowogrodu zrealizuje projekt, mający na celu pod-
niesienie kompetencji 100 uczniów i 36 nauczycieli Zespołu Szkół 
Samorządowych w Nowogrodzie. W placówce zostanie wdrożony no-
woczesny program nauczania. Uczniowie, mający trudności w nauce, 
skorzystają z dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, z ko-
lei ci uzdolnieni mogą liczyć na zajęcia rozwijające ich zdolności. Za-
planowano również wyjazdy edukacyjne, a szkoła zostanie wyposażo-
na w pomoce dydaktyczne i sprzęt informatyczny.

Kosz tego projektu wynosi 338 tys. zł, dofinansowanie –  320 tys. 
zł. Wpłynął on na nabór ogłoszony w ramach Lokalnej Grupy Działa-
nia „Kraina Mlekiem Płynąca”.

Nowy plan na likwidowanie zapóź-
nień w rozwoju infrastruktury ko-
munikacyjnej powstaje w Łomży. 
Kluczem jest współdziałanie kilku 
partnerów. Jednym z najważniejszych 
ma być Urząd Marszałkowski.

- Stworzony przez rząd Pra-
wa i Sprawiedliwości Fundusz 
Dróg Samorządowych to zna-
komity instrument, a wręcz bło-
gosławieństwo dla samorządów 
powiatów i gmin, które doce-
niają rolę szlaków komunikacyj-
nych dla rozwoju gospodarcze-
go i poprawiania jakości życia 
mieszkańców - mówi Marek Ol-
bryś, wicemarszałek wojewódz-
twa podlaskiego. - Pozostaje jed-
nak nadal problem tzw. wkładu 
własnego. Nasze powiaty i gminy 
mają po prostu za mało pienię-
dzy żeby realizować takie zada-
nia, jak budowa dróg. Zwłaszcza 
dłuższych odcinków czy w trud-
niejszym terenie. Są już pierwsze 
przedsięwzięcia, gdzie samorzą-
dy powiatowe i gminne zawierają 
porozumienia i wspólnie finansu-
ją inwestycje drogowe. Chcieli-
byśmy spróbować dołączyć do tej 
układanki kolejny element - 
udział samorządu województwa, 

zrobić taki szerszy "montaż" fi-
nansowy - dodaje wicemarszałek.

Jak obrazowo wyjaśnia, gdy-
by przy inwestycji wartej 20 
milionów z dofinansowaniem 
z FDS wysokości "standardowej" 
(50 - 60 procent), Urząd Mar-
szałkowski mógł wyłożyć kolejne 
20 - 25 proc. potrzebnych środ-
ków, nawet niebogate samorządy 
niższego szczebla z resztą mogły-
by sobie poradzić. 

Jest już "obiekt" pionierskie-
go pomysłu. To droga od Wizny 
w powiecie łomżyńskim przez 
Jedwabne do Stawisk w powie-
cie kolneńskim. Liczy ponad 26 
kilometrów, miejscami składa 
się bardziej z dziur niż z asfaltu, 
jest wąska. Na prawie całej dłu-
gości ma status drogi powiato-
wej (z fragmentem wojewódz-
kiej w granicach Jedwabnego), 
choć jej znaczenie jest większe. 
Jest bowiem łącznikiem dwóch 
dróg krajowych nr 61 (Łomża 
- Augustów, w niedalekiej przy-
szłości także ekspresowej S61, 
Via Baltica)  i 64 (Łomża - Je-
żewo), najkrótszym szlakiem 
z Kolna, Stawisk i Jedwabnego 
do Białegostoku.   

W jej sprawie zgromadzi-
li się w Starostwie Powiatowym 
w Łomży, w gościnie u starosty 
Lecha Marka Szabłowskiego, wi-
cemarszałek Marek Olbryś, sta-
rosta kolneński Tadeusz Klama, 
burmistrzowie - Agnieszka Rut-
kowska ze Stawisk i Adam Nie-
brzydowski z Jedwabnego, wójt 
Mariusz Soliwoda z Wizny oraz 
przedstawiciele powiatowych ad-
ministracji drogowych z Łomży 
i Kolna.

