
Od 13 już lat 
musimy żyć 

bez niej 
9 marca 2006 roku ta wiadomość 
wstrząsnęła Łomżą i tą częścią Pol-
ski, która ceniła talent, osobowość, 
humor, dobrą rozrywkę, czyli prawie 
wszystkimi. Tego dnia zmarła Hanka 
Bielicka.

Nie urodzila się w Łom-
ży, choć lubimy tak mówić, ale 
przeciez „nie ta matka, co uro-
dziła, tylko ta, co wychowała”. 
A wychowali  ją i naznaczyli 
przede wszystkim rodzice, ale 
także Łomża. Gimnazjum, kole-
żanki, znajomi, sąsiedzi, zielona 
dolina Narwi, spacery. Dlatego 

była NASZA. Na szczęście była 
zbyt mądra, by się tego wypie-
rać i stać się taką warszawianką, 
jaką kreowała najczęściej na es-
tradzie.

Nie zapominamy Hanki Bie-
lickiej. Bardziej świętujemy jej li-
stopadowe urodziny, ale smutny 
marzec też...

Nie sięgamy tym razem po 
wspomnienia czy estradowe tek-
sty Hanki Bielickiej. Odwołamy 
się do encyklpedii, a ściślej do  
internetowej strony encyklope-
diateatru.pl.  Oto fragment bio-
gramu, który powstał następnego 
dnia po śmierci najsłynniejszej 
łomżynianki: 

„Aktorka teatralna i filmowa, 
nazywana „królową estrady i ka-
baretu” oraz „mistrzynią mono-
logu”. 

Artystka była aktywna zawo-
dowo niemal do samej śmier-
ci. Jeszcze w tym tygodniu te-
lewidzowie podziwiali Hankę 
Bielicką w programie „Szymon 
Majewski Show” nagranego kil-
ka tygodni temu. Kinowa pu-
bliczność może od lutego oglą-
dać aktorkę w głośnej ekranizacji 
powieści Katarzyny Grocholi „Ja 
wam pokażę!”.

Znana ze swojego tempera-
mentu, aktywności, gadatliwo-
ści i zaraźliwego śmiechu Hanka 
Bielicka wielokrotnie podkreśla-
ła, że w życiu najważniejsze jest, 
by „każdy moment zawsze czymś 
wypełnić”. Artystka nieustannie 
wypełniała sobie czas życiem ar-
tystycznym.

- Mam trudności z chodze-
niem po mieszkaniu, lecz kiedy 

mam stanąć przed publicznością, 
to czuję wielki przypływ energii. 
Wchodzę wtedy na scenę i mogę 
nawet zatańczyć. To jest cudow-
ny zawód - mówiła w ubiegłym 
roku.

Z okazji 90 urodzin artyst-
ki, Związek Artystów Scen 
Polskich uhonorował artystkę 
specjalną statuetką, przedsta-
wiającą damę w kapeluszu ze 
„śmiejącymi się” maskami trzy-
manymi w ręce.

W październiku 2005 roku 
Bielicka została odznaczona zło-
tym medalem Gloria Artis. „Czy 
wy wiecie dzieci, za co ja ten me-
dal dostałam? Za pyskowanie!” - 
żartowała.

Kurpiki, czyli „kurpiowskie Oscary” przyznawa-
ne przez Związek Kurpiów  wręczone zostały po 
raz 19. Wiceprezes tej organizacji Iwona Choro-
szewska-Zyśk wyraziła podczas uroczystej gali 
w Ostrołęckim Ośrodku Kultury nadzieję, że 
obecne na Gali Kurpików osoby, nie tylko nagro-
dzone, cieszą się dobrym zdrowiem, ale życzyła, 
aby domów wróciły zarażone… „kurpwirusem”. 
I chyba organizatorzy cel osiągnęli.     

Po raz pierwszy patronat nad dorocz-
nym wydarzeniem sprawowali wspólnie 
marszałkowie województwa mazowieckie-
go i podlaskiego, a wraz z nimi prezydent 
Ostrołęki oraz starostowie z Ostrołęki, 
Łomży i Przasnysza. Województwo podla-
skie reprezentował wicemarszałek Marek 
Olbryś z kurpiowskiej rodziny związanej 
z Łomżą, ale w mocnej „ostrołęckiej” asy-
ście. Radny Sejmiku Piotr Modzelewski 
pochodzi z Ostrołęki, a o towarzyszącym 
marszałkowi także zastępcy dyrektora De-
partamentu Infrastruktury i Transportu 
Juliuszu Jakimowiczu „Tygodnik Ostro-
łęcki” napisał, że „miał wręcz prawo czuć 
się na gali Kurpików jak w domu – swego 
czasu, jako dziennikarz radiowy, taką galę 
prowadził”.   

