
Idzie pod prąd. Choć zdecydowała, że 
chce być sama, to zupełnie nie czuje 
się samotna. Gra, pisze, komponuje 
i koncertuje. Kilka lat temu dogda-
ła się ze sobą i dziś wie, czego chce. 
O tym, że każdy dzień to bonus od 
losu,  nieustannym apetycie na nowe 
wyzwania, kobiecości i tkaniu swetra 
zwanego “życiem”, z Olgą Bończyk 
rozmawia Marlena Siok. 

Marlena Siok: - Jak wygląda czuła 
przystań Olgi Bończyk? 

Olga Bończyk: - Jest domem. 
Całe swoje życie spędzam w tra-
sach, na koncertach, planach czy 
na deskach teatralnych. Bardzo 
niewiele czasu jestem w domu i ża-
łuję. Moje mieszkanie, od trzech 

lat wciąż jest nowe i wciąż bar-
dzo wytęsknione. Ciągle jeszcze 
się nim nie nacieszyłam. Jest ono 
moją piękną przystanią, ale też 
tratwą, na której mogę posiedzieć 
w ciszy i robić co tylko zechcę. To 
świat, który sobie sama stworzy-
łam. Fakt, że jestem sama z mo-
imi dwoma kotami sprawia, iż ten 
świat jest bardzo osobisty. Od kil-
ku lat nasycam się tym spokojem. 
Ale paradoksalnie mimo, iż jestem 
sama to nie jestem samotna. W ta-
kich pięknych przestrzeniach, ja-
kie stworzyłam, daję sobie czas by 
móc porozmawiać ze sobą. 
M.S: - Tylko dlaczego czuła? 

O.B: -  Jestem osobą wraż-
liwą. Wszystko, co mnie doty-

ka odczuwam bardzo osobiście 
i czule.  To słowo „czułość” bądź 
też „nieczułość', jest słowem, 
które ładnie brzmi, ale też bar-
dzo dużo znaczy. Każdy nie-
zależnie, czy ma pięć, czy sto 
dwadzieścia lat, potrzebuje tej 
czułości. Niezależnie od tego 
czy jest to bardzo bliska czułość 
czy tylko dobre słowo. Może 
mieć wiele odcieni. 
M.S: - A w ten spokój, równowagę 
wkrada się czasami samotność? 

O.B: -  Tak. Z pewnością te-
raz płynę na takim statku. Jed-
nakże to jest mój wybór, z któ-
rym jest mi bardzo dobrze. 
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DROGIE PANIE! Przyjmujcie z wdziękiem cokolwiek się dzieje. Patrzcie przed siebie z ufnością i uśmiechem.  
Nie przyjmujcie złych wiadomości bez makijażu, a gdy zajdzie potrzeba trzepoczcie rzęsami. Udawajcie, ale tak naprawdę.  

Z gracją opuszczajcie za ciasne przestrzenie, a gdy macie zły humor, róbcie rzeczy, których nigdy w życiu nie robiłyście,  
albo idźcie popatrzeć się na biżuterię. Nie tylko 8 marca, ale każdego dnia!

To nie było takie proste - mówi wice-
marszałek województwa podlaskiego 
Marek Olbryś. Włożył wiele starań, 
aby jedną z osób, którym można było 
w Urzędzie Marszałkowskim wrę-
czyć czeki na rewitalizację substancji 
miejskiej był prezydent Łomży. Każde 
z miast i gmin województwa podla-
skiego ma swoje budowle i tereny, 
którym należy się „nowe życie” i sta-
rało się o fundusze na ten cel. Ważne 
zatem, że udało się do puli przezna-
czonej na ten cel dołożyć kilka milio-
nów złotych (z 48 do 53,3).  

Dla Marka Olbrysia, jak dla 
każdego łomżyńskiego „pnio-
ka”, Stary Rynek i cała Starówka 
grodu liczącego sobie 6 wieków 
z prawami miejskimi i jeszcze kilka 
jako miejsca zamieszkania w dol-
nie Narwi, to miejsce szczególne 
i symboliczne. A już zwłaszcza dla 
fachowca, który dbał o nie zawo-
dowo jako wieloletni pracownik 
i szef Miejskiego Przedsiębiorstwa 
Gospodarki Komunalnej i Miesz-

kaniowej, a politycznie jako radny, 
ważna postać struktur Prawa i Spra-
wiedliwości i od kilkunastu miesię-
cy wicemarszałek województwa.

- Dodałbym jeszcze jedną 
ważną dla mnie funkcję - miesz-
kańca Łomży, człowieka, który 
ma sentyment niemal do każ-
dego zakątka miasta - dodaje 
z uśmiechem Marek Olbryś.

Dlatego zadbał, aby miasto 
znalazło się wśród tych ośrodków, 
które będą jednymi z większych 
w regionie beneficjentów popu-
larnego programu rewitalizacji. 
Czeki związane z projektami przy-
wracania „witalności” ważnym 
fragmentom miast i gmin Ma-
rek Olbryś wręczał  kilka tygodni 
temu wspólnie z marszałkiem Ar-
turem Kosickim, Wiesławą Burnos 
i Markiem Malinowskim z zarządu 
województwa oraz radnym Sejmi-
ku Pawłem Wnukowskim. 

Wicemarszałek Marek Olbryś:  

Skorzystają mieszkańcy Łomży 

Dokończenie na str. 2

Dokończenie na str. 8

W zarządzie województwa podlaskiego Łomża i Ziemia Łomżyńska mogą zawsze liczyć przede wszystkim na wicemarszałka Marka Olbrysia

Dogadałam się sama ze sobą 
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Strażacy, samorządowcy mieszkańcy 
Łomży i Ziemi Łomżyńskiej uczestni-
czyli w spotkaniu zorganizowanym 
z inicjatywy posła Jarosława Zieliń-
skiego.

- Od poprzedniego spotkania 
minął rok i warto podjąć reflek-
sję nad tym, co było i jest ważne 
dla życia społecznego. Chciałbym 
podziękować za wsparcie w cią-
gu całego roku. Nikt w pojedyn-
kę nie jest w stanie, w życiu pu-
blicznym wiele osiągnąć. Warto 
łączyć siły – mówił na spotkaniu 
w Łomży poseł Jarosław Zieliński. 
- W ubiegłym roku kiedy sprawo-
wałem funkcję rządową, nie tylko 
poselską udało się osiągnąć wiele 
pozytywnych efektów. Zakupi-
liśmy mnóstwo sprzętu dla jed-
nostek ochotniczych straży po-
żarnych oraz państwowej straży 
pożarnej. To samo dotyczy poli-
cji. Dzięki temu dzielnicowi zna-
leźli się bliżej ludzi. Z badań wy-
nika, że 89 procent Polaków czuje 
się bezpiecznie. Jeszcze więcej bo 
98 procent naszych rodaków bez-
piecznie czuje się w miejscu swo-
jego zamieszkania - podsumo-
wywał poseł Jarosław Zieliński 
z Prawa i Sprawiedliwości.

Zakończenie misji rządowej 
nie zmniejszyło ilości spraw tra-
fiających do posła Jarosława Zie-
lińskiego.

- Z funkcją posła związa-
ny jest z jednej strony udział 
w mądrym kształtowaniu pra-
wa, a z drugiej reprezentowanie 

okręgu wyborczego. Wciąż tra-
fia do mnie bardzo dużo spraw. 
Spotykam się z obywatelami 
zgłaszającymi się z problema-
mi do rozwiązania. Nie odczu-
wam większej różnicy między 
okresem kiedy występowałem 
w podwójnej roli ministra i po-
sła – przekonywał Jarosław Zie-
liński. - Znam dobrze mechani-
zmy funkcjonowania państwa 
. Wiem gdzie i do kogo można 
się zwrócić, aby problem roz-
wiązać. Myślę że pozostanę 
aktywny w działaniu na rzecz 
mieszkańców Ziemi Łomżyń-
skiej i województwa podlaskie-
go – zapewniał. 

Spotkanie było okazją do 
przekazania podziękowań. 
W pierwszej kolejności za pomoc 
w zakupie samochodów strażac-
kich podziękowali strażacy. Po-
dziękowania przekazali także 
samorządowcy z powiatu łom-
żyńskiego, gminy Łomża, Nowo-
grodu, Grajewa i Stawisk.
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Choć nie pełnię już funkcji ministerialnej, to nadal 
wiele osób zwraca się do mnie z prośbą o pomoc

Od podziękowań przekazanych przez strażaków rozpoczęło się spotkanie z posłem 
Jarosławem Zielińskim 

Każda część województwa miała  w ten 
sposób swojego patrona w ważnym przed-
sięwzięciu. 

 – Mam nadzieję, że takich wniosków 
w ramach kolejnych konkursów, tak do-
brze złożonych i różnorodnych, będzie 
jeszcze więcej. To jest naszym zadaniem, 
żeby fundusze europejskie jak najszyb-
ciej zagospodarować po to, żebyście mogli 
działać, zmieniać estetykę swoich miejsco-
wości, podnosić komfort życia mieszkań-
ców – cytuje portal Wrota Podlasia słowa 
przekazane wówczas przez marszałka Ar-
tura Kosickiego

Konkurs w ramach działania 8.5 RPO-
WP, którego pierwszą kulminacją było 
wręczenie czeków, a finałem będzie pre-
zentacja tego, co udało się zrobić,  został 
rozstrzygnięty w grudniu 2019 roku. Dzię-
ki decyzji Zarządu Województwa Podla-
skiego o zwiększeniu jego budżetu, do-
tację otrzymały wszystkie projekty, które 
przeszły pozytywnie ocenę komisji. Łącz-
nie wnioskowana kwota dofinansowania 
wyniosła 53,5 mln zł (pierwotnie budżet 
konkursu wynosił 48 mln zł).

Rewitalizacja Starego Rynku w Łom-
ży z „marszałkowskim” dofinansowaniem 
w wysokości  blisko 4,7 miliona złotych 
polegać będzie przede wszystkim na nada-
niu centralnemu placowi miasta funkcji 
kulturalnych i edukacyjnych. Zmniejszy-
ła się bowiem rola ekonomiczna Starówki. 
Władze miasta mają nadzieję na pobudze-
nie aktywności mieszkańców i jeszcze lep-

sze wyeksponowanie kulturowych warto-
ści najstarszej części Łomży. 

Szczegóły planu przewidują m. in. 
badania  archeologiczne i niezbędne 
przeróbki infrastruktury podziemnej, 
niwelację terenu, pokrycie placu nową 
kostką i płytami granitowymi, budowę 
fontanny z kaskadami wodnymi, po-
stumentu pod pomnik Księcia Janusza 
(choć miał powstać już w 2018 roku, 
na 600-lecie praw miejskich) ze szklaną 
obudową dawnych fundamentów śre-
dniowiecznego ratusza.

Według zapowiedzi miejskich samorzą-
dowców, prace mają się rozpocząć lada ty-
dzień, a zakończą się w 2021 roku. „Plac 
Czerwony”, jak nazywali go od kilku lat 
mieszkańcy Łomży w związku z kolorem 
kostki, jaką został wyłożony (i pozbawiony 
większości zieleni) po ostatniej modernizacji, 
ma się zmienić w miejsce bardziej przyjazne.   

Wicemarszałek Marek Olbryś przy-
pomina, że w tym roku miał do przekaza-
nia mieszkańcom Łomży także inną do-
brą nowinę. Jego zabiegi doprowadziły do 
przyznania z RPOWP funduszy na termo-

modernizację jednej z najciekawszych bu-
dowli w mieście - kamienicy u zbiegu ulic 
Wojska Polskiego i Polowej,  mającej adres 
Wojska Polskiego 15/17. Dwa pozosta-
łe obiekty użyteczności, które skorzystają 
z tego programu to Przedszkole nr 9 oraz 
Zespół Szkół Specjalnych.       

„Głównym celem projektu jest pró-
ba zmniejszenia szkodliwej emisji na tere-
nie Łomży poprzez dążenie do zmniejsze-
nia zapotrzebowania przez przedmiotowe 
obiekty na energię (średnio o ok 68,17%), 
co obniży koszty utrzymania budynków 
o 233 504,88 zł/ rok. Adresatami projektu 
będą mieszkańcy Łomży, w tym podobsza-
ru nr 1, który stanowi centrum Miasta, wy-
znaczony w ramach Lokalnego Programu 
Rewitalizacji Miasta Łomża na lata 2017-
2023, uczniowie i rodzice, oraz pracow-
nicy Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. 
M. Skłodowskiej Curie 5, dzieci i rodzice 
oraz pracownicy Przedszkola Publiczne-
go nr 9, użytkownicy mieszkań kamienicy 
zlokalizowanej przy ul. Wojska Polskiego 
15/17. Całkowite koszty projektu: 8 383 
573,03zł, wydatki kwalifowalne: 5 372 
935,39 zł (w tym VAT: 706 502,93 zł), do-
finansowanie 85%: 4 566 995,01 zł.” - czy-
tamy w uzasadnieniu 

- I o to w gruncie rzeczy chodzi: o sta-
łe i konsekwentne poprawianie warun-
ków życia mieszkańców Łomży. W takich 
projektach samorząd miasta ma we mnie 
sprzymierzeńca  - podsumowuje wicemar-
szałek Marek Olbryś. 

Wicemarszałek Marek Olbryś:  

Skorzystają mieszkańcy Łomży 
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Szpital Wojewódzki w Łomży jest jed-
ną z 8 placówek w województwie pod-
laskim, które mają zapewnić opiekę 
chorym, jeżeli stwierdzona zostanie 
obecność koronawirusa COVID-19, 
który wyruszył z Chin, ale sieje grozę 
już coraz bliżej Polski. Zwłaszcza, że 
wielkim ogniskiem choroby stały się 
Włochy, w których przebywało i prze-
bywa wielu Polaków.

Z pewnych względów moż-
na mówić już nie o obawach, ale 
o przerażeniu i panice. Dowodem 
są galopujące ceny prostych ma-
seczek ochronnych czy odnoto-
wane już w Warszawie gromadze-
nie zapasów żywności czy wody. 
W poniedziałkowy poranek ko-
ronawirusem zajął się Sejm.     

Na razie  jednak (do ponie-
działkowego południa)  Polsce 
choroby nie stwierdzono, choć 
przedstawiciele medycznych 
ośrodków naukowych i rządu 
złudzeń nie mają.    

– Niestety, to prawdopodo-
bieństwo teraz się zwiększyło 
i jest to związane z pojawieniem 
się ognisk we Włoszech, gdzie 
Polacy chętnie wyjeżdżają na od-
poczynek.- stwierdził wicemini-
ster zdrowia Waldemar Kraska. 
Także dla ministra Łukasza Szu-
mowskiego pojawienie się koro-
nowirusa to tylko kwestia czasu. 

Jak informują media, korona-
wirus wywołujący chorobę CO-

VID-19 jest coraz bliżej Polski. 
Pojawił się w większości krajów Eu-
ropy. Jest w Niemczech, na Litwie 
i Białorusi. Największym ogniskiem 
choroby w Europie są Włochy. 

 - Premier wydał polece-
nie wojewodom wprowadzenia 
w całym kraju podwyższonej go-
towości szpitali - poinformował 
minister Łukasz Szumowski. Jak 
dodano, dla placówek urucho-
miono dodatkowo 100 mln zł.  

Odprawa premiera Mateusza 
Morawieckiego z wojewodami (brał 

w niej udział także wojewoda pod-
laski Bohdan Paszkowski) dotyczy-
ła przeglądu procedur i kolejnych 
zaleceń w związku z koronawiru-
sem. Jednym z nich jest wprowa-
dzenie w całym kraju podwyższonej 
gotowości szpitali. To oznacza, że 
wojewoda decyzją administracyjną, 
która jest pod rygorem natychmia-
stowej wykonalności, może zlecać 
działania w szpitalach, które tę pod-
wyższoną gotowość mają utrzymać. 
Dotyczy to m. in. szpitala w Łomży, 
a ponadto dwóch  placówek w Bia-

łymstoku  oraz szpitali w Augusto-
wie, Bielsku Podlaskim, Hajnów-
ce, Grajewie i Suwałkach. Chodzi 
np. o zwiększenie bazy łóżek za-
kaźnych, przekształcenie oddzia-
łu w oddział zakaźny lub zwięk-
szenie obsady personelu. Jeszcze 
przed naradą wojewodowie zosta-
li zobowiązani, by inspektorzy sa-
nitarni w województwach praco-
wali 24 godziny na dobę. Wszyscy 
są przygotowani do działań, zak-
tualizowano wojewódzkie plany 
zarządzania kryzysowego.

gorący temat

Chińska 
groza

800 190 590  - numer infolinii  Narodowego 
Funduszu Zdrowia dotyczącej postępowania w sytuacji 
podejrzenia zakażenia koronawirusem
Informacja dla osób powracających z północnych 
Włoch, Chin, Korei Południowej, Iranu, Japonii, 
Tajlandii, Wietnamu, Singapuru i Tajwanu.

Jeśli w ciągu ostatnich 14 dni byłeś 
w północnych Włoszech, Chinach, Korei 
Południowej,  Iranie, Japonii, Tajlandii, 
Wietnamie, Singapurze  lub Tajwanie 
i zaobserwowałeś u siebie objawy, takie 
jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy 
z oddychaniem, to
– bezzwłocznie powiadom telefonicznie 
stację sanitarno-epidemiologiczną
lub
– zgłoś się bezpośrednio do oddziału 
zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-
zakaźnego, gdzie określony zostanie 
dalszy tryb postępowania medycznego.

Czym jest koronawirus?
Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje 
chorobę o nazwie COVID-19.  Choroba objawia 
się najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, 
bólami mięśni, zmęczeniem.
Jak często występują objawy?
Ciężki przebieg choroby obserwuje się u ok.15-

20% osób. Do zgonów dochodzi u 2-3% osób 
chorych. Prawdopodobnie dane te zawyżone, 
gdyż u wielu osób z lekkim przebiegiem zakażenia 
nie dokonano potwierdzenia laboratoryjnego.
Kto jest najbardziej narażony?
Najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej 
postaci choroby i zgon  są osoby starsze, 
z obniżoną odpornością, którym towarzyszą 
inne choroby, w szczególności przewlekłe.
Jak się zabezpieczyć przed 
koronawirusem?
Wirus przenosi się drogą kropelkową. 
Aktualnie nie ma szczepionki przeciw nowemu 
koronawirusowi. Można natomiast stosować 
inne metody zapobiegania zakażeniu, 
zaprezentowane poniżej. Metody te stosuje 
się również w przypadku zapobiegania innym 
chorobom przenoszonym drogą kropelkową np. 
grypie sezonowej (w przypadku której, szczyt 
zachorowań przypada w okresie od stycznia do 
marca każdego roku).

ZALECENIA
Często myj ręce

• Często myj ręce używając mydła i wody, a jeśli 
nie masz do nich dostępu, używaj płynów/żeli 
na bazie alkoholu (min. 60%).
Stosuj odpowiednie zasady ochrony 

podczas kaszlu i kichania
• Podczas kaszlu i kichania zakryj usta i nos 

zgiętym łokciem lub chusteczką – natychmiast 
wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyj 
ręce używając mydła i wody, a jeśli nie masz do 
nich dostępu – płynów/żeli na bazie alkoholu 
(min. 60%).
• Dlaczego?  Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu 
i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się 
zarazków i wirusów. Jeśli kichasz lub kaszlesz 
w dłonie, możesz zanieczyścić przedmioty lub 
dotykane osoby. 

Zachowaj bezpieczną odległość
• Zachowaj co najmniej 1 metr odległości 
między sobą a innymi ludźmi, szczególnie tymi, 
którzy kaszlą, kichają i mają gorączkę.

Unikaj dotykania oczu, nosa i ust
• Jeśli masz łagodne objawy ze strony układu 
oddechowego i nie podróżowałeś do Chin, 
pamiętaj o stosowaniu podstawowych zasad 
ochrony podczas kaszlu, kichania oraz higieny 
rąk i pozostań w domu do czasu powrotu do 
zdrowia, jeśli to możliwe.

Chroń siebie i innych 
przed zachorowaniem

• Podejrzenie zakażenie SARS-Cov-2 jest 
powiązane:
– z podróżowaniem po obszarze Chin, w którym 
zgłoszono przypadki zakażenia SARS-Cov-2,
lub
– bliskim kontaktem z kimś, kto podróżował 

po Chinach i ma objawy ze strony układu 
oddechowego.

Maseczki
• Nie zaleca się używania masek na twarz 
przez zdrowych ludzi w celu zapobieżenia 
rozprzestrzenianiu się SARS-Cov-2
• Noszenie maseczki zasłaniającej usta i nos 
może pomóc ograniczyć rozprzestrzenianie się 
niektórych chorób układu oddechowego.  Jednak 
stosowanie samej maseczki nie gwarantuje 
powstrzymania infekcji i powinno być 
połączone ze stosowaniem innych środków 
zapobiegawczych, w tym higieną rąk i zasadami 
ochrony podczas kaszlu czy kichania (patrz 
wyżej) oraz unikaniem bliskiego kontaktu 
z innymi ludźmi (co najmniej 1 metr odległości). 
Światowa Organizacja Zdrowia doradza 
racjonalne stosowanie maseczek.
• Używaj  maseczek tylko wtedy, gdy masz 
objawy ze strony układu oddechowego 
(kaszel lub kichanie), podejrzewasz 
u siebie infekcję SARS-Cov-2 przebiegającą 
z łagodnymi objawami lub opiekujesz się osobą 
z podejrzeniem infekcji SARS-Cov-2.
• Sprzęt ochrony układu oddechowego powinien 
być oznakowany znakiem CE, który potwierdza, 
że został prawidłowo zaprojektowany 
i skonstruowany, wykonany z właściwych 
materiałów.
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"Kto nie szanuje i nie ceni 
swojej przeszłości, ten nie jest 
godzien szacunku, teraźniejszo-
ści ani prawa do przyszłości”. To 
słowa wypowiedziane przez Jó-
zefa Piłsudskiego. Słowa, które 
uczą, aby pamiętać. 

1 marca jest szczególnym 
dniem w historii Polski. To wła-
śnie wtedy obchodzony jest Na-
rodowy Dzień Pamięci „Żoł-
nierzy Wyklętych”, którzy są 
symbolem walki z tyranią i okru-
cieństwem komunistycznej rze-
czywistości. Celebrowanie tego 
święta miało miejsce również 
i w Łomży.

W Katedrze św. Michała Ar-
chanioła odbyła się uroczysta 
msza ku czci i pamięci żołnierzy 
wyklętych, którą odprawił łom-
żyński biskup Janusz Stepnowski. 

- Ci żołnierze pochowani są 
w różnych miejscach. Często nie-
znanych. W bezimiennych gro-
bach. Ich rodziny miały zakaz 
wypowiadania się, a nawet zakaz 
czczenia pamięci – mówił biskup 
Janusz Stepnowski.

To bardzo plastycznie i jed-
noznacznie pokazuje, jaki był sto-
sunek ówczesnej władzy do an-
tykomunistycznego podziemia 
w Polsce. Słowom biskupa z uwa-
gą przysłuchiwało się wielu mło-
dych ludzi, ale co ważne, także ci 
najmłodsi, co daje nadzieję na to, 
że pamięć o "Żołnierzach Wyklę-
tych" będzie pielęgnowana jesz-
cze bardzo długo.

Wicemarszałek wojewódz-
twa podlaskiego Marek Olbryś 
wzi8ął tego dnia rano udział 
w uroczystościach Dnia Żołnie-
rzy Wyklętych w Wysokiem Ma-
zowieckiem, ale dojechał także 
do Łomży na miejskie obchody.   