Nikt nie zadeklarował się jako 
przeciwnik pomysłu współpracy. 

Przeciwnie, budzi on sporo na-
dziei, choć, jak stwierdził starosta 
Lech Marek Szabłowski, znaków 
zapytania jest dużo. Naprawa na-
wierzchni na kilka lat czy solidna 
przebudowa na kilkadziesiąt? Ja-
kie w związku z tym koszty? A ja-
kie obowiązki w zakresie przygo-
towania dokumentacji? Jeden 
wniosek do FDS, czy oddzielne 
z każdego powiatu? I który odci-
nek najpierw: łomżyński czy kol-
neński (są zbliżonej długości)?  
Czy jest szansa przygotować 
wnioski do najbliższego naboru 

FDS? Jaką wybrać technologię 
i parametry? To tylko niektóre 
pytania, na które szukali odpo-
wiedzi uczestnicy spotkania.

Rozmowa w łomżyńskim sta-
rostwie nie zakończyła się podpi-
sywaniem żadnych dokumentów, 
ale ogólnym "tak" dla pomysłu 
wspólnego przedsięwzięcia. Na 
początek powstanie list inten-
cyjny (przygotuje go starosta 
Tadeusz Klama) do przekazania 
wszystkim zainteresowanym sa-
morządom i innym instytucjom, 
np. wojewodzie. W obu powia-
tach i trzech gminach muszą sie 
także rozpocząć prace nad prze-
konywaniem radnych, dokumen-
tacją,  projektowaniem własnego 
wkładu finansowego. 

- Nie mówimy na razie 
o umowie czy porozumieniu, bo 
takiego pomysłu jeszcze nie prak-
tykowaliśmy - przyznaje Marek 
Olbryś, który nazywa inicjatywę 
"pilotażem". - Chcemy być jed-
nak partnerem w tej próbie. Jeże-
li metoda się sprawdzi, zastosu-
jemy  ją w całym województwie. 
Zasadnicza jest odpowiedź na 
pytanie: czy razem możemy zro-
bić więcej? 

Bez Was nie będzie rozwoju województwa.  
Spotkanie z przedsiębiorcami w Kolnie

Pionierski pomysł na budowanie dróg 
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RÓŻNE/SPRZEDAM
Sprzedam ule i sprzęt pasieczny. 
Tel. 784 190 989.

Sprzedam kanapę + dwa fotele, stolik pod tele-
wizor – 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.

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.

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.

Wynajmę lokal 100 m2 w centrum Łomży 
(ul. Długa na zapleczu Dwornej). 

Tel. 606 878 444.

USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE

Zlecę wycinkę lasu sosnowego ok. 3 ha zapła-
cę drzewem  - okolice Śniadowa. Poszukuję 
osoby do przetarcia drzewa i odbioru papie-
rówki. Zlecę dam pracę przy wykonaniu al-
tan z drzewa oraz domków drewnianych. Tel. 
600 588 666.

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

Usługi dekarskie- Per-
fekt dach: pokrycia 
dachowe, 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 im-
prezy. 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.

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

Elektromechanik samochodowa. Komplekso-
wy serwis klimatyzacji, nabijanie, odgrzybia-
nie, sprawdzenie szczelności. Stara Łomża p/
sz., ul. Akacjowa 5. Tel.518 362 426.

ZDROWIE/ URODA
Specjalista foniatra-otolaryngolog Lilianna U. 
Lechowicz. Tel. 086 218 22 29, 604 504 694.

MASAŻ LECZNICZY, MASAŻ ANTYCELULITOWY 
(WYŁĄCZNIE DLA KOBIET). Tel.532 282 383.

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

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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Najbardziej znany w kraju zespół 
muzyczny wywodzący się z Łomży to 
oczywiście Piękni i Młodzi. Discopo-
lowe trio stało się od kilku tygodni 
jeszcze bardziej znane, choć akurat 
nie z powodu wypuszczania kolejnych 
hitów.