- Po pierwszy pod patrona-
tem prezydenta RP we wszyst-
kich większych ośrodkach  kraju 
i naszego województwa odbywa-
ją się  uroczystości upamiętnia-
jące męczeństwo i śmierć wie-
lu żołnierzy, których nazywamy 
"Wyklętymi". Po raz pierwszy  
jest to na taką skalę. W Wyso-
kiem Mazowieckiem była prze-
piękna i wymowna uroczystość 
z wojskowym ceremoniałem 
i protokołem. Mówiłem tam 
i mogę powtórzyć, że nareszcie 
Polska się upomniała o tych, któ-
rzy ginęli i byli prześladowani. 

Mamy 30 lat przemian ustrojo-
wych,  a wydaje mi się, że dopie-
ro teraz postacie Żołnierzy Nie-
złomnych zostały odpowiednio 
upamiętnione. Mam nadzieję, 
że to na trwałe zostanie w umy-
słach Polaków, że nigdy nie za-
pomnimy o prześladowaniach, 
które przyszły ze wschodu, o rze-
komej niepodległości w 1945 
roku, bo tak naprawdę mamy ją 
dopiero od przełomu XX i XXI 
wieku. Symbolem tego jest nasza 
obecna Ojczyzna, która potra-
fi upomnieć się o pamięć o każ-
dym żołnierzu, który miał siłę 

być niepodległym. Dopiero teraz 
możemy odpierać te kłamstwa 
o nich, że byli "bandytami", mo-
żemy doceniać to, co zrobili. Coś 
drgnęło w sercach i ten dzień 1 
marca będzie już bezdyskusyj-
nie Dniem Pamięci o mordowa-
nych i prześladowanych. Gdy-
by nie oni to pewnie bylibyśmy 
którąś z kolei republiką bolsze-
wicką mówili językiem "polsko - 
sowieckim". Staramy się potwier-
dzać jako reprezentanci władz 
naszego województwa, które naj-
bardziej ucierpiało, rangę tego 
wydarzenia. Pozostało wiele ran 

i tym bardziej trzeba rozmawiać 
i uczestniczyć  w takich gestach 
pamięci. Musimy po prostu, jak 
Inka, mieć poczucie, że zacho-
waliśmy się "jak trzeba"  - powie-
dział Marek Olbryś.

Po uroczystej mszy, spod Ka-
tedry już po raz siódmy ruszył 
przemarsz na czele ze zdjęciem 
rotmistrza kawalerii Wojska Pol-
skiego Witolda Pileckiego, który 
w pokazowym procesie, skazany 
został na karę śmierci. Obok nie-
go pojawiły się wizerunki "Wy-
klętych" związanych z Ziemią 
Łomżyńską. Wraz z sztandara-
mi, niesione były znicze składane 
pod pomnikami, w ramach hołdu 
i chwały dla poległych żołnierzy. 
Pomiędzy śpiewem ludzi, słychać 
było okrzyki „ Cześć i chwała bo-
haterom” czy „Niech żyje wolna 
Polska”. Cały przemarsz skoń-
czył się przed budynkiem Pań-
stwowej Szkoły Muzycznej pod 
pomnikami poświęconymi Żoł-
nierzom Podziemia Narodowego 
Ziemi Łomżyńskiej oraz Żołnie-
rzom Armii Krajowej, gdzie zo-
stały złożone również kwiaty.

Szczególnie poruszającym 
wydarzeniem była chwila, gdy 
mikrofon ujął wyprostowany jak 
struna major Antoni Zienkiewicz, 
który 1 grudnia ubiegłego roku 
ukończył 96 lat. Mocnym głosem  
snuł wspomnienia. Od lipca 1941 
roku był w Związku Walki Zbroj-
nej, potem w Armii Krajowej, 
Narodowym Zjednoczeniu Woj-
skowym, WiN, a wreszcie w Na-
rodowych Siłach Zbrojnych.  

- Część żołnierzy pouciekała 
na Zachód, część poszła do pra-
cy, niektórzy zapisali się do par-
tii. Ktoś tam trafił do Narodowego 
Zjednoczenia Wojskowego, które 

Łomżyniacy pamiętają o bohaterach
1 marca w całym kraju obchodzony był Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. 

Także i w Łomży mieszkańcy oddali hołd żołnierzom, bohaterom zamordowanym 
przez władze komunistyczne w PRL. Uroczystości odbywały się w Katedrze św. Michała 

Archanioła, po czym nastąpił przemarsz ulicami miasta.

Uczestnicy Marszu Pamięci nieśli ze sobą wizerunki Żołnierzy Niezłomnych z Ziemi Łomżyńskiej

Mszą Świętą w łomżyńskiej katedrze rozpoczęły się obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych

Od lewej: 
Dariusz Syrnicki, 
pasjonat i badacz 
lokalnej historii 
oraz 96-letni 
mjr Antoni Zienkiewicz, 
jeden z ostatnich 
Niezłomnych
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Już po raz dziesiąty, w Zespole Szkół 
Technicznych i Ogólnokształcących 
nr 4 w Łomży, odbyły się uroczystości 
związane z obchodami Narodowego 
Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych - 
świętem państwowym uchwalonym  
przez Sejm RP w 2011 roku.

Uroczystość miała na celu 
upamiętnienie żołnierzy antyko-
munistycznego podziemia  w Pol-
sce,  których władze PRL-u ska-
zały na anatemę i zapomnienie 
(stąd określenie „wyklęci”). Roz-
począł ją wideoklip Piotra Cu-
gowskiego „Biały Krzyż”. Warto 
tutaj nadmienić, iż ojciec autora 
tej piosenki, Krzysztofa Klenczo-
na, był uczestnikiem podziemia 
niepodległościowego. Dyrektor 
szkoły, Artur Ciborowski, pod-
kreślił, że obchody Narodowego 
Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklę-
tych stały się  integralną częścią 
wychowania patriotycznego 
młodzieży. 

Podczas uroczystości ucznio-
wie Zuzanna Doliasz oraz Jakub 
Tabędzki krótko przybliżyli słu-
chaczom losy Niezłomnych. Pre-
zentacja multimedialna związana 
z Niezłomnymi oraz nastrojo-
wa muzyka w jej tle wprowadzi-
ły wszystkich obecnych w klimat 
tamtych czasów. Główną częścią 
spotkania była prelekcja wice-
prezesa Związku Żołnierzy Na-
rodowych Sił Zbrojnych Okręgu 
Łomżyńskiego Dariusza Syrnic-
kiego. Wykład ten dotyczył łom-

żyńskiego podziemia narodowe-
go. Dariusz Syrnicki od lat zbiera 
materiały i relacje związane z tą 
tematyką, dlatego potrafił zain-
teresować zgromadzoną na auli 
młodzież. 

Po wystąpieniu przedstawi-
ciela ZŻ NSZ, uczestnicy mogli 
wysłuchać utworów  łomżyńskiej 
grupy PsG Klika („Ku pamięci”) 
oraz zespołu Forteca („Kto dziś 
upomni się o pamięć”). Końco-
wym akordem uroczystości była 
ekspozycja „Niezłomni” oraz wy-
stawa zdjęć żołnierzy Narodowe-

go Zjednoczenia Wojskowego  
z lat 1945-1948 (udostępniona 
szkole przez  Dariusza Syrnickie-
go).

 Po szkolnej uroczystości  
Wiesław Czupryński wraz z  Da-
riuszem Syrnickim udali się na 
warsztaty w Łomżyńskim Cen-
trum Rozwoju Edukacji  z przed-
stawicielem IPN-u Olsztyn  Mi-
chałem Ostapiukiem, autorem 
m.in. książki o  jednym z dowód-
ców podziemia niepodległościo-
wego  - kapitanie Romualdzie  
Rajsie „Burym”. 

Popularyzacja najnowszej 
historii Polski i regionu wpisu-
je się w wychowanie patriotycz-
ne młodzieży i zarazem pozwala 
przełamać stereotypy dotyczące 
podziemia niepodległościowe-
go.

Inicjatorami owego wyda-
rzenia byli nauczyciele historii 
w/w szkoły: Wiesław Czupryń-
ski i Karol Szleszyński. Pomoc 
techniczną zapewnił  Kamil Ga-
lanek, a dekoracje wykonały Be-
ata Bednarczyk oraz Beata Szy-
manowska. 

X Narodowy Dzień Pamięci  
„Żołnierzy Wyklętych” w „Budowlance”

się jednak taż ujawniło. A Narodo-
we Siły Zbrojne nigdy się nie ujaw-
niły. Dotąd są i istnieją - słowa we-
terana przyjęte zostały brawami. 

"Pragmatyczne" argumen-
ty wyjaśniające dlaczego lata po 
wojnie toczyła się w Polsce walka 
podziemia antykomunistycznego, 
w tym głównie NSZ, przedstawił 
Dariusz Syrnicki. W jego ocenie 
była to przede wszystkim batalia 
o dotrwanie przeciwników stali-
nowskich porządków do wybo-
rów, które obiecane zostały Pola-
kom przez zachodnich aliantów. 

- Jak wiadomo te wybory nie 
odbyły się w 1945 roku. W 1946 
też nie, a referendum" 3 x tak" 
było tylko próbą generalną przed 
wyborczym fałszerstwem. Ko-
muniście wiedzieli, że wybory 
przegrają. Odbyły się zatem do-
piero w 1947 roku, gdy już nowy 
system stał się mocniejszy - po-
wiedział Dariusz Syrnicki. 

Jago zdaniem, winni jesteśmy 
wdzięczność chłopcom", którzy 
nie złożyli broni po wojnie także 
za to, że uratowali w Polsce pry-
watną własność ziemi i rolnictwo 
oraz kościoły i wiarę.           

- Polska jest silna wiarą na tle 
Europy. Ta walka nie była bezsen-
sowna. Wiemy to teraz na pewno, 
choć nie przyniosła wtedy zwy-
cięstwa - dodał  badacz historii, 
działacz Związku Żołnierzy Na-
rodowych Sił Zbrojnych. 

Żołnierze niezłomni, jak rów-
nież ich nazywano, byli prześla-
dowani i mordowani przez to, że 
walczyli i marzyli o wolnej Pol-
sce. 1 marca jest dowodem, że ich 
śmierć i poświęcenie nie poszły 
na marne, a pamięć o nich będzie 
trwać wiecznie.
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Via Baltica rusza  
w stronę Ełku 

Wojewoda warmińsko-mazurski wydał decyzję 
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
(ZRID) dla fragmentu przyszłego międzynarodo-
wego szlaku Via Baltica. Jak informuje olsztyński 
oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Au-
tostrad, dotyczy ona odcinka drogi ekspresowej 
S61 Szczuczyn – Ełk Południe, co umożliwi rozpo-
częcie prac. 

Wcześniej taką decyzję uzyskał odcinek 
S61 Wysokie - Raczki, na którym trwają 
już prace budowlane, a na ZRID oczeku-
je jeszcze jeden odcinek S61 w wojewódz-
twie warmińsko-mazurskim: Ełk Południe 
– Wysokie.

Zakres zadania
Budowa obejmie odcinek o długości ok. 

23,3 km. Zgodnie z kontraktem powstanie 
droga ekspresowa o przekroju dwujezdnio-
wym wraz z drogami serwisowymi. Zosta-
nie wykonany remont wybranych dróg lo-
kalnych oraz budowa urządzeń ochrony 
środowiska. W ramach inwestycji powsta-
nie m.in. 19 obiektów inżynierskich oraz 
dwa węzły: Guty w gminie Szczuczyn, Ełk 
Południe w gminie Ełk w pobliżu miejsco-
wości Nowa Wieś Ełcka.

Nawierzchnia drogi, na której przewidy-
wany jest duży ruch pojazdów ciężarowych, 
zostanie wykonana z betonu cementowego, 
by jak najdłużej bez remontu sprostać ob-
ciążeniu 11,5 tony na oś.

Wykonawcą zadania jest konsorcjum 
firm PORR, PORR Bau oraz UNIBEP. 
Wartość zadania wynosi ok. 699,5 mln zł. 
Planowany czas realizacji to 29 miesięcy od 
podpisania umowy z wyłączeniem okresów 
zimowych (15 grudnia – 15 marca).

Budowa drogi ekspresowej S61 od 
Szczuczyna do granicy z Litwą w Budzisku, 

na odcinku Szczuczyn -Raczki jest współ-
finansowana przez Unię Europejską w ra-
mach Instrumentu „Łącząc Europę” (Con-
necting Europe Facility - CEF).

Kalendarium
15 października 2015 r. - uzyskano de-

cyzję o uwarunkowaniach środowiskowych
15 kwietnia 2016 r. - ogłoszenie przetar-

gu w systemie „Projektuj i buduj”
6 sierpnia 2018 r. - podpisanie umowy 

z wykonawcą
24 lutego 2020 r. - uzyskanie decyzji 

ZRID
Realizacja S61 w województwie war-

mińsko-mazurskim
Budowę drogi ekspresowej S61 pomię-

dzy miejscowościami Szczuczyn i Racz-
ki podzielono na trzy odcinki realizacyj-
ne, z czego dwa mają już decyzje ZRID:        
Szczuczyn – węzeł Ełk Południe (ok. 23,3 
km); węzeł Ełk Południe - węzeł Wysokie 
(ok. 22,9 km), w tym połączenie z obwod-
nicą Ełku w ciągu S16 o długości ok. 4 km; 
węzeł Wysokie - Raczki (ok. 20,2 km).

S61 w Polsce
Realizacja całej drogi ekspresowej S61 

podzielona jest na jedenaście odcinków 
(licząc z drugą jezdnią obwodnicy Szczu-
czyna), z których osiem jest w budowie: 
Śniadowo - Łomża Południe, Łomża Połu-
dnie - Łomża Zach, węzeł Kolno - Stawiski, 
Stawiski - Szczuczyn, II jezdnia obwodnicy 
Szczuczyna, Suwałki – Budzisko (wszystkie 
w woj. podlaskim) oraz Szczuczyn – Ełk Po-
łudnie i Wysokie - Raczki (woj. warmińsko-
-mazurskie); dwa są w trakcie uzyskiwania 
ZRID: Łomża Zachód - węzeł Kolno (woj. 
podlaskie) oraz Ełk Południe - Wysokie 
(woj. warmińsko-mazurskie); odcinek Pod-
borze - Śniadowo (woj. podlaskie) ma wy-
łonionego wykonawcę, który przygotowuje 
wniosek o ZRID.

Samorząd  
o kolei

Łomżyńscy radni chcą kolei Warszaw-
sko- Mazurskiej przez Łomżę, czyli 
trzeciej "szprychy" prowadzącej do 
Centralnego Portu Komunikacyjnego, 
ale zdecydowanie nie chcą aby linia 
prowadziła przez centrum miasta. Ta 
sprawa stała się jednym z głównych 
tematów kolejnej sesji Rady Miejskiej 
Łomży.

W jednym z poprzednich wy-
dań Tygodnika Narew obszernie 
informowaliśmy o społecznych 
konsultacjach, jakie ogłosiła 
spółka Centralny Port Komuni-
kacyjny, na temat przebiegu tras 
kolejowych ("szprych"), który-
mi w przyszłości dojeżdżać będą 
na gigantyczne lotnisko i do wę-
zła komunikacyjnego drogowo 
- kolejowego między Warszawa 
a Łodzią tysiące pasażerów. Pro-
jekt  Strategicznego Studium Lo-
kalizacyjnego Centralnego Portu 
Komunikacyjnego w niektórych 
aspektach przygotowany został 
w sporym stopniu szczegółowo-
ści. Np. pokazał, że linia kolejo-

wa z Ostrołęki przez Łomżę do 
Kolna i dalej do Giżycka przez 
nasze miasto ma przebiegać po 
terenach zarezerwowanych pod 
budowę kolei już dziesiątki lat 
temu.

To puste nadal działki na 
przedłużeniu torów dochodzą-
cych prawie do ulicy Sikorskie-
go, potem między blokami przy 
Dmowskiego i ulicą Kaktuso-
wą  do Wojska Polskiego i dalej 

wzdłuż Adama Chętnika do No-
wogrodzkiej i w kierunku Gro-
bli Jednaczewskiej na przyszły 
most na Narwi między Piątnicą 
a Czarnocinem.  Projekt zszoko-
wał mieszkańców i media. Jak się 
zresztą okazało, planiści bezce-
remonialne postanowili zafun-
dować szybkie koleje w centrach 
jeszcze innych ośrodków w kraju.

Jako pierwszy włączył się 
w konsultacje  łomżyński poseł  

Lech Antoni Kołakowski, który 
zresztą sprawę Kolei Warszaw-
sko - Mazurskiej przez Łomżę 
"pilotuje" już początku. Przy-
pomniał przede wszystkim 
swój wariant z ubiegłego roku, 
w którym trasa kolejowa prze-
biega w pobliżu przyszłej trasy 
Via Baltica. Główny Dworzec 
Łomża miałby w tym projekcie 
powstać w okolicach wsi Sierz-
puty lub Chojny. To pozwoli-
łoby na stworzenie istotnego 
węzła drogowo - kolejowego 
i atrakcyjnych terenów np. dla 
firm logistycznych, ale też prze-
mysłowych. Parlamentarzysta 
przygotował jednak także kolej-
ną propozycję: kolej na obrze-
żach miasta z dworcem w oko-
licach dawnego Fadomu. Oba 
te warianty stały się podstawą 
dyskusji radnych na sesji, w któ-
rej także wziął udział poseł Lech 
Antoni Kołakowski.         

- Przeprowadzenie kolei 
przez miasto po zaproponowa-
nym w Studiu śladzie z punktu 
widzenia ekonomicznego, trans-
portowego i środowiskowego 
na pewno jest nieuzasadnione – 

stwierdził prezydent Łomży Ma-
riusz Chrzanowski wprowadza-
jąc do dyskusji.

Jak dodał, konieczne był-
by wykupy ziemi, przebudowy 
skrzyżowań i ulic oraz   kosztow-
ne rozwiązania ograniczające ha-
łas. Nie byłoby też szans na duże 
bazy logistyczno -transportowe 
i inne firmy.  Tę opinię podziela 
także poseł Lech Antoni Koła-
kowski obawiając się "blokady" 
wielu miejskich ulic. 

Jako argument padła tak-
że informacja, że samorządow-
cy z okolicznych gmin już swoja 
opinię wyrazili także wskazując 
na wariant poza granicami Łom-
ży. Dyskusja radnych z udziałem 
m. in. Alicji Konopki, Andrzeja 
Wojtkowskiego, Maciej Boryse-
wicza, Dariusza Domasiewicza 
skupiła  się  na rozważaniach jaki 
są potencjalne korzyści, a jakie 
uciążliwości przy obu warian-
tach. 

Przeważyła opinia, że kolej 
powinna być bliżej miasta i radni 
poparli wariant posła Kołakow-
skiego wskazujący na obrzeża 
miasta ze stacją przy Fadomie.     

W obradach łomżyńskich 
radnych wziął udział 
poseł Lech Antoni 
Kołakowski
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Po raz 14. spotkali się w Łomży uczest-
nicy Ogólnopolskiego Konkursu Kra-
somówczego im. Hanki Bielickiej "Ra-
dość spod kapelusza". Po raz pierwszy 
w organizację wydarzenia przypo-
minającego postać Hanki Bielickiej, 
a jednocześnie promującego młode 
talenty aktorskie i wokalne włączył 
się Urząd Marszałkowski Wojewódz-
twa Podlaskiego.

- Uważam, że to wspaniała 
impreza z przesłaniem poświę-
conym prawdziwej gwieździe 
polskiej estrady wywodzącej się 
z Łomży jaką była Hanka Bie-
licka i   dająca uzdolnionej ar-
tystycznie młodzieży z regio-
nu szansę na zaprezentowanie 
się przed widzami. Dlatego po-
zwoliłem sobie, jako jeden z go-
spodarzy województwa podla-
skiego, przyjść tu nie z pustymi 
rękoma - stwierdził Marek Ol-
bryś, wicemarszałek wojewódz-
twa podlaskiego i wręczył kosz 
regionalnych smakołyków księ-
dzu Andrzejowi Godlewskie-
mu, proboszczowi parafii Krzyża 
Świętego w Łomży. 

Od wielu lat w parafialnym 
Centrum Katolickim im. Papie-
ża Jana Pawła II istnieje Salonik 
Hanki Bielickiej urządzony sprzę-
tami i strojami estradowymi, 
która przekazała sama artystka 
ze swego warszawskiego miesz-
kania. Od 14  także lat, u progu 
wiosny i w związku z rocznicą 
śmierci Hanki Bielickiej (9 mar-
ca 2006 roku) proboszcz Andrzej 
Godlewski i jego współpracowni-
cy zapraszają na konkurs "Radość 
spod kapelusza".         

- Za każdym razem pragnie-
my, aby był to dla utalentowanej 
młodzieży dobry czas żeby się 
spotkać, razem się radować i roz-
wijać te talenty, którymi Pan Bóg 
obdarzył każdego z nas - podkre-
ślił proboszcz.

A wicemarszałek Marek Ol-
bryś miał ze sobą także jeszcze 

inny prezent. Zofii Adamskiej, 
wchodzącej w skład jury konkur-
su od pierwszej edycji, wręczył 
artystyczną ozdobę o motywach 
związanych z logo województwa 
podlaskiego.

-To moja ciocia, polonist-
ka, która wspaniale reprezentu-
je artystyczny rodowód naszej 
rodziny. Powiem tylko, że bab-
cia i dziadek byli uhonorowani 
medalami Gloria Artis. Tańczyli 
w zespole w Nowogrodzie. Bab-
ci zdarzyło się porwać do tań-
ca naszego wspaniałego noblistę 
Czesława Miłosza, a dziadek miał 
zaszczyt wystąpić przed prezy-
dentem Ignacym Mościckim. Był 
także twórca instrumentów mu-
zycznych, lutnikiem. Moja Zosia 
całe życie wychowuje młodzież, 
aby używała języka polskiego 
tak pięknie jak wykonawcy, któ-
rych tu podziwiamy. Życzę wam 
wspaniałych karier - dodał wice-
marszałek Marek Olbryś.                

Przypadła mu także przy-
jemność wręczenia nagród wy-
konawcom najwyżej ocenionych 
prezentacji wokalnych.  W tej roli 
wystąpili także wicestarosta Ma-
ria Dziekońska, Agnieszka Mu-
zyk , wicedyrektor Regionalne-
go  Oddziału ARiMR w Łomży. 
Wśród gości zasiedli m. in. łom-

żyński biskup pomocniczy Ta-
deusz Bronakowski i Joanna Ma-
nianin, wieloletnia przyjaciółka 
Hanki Bielickiej. Konkursowe 
wykonania oceniało jury, w któ-
rym pod kierunkiem profeso-
ra Jana Zdziarskiego pracowali: 
Zofia Adamska,  Magda Sinoff, 
Katarzyna Szmitko oraz dwaj 
znakomici reprezentanci filmo-
wej sagi "U Pana Boga za...", czy-
li Krzysztof Dzierma i Andrzej 
Beya Zaborski.

Zatem Proboszcz i Komen-
dant znowu razem.          

- Całe życie tak mamy. Obaj 
pochodzimy ze Śląska, z Wałbrzy-
cha i Wrocławia. Obaj przyjecha-
liśmy do Białegostoku, ten sam 
teatr, film. To może mój brat, tyl-
ko ja jestem smukły i piękny, a on 
to jakiś kaszalot - mówił z uśmie-
chem Andrzej Beya Zaborski. 

Obaj podkreślali, że oceniając 
wykonawców chcą się przekonać 
czy jest w nich jakaś iskra, czy 
przekonują, czy są wiarygodni, 
czy mają "coś" w sobie.   

- Jestem muzykantem, cały 
czas nauczycielem w Akademii 
teatralnej. Chętnie słucham mło-
dych ludzi: co mówią, jak mówią, 
co ich interesuje  - dodał Krzysz-
tof Dzierma, muzyk i aktor.

Na niewielkiej scenie centrum 
katolickiego wystąpiło 35 wyko-
nawców, w tym zaledwie kilku 
chłopców. Przygotowali 20 piose-
nek i 15 monologów lub wierszy. 
Tę proporcję podkreślił przewod-
niczący jury Jan Zdziarski.

- Ubywa tych, którzy mó-
wią. Przybywa tych, co śpiewają, 
choć to podobno trudniejsze. Łą-
czy nas jednak język, mowa, któ-
rej nauczyliśmy się od rodziców. 
Szanujmy to, mówmy całymi 
zdaniami, które rodzą się w gło-
wie, ale też są nacechowane ser-
cem  - powiedział apelując o od-
rzucenie "mowy esemesów".

Jurorzy mieli problemy ze 
wskazaniem najlepszych, bo wie-
le było ponadprzeciętnych wyko-
nań w tegorocznym konkursie. 
Dlatego wyróżnienia i nagro-

dy (poza upominkami od 200 
do 500 złotych) przypadły bli-
sko połowie uczestników. Grand 
Prix, czyli laur składający się m. 
in. z kapelusza (element stroju 
nieodparcie kojarzący się z Han-
ką Bielicką) otrzymała Alicja 
Gudowska z Białegostoku. 

Nagrodzeni wśród wykonaw-
ców monologów i wierszy to: 
Aleksandra Deroń z Białegosto-
ku (1 miejsce), Monika Jabłoń-
ska z Wysokiego Mazowieckiego, 
Magda Jemielita z Łomży i Bar-
bara Kolak z Ciechanowa (3) 
oraz Aleksandra Kibiłko z Łom-
ży i Gabriela Stypułkowska z Bia-
łegostoku (wyróżnienia).

W rywalizacji wokalistów lau-
ry zdobyli: Aleksandra Czaplic-
ka z Grajewa (1), Olga Sobolew-
ska z Mławy (2), Kacper Żmuda 
z Łomży (3) oraz Jakub Grzy-
bowski z Białegostoku, Laura Na-
rolewska, Izabela Modzelewska, 
Oliwia Piotrowska i Damian Śli-
wiński z Łomży (wyróżnienia).  
Nagrodę Towarzystwa Przyjaciół 
Ziemi Łomżyńskiej  wręczył Aga-
cie Daniłowicz wiceprezes orga-
nizacji Wawrzyniec Kłosiński.   

- Niech radość Hanki Bielic-
kiej udzieli się nam wszystkim - za-
kończył "Radość spod kapelusza" - 
proboszcz Andrzej Godlewski.

my z Łomży

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

A radość niech będzie z nami 

Grand Prix konkursu im. Hanki Bielickiej nie jest przyznawane co roku, ale tym 
razem Alicja Gudowska otrzymała je z rąk biskupa Tadeusza Bronakowskiego  
i proboszcza Andrzeja Godlewskiego. Na drugim planie przewodniczący jury:  
Jan Zdziarski

Wicemarszałek Marek Olbryś uhonorował najlepszych wokalistów konkursu, 
w tym przypadku Olgę Sobolewską

Łomżynianka Elwira Horoszko 
podczas występu

Dynamiczne wykonanie 
piosenki „Akrobata” 
zaprezentował 
Kacper Żmuda
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I niezależnie od tego czy 
sama będę na nim płynąć czy 
ktoś dołączy, na pewno nie 
będę samotna. Bo to jest moja 
czuła przystań. Sama dokonuje 
wyborów i jestem z nimi tak po-
godzona, że one mnie nie ranią 
ani nie czuję się skrzywdzona. 
Kieruję swoim życiem samo-
dzielnie, niezależnie i zdaję so-
bie sprawę, iż to czasem może 
odstraszać. Jestem tego świa-
doma. Nikogo nie namawiam 
by mnie lubił lub robił ze mną 
coś na siłę. Chciałabym się ota-
czać ludzmi, którzy dobrze czu-
ją się przy mnie. To działa także 
w drugą stronę. Bez skrupułów 
odcinam sytuacje, które mie-
szają mi w żołądku. Wielu ludzi 
tego nie potafi, ale ja się chyba 
już tego nauczyłam. To są mo-
menty, które pozwalają zrobić 
krok naprzód.
M.S: - A scena, czy to ta teatralna czy ta 
estradowa również jest tym miejscem 
na ziemi, w którym daje się odnaleźć tę 
przystań? Czy to coś zupełnie innego?

O.B: - To jest inna przystań. 
Dla mnie również jest to bezpiecz-
ny ląd, aczkolwiek jest on okraszo-
ny stresem, wielką niewiadomą. 
Nigdy nie wiem jaką spotkam pu-
bliczność. Niemniej jednak są to 
ludzie, którzy zawsze przychodzą 
z jakimiś oczekiwaniami. W spek-
taklu jest nieco łatwiej. Swoim za-
angażowaniem teatralnym mamy 
wpływ na to, jaka będzie reakcja 
widowni i wspólnie pracujemy na 
efekt. Jeśli gram koncert - gram 
sama. Oczywiście z moimi muzy-
kami, ale wtedy samodzielnie, jako 
lider walczę o widza, słuchacza, 
który musi ze mną wytrwać pe-
wien czas. Muszę zrobić wszystko, 
by nie chciał mnie wypuścić ze sce-
ny. I to jest ten wysiłek i trud, który 
poźniej przynosi wielką satysfakcję 
i cudowne chwile szczęścia. Scena 
jest dla mnie pięknym miejscem, 
ale wokół tego piękna i satysfakcji, 
które jest niewątpliwie we mnie, 
jest wiele różnych smaczków w po-
staci stresu, tremy i tego, co może 
zdarzyć się nieprzewidzianego. I to 
mnie kręci.
M.S: - Poczucie spełnienia?

O.B: -  Myślę, że tak. Jestem 
panią, która ma 52 lata na karku 
i trochę tych koncertów już w życiu 
zaśpiewałam. Nie robię żadnych 
kalkulacji, ani nie podsumowuję 
swojego życia. Na tym etapie, na 
którym jestem, mogę z całą pew-
nością powiedzieć, że wiele rzeczy 
w moim życiu się spełniło. I to w ja-
kimś stopniu sprawia, iż mogę o so-
bie powiedzieć, że jestem kobietą, 
na tej części życia zawodowego 
spełnioną. Każdy dzień jest bonu-
sem od losu. Każdy koncert, nowy 
projekt, każda publiczność czy wy-
zwanie, jest czymś ekscytującym.
M.S: - Kilka miesięcy temu również 
z Katarzyną Żak rozmawiałyśmy o tym 
spełnieniu. Powiedziała jeszcze jedną 

bardzo ważną rzecz, a mianowicie iż 
dojrzała kobiecość, to ciągłe poszuki-
wanie...

O.B: -  Myślę, że to dotyczy 
mądrych i świadomych artystów. 
Z Kasią znamy się od ponad 30 lat 
i wiem, że ona myśli podobnie. Jest 
aktorką, która ciągle poszukuje no-
wych wyzwań bo też wie, podobnie 
jak ja, że artysta, który czuje, iż zro-
bił już wszystko w życiu zawodo-
wym w zasadzie się skończył. Nie 
możemy stać w miejscu. Trzeba 
ciągle poszukiwać nowych projek-
tów, artystów, którzy będą nas in-
spirować, zarażać pasją, jakąś ideą. 
I w ten sposób napędzamy to koło, 
które powoduje, że ciągle robimy 
coś nowego. Dla artysty poszuku-
jącego to jest chyba najlepszy trop, 
zwłaszcza w dzisiejszych czasach, 
gdzie wszystko tak pędzi i szybko 
się zmienia. Codziennie coś po-
jawia się w telewizji, radiu czy in-
ternecie. Nowe media sprawiają, 
że artysta musi się dostosowywać. 
Oczywiście nie zawsze, co nowe 
jest pociągające i dobre. Często wi-
dzi się ludzi, którzy chcą szybko 
zrobić karierę i znaleźć się w gru-
pie osób rozpoznawalnych. Wtedy 
popełniają rzeczy, powiedzmy nie 
dość artystyczne, ale jednocześnie 
chodliwe, popularne i oglądane. 
Zatraca się wtedy świadomość, co 
jest dobre, a co złe. Zawsze powta-
rzam, czy to w teatrze czy na kon-
certach, że wierzę w inteligentnego 
odbiorcę. On naprawdę sam potra-
fi wyłuskać, co jest wartościowe. Ja 
od lat idę pod prąd. Zawsze szukam 
dla siebie projektów z wyższej pół-
ki, dla trochę bardziej wyrobionego 
słuchacza. I mam takie poczucie, że 
tej publiczności absolutnie mi nie 
brakuje. Ludzi, którzy chcą słuchać 
dobrych piosenek jest naprawdę 
bardzo dużo. Często są oni zmęcze-
ni muzyką czy wręcz hałasem, któ-
ry nic nie pozostawia. Kiedyś pisało 
się piosenki, które zostawiały w na-
szych głowach melodie, teksty. 
M.S: - Olga Bończyk to silna kobieta?

O.B: -  Do niedawna wydawa-
ło mi się, że nie... Jednak coś się 
we mnie zmieniło. Mimo, że łatwo 
jest mnie zranić, to uważam, że je-
stem silną kobietą. Kilka lat temu 
dogadałam się ze sobą. Ta siła mnie 
napędza. Bez niej ta tratwa może 
dryfować i odbijać się od przypad-
kowych miejsc. Czasem może zda-
rzyć się, że wejdę w jakąś sytuację, 
w której czuję się niekomfortowo, 
ale umiem powiedzieć, że to nie dla 
mnie. Wolę odpuścić jakąś rolę, niż 
w to wejść i bać się odmówić, bo 
może następnym razem mnie nie 
wezmą. To tak nie działa. Paradok-
salnie im bardziej potrafię powie-
dzieć „nie”, tym cześciej przychodzą 
do mnie te właściwe propozycje. 
M.S: - A ja dodam jeszcze, że w pełni 
świadoma… 

O.B: -  Dopiero po czterdzie-
stce jakoś tak się stało, że zaczęłam 
bardzo wnikliwie w siebie patrzeć. 
Rozmawiać ze sobą. Myślę, że na 
tym etapie, naprawdę wiem kim je-
stem, a to już jest ogromna siła. Nie-
którzy umieją powiedzieć czego nie 
chcą, a nie potrafią powiedzieć cze-
go chcą. Trzeba jasno określać swo-
je wybory. W momencie, gdy ja się 
tego nauczyłam, okazało się że to do 
mnie przychodzi. Kiedyś wymyśli-
łam sobie, że mam anioła stróża. To 
było po śmierci moich rodziców. To 
właśnie oni mieli nimi być. Prościej 
mi było spersonifikować od kogo 
chciałabym tej pomocy. Łatwiej mi 
było dogadać się z mamą. Wiado-
mo jak to dziewczyna z dziewczyną, 
zawsze bliżej. Wspierała mnie. I do 
dzisiaj czuję to wsparcie. Niestety 
jestem w takim wieku, że też wielu 
moich znajomych żegna swoich bli-
skich, co jest przerażającym uczu-
ciem. Czas goni i zaczyna zabierać 
z mojego otoczenia ludzi dla mnie 
ważnych, wartościowych. Czas ucie-
ka i nie możemy go marnować. Mu-
simy iść naprzód. Wziąć ster w ręcę 
i jak najwięcej czerpać z życia. Ale 
muszę wiedzieć, jak chcę żyć. To jest 
pytanie, na które odpowiedziałam 
sobie jakiś czas temu i umiem dzi-
siaj sterować dokładnie do tego celu. 
M.S: - Jak w takim razie chce żyć Olga 
Bończyk? Jaki jest dzisiaj ten jej arty-
styczny świat?

O.B: -  Gram ze swoimi mu-
zykami od ponad dziesięciu lat 
repertuar, który fantastycznie się 
sprzedaje. Jestem w trakcie nagry-
wania płyty, kóra myślę, że jesienią 
będzie gotowa. Nagrywam kolejny 
singiel i mam nadzieję, iż uda mi 
się go wypromować na konkursie 
premier w Opolu. W ten sposób 
dziergam ten swój sweterek życia 
i mam takie poczucie, że już nic nie 
muszę. Mam swoją publiczność 
i sądzę, iż zapracowałam sobie na 
taki szacunek w świecie artystycz-
nym, że nawet jeśli puszczę oko 
i zrobię coś fantazyjnego, nikt się 
na mnie nie obrazi. Często miałam 
przypiętą łatkę, że jestem taka bar-
dzo perfekcyjna i wyrastam ponad 
innymi. Chwytam różne projekty. 
Jestem wykształconym muzykiem 
i mogę sięgać po rzeczy dużo trud-
niejsze I większe wyzwania. Mogę 
pracować z najlepszymi muzykami 
w kraju i wcale mnie to nie peszy. 
Jest to dla mnie wielkie wyróżnie-
nie. Teraz nagrywam płytę bar-
dziej mainstreamową, nowocze-
sną. Robię ukłon w kierunku tego, 
co dzisiaj się dzieje. Oczywiście 
zachowując swoją twarz i siebie. „ 
Czuła przystań” aranżowana jest 
nowocześnie, ale jednak posiada tę 
charakterystyczną dla mnie melo-
dię czy harmonię. Kolejna piosen-
ka również będzie w podobnym 
tonie. To jest właśnie to puszcza-

nie oka. Są oczywiście role, bardzo 
surowe, zaborcze, apodyktyczne, 
które zagrałam i one sprawiają, 
że wielu  widzów utożsamia mnie 
z tymi postaciami. Często przy-
pisuje mi się takie cechy, co mnie 
bardzo bawi. 
M.S: - Muzycznie Olga Bończyk to speł-
niony artysta, a co jeśli chodzi o duży 
ekran? Czy pojawia się pewien niedo-
syt? 

O.B: -  Tak. Zawsze powta-
rzam, że bardzo chciałabym za-
grać w filmie czy serialu, który 
jest przyjemny. 
M.S: - Jaką rolę?

O.B: - Chciałabym zagrać 
rolę charakterystyczną. Nie chcę 
już grać prawniczek czy lekarek. 
Pań, które wynikają z mojego fi-
zys. Bardzo pięknym przykładem 
jest przedstawienie, którego pre-
miera była niecałe pół roku temu. 
W Teatrze Kapitol w Warszawie 
zrobilśmy spektakl pt. „O co bie-
ga”. To jest jedna z najlepszych fars 
światowych. Gram tam starą pannę. 
Brzydką, złośliwą, wredną, antypa-
tyczną i do tego zakochaną w pasto-
rze, która donosi, wszystkich do-
okoła poucza. Wydarza się sytuacja, 
że upija się w sztok. I w zasadzie 
3/4 spektaklu gram kompletnie pi-
jana, prawie tarzając się po ziemi. 
Dostałam tę rolę i pomyślałam, że 
jest to dla mnie ogromne wyzwa-
nie, żeby pokazać, iż jestem aktorką 
wszechstronną. Ta rola została bar-
dzo wysoko oceniona w rankingach 
teatralnych i cały czas słyszę, że nikt 
się nie spodziewał, iż potrafię za-
grać taką postać. W końcu ktoś się 
odważył i dał mi szansę. 
M.S: - A może samemu trzeba się upo-
mnieć?  

O.B: - Problem polega na tym, 
że ja się nie proszę. To jest właśnie 
to moje chodzenie w życiu pod 
prąd. Nie umiem po prostu tego. 
Nie umiem chodzić na bankie-
ty, stawać na ściankach, robić so-
bie popularności tylko dlatego, że 
przecięłam jakąś wstęgę. Bardzo 
wierzę w to, że moja praca i to, co 
robię na scenie, da komuś jakieś 
światełko w tunelu by zobaczyć, iż 
potrafię zagrać dobrze i różnorod-
ne postaci. 
M.S: - To może teraz propozycje same się 
posypią?

O.B: - Bardzo bym chciała. 
W tej chwili jestem w trakcie prób 
do znakomitego spektaklu pt. 
„Kwartet”. I tutaj będzie musiał mi 
pomóc kostium i charakteryzacja. 
Nie wiem czy ktoś pamieta sprzed 
kilku lat film pod tym samym tutu-
łem o czterech śpiewakach, którzy 
są w domu starców. My to robimy 
w Warszawskiej Operze Kameral-
nej, właśnie ze śpiewakami. Zna-
komite miejsce i znakomity reży-
ser Grzegorz Chrapkiewicz. Grają 
to prawdziwi śpiewacy operowi. 

Jestem po wydziale aktorskim, 
w związku z tym mam też umiejęt-
ność śpiewania operowego. Będzie-
my grać ludzi, którzy są w domu 
starców, więc i wiekowo będziemy 
przesunięci. Ta rola jest dla mnie 
wielkim wyzwaniem. Znowu będę 
grała dużo starszą od siebie kobie-
tę i muszę jeszcze zbudować jej cały 
psychiczny stan. 
M.S: - Czuła przystań to już drugi sin-
giel, tuż po czułym kochanku. Co dalej? 

O.B: - Nagranych piosenek mam 
już pięć. Za chwilę nagrywam kolej-
ne dwie, a w wakacje jest czas by na-
grać jeszcze przynajmniej ze trzy pio-
senki. Współpracuję teraz z Alkiem 
Woźniakiem, którego młodsi słucha-
cze mogą kojarzyć z zespołu PIN. Je-
stem nim zauroczona. Jego talentem, 
muzykalnością, wrażliwością, a jed-
nocześnie tym wszystkim, czego ja 
nie umiem, czyli współczesnym pa-
trzeniem na muzykę. Wnosi on swoją 
pasję, ale też chęć pokazania mi, że ja 
też potrafię śpiewać piosenki dla tro-
chę młodszego widza. 
M.S: - Będzie to próba rozliczenia się 
z przeszłością? 

O.B: - Na swój sposób każ-
da płyta taka jest, jeśli pisze się 
do niej własne słowa. Moje tek-
sty na pewno zawsze są odhacza-
niem pewnych rzeczy, które się 
w moim życiu zdarzyły. Myśle, że 
to jest niezbywalne prawo każde-
go artysty. Ja nie robię tekstów dla 
innych, nie piszę do szfulady żeby 
po prostu były. Opowiadam o tym, 
co mnie dotyka, co mnie spotkało, 
co mnie męczy, drażni. To sprawia, 
że na swój sposób płyta staje się ja-
kimś podsumowaniem moich ży-
ciowych stanów. 
M.S: - W takim razie również otwarciem 
nowych drzwi?

O.B: - Tak. Nie boję się za-
mykać starych drzwi i otwierać 
nowych. Może też dlatego, że 
umiem rozstawać się z ludźmi, 
sprawami, sytuacjami czy projek-
tami w szacunku dla wszystkich, 
którzy brali w tym udział i dzię-
kować im za ten czas. Umiem też 
powiedzieć „słuchajcie, muszę ro-
bić nowe rzeczy”. Mi jest szkoda 
życia żeby stać w miejscu. 
M.S: - A jak pracowało się z łomżyńskimi 
filharmonikami? 

O.B: - Fantastycznie. Niezwykle 
wrażliwi i muzykalni ludzie. To jest 
schemat, który zawsze się powtarza. 
Nie była to pierwsza filharmonia, 
z którą współpracuję. Te pierwsze 
próby są takie, gdy się trochę pozna-
jemy. Mnie bardzo cieszy przenika-
nie świata muzyki poważnej do tej 
rozrywkowej. Na początku widzę, 
że są trochę zdystansowani i zraże-
ni prostotą. Jednak gdy słyszą, jak te 
proste dzwięki układają się w piękną 
muzykę, to nagle widzę uśmiechy na 
twarzach. Grają to z przyjemnością. 
Mogą popłynąć w inny świat. 
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Harry Potter zaczarował cały 
świat. Dzieci i dorosłych.  

To pierwsza część z ośmiu 
filmów opisujących jego 
przygody. Film wart jest 

obejrzenia także przez tych 
dorosłych, którzy jeszcze  

nie znają młodego 
czarodzieja, by przekonali  

się czym zachwycał  
i zachwyca się cały świat.

Harry trafił do domu wujostwa 
Dursley gdy miał zaledwie rok. Od nich 
dowiedział się, że jego rodzice zginęli 
w wypadku. Przez lata Dursleyowie, 
a szczególnie ich rozpieszczony syn, 
gruby Dudley, traktowali przygarnię-
tego chłopca po macoszemu. Harry 
był izolowany od świata, mieszkał 
w schowku pod schodami i nosił stare, 
za duże ubrania po Dudleyu. W takich 
warunkach przeżył dziesięć lat. 

Nadszedł rok jego jedenastych 
urodzin. W domu wujostwa zaczęły 
się dziać rzeczy dziwne. Każdego dnia 
przed domem sowa pozostawiała list 
adresowany do Harry'ego. Ani jedna 
z tych przesyłek nie dotarła do adresa-
ta, wuj niszczył je wszystkie. Wreszcie 
znużony polowaniem na listy zostawia-
ne przez sowy, postanowił ukryć chłop-
ca w położonej na odludziu chacie. Na 
nic się to zdało. 

Wysłannik czarodziejów, potężny 
Hagrid, pewnego dnia stanął na progu 
chaty. Tego dnia Harry dowiedział się, 
kim jest naprawdę. Był synem czaro-

dziejów, którzy zginęli z ręki potężnego 
czarnoksiężnika Lorda Voldemorta, 
który chciał zabić również jego, lecz 
Harry obronił się przed rzuconym na 
niego zaklęciem. Po tamtym wyda-
rzeniu pozostała mu na czole blizna 
w kształcie błyskawicy. 

Hagrid odwiedził Harry'ego, aby 
opowiedzieć mu o jego pochodzeniu 
i zabrać do Hogwartu, gdzie będzie 
uczył się trudnej sztuki magii i czaro-
dziejstwa. I przede wszystkim, gdzie 
przyjaciele jego rodziców będą mogli 
skuteczniej chronić go przed kolejnymi 
atakami „sami-wiecie-kogo”. 

Chłopak wyrusza z peronu 9 
i 3/4 do Szkoły Magii i Czarodziej-
stwa w Hogwarcie. Tam Harry (Da-
niel Radcliffe) poznaje dwójkę swoich 
nowych przyjaciół – Rona Weasleya 
(Rupert Grint) i Hermionę Granger 
(Emma Watson). Pod okiem surowych, 
ale dobrych nauczycieli poznaje nowe 
zaklęcia i wgłębia się w tajniki magii. 
Pewnego dnia trójka bohaterów odkry-
wa, że ktoś chce ukraść Kamień Filozo-

ficzny, który został ukryty w zamku, 
gdzie mieści się szkoła... Postanawia-
ją do tego nie dopuścić.

Pierwsza część ekranizacji hito-
wych powieści J.K. Rowling jest wier-
na książkowemu oryginałowi. Skróty, 
jakie Steven Kloves, autor scenariusza, 
poczynił w stosunku do książki są na-
prawdę niewielkie, bardzo wiernie od-
tworzono również scenografię i staran-
nie dobrano odtwórców głównych ról.

Młodzi aktorzy, w większości fil-
mowi debiutanci, doskonale poradzi-
li sobie przed kamerami. 