Wiele mediów obiegły na 
przełomie roku informacje 
o awanturze jaka rozgorzała mię-
dzy Magdą Narożną a Dawidem 
Narożnym, czyli rozwiedziony-
mi już małżonkami, założyciela-
mi grupy oraz ich nowymi part-
nerami. Miało dojść nawet do 
rękoczynów. Plotkarskie media 
nie informują czy sprawa znalazła 
już jakiś swój prawny finał. Są już 
jednak konsekwencje "artystycz-

ne", chociaż pierwszych komuni-
katach zespół uspokajał fanów, że 
wydarzenia nie wpłyną na plany 
nagrań i koncertów. 

Magda Narożna, wokalistka 
Pięknych i Młodych, wzięła jed-
nak niedawno udział w rozmowie 
z internetowego cyklu "W łóżku 
z...", który na portalu Wirtualna 
Polska prowadzi Oskar Netkow-
ski. I on i jego rozmówcy rzeczy-
wiście znajdują się w łóżku.

Magda Narożna poinformo-
wała tam, że jej były mąż nie jest 
już członkiem zespołu.

- My stworzyliśmy zespół. Od 
wielu lat oddawaliśmy mu serce. 
Jeżeli coś się psuje, ja nie potra-
fię pracować, ani Daniel w takich 

relacjach, gdzie jest coś nie tak, 
gdzie nie ufamy sobie, gdzie wi-
dzimy jak ktoś działa na nieko-
rzyść zespołu, trzeba sie rozstać. 
Czasami jest to warunek, żeby 
ten zespół przetrwał. W życiu 
bym się nie spodziewała, że doj-
dzie do czegoś takiego. Teraz do 
naszego zespołu wróciła znowu 
radość. W ciągu miesiąca byliśmy 
w stanie zrobić dwa nowe utwo-
ry, nagrać dwa nowe teledyski 
- powiedziała m. in. Magda Na-
rożna.

A zatem zła jest nowina dla 
fanów Dawida Narożnego, ale 
dla wielbicieli Magdy Narożnej 
i "marki" Piękni i Młodzi wieści 
są dobre.   

Piękni i Młodzi już nie śpiewają razem  

Pierwsza w Polsce Szkoła Disco Polo 
powstaje - jakżeby inaczej - w woje-
wództwie podlaskim, czyli matecz-
niku tego gatunku muzycznego. 
W Zespole Szkół w Michałowie zapre-
zentowane zostały niektóre szczegóły 
tego przedsięwzięcia. 

Władze gminy przedstawiły, 
jakie możliwości ma szkoła, co 
może zaproponować młodzieży, 
jakie marzenia spełniać oraz ja-
kim zapleczem dysponuje.

- Nasze Liceum Ogólno-
kształcące posiada długą trady-
cję. W tym roku szkoła obcho-
dzi 72-lecie istnienia. Przejmując 
placówkę w ubiegłym roku od 
Starostwa Powiatowego w Bia-
łymstoku, podjęliśmy ogrom-
ne wyzwanie. Próbowaliśmy 
różnych pomysłów, podejmo-
waliśmy współpracę z firma-
mi z regionu, ale rzeczywistość 
zweryfikowała nasze starania – 
powiedział burmistrz Michało-
wa Marek Nazarko. – A z czego 
najbardziej słynie Podlasie w ca-
łej Polsce? Z muzyki disco polo. 
Dlatego postanowiliśmy utwo-
rzyć pierwszą w Polsce Szkołę 
Disco Polo!

Samorząd Michałowa chce 
stworzyć młodym ludziom wa-
runki do rozwijania pasji i zami-
łowań, ale głównie możliwość 
zdobycia wykształcenia średnie-
go i zdania matury. Stąd pomysł 
na dwie klasy LO, jedna ogólna, 
druga o profilu estradowym.

- Tworząc klasę estradową, 
stwarzamy możliwości, by mło-
dzież wygrała marzenia – pod-
kreślił burmistrz Marek Nazarko.