Pewnie nie wiesz...
Tytuł filmu różni się w zależności od 

tego, gdzie jest pokazywany. W amerykań-
skiej wersji jest to „Harry Potter i Kamień 
Czarodziejów", a w angielskiej – „Harry 
Potter i Kamień Filozoficzny”. W związku 
z tym, wszystkie sceny, w których wspomi-

na się tytułowy kamień, kręcono dwukrotnie: 
raz, gdy aktorzy mówią „kamień czarodzie-
jów” i drugi, gdy mówią „kamień filozoficz-
ny”.

Film zarobił na świecie miliard dolarów, 
kosztował 125 milionów.

Autorka książki otrzymała 1 982 900 
dolarów za zgodę na nakręcenie filmu. Za 
wystąpienie w filmie Daniel Radcliffe otrzy-
mał 1,1 mln dolarów. 

Aby znaleźć Harry'ego Pottera obejrzano 
pięć tysięcy chłopców na całym świecie. Kiedy 
J.K. Rowling zobaczyła kasetę z próbnych zdjęć 
Daniela Radcliffa powiedziała: „Poczułam się 
tak, jakbym odzyskała dawno utraconego syna”. 

Motto Hogwartu „Draco dormiens 
nunquam titillandus” oznacza „Nigdy nie 
łaskocz śpiącego smoka”.

Na ramie Zwierciadła Ain Eingarp na-
pisane jest „Erised stra ehru oyt ube cafru 
oyt on wohsi”. Czytając to od tyłu otrzyma-
my angielskie zdanie: „I show not your face 
but your heart's desire” (Pokazuję nie twoją 
twarz, a pragnienie twego serca).

Twórcy filmu początkowo chcieli wy-
korzystać katedrę w Canterbury jako miej-
sce kręcenia niektórych scen Hogwartu, ale 
dziekan katedry odmówił mówiąc, że ko-
ściół chrześcijański nie będzie promował po-
gańskich filmów. Katedra w Gloucester zgo-
dziła się bez wahania, a dziekan, Nicholas 
Bury, przyznał, że jest fanem Harry Pottera. 

Richard Harris zgodził się przyjąć rolę 
Albusa Dumbledore'a (wcześniej odmówił) 
dopiero po tym, jak jego jedenastoletnia 
wnuczka zagroziła, że jeśli nie zagra w tym 
filmie, nigdy więcej się do niego nie odezwie. 

Podczas kręcenia filmów o Harrym Potte-
rze, Daniel Radcliffe „zużył” 160 par okularów.

Sowę grały 3 ptaki, które sprowadzono 
z Massachusetts (USA). Przeszły kilkumie-
sięczne szkolenie, by naprawdę potrafiły 
roznosić pocztę.
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Czarodzieje są na świecie
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Rewers
Super Polsat 
piątek 23.00, 
sobota 20.00

z drugiej strony wybierz  
coś  

dla siebie
Podwójne ryzyko
TVN7 piątek 22.00, niedziela 22.50

Sensacyjny. Libby Parsons, niesłusznie oskarżona 

o zabójstwo męża i skazana na 10 lat więzienia,  

prosi przyjaciółkę, aby zaopiekowała się jej 5-letnim 

synem. Ta decyduje się adoptować chłopca,  

po czym wraz z nim znika. 

U-571
Metro piątek 22.15

Film osadzony w czasach II wojny światowej.  

Grupa amerykańskich żołnierzy ma udawać Niemców, 

by dostać się na pokład łodzi podwodnej, z której mają 

wykraść bezcenną maszynę kodującą.  

W jednej z ról wystąpił słynny muzyk Jon Bon Jovi. 

Dziedzictwo krwi
TV Puls sobota 22.05

Film akcji. Po wyjściu z więzienia John Link wiedzie 

spokojne życie. Pewnego dnia w jego drzwiach staje 

17-letnia córka, której nie widział od dawna. Dziewczyna 

ścigana jest przez meksykański gang narkotykowy. 

Egzorcysta
TVP Kultura sobota 23.50

Horror. Film legenda, zdecydowanie dla widzów 

o mocnych nerwach. Bohaterką jest 12-letnia Regan, 

w którą wstąpił zły duch. Opętana dziewczynka jest 

agresywna, atakuje otoczenie, nie cofa się  

przed zabójstwem. Ojciec Merrin, egzorcysta,  

próbuje wypędzić z niej diabła.

John Wick
TV Puls niedziela 20.00

Thriller. John Wick był najlepszym płatnym zabójcą 

w Stanach, ale dla ukochanej żony wycofał się z biznesu. 

Po jej śmierci nie dane mu będzie w spokoju przeżyć 

żałoby. Gdy syn rosyjskiego mafiosa odbierze  

mu ostatnią pamiątkę po ukochanej,  

zemsta będzie tylko kwestią czasu. 

Rewers

Kobiety  
i on

Główną bohaterką jest Sabina (Agata Buzek), 
szara myszka, która właśnie przekroczyła trzydziest-
kę. W jej życiu wyraźnie brakuje mężczyzny. Matka 
(Krystyna Janda) wie o tym najlepiej, dlatego pró-
buje za wszelką cenę znaleźć dla swojej córki odpo-
wiedniego kandydata na męża. 

Całą sytuację kontroluje babcia (Anna Polony), 
ekscentryczna dama o ciętym języku, przed którą 
nie uchowa się żadna tajemnica. W przedwojennej 
kamiennicy pojawiają się kolejni adoratorzy. Żaden 
z nich nie wzbudza jednak zainteresowania Sabiny. 

Pewnego dnia, jak spod ziemi, zjawia się uro-
czy, inteligentny i diabelsko przystojny Bronisław 
(Marcin Dorociński). Niby zwykły facet, a walczy 
jak superman. Można powiedzieć, że mężczyzna 
zbyt idealny, aby być prawdziwym. I rzeczywiście – 
okazuje się, że Bronisław ma powiązania z Urzędem 

Bezpieczeństwa. Jego obecność rozpocznie serię 
zaskakujących zdarzeń, które ujawnią drugą stronę 
kobiecej natury.

Główna akcja rozgrywa się w Warszawie 
w 1952 roku. To kolejny demaskatorski film, roz-
liczający się z erą stalinizmu, tyle że tym razem 
opowieść została utrzymana w stylistyce czarnej 
komedii. Przewrotnej i inteligentnej, z dużym 
wdziękiem grającą przyzwyczajeniami widza, ma-
nipulującą jego uczuciami.

Kinowy debiut reżyserski Borysa Lankosza 
triumfował na 34. Festiwalu Polskich Filmów Fa-
bularnych w Gdyni 2009, otrzymał Złote Lwy dla 
najlepszego filmu. Nagrodę odebrała ponadto Agata 
Buzek za najlepszą pierwszoplanową rolę kobiecą, 
a za najlepszą drugoplanową rolę męską – Marcin 
Dorociński.

Małe jest piękne

Uczuciowy 
trójkąt

Amerykańska prowincja. Carol (Kate Beckinsa-
le) i Steven (Matthew McConaughey) są powszech-
nie uważani za doskonałą parę. Pewnego dnia Steven 
przedstawia ukochanej swojego brata Rolfe'a (Gary 
Oldman). Spotkanie jest o tyle niecodzienne, że sam 
Rolfe jest nietuzinkowym człowiekiem.

Mężczyzna od urodzenia cierpi na poważną 
chorobę, wskutek której został karłem. Ale kalec-
two nie przeszkodziło mu w zdobywaniu rozma-
itych umiejętności i rozwijaniu hartu ducha. Carol 
nie od razu dostrzega jednak te wszystkie przy-
mioty. Nic więc dziwnego, że zachodząc w ciążę 
ze Stevem wpada w panikę, gdyż obawia się, że 
dziecko będzie upośledzone. Od tej pory bacznie 
obserwuje Rolfe'a i stopniowo zaczyna odkrywać 
jego zalety. 

Pewnie nie wiesz...
Gary Oldman często robił swoją słynną zupę z ło-

sosia dla obsady i ekipy i nalegał, aby wszyscy jedli ją 
zamiast potraw z kateringu. 

W jednym z wywiadów aktor wyznał: „Piłem przez 
25 lat. Już nie piję, ale mój alkoholizm od czasu do cza-
su o sobie przypomina”. Aktor przyznał, że w latach 90. 
wypijał dwie butelki wódki dziennie. Koleżanka po fa-
chu, Demi Moore, wysłała go na pierwszy odwyk.

Aktor już pięć razy stawał na ślubnym kobiercu.

Małe jest piękne
ATM Rozrywka sobota 20.00



będzie się działo
xXx

Ocalić 
świat

Doskonały film akcji  
z Vinem Dieselem w roli głównej.

Xander Cage, występujący pod pseudonimem xXx 
jest zapalonym miłośnikiem sportów ekstremalnych. 
Intensywny wysiłek, ryzyko i kłopoty z wymiarem 
sprawiedliwości są dla niego codziennością. Pewne-
go dnia zostaje zwerbowany przez amerykański rząd 
i jako tajny agent wyjeżdża do Pragi. Zostaje mu po-
wierzona niezwykle trudna i niebezpieczna misja in-
filtracji terrorystycznej organizacji o nazwie Anarchia 

99. Grupą dowodzi tajemniczy Yorgi, a jej członka-
mi są byli oficerowie rosyjskiej armii. Wśród ter-

rorystów jest także piękna i bezwzględna Yelena. 
xXx rozpoczyna niezwykle niebezpieczną grę, 
która zaważy na przyszłości świata…

Pewnie nie wiesz...
Zrealizowany za 70 mln. dolarów film, za-

robił blisko 280 mln dolarów i zrobił z Vina 
Diesela gwiazdę.

„James Bond nie żyje, niech żyje Xander 
Cage” – w ten sposób w USA reklamowany był 
ten film. 

Dubler Vina Diesela, kaskader Harry 
O'Connor zginął na planie filmowym. Szy-
bując na spadochronie ciągniętym przez 
motorówkę uderzył w filar Mostu Palackiego 
w Pradze.

Scenę skoku corvetty z mostu Foresthill, 
który ma 220 metrów wysokości, kręciło rów-
nocześnie 18 kamer.

Wszystkie tatuaże Vin Diesela są fałszy-
we.

Środkowy X jest pisany wielką literą, aby 
odróżnić od oznaczenia xxx stosowanego dla 
filmów pornograficznych.

xXx
TV Puls piątek 20.00, 

niedziela 22.00

Z podniesionym 
czołem

Dwayne Johnson (Rock), gwiazda wrestlingu, 
w krwawej jatce.

Chris Vaughn, członek specjalnego oddziału 
wojskowego, wraca do swojego rodzinnego domu 
w małym miasteczku w stanie Washington. Po przy-
jeździe okazuje się, że spokojna wcześniej miejsco-
wość ogarnięta jest plagą korupcji, zepsucia, narko-
manii i terroru. Vaughn przekonuje się, że centrum 
wszystkich tych złych zjawisk znajduje się w pobli-
skim kasynie, gdzie jego była dziewczyna pracuje 
obecnie jako tancerka. Za wszystkim stoi jego daw-
ny szkolny rywal, bogaty Jay Hamilton (Neal Mc-
Donough). Vaughn postanawia objąć stanowisko 
szeryfa i rozprawić się z ludźmi odpowiedzialnymi 
za zaistniałą sytuację. Z pomocą swojego kumpla 
z młodości, Raya ( Johnny Knoxville), Chris, jako 
nowy szeryf, wydaje wojnę złoczyńcom.

Pewnie nie wiesz...
Rock rozbił tylne światło w wypo-

życzonym porsche, choć nie było to za-
planowane. Miał tylko udawać, a potem 
dodano by efekty dźwiękowe. Po rozbi-
ciu światła na planie zapanowała cisza. 
Rock zapytał: Nie miałem tego zrobić, prawda? Cisza. 
Czy właśnie kupiliśmy ten samochód za 90 000 dola-
rów? Reżyser Kevin Bray odpowiedział przez megafon: 
Tak, dziękuję, Rock! 

Film oparto na autentycznych wydarzeniach. Jest 
historią z życia szeryfa Buforda Pussera w latach 1960-
1970. Hrabstwa McNairy w stanie Tennessee, uważane 
było wtedy za jedno z najbardziej skorumpowanych w kra-
ju. Walka szeryfa z przestępcami, spowodowała kilka za-
machów na jego życie (w jednym z nich zginęła jego żona). 

Na początku filmu kiedy Chris Vaughn pyta obec-
nego szeryfa co się stało z poprzednim, ten odpowiada, 
że pewnego dnia na pustej drodze wpadł swoim samo-
chodem w poślizg i uderzył w drzewo. Tak zginął praw-
dziwy Buford Pusser. 

Z podniesionym czołem, TV4 niedziela 20.00
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Dąbrowski Kozłowski Chojnowski 
Kamiński Brzoza Chojka Gałązka 
Jankowski Szymański Zieliński Żelazny 
Modzelewski Wądołowski Kowalewski 
Grzymała Jemielity Kołakowski Cholewicki 
Makowski Malinowski Chrzanowski 
Korytkowski Wiśniewski Karwowski 
Sokołowski Piotrowski Borawski 
Mieczkowski Cwalina Rutkowski 
Kalinowski Rogowski Mierzejewski 
Konopko//Konopka Dardziński 

Jastrzębski Kossakowski Kosakowski 
Milewski Just Chludziński Zarzecki 

Bursztyn Witkowski Zajkowski 
Zakrzewski Łada Niksa Boguski 

Pogroszewski Śmiarowski Bazydło  
Blusiewicz Sierzputowski Bronowicz

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

CYPRIAN KAMIL NORWID

Przedstawiane w niniejszym cyklu 
nazwiska pojawiły się w Łomży w okre-
sie od XV do XIX wieku, lecz są do dziś 
elementami identyfikującymi łomżan. 
Każde nazwisko ma swoją osobną hi-
storię. Prezentowane zapisy ujawniają, 
kiedy (prawdopodobnie) dane nazwi-
sko pojawiło się w mieście wraz z osobą 
je noszącą. Nazwiska to fakty historycz-
ne, które mają swoją „wartość społecz-
ną”. Mogą one stać się motywem do się-
gnięcia w głąb dziejów własnej rodziny, 
rozpoznawania jej historii w kontek-
ście przeszłości narodu i państwa. War-
to mieć tego świadomość. Nazwisko jest 
„swoistym dokumentem historycznym, 
świadczącym o ciągłości rodowej”, z tym 
też wiąże się fakt, że: „Dla każdego z nas 
jest cennym dziedzictwem, stanowi nie-
materialną wartość dziedziczoną po 
przodkach; nierzadko może ono sporo 
powiedzieć o korzeniach naszej rodziny” 
(zob. M. Zawadzki, 1000 najpopularniej-
szych nazwisk w Polsce, Warszawa 2002, 
s. 5). 

Tak zwane nazwiska obce, które wy-
stępują również pośród nazwisk łom-

żyńskich, są poświadczeniem histo-
rii naszego regionu, historycznej ziemi 
łomżyńskiej, północno-wschodniego 
Mazowsza. Wskazują one, że ich nosi-
cielami byli m.in. Białorusini, Rosjanie, 
Żydzi łomżyńscy, którzy asymilowali się 
w późniejszym okresie, dlatego ich na-
zwisk nie kojarzymy współcześnie jako 
obcych. Pośród tej grupy można wy-
mienić takie onimy jak: Jankiel Judkie-
wicz Gutman 1827, APŁ z. 169; nazwi-
sko compositio utworzone od ap. niem. 
gut ‘dobry’ + -man ‘człowiek, mężczy-
zna’ (za: SEM cz. 5, s. 169); IWANOW: 
Paweł Iwanow syn Jana podoficer Łom-
żyńskiej Komendy Inwalidzkiej1861, 
AUPśT 11a; nazwisko utworzone od 
wsł. Iwan (cerk. Ioann), pol. Jan (za: 
SHNO t. I, s. 122); JACHIMEK: Jachi-
mek de Lomza 1568, RTA s. 509; na-
zwisko utworzone od im. hebr. Joachym 
w znaczeniu ‘Bóg wzmocni, podniesie’ 
(za: SEM cz. 2, s. 64); KAC: Icek Kac 
1896, KS 352; nazwisko utworzone od 
ap. śrwniem. katze ‘kot, trzos, maszyna 
oblężnicza’ (za: SEM cz. 5, s. 122); też 
ap. kabat ‘więzienie, narzędzie na więź-
nia’ (za: NMK s. 172); Łukasz Kolich 
1681, LBŁc 540; nazwisko utworzone 
od im. Nicolaus, niem. n. os. Kohl, też 
od ap. gw. koleśnik ‘wóz, fura’ (za: NP1, 
s. 424-425) formantem -ich; KORO-
LEC: Aniela Korolec1887, KOPŁ 86; 
nazwisko utworzone od im. Karol po-
chodz. germ. od ap. karl ‘mąż, małżonek’ 
(za: NP1, s. 441) formantem -ec [2]; 

 Ważne są także imiona, wraz z któ-
rymi nazwiska identyfikują ludzi. One 
były pierwsze w systemie nazewniczym 
osób i do dziś są bardzo istotne w kultu-
rze różnych narodów. Jeśli czytamy zapi-
sy słownikowe notujące wielu nosicieli 
danego nazwiska, to widzimy, że niekie-
dy są one zapisane z imionami „polski-
mi” i obcymi, np.

KOKOSZKA: Katarzyna Kokoszka 
1782, KACŁ 143; Jakub Boruchowicz Ko-
koszka piekarz 1841, APŁ z. 169, syg. 23; 
Roza Chana z Berkow, żona Jakuba Bo-
ruchowicza Kokoszki, 1841, APŁ z. 169, 
syg. 23; Lewin, syn Jakuba Boruchowi-
cza Kokoszki, 1841, APŁ z. 169, syg. 23; 
Herszk Jakubowicz Kokoszka handlarz 
wiktuałów 1841// handlarz Mąki 1849, 
APŁ z. 169, syg. 23,36; Brayna z Hersz-
ków, żona Herszka Jakubowicza Kokosz-
ki, APŁ z. 169, syg. 23 // Brajna Hersz-
kowna, 1849, APŁ z. 169, syg. 36; Marya, 
córka  Herszka Jakubowicza Kokoszki, 
APŁ z. 169, syg. 23; Boruch Jakubowicz 
Kokoszka dzierżawca austeryi 1842, APŁ 

z. 169, syg. 24; Etka Moszkowa, żona Bo-
rucha Jakubowicza Kokoszki, 1842, APŁ 
z. 169, syg. 24; Szloma, syn Borucha Ja-
kubowicza Kokoszki, 1842, APŁ z. 169, 
syg. 24; Ayzyk, syn Borucha Jakubowicza 
Kokoszki, 1842, APŁ z. 169, syg. 24; Mor-
tek Herszk Szlomowicz Kokoszka han-
dlarz wiktuałow 1844, APŁ z. 169, syg. 
27; Reyza Szmulowna Roża, żona Mort-
ka Herszka Szlomowicza Kokoszki, 1844, 
APŁ z. 169, syg. 27; Szeyna Feyga, córka 
Mortka Herszka Szlomowicza Kokoszki, 
1844, APŁ z. 169, syg. 27; Michel Jankie-
lowicz Kokoszka, tu w Łomży przy Rodzi-
cach zamieszkały 1845, APŁ z. 169, syg. 
29// Michel Jankielowicz Kokoszka Kol-
lektor Loteryi 1852, APŁ z. 169, syg. 41; 
Rocha Azyelowna Chantowert?, żona Mi-
chela Jankielowicza Kokoszki, 1845, APŁ 
z. 169, syg. 29;  Gołela, córka Michela Jan-
kielowicza Kokoszki, 1845, APŁ z. 169, 
syg. 29; Mortek Szlomowicz Kokoszka…
kawalerem – Szlomy i Meni z Mortków 
Jakubowiczów Kokoszków synem- uro-
dzonym i zamieszkałym w Łomży przy 
Rodzicach z piekarstwa utrzymujących 
się… 1841, APŁ z. 169, syg. 23; Ryfka 
Szlamowicz Kokoszka, żona Judka Me-
jerowicza Goldberga, 1843, APŁ z. 169, 
syg. 25; Boruch Jakubowicz Kokoszka 
szynkarz trunków krajowych, syn Jakuba 
i Maryi Iserowej Herszkowiczow Kokosz-
kow, żona: Etka z Moszkow Boruchowa 
Kokoszka, dzieci: Moszk, Hinda, Ayzyk, 
Zelman, 1844, APŁ z. 169, syg. 27; Her-
szk Jakubowicz Kokoszka  handlarz zboża 
1846, APŁ z. 169, syg. 31; nazwisko utwo-
rzone od ap. kokosz, kokoszka ‘młoda 
kura’ (za: SEM cz. 1, s. 114); też od Maz. 
łomż.: n. msc. Kokoszki gm. Wizna (por. 
NWHS, s. 127) formantem -ka [18].

Forma żeńska: Marianna Kokosz-
czanka 1754, LMŁc 1830.

Badając dzieje własnych przodków, 
warto zwracać uwagę na imiona. Więcej 
o ich znaczeniu w kolejnym tekście lub 
na łomżyńskiej stronie poświęconej na-
zwiskom: www.name.pl

Od 2017 roku w Łomżyńskim Towa-
rzystwie Naukowym im. Wagów w Łom-
ży (ul. Długa 13) trwają prace dokumen-
tacyjne poświęcone gromadzeniu źródeł 
do badań nad dziedzictwem rodów i ro-
dzin łomżyńskich. Służymy ich udostęp-
nieniem (por. strona internetowa: www.
name.lomza.pl) i pomocą w poszukiwa-
niu własnych korzeni. Z naszych mate-
riałów i porad skorzystało już wiele osób.

Prosimy również wszystkich Łom-
żyniaków (mieszkańców historycznej 
ziemi łomżyńskiej) i łomżan (mieszkań-

ców Łomży) do przekazywania nam ko-
pii starych, zachowanych dokumentów, 
poświadczających dzieje rodów i losy jej 
znamienitych członków (np. świadec-
twa szkolne, dyplomy, książeczki woj-
skowe, listy) i zdjęć (przodków i miejsc 
z nimi związanych) oraz innych zacho-
wanych informacji o rodzinie. Zachęca-
my także do samodzielnego tworzenia 
archiwów rodzinnych.

Każdy materiał dokumentacyjny jest 
cenny i należy go chronić. 

GAWROŃSKI: Walentyn Gawroński 
1781, KACŁc 20; nazwisko utworzone 
od n. msc. Wlkp: Gawrony, płoc., gm. 
Łęczyca; pozn., gm. Dolsk; Maz: Ga-
wrony, wieś w dawnym powiecie biel-
skim w parafii Łęg Wielki, dziś zaginio-
na (za: SEM cz. 3, s. 47) lub od n. os. 
Gawron, też od n. msc. Gawrony w pow. 
nieszawskim, śremskim, płockim ( za: 
NMK s. 132) formantem -ski [24].

Forma żeńska: Anna Gawrońska 
1766, KAUŁc 712.

GAWRYCH: Antoni Gawrych 1862, 
KAZŁ 257; nazwisko utworzone od por. 
Gabryk lub od gawrosz (NP1, s. 210) 
formantem -ych [22].

Forma żeńska: Maryanna Gawry-
chówna 1864, KAZŁ 188.

GAWRYCHOWSKI: Stanisław Gawry-
chowski żołnierz zwolniony ze służby 
1872, KAŚŁ 32; nazwisko utworzone od 
n. msc. Gawrychy łomż. gm. Zbójna [6].

GAWRYŚ: Karol Gawryś żołnierz 
urlopowany, muzyk 1874, KAŚŁ 77; na-
zwisko utworzone od por. Gawrych for-
mantem -yś [10]. 

GAZICKI: Józef Gazicki 1810, KAUŁ 
316; nazwisko utworzone od n. os. Ga-
zik (za: NMK s. 132); też od psł. gaziti 
‘brnąć, brodzić’; ‘wywoływać wstręt, 
obrzydzenie’ (za: NP1, s. 223) forman-
tem -ski [4].

Forma żeńska: Franciszka Gazicka 
1866, KAZŁ 209.

GĄSIEWSKI: Józef Gąsiewski 1732, 
LBŁ 247; nazwisko utworzone od n. 
msc. Gosie, Mz. łomż., gm. Kołaki Ko-
ścielne (za: NP1, s. 258) formantem 
-wski [32].

Forma żeńska: Katarzyna Gąsiewska 
1746, LMŁ 1267.

GĄSOWSKI: Nicolaus Skwarek Gą-
sowski a districtu Bielzensi 1555, RTA 
s. 62; nazwisko utworzone od n. msc. 
Wlkp: Gąsewo, Gążewo, dziś zaginione; 
Młp: Gąsówka, krośn., gm. Tarnawiec 
(za: SEM cz. 3, s. 47) formantem -ski [2].

GERWATOWSKI//GIERWATOWSKI: 
Jan Gierwatowski 1744, LBŁc 219; Ja-

Podaj mi swoje nazwisko,  
a powiem Ci czyś z Łomży (cz. 7)
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kub Gerwatowski 1747, LBŁc 445; na-
zwisko utworzone od n. msc. Gierwaty 
Maz. łomż., ostroł. gm. Gaworowo (za: 
NP1, s. 234) [14]. 

Forma żeńska: Agnieszka Gerwa-
towska 1755, LBŁ 1086.

GERWIN: Bronisława Gerwin 1887, 
KOPŁ 140; nazwisko utworzone od 
stwniem. n. os. Gerwin stwniem. gēr 
‘oszczep’ i stwniem. wini ‘przyjaciel’ (za: 
SEM cz. 2, s. 45) [10]. 

W postaci kolejnych kilku nazwisk: 
Giers, Gierwat, Gietek pojawia się g’ 
(tzn. g miękkie charakterystyczne dla 
Mazowsza). Słyszymy je w Łomżyń-
skiem np. w wymowie wyrazów: [giem-
beI] gębę, [gienś] gęś, [wagie] wagę itd.

(GIERS) Forma żeńska: Giersowa 
1732, LMŁc 564; nazwisko utworzne 
od wyrazu géras ‘cześć, przywilej, za-
szczyt’ (za: NP1, s. 296) [3].

GIERWAT//GERWAT: Forma żeń-
ska: Anna Gierwat 1697, LBŁ 132; Ja-
dwiga Gierwatowa 1700, KAŚŁ 221; 
Zofia Gerwatowna 1733, LBŁ 61nazwi-
sko utworzone od niem. n. os. Gerwald, 
Gerwat od stwniem. gēr ‘oszczep’ + wart 
‘stróż, strażnik’ (za: NP1, s. 234) [11].

GIETEK: Paweł Gietek 1781, KACŁ 
5; nazwisko utworzone od niem. n. os. 
Get, ta od im. na Gad- (za: NP1, s. 228) 
formantem -ek [44].

GLEBA: Ludwik Leopold Gleba 
1832, KAUŁ 67; nazwisko utworzone 
od wsł. im. Gleb (za: NP1, s. 237) [3].

GLIŃSKI: Gdal Meierowicz Gliński 
wyrobnik 1832, APŁ z. 169; nazwisko 
utworzone od n. msc. np. Wlkp.: Glin-
no, wieś w dawnym pow. poznańskim 
w parafii Chojnica, dziś zaginiona; Młp.: 
Glinnik, dziś Glinik, część wsi Trzciana, 
tarn., gm. Żegocina; Glinnik, dziś Nowy 
Glinnik, krośn., gm. Tarnowiec (za: 
SEM cz. 3. s. 49) formantem -ski [21].

GŁĘBOCKI: Franciszek Głębocki 
1703, LBŁ 732; nazwisko utworzone 
od n. msc. Wlkp: Głęboczek, pozn., gm. 
Murowana Goślina; Maz. łomż.: Głę-
boczec od przym. głęboki lub od wyra-
zu głębocz ‘miejsce położone w kotli-
nie’, dziś Głębocz Wielki, gm. Szumowo, 
pow. Zambrów (por. NWHS, s. 110); 
Krpłd. Głębokie, krośn., gm. Rymanów 
(za: SEM cz. 3, s. 49) formantem -cki 
lub n. os. Głębok, Głęboki, też n. msc. 
Głębokie m.in. w pow. inowrocł., średz. 
(za: NMK s. 137) formantem -cki [38].

Forma żeńska: Katarzyna Głębocka 
1709, LBŁc 1283. 

GŁOWACKI: Egidiusz Głowacki 1686, 
KAŚŁ 16; nazwisko utworzone od n. msc. 
Wlkp.: Głowaczewice, wieś w dawnym 
woj. sieradz., parafii Główczyn, dziś zagi-
niona (za: SEM cz. 3, s. 49) formantem 
-cki lub od n. os. Głowacz ‘rodzaj miecza 
z wielką rękojeścią’, ‘gat. rośliny, tj. bławat-
ka albo łopianu lub ryby’, też od n. msc. 
Głowacz, Głowaczewo w pow. wałeckim 
(za: NMK s. 137) formantem -ski [9].

GNATOWSKI: Piotr Gnatowski 1865, 
KAZŁ 231; nazwisko utworzone od n. 
msc. Maz. łomż.: Gnaty, dziś Gnatowo  
n. rod. od n. os., to od wyrazu gnat ‘duża 
kość’ (por. NWHS, s. 110);  też Gnato-
wice, dziś Stare Gnatowice, warsz., gm. 
Kampinos (za: SEM cz. 3, s. 50); lub od 
n. os. Gnat (za: NMK s. 139) forman-
tem -owski [9].

GNIAZDOWSKI: Alexander Gniaz-
dowski 1867, KAZŁ 63; nazwisko utwo-
rzone od n. msc. Maz. łomż.: Gniazdo-
wo, ostroł., gm. Stary Lubotyń (za: SEM 
cz. 3, s. 50), wsi szlacheckiej w pow. łom-
żyńskim (za: NMK s. 139); też od n. os. 
Gniazdo formantem -owski [23].

Forma żeńska: Maria Gniazdowska 
1878, KOPŁ 96.

GOCŁOWSKI: Szymon Goczłowski 
1635, LBŁ 1293; nazwisko utworzone 
od n. msc. Gocłowo płoc. Gm. Bulkowo; 
Gocły ostroł. gm. Czerwin (za: SEM cz. 
3, s. 50) [7]. 

GODLEWSKI: Michał Godlewski 
1783, KACŁ 255; nazwisko utworzone 
od n. msc. Maz. łomż.: Godlewo od im. 
Godel (Godzimir, Godzisław), gm. Gra-
jewo, gm. Czyżew (por. NWHS, s. 111) 
formantem -ski [66].

Forma żeńska: Elżbieta Godlewska 
1763, KAUŁ 417.

GOLAN: Małgorzata Golan 1605, 
LBŁ 790; nazwisko utworzone od goły 
‘bez okrycia, nagi, niezarosły’ (za: SEM 
cz. 1, s. 78), też od golić ‘strzyc’ (por. 
NP1, s. 251) formantem -an [1].

GOŁASZE(W)SKI: Mikołaj Gołaszew-
ski 1842, WMZŁ 160; nazwisko utwo-
rzone od n. msc. Gołasze ta od ps. *golъ 
‘nagi’, Maz. łomż., gm. Wysokie Mazo-
wieckie, gm. Kulesze Kościelne  (por. 
NWHS, s. 111) formantem -ski [47].

Forma żeńska: Maryanna Goła-
szeska 1810, KAZŁ 281.

GOŁĘBIEWSKI: Walenty Gołębiew-
ski 1748, LBŁ 479; nazwisko utworzo-
ne od n. msc. Młp.: Gołębiów, rad., gm. 
Radom; tarnob., gm. Lipnik; Pom.: Go-
łębiewo, Gołębiow, dziś Gołębiewo, 
gdań., gm. Trąbki Wielkie (za: SEM cz. 
3, s. 52) formantem -ski [7].

Forma żeńska: Marianna Gołębiew-
ska 1702, LBŁ 522.

GONTARSKI: Aleksander Gontarski 
1878, KOPŁ 266; nazwisko utworzone 
od gont ‘deseczka do pokrywania dachu’ 
lub od n. msc. Gontarze Maz. łomż., 
pow. Kolno (za: NP1, s. 254) forman-
tem -ski [15].

Forma żeńska: Antonina Gontarska 
1865, KAZŁc 40.

GOS(S): Agnieszka Gos 1659, LBŁ 
3289; może Gosz nazwisko utworzo-
ne od n. os. Gosz od imion z członami: 
Godzi-, Gości-, np. Gościmir, Dobro-
gost (za: SHNO t. I, s. 100); Klara Goss 
1731, 1731, LBS 204 [2].

GOSIE(W)SKI//GOSZEWSKI: Fran-
ciszek Gosiewski 1609, MBŁ 412; na-

zwisko utworzone od por. Gąsiewski 
[16]. 

Forma żeńska: Marianna Gosiewska 
1734, LBŁ 478; Justyna Gosieska 1809, 
KAŚŁ 47. 

GOSK: Franciszek Gosk 1689, LBŁ 
1125; nazwisko utworzone od por. Gos 
formantem -k [51].

GÓRALCZYK: Izydor Góralczyk słu-
żący 1868, KAZŁ 133; nazwisko utwo-
rzone od góral (za: NP1, s. 255) forman-
tem -(cz)yk [29].

GÓRNY: Bartłomiej Gorny 1643, 
LBŁ 2015; nazwisko utworzone od góra 
‘wzniesienie terenu’ (za: SEM cz. 1, s. 
80) [4].

GÓRSKI: Stanislaus Gorski reveren-
dus altarista Łomzensis 1510, HKwyra-
zu poz. 139; nazwisko utworzone od n. 
msc. Wlkp.: Góra, kal., gm. Jaraczewo; 
pozn., gm. Śrem; gm. Sieraków; Góra, 
dziś Góra Świętej Małgorzaty, płoc., 
gm. Góra Świętej Małgorzaty; Górsko, 
leszcz., gm. Przemęt; Młp.: Góra, lub., 
gm. Wojciechów; Maz.: Góra, warsz., 
gm. Skrzeszew; Góry Maz. łomż. ostroł., 
gm. Goworowo (za: SEM cz. 3, s. 53) 
formantem -ski [74].

Forma żeńska: Marianna Gorska 
1703, LBŁ 715.

GRABOWSKI: Paulus Grabowski ca-
pitaneus Łomzensis 1465, HKwyra-
zu poz. 109; nazwisko utworzone od 
n. msc. Wlkp.: Grabowo, bydg., gm. 
Kcynia; gm. Trzemeszno; Grabowo, 
dziś Grabów, koniń., gm. Grabów nad 
Prosną; kal.; Graboszewo, koniń., gm. 
Strzałkowo; Młp.: Grabowa, kat., gm. 
Łazy (za: SEM cz. 3, s. 56); też Maz. 
łomż.: Grabowo gm. Śniadowo; Gra-
bowskie gm. Grabowo, pow. Kolno; 
Grabowo, gm. Zawady; Grabowo gm. 
Goworowo, pow. ostroł.;Grabowo gm. 
Kobylin Borzymy (por. NWHS, s. 113) 
formantem -ski [91].

Forma żeńska: Agnieszka Grabow-
ska 1741, LBŁ 336.

GRABSKI: Laurenty Grabski 1732, 
LBŁ 285; nazwisko utworzone od n. 
msc. Wlkp.: Grabie, włoc., gm. Alek-
sandrów Kujawski; Grab, kal., gm. Czer-
min; Młp.: Grabie, tarn., gm. Łapanów; 
Grabie, krak., gm. Wieliczka (za: SEM 
cz. 3, s. 56) formantem -ski [6]. 

Forma żeńska: Zofia Grabska 1653, 
LBŁ 2847.

(GRADOWSKI) Forma żeńska: Regi-
na Gradowska 1758, LMS 2182; nazwi-
sko utworzone od n. msc. Wlkp: Grado-
wo, włoc., gm. Piotrków Kujawski (za: 
SEM cz. 3, s. 56) formantem -ski [4].

GRĄCKI//GRĄCZKI//GRĄDZ -
KI//GRĄNZKI//GRONCKI: Stani-
sław Grąnzki 1616, LBŁ 496; Jakub 
Grączki 1637, LBŁ 1366; Jakub Grąc-
ki 1653, LBŁ 2849; Andrzej Grądzki 
1691, KAŚŁ 94; nazwisko utworzone 
od n. msc. Wlkp.: Grądy, sier., gm. Sie-
radz; Maz.: Grądy, ciech., gm. Rybno; 

gm. Krasnocielec (za: SEM cz. 3, s. 57); 
Maz. łomż.: Grądy (Małe, Wielkie) gm. 
Jedwabne; Grądy gm. Grabowo, pow. 
Kolno (por. NWHS, s. 114) formantem 
-ki [33].

Forma żeńska: Zofia Grączka 1626, 
LBŁ 94.

GRELA: Marcin Grela 1626, LBŁc 
165; nazwisko utworzone od śrwniem. 
grёllen ‘głośno krzyczeć, wrzeszczeć’, też 
od wyrazu gral, grёl ‘krzyk’ (za: SEM cz. 
5, s. 78) [5].

Forma żeńska: Franciszka Grelówna 
1871, KAŚŁ 23. 

GROCHOWSKI: Franciszek 
Grochowski 1632, LBŁ 942; nazwisko 
utworzone od n. msc. np. Wlkp.: Gro-
chów, płoc., gm. Nowe Ostrowy; Krpłd.: 
Grochowce, przem., gm. Przemyśl (za: 
SEM cz. 3, s. 58); też Grochy-Łętowni-
ca  gm. Zambrów (por. NWHS, s. 114) 
formantem -ski [23].

Forma żeńska: Zofia Grochowska 
1622, LBŁ 1692.

GRODZKI: Iwan Grodzki 1863, 
KS; nazwisko utworzone od n. msc. 
Wlkp: Grodziec, dziś Grójec, włoc., gm. 
Lubraniec; Maz.: Grodziec, dziś Grójec, 
ciech., gm. Czernice Borowe (za: SEM 
cz. 3, s. 58); też od n. msc. Gród (za: 
SHNO t. I, s. 102); Maz. łomż. Grodz-
kie (Nowe, Stare, -Szczepanowieta) gm. 
Kulesze Kościelne (NWHS, s. 114) for-
mantem -ki [29].

Forma żeńska: Agnieszka Grodzka 
wyrobnica 1866, KAZŁ 316.

GROMACKI (GROMADZKI): Stani-
sław Gromaczki 1619, LBŁ 1088; na-
zwisko utworzone od n. msc. Młp.: Gro-
madzice, kiel., gm. Bodzechów; Maz.: 
Gromadzyn, ciech., gm. Sochocin; Gro-
madzyno, łomż., gm. Kolno (za: SEM 
cz. 3, s. 58); też od n. msc. Gromada (za: 
SHNO t. I, s. 102) formantem -ki [31].

Forma żeńska: Anna Gromaczka 
1626, LBŁ 105.

GROSFELD//GRUSZF(W)ELD: 
Agnieszka Grosfeld córka pasterza 
1842, WMZŁ 166; może nazwisko 
compositium od: śrwniem. größ ‘wiel-
ki, gruby’ + feld (może od śrwniem. felk 
‘pełny’ lub germ. folc(h) ‘ludzie, zbrojny 
lud’) (por. SEM cz. 5, s. 49, 275). N. nie-
jasna [16].

G R U D Z I Ń S K I : 
Abram Borucho-
wicz Grudziń-
ski 1827, APŁ z. 
169; nazwisko 
utworzone od por. 
Grudzień formantem 
-iński; może też od n. 
msc. np. Grodnica, 
Grodno, Grudzi-
ny (za: SEM cz. 
1, s. 85) for-
mantem -ski 
[23]. MAŁGORZATA K. 

FRĄCKIEWICZ 

t
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Dzikie historie

Przemoc i nienawiść
Na fabułę składa się sześć krótkich, niepowiązanych ze 

sobą historii. Bohaterów tych opowieści łączy wszakże jedno: 
na ogół cechuje ich spokój, ale pod wpływem różnych okolicz-
ności, puszczają im nerwy i uwalniają się najgorsze emocje. 

Sześcioro na co dzień spokojnych ludzi postanawia zawal-
czyć o siebie nawet za cenę przekroczenia granicy między nor-
malnością i szaleństwem. Niedoceniany muzyk, biznesmen, 
panna młoda, znany milioner, kelnerka oraz specjalista od ma-
teriałów wybuchowych powiedzą „dość!” i pokażą wszystkim 
swoje dzikie oblicze. Wszyscy oni w chwili ogromnego napięcia 
i stresu, wybuchają złością. Nie mogą zapanować nad wzbiera-
jącym gniewem i wtedy ujawnia się ich najdziksza natura. 

Pewnie nie wiesz...
Film zarobił w kinach na całym świecie prawie 40 milionów 

dolarów, kosztował 3,3 miliona.
Film został wybrany przez „Time” jako jeden z najlepszych 

filmów 2014 roku.
Damián Szifrón, argentyński reżyser i scenarzysta tego filmu, 

pisał scenariusz w wannie. 
Po katastrofie samolotu Germanwings w marcu 2015 poja-

wiły się plotki, że pilot, który popełnił samobójstwo rozbijając 
samolot, mógł inspirować się jedną ze scen z tego filmu W niektó-
rych brytyjskich kinach przed seansem wyświetlano ostrzeżenie, 
że wszelkie podobieństwa z prawdziwymi zdarzeniami są przy-
padkowe.

 Dzikie historie
TVP2 niedziela 21.45

a to ciekawsze
W sieci kłamstw

Cena wygranej
Roger Ferris (Leonardo DiCaprio) jest młodym ideali-

stą, ale również najlepszym agentem CIA na Bliskim Wscho-
dzie. Obecnie prowadzi akcję, której celem jest zlokalizowanie 
i unieszkodliwienie grupy terrorystów kierowanych przez nie-
jakiego Al-Salima, odpowiedzialnych za zamachy bombowe 
w Europie i zapowiadających atak na USA. Nawiązuje współ-
pracę z tajnymi służbami w Jordanii, licząc na to, że uda mu się 
zbliżyć do poszukiwanego przestępcy. 

Jednak sposób działania Ferrisa i jego priorytety zdecydo-
wanie różnią się od tych, które ma Ed Hoffman (Russell Cro-
we), jego bezpośredni szef, kierujący całą operacją z odległej 
o tysiące kilometrów centrali.

Agent postanawia zacząć działać na własną rękę.

Pewnie nie wiesz...
To znakomita ekranizacja bestsellerowej powieści Davida 

Ignatiusa
Leonardo DiCaprio nosił brązowe soczewki kontaktowe 

i ufarbował włosy na czarno.
Kluczowa w filmie, spektakularna eksplozja została nakręco-

na w rzeczywistości, bez efektów generowanych komputerowo.
W sieci kłamstw

TVN7 sobota 23.15

Szeregowiec Benjamin

Wojskowa 
terapia

Tytułowym szeregowcem jest kru-
cha i delikatna młoda kobieta (Goldie 
Hawn), która wskutek życiowych niepo-
wodzeń postanawia w tajemnicy przed 
rodziną wstąpić do wojska, by zapo-
mnieć o kłopotach i nareszcie odnaleźć 
siebie.

Przez 28 lat żyła pod kontrolą nado-
piekuńczych rodziców, którzy nie dali 
córce szansy samodzielnego decydowa-
nia o własnym losie. Nie miała szczęścia 
w miłości. Pierwszy mąż odszedł do 
innej, drugi zmarł w noc poślubną. Ko-
bieta wpada więc na pomysł, by wstąpić 
do wojska i tym samym odzyskać rów-
nowagę wewnętrzną.

Gdy bohaterka konfrontuje się 
z twardym koszarowym życiem, począt-
kowo przeżywa szok. Trafia do kompa-
nii,,Alfa", dowodzonej przez kobietę, ka-
pitan Doreen Lewis. Pierwsze trudności 
zostają pokonane, wredna pani kapitan 
ukarana, a sześciotygodniowe szkole-
nie wzorowo ukończone i szeregowiec 
Benjamin trafia do bazy NATO pod Pa-
ryżem...

Pewnie nie wiesz...
Goldie Hawn uczestniczyła w 6-ty-

godniowyn szkoleniu wojskowym w Fort 
MacArthur (Kalifornia, USA). 

Film w USA zarobił ponad 70 milio-
nów dolarów, kosztował 10 milionów. 

Szeregowiec Benjamin
Stopklatka piątek 20.00, 

niedziela 15.30

Turystyka ekstremalna

W kraterze 
Poszukiwanie niebezpieczeństw, na-

wet z narażeniem życia, staje się coraz 
popularniejszą formą spędzania czasu. 
Specjalizujące się w tego typu ofertach 
biura podróży organizują wycieczki w re-
jony wojen i klęsk żywiołowych. 

Ekipa filmowa towarzyszy grupie tu-
rystów, którzy wspinają się w Hinduku-
szu w Afganistanie na wysokość 4000 m 
n.p.m., by następnie zjechać na nartach 
po jedynym w swoim rodzaju stoku.Na 
Ukrainę przyjeżdżają turyści ekstremal-
ni z całego świata, by odwiedzić Czar-
nobyl, opuszczone miasto, które było 
świadkiem największej katastrofy nukle-
arnej w historii. W Indonezji śmiałkowie 
wchodzą na szczyt czynnego wulkanu na 
wyspie Anak Krakatau. 

Wulkan uaktywnił się ponownie 
w październiku i grudniu 2018, powodu-
jąc 22 grudnia tsunami. Grzegorz Gawlik 
na swoim blogu tak pisze: 

„Wszyscy kończą zwiedzanie wyspy 
na fragmencie starego krateru, który słu-
ży za punkt widokowy, a za nim jest tro-
chę lasu. Jest to naturalna tama dla lawy 
podczas erupcji. Mnie takie rozwiązanie 
nie interesowało, wiec udałem się do kra-
teru. Szczyt jest trochę rozczłonkowany, 

dużo gazów, siarka. Przeszedłem przez 
dno krateru. Fumarole (gorące wyziewy 
wulkaniczne) stopiły mi spodnie w kilku 
miejscach. Wulkaniczna wyspa, z dymią-
cym stożkiem, widoczne potoki zastygłej 
lawy. Jest to jeden z najaktywniejszych 
wulkanów Indonezji. Dwie godziny spę-
dziłem na wulkanie. Jednodniowa wy-
cieczka wygląda tak: 30 minut na wulka-
nie, 30 minut lunch, 30 minut pływanie, 
powrót”. 

Turystyka ekstremalna
Focus TV piątek 21.50

to ciekawe
Wywiady i materiały filmowe odkrywające 

historię Mercury'ego, jak nieśmiały chłopiec 
z Zanzibaru ( naprawdę nazywał się  

Farrokh Bulsara) stał się jedną z najbardziej 
znanych postaci popkultury.