Samorząd już nawiązał 
współpracę z firmą Green Star 

i Marcinem Millerem, liderem 
zespołu Boys. Dzięki współpra-
cy z firmą Green Star wszystkie 
zajęcia w Liceum w Michałowie 
odbywać się będą pod opieką 
specjalistów i gwiazd związanych 
ze sceną klubową i nurtem disco 
polo, ale nie tylko. Część uczniów 
może lepiej będzie odnajdywać 
się w innych gatunkach muzycz-
nych. Dla nich szkoła również za-
dba o specjalistów. 

- To na początek, 
liczymy na współ-
pracę z innymi, bo 
kto nie chce tworzyć 
historii – dodał bur-
mistrz Marek Nazar-
ko.

Możliwości, jakie 
kryją się pod nazwą 
klasy o profilu estra-
dowym, przedstawił 
zebranym zastępca 
burmistrza Michało-
wa Konrad Sikora.

L i c e u m 
w Michałowie, 
oprócz zwykłej kla-
sy ogólnokształcącej, zaoferuje 
możliwość nauki w klasie estra-
dowej. W ramach kursu obowiąz-
kowego uczniowie będą mieli 
do wyboru zajęcia wokalne, mu-
zyczne (gra na instrumentach) 
lub taneczne. W pierwszej kla-
sie będzie również realizowany 
przedmiot "muzyka", a przez cały 
okres nauki na poziomie rozsze-
rzonym "historia muzyki".

Szkoła będzie również ofero-
wać uczniom zajęcia dodatkowe, 
które będą w większy sposób od-
powiadać na ich zainteresowania. 
Takie zajęcia będą obejmować 

kształcenie w zakresie techniki 
studyjnej. Dzięki temu poznają 
tajniki pracy realizatora dźwięku 
czy też produkcji muzycznej. Do-
wiedzą się, jak nagrywać partie 
wokalne i instrumenty oraz jak 
tworzyć choćby podkłady mu-
zyczne. Gmina dysponuje wła-
snym studiem nagrań, z którego 
uczniowie będą mogli swobod-
nie korzystać.

Kolejne zajęcia dodatkowe 
dla licealistów to lekcje techniki 
scenicznej. Jaki sprzęt jest wyko-
rzystywany na scenie, jak się go 
ustawia, jak steruje się światłami 
– na te i wiele innych pytań od-
powiedzi udzielać będą osoby na 
co dzień pracujące przy organiza-
cji dużych imprez plenerowych 
i imprez klubowych. W gminie 
Michałowo organizowanych jest 
sporo imprez kulturalnych i spor-
towych. Uczniowie będą mieli 
szansę nie tylko na nich występo-
wać, ale również dowiedzieć się 
jak takie "eventy" zorganizować 

i jak odpowiednio przygotować 
scenę do występów. 

Oprócz tego szkoła zaoferu-
je uczniom możliwość poznania 
tajników pracy dzidżeja oraz za-
wodu prezentera muzycznego. To 
w przyszłości pozwoli umiejętnie 
poprowadzić szkolne czy też w 
przyszłości komercyjne imprezy.

Wielu młodych ludzi marzy 
o tym, aby zaistnieć w świecie 

mediów społeczno-
ściowych. Dlatego 
kolejne zajęcia będą 
przygotowywać do 
zawodu prezente-
ra radiowego czy też 
telewizyjnego. A je-
śli nie radio czy te-
lewizja to może wła-
sny vlog lub kanał na 
YouTube? 

Samorząd liczy 
na to, że w szkole za-
czną działać zespoły. 
Uczniowie chcący 
pracować w grupach 
jak i soliści będą mo-
gli pod okiem eks-

pertów szykować swój repertu-
ar, przygotować się do występów 
scenicznych, ale także poznają 
zagadnienia związane z prawem 
autorskim i kwestiami związa-
nymi z kreowaniem wizerunku. 
Będą mogli nagrywać swoje pio-
senki w michałowskim studiu na-
grań.

- Najważniejsze są dwa 
stwierdzenia. Po pierwsze prak-
tyczność nauczania. Chcemy 
by uczniowie w tej szkole mie-
li styczność z zawodowcami, 
z praktykami, którzy zrobili ka-
rierę i będą potrafili przekazać 

wiedzę młodym ludziom. Druga 
sprawa to matura z pasją. Chce-
my dać młodym ludziom szan-
sę i liczymy na to, że ten pomysł 
chwyci. – podkreślał Konrad Si-
kora wymieniając możliwości, 
klasy estradowej - To nie tylko 
śpiew, taniec i muzyka, ale także 
zajęcia pozalekcyjne, czyli tech-
nika studyjna, jak dobrze nagrać 
swój film, by na YouTube zamie-
ścić, jak organizować imprezy.

Prezentacje burmistrza Mi-
chałowa i jego zastępcy, przybli-
żające wachlarz możliwości, jakie 
kryją się pod nazwą klasa estra-
dowa spotkały się z żywą reakcją 
zgromadzonych na sali samorzą-
dowców, nauczycieli, młodzie-
ży szkolnej. Prezentacje i wypo-
wiedzi często były przerywane 
gromkimi brawami.

Na konferencję przybyli m.in. 
prof. Bożena Sawicka, dziekan 
Wydziału Instrumentalno-Peda-
gogicznego w Białymstoku, Mar-
cin Miller lider zespołu Boys, szef 
firmy Green Star Paweł Kulesza, 
przedstawiciele samorządów 
z województwa podlaskiego – 
powiatu białostockiego, hajnow-
skiego, wójtowie i burmistrzowie 
sąsiednich miast i gmin, radni 
powiatowi i gminni, dyrektorzy 
jednostek kulturalnych i oświa-
towych, młodzież z Michałowa 
i sąsiednich gmin, poprzedni dy-
rektorzy Zespołu Szkół w Micha-
łowie oraz licznie media z całej 
Polski.

Wszystkich przybyłych po-
witała obecna dyrektor Zespołu 
Szkół w Michałowie Julita Baj-
gus. 

Zespół Szkół w Michałowie 
jeszcze 20 lat temu mieścił w swo-
ich murach ponad 850 uczniów. 
W tym roku jest ich zaledwie 60, 
a w klasie maturalnej tylko czwo-
ro. Jeśli pomysł chwyci, na co li-
czą władze samorządowe, szkoła 
znów będzie tętnić życiem. 

Pierwsza w Polsce szkoła  
disco polo i estrady
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Ideą sportu jest łączyć, a nie dzielić - 
otworzył spotkanie z dziennikarzami 
łomżyński Radny Dariusz Domasie-
wicz. Obok niego przy stoliku zasiedli 
Zbigniew Maleszewski, wiceprezes 
Polskiego Związku Bokserskiego, szef 
i trener BKS Tiger w Łomży oraz Andrzej 
Korytkowski, prezes i szkoleniowiec 
LŁKS "PREFBET ŚNIADOWO" Łomża. 

- W ostatnich latach mamy 
wrażenia, że środowisko sporto-
we jest dzielone według poglą-
dów politycznych. Potwierdzają 
to nawet dane liczbowe. Ocenę 
pozostawiamy państwu - mówił 
Dariusz Domasiewicz.         

Jak podkreślił radny, obaj po-
zostali uczestnicy konferencji są 
osobami związanym ze sportem 
od lat i bardzo znanymi. Dariusz 
Domasiewicz zaakcentował, że 
Zbigniew Maleszewski jest przy-
jacielem wielkiej dumy łomży-
niaków, czyli Adama Kownackie-
go, boksera z czołówki światowej 
wagi ciężkiej. "Babyface" przy 
każdej okazji pobytu w Polsce 
odwiedza zawodników BKS Ti-
ger, a w ubiegłym roku podaro-
wał im swoje specjalne koszulki. 
Andrzej Korytkowski jest także 
organizatorem wydarzeń lekko-
atletycznych, które do Łomży 
sprowadzają tak znakomitych za-
wodników jak kulomiot Konrad 
Bukowiecki, tyczkarz Piotr Lisek 
czy wspaniałe "złotka" z kobiecej 
sztafety 4x400 metrów.  