Freddie Mercury, znany jako jeden z największych wykonaw-
ców XX wieku, przesunął granice sztuki i muzyki, a swój zespół 
Queen poprowadził do międzynarodowej sławy. Jego wspaniały 
głos i ekstrawaganckie występy szokowały i zachwycały publicz-
ność na całym świecie, ale Mercury bardzo dbał o swoją prywat-
ność. Wywiady i materiały filmowe pozwalają poznać lepiej histo-
rię piosenkarza.

Queen jest jednym z najbardziej znanych zespołów 
rockowych w historii muzyki, ale nie zdobyli prestiżu 
z dnia na dzień. Pierwsza płyta zespołu ukazała się  
w 1973 r.

To pod wodzą ekscentrycznego wizjonera 
Freddiego Mercury'ego podbili świat. Film po-
kazuje bliskich, przyjaciół i współpracow-
ników, którzy niestrudzenie pracowali, aby 
Freddie i Queen zdobyli światową sławę. 

Jedna z anegdot o zespole: „Był bodajże rok 
1973 – do drzwi mieszkania, w którym mieszka-
li członkowie Queen zapukała policja, po tym jak 
sąsiedzi narzekali na zbyt głośna muzykę. Freddie 
grzecznie wpuścił policjantów do środka i poczęsto-
wał ich ciasteczkami. Kiedy wyszli, stwierdził „Chciał-
bym zobaczyć ich w tym samochodzie za jakieś pół godzi-
ny”. Czemu? Nafaszerował ciasteczka marihuaną”.

Geniusz rocka
Freddie Mercury: 
The King of Queen

Freddie Mercury: 
The King of Queen

TVP Kultura 
sobota 18.45

Historia jedzenia po amerykańsku

Zastawiony 
stół

Jedzenie było kołem napędowym 
prawie wszystkiego, co kiedykolwiek 
zrobiliśmy jako gatunek, a jednak jest 
jednym z najczęściej pomijanych aspek-
tów w historii ludzkości.

Na początku głód zmuszał nas do 
polowania, potem do uprawy roli 
i osiedlenia się, co miało ogromny 
wpływ na pojawienie się pierwszych 
cywilizacji. Żeby zaspokoić głód, 
przepływaliśmy oceany, podbijając 
kolejne ziemie, ale to nadal nie wy-
starczyło. Ludzie stawali się coraz bar-
dziej wyrafinowani, więc coraz bardziej 
wyrafinowane stawały się ich potrzeby. 
W poszukiwaniu smaku, ale i wygody, 
wykorzystaliśmy naukę i technologię. 

Dla naszych zachcianek: mięsa czy 
cukru, śmieciowego jedzenia czy piwa, 
apetyt ludzkości zmienił planetę, wpły-
nął na naszą historię i zapewne nadal bę-
dzie wpływał na naszą przyszłość. 

Z serii dowiadujemy się, między 
innymi, jak konserwy mięsne pomogły 
pokonać Hitlera, w jaki sposób kiełbasa 
dotarła do każdego zakątka Cesarstwa 
Rzymskiego i jaki był udział przypraw 
w stworzeniu światowej gospodarki.

Historia jedzenia po amerykańsku
TVP Historia sobota 11.30
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Przemoc i nienawiść
Na fabułę składa się sześć krótkich, niepowiązanych ze 

sobą historii. Bohaterów tych opowieści łączy wszakże jedno: 
na ogół cechuje ich spokój, ale pod wpływem różnych okolicz-
ności, puszczają im nerwy i uwalniają się najgorsze emocje. 

Sześcioro na co dzień spokojnych ludzi postanawia zawal-
czyć o siebie nawet za cenę przekroczenia granicy między nor-
malnością i szaleństwem. Niedoceniany muzyk, biznesmen, 
panna młoda, znany milioner, kelnerka oraz specjalista od ma-
teriałów wybuchowych powiedzą „dość!” i pokażą wszystkim 
swoje dzikie oblicze. Wszyscy oni w chwili ogromnego napięcia 
i stresu, wybuchają złością. Nie mogą zapanować nad wzbiera-
jącym gniewem i wtedy ujawnia się ich najdziksza natura. 
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Film zarobił w kinach na całym świecie prawie 40 milionów 

dolarów, kosztował 3,3 miliona.
Film został wybrany przez „Time” jako jeden z najlepszych 

filmów 2014 roku.
Damián Szifrón, argentyński reżyser i scenarzysta tego filmu, 

pisał scenariusz w wannie. 
Po katastrofie samolotu Germanwings w marcu 2015 poja-

wiły się plotki, że pilot, który popełnił samobójstwo rozbijając 
samolot, mógł inspirować się jedną ze scen z tego filmu W niektó-
rych brytyjskich kinach przed seansem wyświetlano ostrzeżenie, 
że wszelkie podobieństwa z prawdziwymi zdarzeniami są przy-
padkowe.

 Dzikie historie
TVP2 niedziela 21.45

a to ciekawsze
W sieci kłamstw

Cena wygranej
Roger Ferris (Leonardo DiCaprio) jest młodym ideali-

stą, ale również najlepszym agentem CIA na Bliskim Wscho-
dzie. Obecnie prowadzi akcję, której celem jest zlokalizowanie 
i unieszkodliwienie grupy terrorystów kierowanych przez nie-
jakiego Al-Salima, odpowiedzialnych za zamachy bombowe 
w Europie i zapowiadających atak na USA. Nawiązuje współ-
pracę z tajnymi służbami w Jordanii, licząc na to, że uda mu się 
zbliżyć do poszukiwanego przestępcy. 

Jednak sposób działania Ferrisa i jego priorytety zdecydo-
wanie różnią się od tych, które ma Ed Hoffman (Russell Cro-
we), jego bezpośredni szef, kierujący całą operacją z odległej 
o tysiące kilometrów centrali.

Agent postanawia zacząć działać na własną rękę.

Pewnie nie wiesz...
To znakomita ekranizacja bestsellerowej powieści Davida 

Ignatiusa
Leonardo DiCaprio nosił brązowe soczewki kontaktowe 

i ufarbował włosy na czarno.
Kluczowa w filmie, spektakularna eksplozja została nakręco-

na w rzeczywistości, bez efektów generowanych komputerowo.
W sieci kłamstw

TVN7 sobota 23.15

Szeregowiec Benjamin

Wojskowa 
terapia

Tytułowym szeregowcem jest kru-
cha i delikatna młoda kobieta (Goldie 
Hawn), która wskutek życiowych niepo-
wodzeń postanawia w tajemnicy przed 
rodziną wstąpić do wojska, by zapo-
mnieć o kłopotach i nareszcie odnaleźć 
siebie.

Przez 28 lat żyła pod kontrolą nado-
piekuńczych rodziców, którzy nie dali 
córce szansy samodzielnego decydowa-
nia o własnym losie. Nie miała szczęścia 
w miłości. Pierwszy mąż odszedł do 
innej, drugi zmarł w noc poślubną. Ko-
bieta wpada więc na pomysł, by wstąpić 
do wojska i tym samym odzyskać rów-
nowagę wewnętrzną.

Gdy bohaterka konfrontuje się 
z twardym koszarowym życiem, począt-
kowo przeżywa szok. Trafia do kompa-
nii,,Alfa", dowodzonej przez kobietę, ka-
pitan Doreen Lewis. Pierwsze trudności 
zostają pokonane, wredna pani kapitan 
ukarana, a sześciotygodniowe szkole-
nie wzorowo ukończone i szeregowiec 
Benjamin trafia do bazy NATO pod Pa-
ryżem...

Pewnie nie wiesz...
Goldie Hawn uczestniczyła w 6-ty-

godniowyn szkoleniu wojskowym w Fort 
MacArthur (Kalifornia, USA). 

Film w USA zarobił ponad 70 milio-
nów dolarów, kosztował 10 milionów. 

Szeregowiec Benjamin
Stopklatka piątek 20.00, 

niedziela 15.30

Turystyka ekstremalna

W kraterze 
Poszukiwanie niebezpieczeństw, na-

wet z narażeniem życia, staje się coraz 
popularniejszą formą spędzania czasu. 
Specjalizujące się w tego typu ofertach 
biura podróży organizują wycieczki w re-
jony wojen i klęsk żywiołowych. 

Ekipa filmowa towarzyszy grupie tu-
rystów, którzy wspinają się w Hinduku-
szu w Afganistanie na wysokość 4000 m 
n.p.m., by następnie zjechać na nartach 
po jedynym w swoim rodzaju stoku.Na 
Ukrainę przyjeżdżają turyści ekstremal-
ni z całego świata, by odwiedzić Czar-
nobyl, opuszczone miasto, które było 
świadkiem największej katastrofy nukle-
arnej w historii. W Indonezji śmiałkowie 
wchodzą na szczyt czynnego wulkanu na 
wyspie Anak Krakatau. 

Wulkan uaktywnił się ponownie 
w październiku i grudniu 2018, powodu-
jąc 22 grudnia tsunami. Grzegorz Gawlik 
na swoim blogu tak pisze: 

„Wszyscy kończą zwiedzanie wyspy 
na fragmencie starego krateru, który słu-
ży za punkt widokowy, a za nim jest tro-
chę lasu. Jest to naturalna tama dla lawy 
podczas erupcji. Mnie takie rozwiązanie 
nie interesowało, wiec udałem się do kra-
teru. Szczyt jest trochę rozczłonkowany, 

dużo gazów, siarka. Przeszedłem przez 
dno krateru. Fumarole (gorące wyziewy 
wulkaniczne) stopiły mi spodnie w kilku 
miejscach. Wulkaniczna wyspa, z dymią-
cym stożkiem, widoczne potoki zastygłej 
lawy. Jest to jeden z najaktywniejszych 
wulkanów Indonezji. Dwie godziny spę-
dziłem na wulkanie. Jednodniowa wy-
cieczka wygląda tak: 30 minut na wulka-
nie, 30 minut lunch, 30 minut pływanie, 
powrót”. 

Turystyka ekstremalna
Focus TV piątek 21.50
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Toy Story 3

Ucieczka 
z przedszkola

Andy stał się już dużym chłopcem 
i wybiera się na studia. Pragnie zabrać 
wraz ze sobą swą ulubioną zabawkę z dzie-
ciństwa Kowboja Chudego, a resztę jego 
podopiecznych mama chłopca postanawia 
oddać do miejskiego przedszkola. W oba-
wie o los swoich przyjaciół Chudy posta-
nawia ich nie opuszczać. 

Chudy, Buzz Astral i pozostali człon-
kowie bandy trafiają więc do lokalnego 
przedszkola. Jednak uczęszczające do nie-
go dzieci nie traktują ich z szacunkiem. 
Zabawki postanawiają uciec z placówki. 
Dołączają do nich nowo poznani znajomi 
– Ken, Pan Pricklepants oraz Miś Tuliś, 
którzy razem z nimi wyruszają w pełną 
przygód podróż.

Toy Story 3
TV Puls2 sobota 17.55, niedziela 11.50
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Stuart Malutki

Samotna myszka
Czy mysz może zostać 

najważniejszym człon-
kiem rodziny? Oczywiście, 
zwłaszcza w amerykańskim 
filmie familijnym.

Stuart jest porzuconą 
przez rodziców myszką, 
która mieszka w nowojor-
skim domu dziecka. Gdy 
sierociniec odwiedzają 
państwo Malutcy, Stuart 
stara się za wszelką cenę 
zaskarbić sobie ich względy. 
Malutcy szukają braciszka 
dla swojego kilkuletniego 
synka George’a, jednak ele-
gancka myszka, w szkolnym 
mundurku tak bardzo przy-
pada im do gustu, że zabie-
rają ją ze sobą do domu. 
Nie podejrzewają, że reszcie 
rodziny ten pomysł się nie 
spodoba.

George nie cieszy się 
z nowego brata, z którym 
trudno się bawić, a biały, 
puszysty kocur jest zgorszo-
ny pomysłem adoptowania 
myszy. Na dodatek, ponie-
waż nie wolno mu tknąć 
Stuarta, boi się, że inne koty 
go wyśmieją, że natych-
miast nie skonsumował no-
wego mieszkańca domu. 

George odkrywa wkrót-
ce, że choć Stuart nie jest 
jego wymarzonym bratem, 
to świetny z niego kum-
pel i prawdziwy przyjaciel. 
Tylko kot nie potrafi się 
przekonać do myszy i razem 
z innymi z sąsiedztwa knuje, 
jakby pozbyć się niechcia-
nego współlokatora. Oczy-
wiście udaje mu się to i Stu-
art znika z domu Malutkich. 
Zrozpaczona rodzina rusza 
na poszukiwanie przybra-
nego synka.

Stuart Malutki
Polsat sobota 10.40
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Agencja Restrukturyzacji i Moderniza-
cji Rolnictwa prowadzi szkolenia dla 
rolników z województwa podlaskie-
go z zakresu przyznawania płatności 
obszarowych w kampanii 2020 roku. 
Szkolenia na naszym województwie 
prowadzone są prze pracowników 
ARiMR wraz z pracownikami Ośrodka 
Doradztwa Rolniczego w Szepieto-
wie. Potrwają do 16 marca 2020 roku. 

Harmonogram szkoleń dla 
rolników z zakresu przyznawania 
płatności obszarowych w kampa-
nii 2020 w powiatach: łomżyń-
skim, kolneńskim i zambrow-
skim

BP Łomża
Zbójna - 03.03.2020 godz. 

10:00, Gminny Ośrodek Kultury 
w Zbójnej, ul. Łomżyńska 44

Jedwabne - 04.03.2020 godz. 
10:00, Miejsko-Gminny Ośro-
dek Kultury   Jedwabne ul. Pięk-
na 8

Miastkowo - 05.03.2020 
godz. 10:00, Gminny Ośrodek 
Kultury Miastkowo ul. Łomżyń-
ska 25/1 /

Łomża - 06.03.2020 
godz.10.00, Sala Konferencyjna 
przy Urzędzie Gminy ul. Marii 
Skłodowskiej-Curie

Przytuły - 09.03.2020 godz. 
10:00, Świetlica Wiejska Przytu-
ły ul. Lipowa 1

Nowogród - 10.03.2020 
godz.10.00, Miejsko-Gminny 
Ośrodek Kultury Nowogród, ul. 
Łomżyńska 13

Piątnica - 11.03.2020 godz. 
10.00, Gminny Ośrodek Kultury, 
Piątnica ul. Szkolna 25

Śniadowo - 12.03.2020 godz. 
10.00, Gminny Ośrodek Kultury 
Śniadowo, ul. Ostrołęcka 13

BP Kolno
Stawiski - 04.03.2020 godz. 

10.00, Sala Gminnego Ośrodka 
Kultury w Stawiskach

Turośl - 05.03.2020 godz. 
10.00, Sala Gminnego Ośrodka 
Kultury w Turośli

Mały Płock - 09.03.2020 
godz. 10.00, Sala Gminnego 
Ośrodka Kultury w Małym Płoc-
ku

Grabowo - 10.03.2020 godz. 
10.00, Sala Gminnego Ośrodka 
Kultury w Grabowie

Kolno - 12.03.2020 godz. 
10.00, Sala Centrum Kultury 
Gminy Kolno w Czerwonem

BP Zambrów
Kołaki Kościelne - 

03.03.2020, godz. 10:00, 
Sala Konferencyjna Urzędu 
Gminy Kołaki Kościelne

Łady Polne - 
04.03.2020, godz. 10:00, 
Świetlica (Gm.Zambrów)

Szumowo - 04.03.2020, godz. 
12:30, Gminny Ośrodek Kultury 
w Szumowie
Dopłaty 2020: ARiMR przyjmuje 
oświadczenia od 2 marca

Rolnicy prowadzący małe 
gospodarstwa również w tym 
roku będą mogli złożyć zamiast 
e-wniosku o płatności bezpo-
średnie i obszarowe z PROW 

2014-2020 papierowe oświad-
czenie potwierdzające brak 
zmian w stosunku do wniosku 
z roku poprzedniego. W tym 
roku termin rozpocznie się 2 
marca i potrwa do 15 kwietnia 
2020 r.

W znowelizowanej ustawie, 
którą w tym tygodniu podpisał 
prezydent, określono początek 
terminu przyjmowania oświad-
czeń na 1 marca. W związku 

z tym, że w tym dniu przypa-
da niedziela, w praktyce rolnicy 
będą mogli dostarczać tego typu 
dokumenty do biur powiato-
wych ARiMR od poniedziałku 2 
marca. 

Oświadczenia mogą skła-
dać rolnicy, którzy zadekla-
rowali we wniosku złożonym 
w 2019 r. powierzchnię grun-
tów ornych mniejszą niż 10 ha, 
potwierdzają brak zmian w od-
niesieniu do wniosku o przy-
znanie płatności złożonego 
w 2019 r., chcą ubiegać się o te 
same płatności co w roku mi-
nionym, i w 2019 r. wniosko-
wali wyłącznie o:

– jednolitą płatność obsza-
rową, płatność za zazielenienie, 
płatność dodatkową, płatność 
związaną do powierzchni uprawy 

chmielu, płatność do owiec 
i płatność do kóz, płatność 
niezwiązaną do tytoniu;

– płatności dla obsza-
rów z ograniczeniami natu-
ralnymi lub innymi szcze-
gólnymi ograniczeniami 
(płatność ONW) (PROW 
2014-2020);

– wypłatę pomocy na za-
lesianie (PROW 2007-2013);

– premię pielęgnacyjną 
i premię zalesieniową (PROW 
2014-2020). 

Złożenie oświadczenia jest 
równoznaczne ze złożeniem 
wniosku o przyznanie płatności 
na rok 2020. Wzór oświadczenia 
będzie dostępny na stronie inter-
netowej ARiMR.

Termin składania wniosków 
o dopłaty bezpośrednie i obsza-
rowe za pośrednictwem aplika-
cji eWniosekPlus się nie zmienia. 
Tak, jak dotychczas rozpocznie 
się 15 marca.

rolnictwo

Od 28 lutego do 28 marca 2020 r. 
rolnicy prowadzący gospodarstwa 
na terenach objętych afrykańskim 
pomorem świń, którzy planują zre-
zygnować z hodowli trzody chlewnej, 
mogą składać w  oddziałach regio-
nalnych ARiMR wnioski o przyznanie 
pomocy finansowej na „Restruktury-
zację małych gospodarstw”. Wsparcie 
finansowane jest z PROW 2014-2020.

O premię może wystą-
pić rolnik posiadający gospo-
darstwo o areale powyżej 1 
ha i wielkości   ekonomicznej 
mniejszej niż 13 tys. euro. Ko-
lejny warunek to wcześniejsze 
niekorzystanie z rekompensa-
ty za nieutrzymywanie świń, 
z dotacji dla młodego rolnika, 
dofinansowania na moderni-

zację gospodarstwa czy na za-
łożenie firmy na wsi.Rolnik nie 
musi być objęty ubezpiecze-
niem KRUS. Wystarczy, że co 
najmniej 25 proc. całego swo-
jego dochodu będzie uzyski-
wał z produkcji rolniczej: ro-
ślinnej lub zwierzęcej, oprócz 
chowu i hodowli ryb.  Oznacza 
to, że o premię można się sta-
rać pracując na etacie czy pro-
wadząc własną firmę.

Na restrukturyzację małe-
go gospodarstwa można otrzy-
mać 60 tys. zł premii wypłaca-
nej w dwóch ratach. Najpierw 
jest to 48 tys. zł, a po realizacji 
założeń biznesplanu – 12 tys. zł.  
Dotację można przeznaczyć na 
wydatki dotyczące działalno-

ści rolniczej w gospodarstwie 
lub przygotowanie do sprzeda-
ży produktów rolnych w nim 
wytworzonych. 80 proc. kwoty 
pomocy trzeba jednak wydać 
na inwestycje w środki trwałe, 
np. zakup wyłącznie nowych 
maszyn i urządzeń, na budowę 
lub remont budynków  służą-
cych produkcji rolniczej czy za-
łożenie sadów i plantacji wielo-
letnich.

Każdy wniosek jest punk-
towany. Pomoc jest przyzna-
wana jeżeli wnioskodawca 
uzyskał minimum 8 punktów. 
A te można otrzymać m.in. 
za: średnią roczną liczbę świń 
utrzymywanych dotąd w go-
spodarstwie (do 5 pkt), rodzaj 
planowanej produkcji (do 3 
pkt), kompleksowość bizne-
splanu (do 7 pkt), docelowa 
wielkość ekonomiczna gospo-
darstwa (do 5 pkt).

Szkolenia z zakresu płatności obszarowych

Restrukturyzacja małych 
gospodarstw na obszarach ASF  



Do Szpitala Wojewódzkiego im. Kar-
dynała Stefana Wyszyńskiego w Łom-
ży można zgłosić się na badania profi-
laktyczne szyjki macicy, piersi i jelita 
grubego. 

- W ramach umowy z Naro-
dowym Funduszem Zdrowia 
realizujemy trzy programy ba-
dań profilaktycznych. Pierwszy 
w kierunku wczesnego wykry-
wania raka szyjki macicy, drugi 
wykrywania nowotworu pier-
si i trzeci dotyczący raka jeli-
ta grubego. Zaproszenie na ba-
dania skierowane jest do osób 
zdrowych, w określonych prze-
działach wiekowych, w których 
ryzyko zachorowania jest naj-
większe. Badania są bezpłat-
ne dla osób ubezpieczonych 
w NFZ - wyjaśnia Joanna Chi-
lińska, zastępca dyrektora d.s. 
pielęgniarstwa w Szpitalu Woje-
wódzkim w Łomży.

Badania wykonują lekarze 
specjaliści. Szpital wyposażony 
jest także w nowoczesny sprzęt 
do badań diagnostycznych.

- Wczesne wykrywanie raka 
macicy jest badaniem gineko-
logicznym, polegającym na po-
braniu wymazu cytologicznego 
z ujścia szyjki macicy u kobiet. 
Jest to badanie bezbolesne, niein-
wazyjne. Dedykowane kobietom 
między 25 a 59 rokiem życia. Ba-
danie powinno być wykonywa-
ne co trzy lata. Niestety nadal 
obserwujemy wysoką śmiertel-
ność z powodu zachorowania na 
raka macicy. Należy przełamać 

opory przed badaniami. Inwe-
stujemy dużo w zabiegi kosme-
tyczne i upiększające, a nie dba-
my o własne zdrowie - przyznaje 
Joanna Chilińska, zastępca dy-
rektora Szpitala Wojewódzkiego 
w Łomży.

Kolejny program dotyczy ba-
dań mammograficznych.

- Badanie wczesnego wykry-
wania raka piersi wykonywane 
jest w dwóch grupach. Pierw-
sza dotyczy kobiet w wieku 50 - 
65, które nie mają stwierdzonej 
mutacji genowej BRC1 i BRC2. 
W takim przypadku badania po-

winny być wykony-
wane co dwa lata. 
Natomiast kobiety 
z grupy ryzyka, czy-
li takie, w których 
rodzinie matka, sio-
stra, bądź babcia, 
chorowały na nowo-
twór lub stwierdzo-
no mutacje genowe, 
powinny wykony-
wać takie badania 
co roku. Z kolei etap 
pogłębiony badań 
przeprowadzany jest 
w poradni onkolo-
gicznej, polegający 
między innymi na 
wykonywaniu biop-
sji - mówi dyrektor 
Joanna Chilińska.

W szpitalu wyko-
nywane są także ba-
dania profilaktycz-
ne jelita grubego. 