- Takie promocje chcieliby-
śmy w Łomży widzieć, bo są cen-
ne i mieszkańcy miasta nie muszą 
ich opłacać - stwierdził radny od-
dając głos przedstawicielom śro-
dowiska sportowego.

Andrzej Korytkowski rozpo-
czął od sprawy niedawnego roz-
dzielenia funduszy miejskich na 
sport.

- Moim zdaniem nastąpił po-
dział skandaliczny. Myślałem, 
że nie będę o tym mówił tylko 
po prostu "robił swoje", ale mia-
łem okazję porozmawiać w cza-
sie halowych mistrzostw Polski  
- przywieźliśmy z nich dwa me-
dale - z przedstawicielami innych 

ośrodków. Tylko jedna osoba 
stwierdziła, że jest w podobnej 
sytuacji. Inni po prostu nie wie-
rzyli, że taka sytuacja może mieć 
miejsce. Jeśli nie będziemy o tym 
mówić, to pozostanie nam tyl-
ko z boku obserwować jak sport 
w Łomży upada, a pozostaje tyl-
ko tzw. amatorszczyzna, Musi-
my mówić głośno, bo dzieje się 
źle, a z panem prezydentem nie 
miałem możliwości porozma-
wiać, choć staram się od lutego 
poprzedniego roku - powiedział 
Andrzej Korytkowski.

W jego ocenie problem doty-
czy dziwnych reguł "honorowa-
nia" osiągnięć klubu. PREFBET 
zdobył w ubiegłym roku rekordo-
we w swej historii 13 medali mi-
strzostw Polski w różnych kate-
goriach wiekowych, za co dostał 
dotację... zmniejszoną o 65 pro-
cent w porównaniu z poprzed-
nim rokiem.     

- To koszmar, bo zmniejsza 
się budżet klubu o dwie trze-
cie. Genezą problemu może jest 
moja wypowiedź dla mediów, 
w której rok temu krytycznie 
oceniłem sposób podziału pie-
niędzy i wcale nie w interesie 
swojego klubu, tylko m. in. Tige-
ra - wyjaśnił prezes. Opowiadał 
też o konfliktowych sytuacjach 
w relacjach z prezydentem Ma-
riuszem Chrzanowskim. Jako 
przykład niezrozumiałej polityki 
podał ostatnią galę Łomżyńskich 
Laurów Sportowych. Wśród 33 
wyróżnionych młodych spor-
towców było 14 reprezentantów 
PREFBET-u, czyli 42 procent. 
Klub otrzymał natomiast dotację 
w wysokości 5 proc. całej puli. 

- A jest klub, który ma jed-
nego nagrodzonego i dostaje 
cztery razy więcej od nas. Nasza 
dotacja nie wystarczy na jedno 
zgrupowanie seniorów startu-
jących na poziomie krajowym - 
opowiadał. 

Na przykładach też podał jak 
bez uwzględniania osiągnięć ro-
sną dotacje dla klubów "słusz-
nych", powiązanych z osobami 

w Łomżyńskiej Radzie Sportu, 
a obniżane są dla nielubianych. 
Mówił o niejasnych kryteriach 
rekomendowania dotacji przez 
komisje, w których znajdują się 
osoby związane rodzinnie czy or-
ganizacyjnie z klubami, do któ-
rych trafiają fundusze.

- Krytycznie oceniana była 
tzw. punktomania. Tylko, że za-
stąpiła ją "kolesiomania" - mówił 
z goryczą. 

Andrzej Korytkowski powtó-
rzył swój postulat kierowania do 
klubów stawiających na maso-
wość (Bardzo potrzebną - pod-
kreślił)  w większym stopniu  
pieniędzy z koncesji na sprzedaż 
alkohol, a z innych "szufladek" 
dla sportowców wyczynowych. 
Nie szczędził też mocnych słów 
o "wykańczaniu" tych, którzy 
osiągają wyniki. 

Zbigniew Maleszewski także 
zaczął od tabeli, w której zesta-
wił punkty zdobyte przez swoich 
podopiecznych w klubie Tiger 
z wysokością miejskich dotacji 
_ tym mniejszych, im sukcesów 
było więcej.