Badania przeznaczone są przede 
wszystkim dla osób między 50 
i 65 rokiem życia oraz do osób 
w wieku od 40 do 49 lat, znaj-
dujących się w grupie ryzyka, 
u których w rodzinie stwierdzo-
no zachorowania na nowotwory. 
Badania powinny być wykony-
wane raz na 10 lat. Badanie może 
być bolesne i w takich stosowa-
ne jest znieczulenie. Na badania 
można zapisywać się pod nume-
rem tel. (86) 47 33 900, z prośbą 
o połączenie z poradnią K, położ-
niczo- ginekologiczno lub pra-
cownią  RTG l endoskopową.
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Zaproszenie do szkoły rodzenia

W "szkole rodzenia" w Szpitalu Wojewódzkim im. Kardynała Stefana Wyszyń-
skiego w Łomży rozpoczęła się rekrutacja na kolejny cykl spotkań. Zajęcia pro-
wadzą pielęgniarki, położne i lekarze specjaliści. Zajęcia są bezpłatne.

- Cieszy nas to, że w zajęciach uczestniczy coraz więcej ojców, któ-
rzy coraz częściej asystują przy porodach. W czasie ośmiu spotkań 
przekazujemy informacje dotyczące tego okresu życia rodziny . W na-
szej szkole dużo czasu poświęcamy na zajęcia z noworodkiem. Bar-
dzo ważny jest kontakt "skóra do skóry" matki i dziecka. W naszym 
szpitalu dzieci po urodzeniu nie są zabierane od mam. Przez cały czas 
pozostają razem, w ścisłym kontakcie. Jest to bardzo ważne - tłumaczy 
doktor Dariusz Ślesicki, koordynator oddziału noworodków i wcze-
śniaków w Szpitalu Wojewódzkim im. Kardynała Stefana Wyszyńskie-
go w Łomży.

Program zajęć obejmuje też opiekę nad noworodkiem, w oddziale 
porodowym i później w domu.

- Atutem naszej szkoły jest to, że panie spodziewające się dziec-
ka spotykają się z pielęgniarkami, położnymi i lekarzami, którzy będą 
asystowali przy porodzie. Uczestniczki szkoły mogą także zwiedzić 
trakt porodowy. Współpracujemy także z bankiem komórek macie-
rzystych. Przedstawicielka banku uczestniczy przy pobieraniu krwi 
pępowinowej. Choć szkołę rodzenia prowadzimy od kilku lat, to 
mniej niż połowa rodzących kobiet uczestniczy w zajęciach - ubolewa 
doktor Dariusz Ślesicki.

Do szkoły rodzenia można zapisać się telefonując. (86) 47 33 661

Hazard po łomżyńsku
3 nielegalnie działające automaty do gier hazardowych 
zabezpieczyli funkcjonariusze Krajowej Administracji Skar-
bowej (KAS). Urządzenia znaleźli w jednym z lokali na te-
renie Łomży.

Funkcjonariusze łomżyńskiej KAS skontro-
lowali lokal w Łomży, co do którego zachodziło 
podejrzenie, że są w nim urządzane nielegalne gry 
hazardowe. Podejrzenia mundurowych okazały 
się trafne. Po wejściu do pomieszczeń wyposażo-
nych m.in. w monitoring służący do selekcji klien-
tów funkcjonariusze zabezpieczyli 3 nielegalnie 
działające urządzenia do gier hazardowych.

Automaty, na których możliwe było prowadze-
nie gier hazardowych wbrew przepisom, zostały 
zajęte do sprawy karnej skarbowej. Oprócz sankcji 
karnych w postaci grzywny lub kary pozbawienia 
wolności, osoby urządzające tego typu nielegalne 
gry oraz posiadające automaty wbrew przepisom 
ustawy o grach hazardowych muszą liczyć się z karą 
pieniężną w wysokości 100 tys. złotych od każdego 
automatu.

Noworodki przychodzące na świat w łomżyńskim szpitalu otoczone są 
wszechstronną opieką

Przyjdź na badania 
profilaktyczne do 

łomżyńskiego szpitala

Badania profilaktyczne w Szpitalu Wojewódzkim w Łomży wykonują lekarze specjaliści, 
dysponujący nowoczesnym sprzętem.
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Meandry Losu – Powieść z nieznaną 
historią w tle, tom II, cz. 26 Zenon 

Krajewski

Meandry Losu” to cykl powieściowy 
o trudnej polskiej historii w I połowie 
XX wieku na wschodnim Mazowszu 
(Łomża i okoliczne powiaty), w któ-
rym ukazane zostały pogmatwane 
losy Polaków i Żydów w obliczu wojny, 
okupacji sowieckiej, a potem niemiec-
kiej. Autorem jest Zenon Krajewski. 
W tym wydaniu Tygodnika Narew 
publikujemy odcinek 26 Tomu II, zaty-
tułowanego “Pod sowieckim butem”. 

Pan nagradza moją sprawiedli-
wość,

odpłaca mi według czystości 
rąk moich.

Ps 18, 21

Wiernik starał się już nie my-
śleć o wydarzeniach niedzieli w 
Setnie. Następnego dnia po po-
wrocie z Łomży, we wtorek rano 
poszedł jakby nigdy nic do pracy u 
Mejera. Lekarz zdziwił się z powo-
du tak szybkiego powrotu Eliana. 
Zanim pojawili się pacjenci zdążył 
więc wypytać o wszystko. Chło-
pak niczego nie ukrywał. 

Opowiedział zatem Mejerowi 
z jakim pośpiechem podążał do 
tej maleńkiej wioski,  jak dojechał 
kiedy kobieta była w krytycznym 
stanie i jak zdecydował się wyko-
nać cesarskie cięcie, aby uratować 
chociaż matkę, ale nie udało się. 
Kiedy to opowiadał, nie wytrzy-
mał i zalał się łzami. 

Mejer słuchał i powstrzymy-
wał się od wszelkich uwag. Jego 
twarz nie zdradzała uczuć. Potem, 
gdy Elian skończył i wbił wzrok w 
podłogę, powiedział mu tylko, że  
sam nie zrobiłby więcej i wszyst-
ko zakończyłoby się najprawdo-
podobniej tak samo. Chłopak nie 
powinien więc czuć się tak, jakby 
kogoś zabił. On tylko nie uratował 
pacjentki. To wiele zmienia. Elian 
jest tylko zwykłym człowiekiem ze 
skromnym doświadczeniem me-
dycznym, a nie cudotwórcą. Zresztą 
on sam, Mejer, w cuda nie wierzy, a 
wręcz przeciwnie, zdaje sobie spra-
wę ze swoich ograniczeń jako czło-
wieka, a i także jako przedstawiciela 
medycznej profesji. Lekarz nie ma 
drugiej szansy. Pomoże wtedy, kie-
dy tej pomocy ktoś potrzebuje, albo 
nie uda mu się i w konsekwencji sta-
nie się coś nieodwracalnego. 

- Najważniejsza w tej naszej 
profesji – podkreślił Mejer – jest 
gotowość zrobienia wszystkiego, 
co się potrafi i nawet więcej, niż 
się potrafi. 

Położył nacisk na słowo goto-
wość. Dlatego Elian jest dla niego 

nadal człowiekiem godnym sza-
cunku, bo miał odwagę walczyć. 
Poklepał go w końcu konfidencjo-
nalnie po ramieniu i pogonił do 
roboty, konsultując z nim każdy 
przypadek tego właśnie dnia, uwa-
żał bowiem, że nic tak nie odstrę-
cza od złych myśli jak kierat pracy.

Wiernik wrócił do domu póź-
niej, niż zwykle. Starannie zrobił 
porządek w szafkach, bijąc się z 
myślami, czy powiedzieć Meje-
rowi o swoich podejrzeniach co 
do ataku Niemiec na Sowiety, ale 
w końcu uznał, że lekarz nie po-
traktuje poważnie jego supozycji. 
Machnął więc ręką i powlókł się 
do domu. Hannah czekała już na 
niego z obiadem, niecierpliwiąc 
się, gdyż przygotowała wszyst-
ko na zwykłą porę. W końcu po 
trzech kwadransach wysiadywa-
nia przy oknie ujrzała swojego 
bohatera jak człapał powoli w kie-
runku domu. Powitała go więc 
niezbyt uprzejmie, patrząc z nie-
chęcią.

- Znów łazisz z nosem spusz-
czonym na kwintę. Już zapomnia-
łeś, że masz tutaj żonę i synka, 
dwoje najbliższych ci ludzi? Po-
winieneś się cieszyć, że jesteśmy 
z tobą i wprost szaleć z radości. A 
co ja widzę? Wleczesz się noga za 
nogą. Pół godziny temu już powi-
nieneś być ze mną. Obiad wystygł.

Elian spojrzał na narzekającą 
żonę, uśmiechnął się i nagle wyci-
snął na jej ustach gorący pocału-
nek. Dziewczynę wprost zamuro-
wało ze zdumienia.

- Uporządkowałem szafki – 
odpowiedział pogodnie. – Wy-
starczył jeden dzień mojej nie-
obecności i już Mejer zrobił tam 
bałagan. Wolę wiedzieć gdzie co 
leży, gdy trzeba coś wydać pacjen-
towi. A obiad podaj taki, jaki jest. 

- No nie, mój panie. Poczekasz 
co najmniej kwadrans, bo ja też 
będę z tobą jeść – odpowiedziała 
już mniej zrzędliwie, uśmiechając 
się skrycie. – Idę do kuchni. Pod-
grzać to wszystko.

- Wola twoja, pani.
Zjedli później, ale już w do-

brym humorze, obserwując siebie 
z wesołymi ognikami w oczach. 

- Chcę dziś odwiedzić naszego 
staruszka rabina – oznajmił Elian.

- To nie jest nasz rabin, tylko 
stawiskowski.

- Miły staruszek, lubię go.
- I dlatego, że go lubisz, chcesz 

mu popsuć humor swoimi przy-
puszczeniami o wybuchu kolejnej 
wojny? Wydawało mi się, że wczo-

raj przebąkiwałeś o wyjeździe do 
Begiera. Jakiś kurak by się przydał, 
trochę jajek. A fe – Hannah prze-
konała się, że trzeba przewinąć 
dziecko. – Podaj mi czystą pielu-
chę.

- Do Begiera pojadę jutro – 
Elian bezzwłocznie wyciągnął z 
szuflady to, o co prosiła. – Dziś 
chciałbym odwiedzić rabina. To 
mądry człowiek. Rozmowa z nim 
będzie jakąś dla mnie wskazówką.

- A znasz głupiego rabina, bo 
ja nie – Hannah sprawnie prze-
winęła Natana i wzięła go na ręce. 
– Nawet nie znam głupiego Żyda. 
Mam szczęście otaczać się samy-
mi mądralińskimi.

- Do mnie pijesz? Masz szczę-
ście, że trzymasz Natana, bo już 
bym ci podziękował za te kpiny.

- To nie kpiny i nie myślałam 
tylko o tobie. A wiesz co, skoro 
tak bardzo chcesz, to chodźmy do 
niego teraz, dopóki nasz maluch 
jest najedzony i przewinięty – za-
proponowała. –  Jeśli rabin będzie 
zajęty, to po prostu nas nie przyj-
mie. Jednak i tak będziemy mieć 
spacer. Wszystkim nam się przyda.

- Oczywiście – Elian zgodził 
się z żoną natychmiast. – No to 
chodźmy do niego.

Było ciepłe wiosenne popołu-
dnie, więc ubrali się lekko, włożyli 
Natana do nosidełka i wyszli. Do 
domu rabina Wassermana mie-
li niedaleko. Otworzyła im córka 
rabina i po zwyczajowych pozdro-
wieniach poprowadziła do poko-
ju, który oboje już dobrze znali. 

- Szalom alejchem – już truch-
tał z serdecznym uśmiechem na 
ustach.

- Alejchem weał bnejchem – 
odpowiedzieli Wernikowie, wita-
jąc się z gospodarzem.

- Siadajcie, bardzo jestem rad 
z waszej wizyty – zagaił w ich na-
rzeczu. Wszyscy troje znali ten ję-
zyk jako pierwszy domowy, a poza 
tym polski i niemiecki. Rabin z 
pewnością znał też język rosyjski, 
a może też i inne. 

- Dziękujemy.
- Dziecko rośnie jak na droż-

dżach, co? Zaraz Chawa przynie-
sie coś do picia. To będzie jakiś 
napar, który nazywamy herbatą, 
ale z oryginałem to, niestety, nie 
ma zbyt wiele wspólnego.

- Z pana rąk, rabinie, przyj-
miemy wszystko – zadeklarował 
Elian.

- No, no, młody człowieku. 
Czyżbyś tak bardzo mi ufał? – za-
żartował Wassermann.

- Kto wie, czy nie bardziej, niż 
mi samej – Hannah zdecydowała 
się podtrzymać dobry nastrój.

- No to czemu zawdzięczam 
waszą wizytę? – rabin w końcu od 
uprzejmości przeszedł do konkre-
tów. – Ja wiem, że ciężko jest żyć 
pod sowiecką okupacją. Ty, Elia-
nie, jednak sobie radzisz. Wyjeż-
dżasz w teren. Starasz się nie mar-
nować czasu. Mejer jest dobrego 
zdania o tobie. Do tej pory go jesz-
cze nie zmienił, a już minął rok z 
okładem waszej współpracy.

- Radzę sobie jak mogę. Z dok-
torem dobrze mi się współpra-
cuje. Tylko pieniędzy niewiele – 
Elian uśmiechnął się nieporadnie.

- Jeśli już mówisz o pienią-
dzach to posłuchajcie dobrego 
żartu: 

Do rabina przychodzi intere-
sant, który pyta: 

- Rabbi, co sądzisz o pienią-
dzach? 

- Wyjrzyj przez okno i po-
wiedz, co widzisz. 

- Kobietę z wózkiem. 
- A teraz popatrz w lustro. 
- Widzę samego siebie. 
- A właśnie. I szyba, i lustro 

są zrobione ze szkła. Wystarczy 
odrobina srebra i widzisz tylko 
siebie.

Wszyscy troje roześmieli się 
serdecznie i w tej właśnie chwili 
ponadczterdziestoletnia już, za-
mężna córka Wassermana, Cha-
wa, wniosła herbatę na tacy. Zdzi-
wiona trochę, postawiła tacę na 
stole i podsunęła napój ojcu i go-
ściom.

- To nie z ciebie się śmieliśmy 
– uspokoił ją rabin. 

- Tak przypuszczam – odpo-
wiedziała z pewnością siebie i wy-
szła.

Wiernikowie odprowadzili 
ją wzrokiem, podczas gdy rabin 
przyglądał się im spod oka.

- To proszę, spróbujcie tej her-
baty. Na pewno jakiś ziołowy wy-
nalazek.

- To nam nie przeszkadza. Z 
chęcią spróbujemy. Dziękuję – 
odpowiedziała Hannah za siebie 
i Eliana.

- Ten żart, który przytoczył 
pan, rabbi, odnosi się raczej do 
czasów pokoju – zauważył Wier-
nik. – A teraz mamy okupację. 
Może dla większości nas, Żydów, 
dosyć łagodną, bo Sowieci nie wy-
wożą nas na Sybir i nie zabijają 
masowo, ale to jednak okupacja. 
Dotkliwa dla klas wyższych. Tyl-
ko doły społeczne na niej zyskały. 

My straciliśmy. Handel prywat-
ny całkowicie obumarł, a konce-
sjonowany jest już niewielki. Nie 
mówię tu o czarnym rynku. Na 
tym polu nawet moi bracia z nara-
żeniem życia działają, bo co mają 
robić. Na dodatek przez jednego 
żydowskiego wyrodka straciliśmy 
dom na rzecz sowieckiego apa-
ratczyka. Dziś czekamy, aby swój 
własny dom odzyskać. Ale to nie 
będzie możliwe bez nowej wojny 
– zawiesił głos, oglądając się na 
żonę.

- Jakiej wojny?
- Niemiec z Sowietami.
- Po co komu taka wojna? Sta-

linowi do niczego niepotrzebna, 
a i Hitler niemożebnie zyskuje na 
dostawach surowców. Podzieli-
li się Polską i dobrze na tym wy-
szli. Mówię wam, wojna im niepo-
trzebna – rabin spojrzał Elianowi 
w oczy, zastanawiając się do czego 
ten młokos zmierza.

- A jednak przypuszczam, że 
wojna będzie – chłopak pozwo-
lił sobie mieć odmienne zdanie. 
– I to wkrótce. Właściwie już na 
dniach – dodał.

- Jak to na dniach? – w głosie 
rabina można było wyczuć niedo-
wierzanie, a nawet zdumienie.

- Z tym właśnie przyszedłem 
do rabbiego – Elian przysunął 
krzesło bliżej. – Wróciłem wczoraj 
spod zachodniej granicy Sowie-
tów. Byłem pod Ostrołęką, a wła-
ściwie w okolicach Miastkowa. 
Stamtąd tylko kilka kilometrów 
do granicy. Chłopi skarżyli się, że 
tej wiosny Ruscy ganiali ich do ko-
pania okopów.

- A tam – rabin machnął ręką. 
– To normalne, że nie dowierzają 
Niemcom. Może Stalin marzy o 
ataku na Niemcy? 

- Marzyć to on sobie może. 
Niemniej to nie on zaatakuje 
pierwszy. Tam, w rejonie przygra-
nicznym, nawet wróble ćwierkają 
o koncentracji wojsk niemieckich 
na granicy.

- To plotki – rabin skwitował 
rewelacje Eliana. – A wiesz jaka 
jest siła plotki? W przeszłości oba-
lała trony – machnął lekceważąco 
ręką. – Napijcie się wreszcie tej 
herbaty.

- Byłem też w Śniadowie. Tam 
też już dotarła ta plotka. Ja wczo-
raj rano zabrałem moją rodzinę do 
Łomży. Rodziców i siostry. Może 
się mylę, ale przypuszczam, że ten 
atak niemiecki będzie na dniach, 
w niedzielę – Elian jeszcze bar-
dziej nachylił się do rabina. 
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Mieszkańcy bloków przy ul. Słowackiego i Bro-
niewskiego w Łomży, w ramach protestu spo-
tkali się z zarządem Łomżyńskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej. Spotkanie, które odbyło się 
w Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Reymonta 9, 
miało na celu przedyskutowania kwestii, zwią-
zanej z budową nowego parkingu na osiedlu.

Trwa spór na linii mieszkańcy os. Jan-
tar a zarząd Łomżyńskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej. Dotyczy powstania dwu-
poziomowego parkingu naziemnego przy 
blokach ul. Słowackiego 8, 9, 11, a także 
ul. Broniewskiego 1. Według wstępnych 
planów, parking ma pomieścić 68 miejsc 
postojowych. Łomżyńska Spółdzielnia 
Mieszkaniowa zorganizowała informacyj-
ne spotkanie, mające przedstawić koncep-
cję przedsięwzięcia, na którym pojawiło 
się kilkadziesiąt osób.

Zdaniem władz spółdzielni, parking 
ma przede wszystkim służyć ludziom za-
mieszkałym na osiedlu. Innego zdania jest 
część mieszkańców os Jantar.

Jak poinformował Wojciech Michalak, 
prezes ŁSM, pod protestem budowy było 
146 oficjalnych podpisów, co zdaniem 
protestujących jest mocno zaniżoną licz-
bą.

Na samym wstępie Wojciech Micha-
lak przypomniał, że spotkania odbywają-

ce się z mieszkańcami w 2018 oraz 2019 
r. dotyczyły właśnie miejsc parkingowych, 
a konkretniej, ich braku. Zarząd postano-
wił, więc wystąpić do miasta o określenie 
warunków zabudowy.

- Określenie warunków zabudowy, 
nie wiąże się z natychmiastowymi dzia-
łaniami i ruszaniem prac budowlanych, 
a dąży do zweryfikowania, czy dany 
obiekt można wybudować w konkret-
nym miejscu - wyjaśnia prezes.

Jeden z mieszkańców przytoczył słowa 
prezesa ŁSM, który stwierdził, iż zarząd 
nie jest do walki z lokatorami, co podsu-
mował, że tak naprawdę mija się to z praw-
da. Przypomniał również, że pismo, od-
nośnie określenia warunków zabudowy, 
wpłynęło do ratusza 12 grudnia 2019 r. 
Jednakże o piśmie tym, żaden z mieszkań-
ców miał nie wiedzieć. Brak konsultacji 
czy jakiekolwiek mediacji, nazywa zaprze-
czeniem słów, wypowiedzianych przez 

Wojciecha Michalaka oraz obrazowo i pla-
stycznie opisuje, jako konspiracja, tajna 
akcja i zwykła partyzantka. Zaakcentowa-
no również, że przy zbieraniu podpisów, 
na 26 klatek w czterech blokach, znalazło 
się tylko 5 osób, które były zainteresowa-
ne kupnem miejsca postojowego w garażu.

Równie ważną kwestią, która zosta-
ła poruszona jest środowisko. Zwracano 
uwagę na ilość spalin wydobywających 
się z samochodów, a także czystość po-
wietrza, które przez utworzenie parkingu 
będzie bardziej zanieczyszczone. Ponadto 
poziom hałasu ulegnie znacznemu zwięk-
szeniu w momencie przejazdu aut. 

Mieszkańcy 22 stycznia br. złożyli pi-
smo na ręce prezydenta Mariusza Chrza-
nowskiego, jak i prezesa ŁSM, w ramach 
sprzeciwu wobec planowanej inwestycji. 
Co ciekawe, już 23 stycznia dokumenty 
zostały wycofane, a sami lokatorzy, sądzili, 
że nastąpił koniec batalii. 

Wojciech Michalak wyraźnie podkre-
ślił, iż spółdzielnia nie chce i nie ma za-
miaru walczyć z lokatorami oraz, że samo 
przedsięwzięcie to na razie tylko „plano-
wanie”. Na pytania odnośnie cen miejsc 
postojowych, oświadczył, że koszt kup-
na może wynieść około 30 tysięcy zł, jak 
w przypadku parkingu przy ul. Reymonta.

Na spotkaniu nie zapadła żadna wią-
żąca decyzja. Obecni na nim mieszkańcy 
wyraźnie zaakcentowali, iż nie zgadzają 
się z budową dwupoziomowego parkin-
gu, która na ten moment jest wyłącznie 
planem Łomżyńskiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej.

Podczas obrad XXI sesji Rady Miejskiej Łomży, 
przyjęto uchwałę w sprawie wystąpienia Miasta 
Łomża ze Stowarzyszenia „Łomżyńskie Forum 
Samorządowe”.

Do łomżyńskich radnych trafił wnio-
sek o wystąpienia Miasta Łomża ze Sto-
warzyszenia „Łomżyńskie Forum Samo-
rządowe”. Inicjatywa ta powstała w celu 
zrzeszenia wszystkich gmin z byłego woje-
wództwa łomżyńskiego.

- Miasto Łomża dotychczas brało 
udział w projektach, które „Łomżyńskie 
Forum Samorządowe” inicjowało. I nawet 
jeśli opuścimy te struktury, dalej będziemy 
w tych projektach uczestniczyć -  deklaru-
je prezydent Mariusz Chrzanowski

Wspomniano także o Związku Sa-
morządów Polskich, które zrzesza gmi-
ny i samorządy z całej Polski. Łomża była 
jednym z inicjatorów powstania stowarzy-
szenia, a dziś ma ono silną pozycję w kraju 
i zrzesza około 150 samorządów. 

- W mojej ocenie Łomża, ma szansę 
jeszcze bardziej wzmocnić swoją pozycję 
w tych strukturach i skupić kolejne samo-
rządy. - dodaje prezydent.