- Ja uważam, że powinniśmy 
nagradzać ludzi za efekty pracy. 
Każda dyscyplina, każdy klub po-
winien mieć możliwości rozwo-
ju, ale rozdzielmy system sportu 
młodzieżowego od olimpijskie-
go. System sportu młodzieżo-
wego ma swoją specyfikę, którą 
poznałem i służę konsultacjami 
- powiedział.

Zbigniew Maleszewski to 
nie tylko trener, ale także wyso-
kiej klasy działacz i organizator  
wydarzeń sportowych W ubie-
głym roku ściągnął do Łomży 
dwie duże imprezy bokserskie: 
Akademickie Mistrzostwa Pol-
ski i Mistrzostwa Polski Młodzi-
ków. Przyniosły one spory suk-
ces zawodnikom Tigera. Klub nie 
otrzymał z miasta ani złotówki na 
organizację imprezy, której efek-
tem jest m. in. powołanie czwór-
ki zawodników do kadry narodo-
wej na Akademickie Mistrzostwa 
Świata. Na organizację mistrzostw 
młodzików  z udziałem ponad set-
ki uczestników z całej Polski  klub 
otrzymał 2,5 tysiąca złotych.

- Już nie będę ubiegał się 
o dotacje z miasta, skoro nie in-
teresują władz wyniki sportowe - 
stwierdził wzruszając ramionami 
trener.

Gorzkich słów nie brakowało 
podczas konferencji przedstawi-
cieli dwóch czołowych w Łom-
ży i liczących się w kraju klu-
bów sportowych w dyscyplinach 
olimpijskich. Na zakończenie 
Dariusz Domasiewicz wydobył 
jednak "gałązkę oliwną"  i zaape-
lował o podjęcie przez władze 
miasta poważnych rozmów ze 
środowiskiem sportowym.         
Pełna relacja z konferencji na 
www.narew.info

Z medalami  
do Łomży

Już poraz kolejny odbyły się mistrzo-
stwa Polski  No Gi Jiu Jitsu 2020.  X 
edycja okazała się szczęśliwa dla za-
wodników Fight Club Łomża, którzy 
wrócili do Łomży z medalami. 

Sporty walki  są coraz 
bardziej popularną dys-
cypliną w Polsce, czego 
dowodem była gala w Lu-
boniu. Impreza odbyła się 
w dniach 22-23 lutego, 
a towarzyszyło jej wiele 
interesujących pojedyn-
ków. 

 Zawodnicy z Fight 
Club Łomża godnie re-
prezentowali nasze mia-
sto. Ukoronowaniem 
śwetnej postawy były 3 
zdobyte medale. Z dobrej 
strony pokazał się Nor-
bert Batogowski, który 
walczyl w najbardziej ob-
sadzonej kategorii adult 
białe pasy do 97,5 kg. Za-
wodnik stoczył 3 walki, 
odpadając dopiero w półfinale 
i zajmując ostatecznie 3 miejsce. 

Dominika Steczkowska, 
w swoim debiucie w kategorii se-
niorek białe pasy do 66,5 kg, po-
zazdrościła swojemu klubowemu 
koledze dobrej postawy i także 
zajęła 3 miejsce, sprawiając tym 
samym niemałe zaskoczenie. 

Równie ciekawie było w ka-
tegorii 4-6 lat do 19 kg. Repre-
zentująca łomżyński klub Oliwia 
Zorczykowska w swojej pierw-
szej walce w życiu, pokonała 
przeciwniczkę i pewna siebie za-
deklarowałą, iż chce i liczy na 
dużo więcej. 

Natomiast Hubert Sulew-
ski poraz pierwszy wystartował 
w kategorii adult purpurowe pasy 
do 73,5 kg. Jednakże po wyrów-
nanej i zaciętej walce, decyzją sę-
dziów odpadł po swojej drugiej 
walce.

Gratulujemy sukcesów oraz 
życzymny powodzenia.

Gorycz 
sportowych 

wychowawców  
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