Jednakże zdaniem lokalnych władz, 
formuła „Łomżyńskiego Forum Samorzą-
dowego” się wyczerpała. Radni dopyty-
wali Mariusza Chrzanowskiego czy ma to 
związek z tym, iż wiceprezydent Andrzej 
Stypułkowski nie został prezesem owego 
stowarzyszenia czy to, że jest próba prze-
niesienia biura z Łomży do Starostwa. 
Według prezydenta, Miasto Łomża za-
wsze starało się być motorem napędowym 
tego przedsięwzięcia, ale istnieje również 
kwestia alternatywy i dublowania pew-

nych spraw ze Związkiem Samorządów 
Polskich. Także samo podejście i pewien 
entuzjazm, który pojawia się na początku 
działalności, może z biegiem czasu ulegać 
zmianie i nabierać różnych odcieni. Przy-
należność do różnego rodzaju stowarzy-
szeń nie jest darmowa, a miasto ponosi 
z tego tytułu opłaty. Władze zastanawiały 
się czy zasadne jest dalsze uczestnictwo 
w ŁFS. 

Ponadto padło pytanie, czy Łomża 
może uczestniczyć w projektach, które zo-
stały już podpisane, nie będąc już de facto 
członkiem Forum.

- Oczywiście zostało to poddane oce-
nie prawnej i żadnych problemów nie wi-
dzimy. Do podpisania różnych przedsię-
wzięć, przystępowaliśmy jako miasto ze 

stowarzyszenia, a odejście od działalności 
i współudziału w projektach, stworzyłoby 
chaos - tłumaczy Mariusz Chrzanowski

Prezydent podkreśla także, iż współ-
praca z samorządami na różnych szcze-
blach będzie dalej kontynuowana i nie ma 
ku temu żadnych przeciwwskazań. 

W sprawie wystąpienia Miasta Łomża 
ze Stowarzyszenia „Łomżyńskie Forum 
Samorządowe”, głosowały 22 osoby, jedna 
wstrzymała się od głosu, a za wyjściem ze 
stowarzyszenia było 12 radnych.

*  *  *
Pewnie zostanie ogłoszone, że Łomża 

wstaje z kolan odchodząc z ŁFS. Wstaje 
jednak tylko po to, żeby sobie w to kolano 
(albo i w oba) strzelić. W dobie, gdy nawet 
metropolitalny Białystok nie wypina się na 

małe gminy tylko tworzy z nimi  Białostoc-
ki Obszar Funkcjonalny, średnie miasto 
nad Narwią postanowiło stać się jeszcze 
mniejsze. To gorzej niż zbrodnia – to błąd, 
jak powiedział kiedyś Talleyrand.

Województwo łomżyńskie, które ist-
niało do 1999 roku jest jednym z najle-
piej wspominanych i ocenianych okre-
sów w historii miasta i regionu. Łomża 
bardzo urosła w tym czasie. Utwierdziła 
pozycję centrum edukacyjnego, kultu-
ralnego, w mniejszym zakresie gospodar-
czego. Łomżyńskie Forum Samorządowe 
powstało nie tylko dlatego, że „w kupie” ła-
twiej jest ubiegać się o fundusze, programy 
czy inwestycje, ale także z pewnego senty-
mentu za czasami, w których wojewoda 
w Łomży był realnym partnerem każde-
go wójta czy burmistrza, a nie odległym 
dygnitarzem (chociaż trzeba przyznać, 
że obecny wojewoda Bohdan Paszkowski 
jest bliskim uczestnikiem wielu wydarzeń 
na Ziemi Łomżyńskiej).

Zamiast pozycji primus inter pares 
(pierwszego wśród równych) w Łomżyń-
skim Forum Samorządowym i wykorzysty-
wania  pomysłów rozwojowych dla całego 
regionu, miasto wybiera pozycję „równego 
w tłumie”. W dodatku nie takim atrakcyj-
nym i mocnym tłumie. 150 samorządów 
z całej Polski to naprawdę niewiele więcej 
niż jest samorządów w jednym tylko woje-
wództwie podlaskim. Ciekawość też bierze 
w jakich sprawach  sojusznikami i partne-
rami Łomży w Związku Samorządów Pol-
skich (na oficjalnej stronie internetowej 
ZSP lista członków liczy nie 150 a 94 po-
zycje) będą Ząbki, Tarnawatka czy Rypin.          

Spór o dwupoziomowy garaż  
w centrum osiedla Jantar

Łomża opuszcza 
„Łomżyńskie Forum 

Samorządowe”

Mieszkańcy osiedla 
Jantar na spotkaniu 
z prezesem ŁSM 
– Wojciechem 
Michalakiem
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RÓŻNE/SPRZEDAM
Sprzedam kanapę + dwa fotele, sto-
lik pod telewizor – matowy ciemny, 
rozkładana ława oraz kino domowe. 
Antena naziemna. Tel. 506 202 343.

Sprzedam szamba, zbiorniki beto-
nowe: 4, 6, 10 tys. litrów z atestem, 
szczelne, dostawa w dniu zamówie-
nia. Istnieje możliwość podłączenia 
do instalacji wraz z wykopem. Zlecę 
produkcję szamb osobie lub firmie z 
doświadczeniem. Tel. 600 588 666.

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

Oprawa obrazów Ignacy Jaworski, Łom-
ża, ul. Rządowa 9a. Tel. 86 216 57 38.

SZYCIE I NAPRAWA: PARASOLE, AL-
TANY, PRZEDSIONKI CAMPINGOWE, 
POKRYCIE NA ŁAODZIE, TAPICER-
KA, SKÓRY, TRUDNE MATERIAŁY. 
KOLNO UL. SENATORSKA  2. TEL. 
698 947 100.

NIERUCHOMOŚCI
Sprzedam kawalerkę 30 m2 w Gron-
dach Woniecko gm. Rutki, jest garaż 
i ogródek działkowy. Cena 100 tys. zł 
w rozliczeniu wezmę ziemię rolną, 
łąkę, nieużytki, las teren po wycię-
tym lesie. Tel. 600 588 666.

Gospodarstwo rolne 11 ha. Tel. 
730 231 675.

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

Dwornej). Tel. 606 878 444.

Sprzedam garaż 30 m2 – 65 tys. 
(wys. standard) Łomża ul. Por. Ła-
gody, garaż 36 m2 z kanałem 95 
tys. zł ul. Poznańska oraz wynajmę 
mieszkanie 50 m2 przy ul. 3 Maja 9 
w Łomży, 1200 zł plus opłaty, kaucja. 
Tel. 600 588 666.

Sprzedam mieszkanie 64 m2, I pię-
tro w centrum Łomży, ul. Długa (do 
mieszkania przynależą dwie piwni-
ce). Mieszkanie po generalnym re-
moncie, do zamieszkania. Cena 349 
tys. do negocjacji. Tel. 505 474 596.

USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE
Układanie kostki brukowej z mate-
riału własnego i powierzonego. Pro-
jekt GRATIS. Doświadczenie, szybko 
i solidnie. Tel. 602 520 783.

Usługi dekarskie- 
Perfekt dach: po-
krycia dachowe, 
wymiana konstrukcji dachowych, 
kominy z klinkieru, podbitki, montaż 
okien dachowych i włazów, mate-
riały. Łomża, Boguszyce 17, Łukasz 
Just. Tel. 508 637 509.

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

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

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

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

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

USŁUGI RTV-AGD
Serwis ELEKTRO-AGD. Łomża, ul. 
Prusa 14 lok.75. Tel. 86 2190 900.

Zakład usługowy RTV – marek Brze-
ziak ul. Wojska Polskiego 26A, Łom-
ża. Tel.862 115 343, 696 884 735. 
Usługi w zakresie naprawy: TV, DVD 
VCR, KAMERY, LAPTOPY, MONITORY 
KOMPUTEROWE I INNE oraz montaż 
anten TV i SAT. www.brzesiakrtv.pl

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

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

Expres szewc. ZMIANA  ADRESU, te-
raz: MAŁACHOWSKIEGO 2. Tel. 505 
997 115 

SALE WESELNE, USŁUGI WIDEOFILMOWANIE, 
ZESPOŁY MUZYCZNE
Fotografia ślubna, portretowa i oko-
licznościowa. rafallesicki.com Tel. 

600 455 252.

Fotografia ślubna. Tel.605 405 110.

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

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

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

Elektromechanik samochodowa. 
Kompleksowy serwis klimatyzacji, 
nabijanie, odgrzybianie, sprawdze-
nie szczelności. Stara Łomża p/sz., 
ul. Akacjowa 5. Tel.518 362 426.

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

MASAŻ LECZNICZY, MASAŻ ANTY-
CELULITOWY (WYŁĄCZNIE DLA KO-
BIET). Tel.532 282 383.

PRACA
Zatrudnię do obsługi traka taśmo-
wego oraz pracownika gospodar-
czego z możliwością zakwaterowa-
nia. Tel. 600 289 289. 

tel. 503 010 038

RĘCZNA MYJNIA
ZBIGNIEW JAKACKI

 602 422 762

 Łomza, ul. Nowogrodzka 24

-CZYSZCZENIE I KONSERWACJA 
TAPICEREK SKÓRZANYCH

-ODŚWIEŻANIE I KOREKTA POWŁOK 
LAKIERNICZYCH

-CERAMICZNE I SZKLANE POWŁOKI
ZABEZPIECZAJĄCE

-TWARDE WOSKI OCHRONNE
-GLINKOWANIE I INSPEKCJA POWŁOK

LAKIERNICZYCH
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Naprzód  do Sali samobójców czy 
do Swingersów? W Kinie Millenium 
grożą ci tylko filmowe emocje. 
Repertuar 28 lutego – 5 marca 

Piątek 6 marca 
Duża sala: Naprzód – godz. 15:00 
i 17:00; Sala samobójców. Hejter  - 
godz.  18:45 i 21:00. 
Mała sala: Sonic. Szybki jak błyska-

wica – godz. 13:00, 15:00 i 17.00; 
Swingersi  – godz. 19:00 i 20:45. 

Sobota 7 marca
Duża sala: Naprzód – godz. 10:00, 
12:00, 14:30, 17:00; Sala samobój-
ców. Hejter  - godz.  18:45 i 21:00.   
Mała sala: Klub Malucha - godz. 
10:00; Sonic. Szybki jak błyskawica – 
godz. 13:00, 15:00 i 17.00; Swingersi  
– godz. 19:00 i 20:45. 

Niedziela 8 marca 
Duża sala: Naprzód – godz. 10:00, 
12:00, 14:30, 17:00; Sala samobój-
ców. Hejter  - godz.  18:45 i 21:00.   
Mała sala: Sonic. Szybki jak błyska-

wica – godz. 13:00, 15:00 i 17.00; 
Swingersi  – godz. 19:00 i 20:45. 

Poniedziałek 9 marca
Duża sala: Naprzód – godz. 15:30 
i 17:30; Sala samobójców. Hejter - 
godz. 20:00.   
Mała sala: Sonic. Szybki jak błyska-
wica – godz. 13:00, 15:00 i 17.00; 
Swingersi  – godz. 19:00 i 20:45. 

Wtorek 10 marca  
Duża sala: Naprzód – godz. 15:30 
i 17:30; Sala samobójców. Hejter - 
godz. 20:00.   
Mała sala: Sonic. Szybki jak błyska-
wica – godz. 13:00, 15:00 i 17.00; 

Swingersi  – godz. 19:00 i 20:45. 

Środa 11 marca 
Duża sala: Naprzód – godz. 15:30 
i 17:30; Sala samobójców. Hejter - 
godz. 20:00.   
Mała sala: Sonic. Szybki jak błyska-
wica – godz. 13:00, 15:00 i 17.00; 
Swingersi  – godz. 19:00 i 20:45. 

Czwartek 12 marca
Duża sala: Naprzód – godz. 15:30 
i 17:30; Sala samobójców. Hejter - 
godz. 20:00.   
Mała sala: Sonic. Szybki jak błyska-
wica – godz. 13:00, 15:00 i 17.00; 
Swingersi  – godz. 19:00 i 20:45. 

Po raz kolejny, rodzina, przy-
jaciele i mieszkańcy Łomży 
spotkali się w galerii Veneda, 
by pomóc Filipkowi Wądo-
łowskiemu. 8-latek choruje na 
wiotkie porażenie mózgowe 
czterokończynowe i padaczkę 
lekooporną. Dzięki setkom 
osób o ogromnych sercach 
tylko podczas kilku godzinnej 
akcji udało się zebrać 10653 96 
złotych. 

Gwiazdeczki -Fundacja JA 
i TY, Gwiazdeczki pod okiem tre-
nerskim Anny Kośnik, Elite Dan-
cing Kids, Hanna Zlagodukh, 
eMDeK & Magda Sinoff, Przed-
szkole Niepubliczne NUTKA - 
trener Ewelina Supiński, Przed-
szkole Publiczne nr 1, Projekt 
Artystyczny Meandry, Michał Sa-

wicki z synem, Akademia Sportu 
MEDYK - trener Paweł Remi-
szewski, Alekey, Diadem, Majkel, 
to za ich sprawą w Venedzie było 
tak głośno i wesoło.

Podczas koncertu lokalne fir-
my wsparły akcję atrakcyjnymi 
stoiskami. Nie zabrakło wolon-
tariuszy przebranych za krowy, 
żabki, spidermany, papugi i księż-
niczki, dzięki uprzejmości wypo-
życzalni strojów karnawałowych 
Anny Bureś. Podczas całego 
eventu odbywały się również li-
cytacje, które będą kontynuowa-
ne na platformie:  allegro.chary-
tatywni.pl. 

Podczas koncertu podob-
nie jak w latach ubiegłych miała 
miejsce akcja "Wkręć się w kilo-
metry dla Filipka 3", dzięki któ-
rej sponsorzy po przejechaniu 
wyznaczonej liczby kilometrów 
również wesprą rehabilitację i le-
czenie Filipka.

Ponad 10 000 złotych dla Filipka
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Wiktor Kosowski, zawodnik klubu UKS 
Return Łomża działającego przy III Li-
ceum Ogólnokształcącym, zwyciężył 
w singlu i w deblu w OTK Kadetów 
w Wodzisławie Śląskim. 

Nasz zawodnik pokonał Mar-
cina Żarskiego z Chorzowa (Sta-
rochorzowskie  Centrum Sportu 
Sokół) 6/0 6/1, następnie Ales-
sandro  Buxa  (Krakowski Klub 
Sportowy Olsza) 6/2 6/1 oraz 
w meczu finałowym Macieja Po-
pławskiego (Klub Tenisowy War-
szawianka Warszawa) 6/3 6/3. 
W deblu, w parze z Szymonem 
Kaszowskim (BKT Advanta-
ge Bielsko-Biała) nasz zawodnik 
zwyciężył 7/5 6/1 z Mikołajem 

Czubakiem (Międzyszkolny 
Klub Sportowy Andrychów) i Ja-
nem Wieczorkiem (KS Górnik 
Bytom).

- Wreszcie! Mieliśmy ostat-
nio trochę zawirowań z dyspo-
zycją naszego tenisisty.  Wiktor 
po udanym starcie w grudniu na 
OTK w Łodzi miał spadek for-
my. Na ostatnich dwóch ogólno-
polskich turniejach w Bytomiu 
i Pszczynie przegrał w pierwszej 
rundzie. Całe szczęście mamy to 
już za sobą i z bardzo dobrymi 
nastrojami jedziemy do Chorzo-
wa - mówi Tomasz Waldziński, 
szkoleniowiec utalentowanego 
tenisisty. 

  Jak dodaje trener, w minio-
ny weekend bardzo dobrze za-
prezentowała się również Aniela 
Galińska, która w Wojewódzkim 
Turnieju Klasyfikacyjnym Skrza-
tek w Warszawie wywalczyła sre-
bro i brąz. Tenisistka UKS Return 
Łomża po wygranym pojedyn-
ku 4/6 6/3 10/7 z Agatą Konar-
ską (Klub Tenisowy Warszawian-
ka Warszawa) w półfinale w trzech 
setach przegrała z Sandrą  Knap-
pik  (KT  Break  Warszawa) 2/6 
7/5 5/10 zajmując tym samym 
trzecie miejsce w singlu. W deblu 
wspólnie z Derouané Joséphine ( 
AT Masters Radom) Anielka za-
jęła drugie miejsce.

Złoty Wiktor  
i srebrno-brązowa Aniela 

Rafał Pogorzelski z medalem 
mistrzostw Polski 

Nie zwalniają tempa zawodnicy trenera Andrzeja Korytkowskiego z  LŁKS „PRE-
FBET ŚNIADOWO” Łomża. Tym razem podczas Halowych Mistrzostw Polski Senio-
rów i Młodzieżowców, które odbyły się  w Toruniu, brąz na 3000 metrów zdobył 
młodzieżowiec Rafał Pogorzelski.  

- Startował w bie-
gu na 3000 metrów 
razem z seniorami 
i zajął wśród nich  
wśród wysokie szó-
ste miejsce. W swojej 
kategorii po zaciętej 
walce, w której losy 
medalu ważyły się 
do ostatnich metrów, 
wywalczył brązowy 
medal. Czas Rafała 
to 8:32.30 - podkre-
śla dumny szkolenio-
wiec.  

Rafał Pogorzel-
ski to absolwent gim-
nazjum w Kobyli-
nie- Borzymy oraz 
Liceum Mistrzostwa 
Sportowego w Łom-
ży, obecne student 
PWSIiP w Łomży. 

Medal Rafała jest jego szóstym „krążkiem” wywalczonym na  Mistrzo-
stwach Polski.  Ponadto ten biegacz startował na mistrzostwach Euro-
py juniorów młodszych (Tbiisi), gdzie zajął szóstą lokatę na dystansie 
2000m z przeszkodami.

- Cieszę się szczególnie z tego medalu, ponieważ Rafał to jeden 
z najsumienniejszych i najambitniejszych zawodników w klubie. Uwa-
żam, że ciężko zapracował na ten sukces. Po halowych mistrzostwach 
Polski we wszystkich kategoriach mamy już 3 medale. Co ciekawe, 
w poprzednim roku o tej porze nie było ani jednego. Jest szansa na ko-
lejny rok ze świetnymi  sukcesami. Jest to także wspaniała odpowiedź  
moich zawodników pod adresem różnych „działaczy”  i ich mocodaw-
ców: chcą nas zniszczyć, a my odpowiadamy im  konkretnie - świetny-
mi wynikami - dodaje Andrzej Korytkowski.

Bez sukcesów zakończyli z kolei mistrzostwa w Toruniu Beata 
Trzonkowska w pchnięciu kulą i Przemysław Łyskawy w trójskoku. 

Lekkoatleci "PREFBETU ŚNIADOWO" Łomża nie mają czasu 
na odpoczynek. Już za 3 tygodnie Przełajowe Mistrzostwa Polski Se-
niorów, Juniorów i Juniorów Młodszych. Oby znów z medalami.

Artur Szpilka, jeszcze jakiś czas temu 
jedna z największych nadziei polskie-
go boksu na światowe sukcesy, a po 
przegranej z Adamem Kownackim, 
pogrążony w zastoju, chce w Łomży 
wrócić do pierwszej ligi pięściarzy 
kategorii junior ciężkiej (cruiser). Nie 
walczył w niej od 10 lat.      

W Hali Sportowej im. Olim-
pijczyków Polskich w Łomży 7 
marca 2020 r. odbę-
dzie się święto boksu 
zawodowego. Pod-
czas dziesiątej jubi-
leuszowej gali Knoc-
kOut Boxing Night, 
organizatorzy przy-
gotowali osiem po-
jedynków, a w wal-
ce wieczoru wystąpi 
Artur Szpilka, któ-
ry zmierzy się Sier-
giejem Radczenką. 
To ukraiński bokser 
o zawodowym bilan-
sie siedmiu wygra-
nych walki i pięciu 
porażek. 

Artur Szpilka był 
w Łomży jako kibic 
podczas jednej z bok-
serskich nocy organi-
zacji KnockOut. Tym 
przyjeżdża jako czynny sporto-
wiec. Ponad dziesięć lat musie-
li czekać kibice by zobaczyć pię-
ściarza z Wieliczki w kategorii 
junior cieżkiej. Były pretendent 
do tytułu mistrza świata w wadze 
ciężkiej skrzyżuje rękawice z do-
brze znanym w Polsce Siergie-
jem Radczenką, który już po raz 
czwarty będzie gościł na polskich 
ringach. Ukrainiec przegrywał jak 
na razie walki z Polakami, ale war-
te odnotowania jest to, że miał na 
deskach byłego mistrza świata 

Krzysztofa Głowackiego. Po ogło-
szeniu powrotu z wagi ciężkiej do 
junior ciężkiej,  Artur Szpilka się 
do ciężkiej pracy. Efekty przyszły 
bardzo szybko. W mediach spo-
łecznościowych pięściarz często 
chwalił się swoją coraz lepszą syl-
wetką i niższą wagą.

- Przede mną wielkie wyzwa-
nia. Mam także dużą wiarę, że to 

wszystko, co wydarzyło się po dro-
dze w mojej karierze będzie przy-
datne - mówi Artur Szpilka. -  Sier-
giej Radczenko to zawodnik, który 
naprawdę potrafi boksować. Nie 
ma nic do stracenia i wychodzi 
do tej walki jak po swoje. Kibice 
powinni być zadowoleni, że ścią-
gnięto właśnie takiego zawodnika, 
a nie innego – dodaje Szpilka.

W drugiej walce wieczoru zo-
baczymy nadzieję stajni Knoc-

kout Promotions, Fiodora Czer-
kaszyna w starciu z Patrickiem 
Mendy. Młody Ukrainiec do tej 
pory nie dawał żadnych szans 
swoim rywalom, a jego bilans to 
15-0, w tym aż dziesięciokrotnie 
kończył walki przed czasem. 

Jak zapewniali organizato-
rzy,  Knockout Boxing Night 
10 dostarczy ogromnych emo-

cji i wielkich wra-
żeń. Na ringu będzie 
prawdziwa wojna, 
a każda z walk z pew-
nością zachwyci każ-
dego kibica boksu 
w Polsce. Całą galę 
pokaże TVP Sport 
oraz Tvpsport.pl.

KARTA WALK GALI 
KNOCKOUT BOXING 
NIGHT #10 
• Artur Szpilka vs. 
Siergiej Radczenko 
(junior ciężka, 10 
rund) 
• Fiodor Czerkaszyn 
vs. Patrick Mendy 
(limit umowny 74 kg, 
10 rund) 
• Paweł Stępień vs. 

Geard Ajetović (półciężka, 8 rund) 
• Przemysław Zyśk vs. Wasyl 
Kurasow (limit umowny 71 kg, 8 
rund) 
• Kamil Bednarek vs. Iwan 
Muraszkin (super średnia, 6 rund) 
• Łukasz Różański vs. Eriks 
Kalasnikovs (ciężka, 6 rund) 
• Serhi Huk vs. Krzysztof Rogowski 
(lekka, 4 rundy) 
• Bartłomiej Szczęsny vs. 
Przemysław Binienda (junior 
ciężka, 4 rundy)

Nowy początek Artura Szpilki w Łomży

Podwójny złoty medalista turnieju w Wodzisławiu Wiktor Kosowski 
– pierwszy z lewej

Zawodnik i trener, Rafał Pogorzelski 
i Andrzej Korytkowski

 Artur Szpilka już wyglądem chce 
wystraszyć swojego przeciwnika
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7 MARCA (SOBOTA) GODZ. 17.00,  
CENTRUM KULTURY UL. SADOWA 12A ŁOMŻA.  
BILETY DO NABYCIA W TELEWIZJI NAREW,  
STARY RYNEK 13, TEL. 862 167 444