- Także w województwie podlaskim 
znajduje się istotna część Kurpiowszczy-
zny i chcemy współpracować z mazowiec-
kim dla dobra Kurpiów. Myślę, że w takich 
relacjach granice administracyjne nie mają 
tu żadnego znaczenia. Możemy wspólnie 
wymieniać doświadczenia i uzupełniać 
się nawzajem. Czy to będą moje Dębniki, 
Nowogród i Zbójna czy Ostrołęka, My-
szyniec i Lelis,  Kurpie są jedne, a jedyny 

dopuszczalny podział to na Kurpie Białe 
i Kurpie Zielone – mówi wicemarszałek 
Marek Olbryś.

Jak wyjaśnia, Kurpie mają swoją tożsa-
mość i są jedną z najbardziej wyrazistych 

kultur etnicznych w Polsce. Zasadnicze 
cechy tej tożsamości wynikają z histo-
rii i warunków życia w regionie. Nie zna-
li np. zjawiska pańszczyzny, bo byli ludem 
podlegającym tylko królowi. Nie było pa-

nów rozwiązujących problemy, tylko sami 
musieli sobie ze wszystkim radzić. Stąd 
poczucie niezależności, samodzielność, 
przedsiębiorczość, kreatywność koniecz-
na przy wykorzystywaniu darów boru 
i lasu oraz rolnictwa na słabych glebach. 
To rodziło szczególnie mocną wspólnotę 
rodzinną i sąsiedzką. To także źródło za-
miłowań artystycznych na Kurpiach.    

- Ja się zaliczam do grona Kurpiów 
jako wnuk osób o wielkim dorobku 
w podtrzymywaniu i tworzeniu kultu-
ry tego regionu. Doskonale to pamię-
tam jak w domu dziadków były „boże 
obiady”, zabawy, wspólne śpiewy na 
weselach zabawach. Nigdzie indziej nie 
spotykało się takiego śpiewu, melodii  
rytuału… Tylko i wyłącznie na Kur-
piach. Jesteśmy po to aby kontynuować 
to, co mieli w sercach nasi dziadkowie – 
dodaje Marek Olbryś.

Wielką rolę w odpowiednim zorgani-
zowaniu działań na rzecz Kurpiowszczy-
zny po jej „podlaskiej stronie” powinien 
odgrywać Skansen Kurpiowski w Nowo-
grodzie – uważa wicemarszałek Marek 
Olbryś. Są ze strony Urzędu Marszałkow-
skiego podjęta starania o przejęcie prowa-
dzenia tej placówki od samorządu miej-
skiego Łomży.

- Nie wchodząc w szczegóły, mogę 
powiedzieć, że sprawy idą w dobrym 
kierunku. Chcemy przejść na wyższy 
poziom działania Skansenu w wymia-
rze naukowym, edukacyjnym, popula-
ryzatorskim, ale także gospodarczym. 
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powiat Łomżyński   powiat kolneński   powiat zambrowski   powiat wysokomazowiecki

Wicemarszałek Marek Olbryś, któremu towarzyszył Juliusz Jakimowicz z urzędu marszałkowskiego 
w Białymstoku  (z prawej) przekazał okolicznościowy grawerton od zarządu województwa podlaskiego 
na ręce Mirosława Grzyba, prezesa Związku Kurpiów

Dokończenie na str. 5

Dokończenie na str. 17

Kurpiki łączą, czyli Zźązek Kurpśów źita
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Wielka polityka ponownie zagościła 
na Podlasiu. W poniedziałek 9 

marca Władysław Kosiniak-Kamysz, 
kandydat Polskiego Stronnictwa 

Ludowego na prezydenta RP 
odwiedził Mońki. W swoim 

wystąpieniu apelował o wsparcie 
w kampanii, jak i poparcie w samych 

wyborach.

W Monieckim Ośrodku Kul-
tury Władysław Kosiniak-Ka-
mysz przedstawiał swój program 
wyborczy oraz argumentował 
czemu postanowił kandydować 
i z jaką ideą startuje w nadcho-
dzących wyborach. 

Na wstępie zaznaczył, iż to 
jest jego czwarta kampania wy-
borcza w przeciągu dwóch lat.

- Nie ma drugiego kandyda-
ta, który przeszedłby cały ten 
szlak kampanijny w ostatnich 
latach, tak intensywnie, jak zro-
biłem to ja. To jest wielki wy-
siłek, ale też daje mi odwagę 
przyjścia i powiedzenia, co się 
chce zrobić. To wynika z tysięcy 
rozmów- mówi Władysław Ko-
siniak-Kamysz

Według przewodniczącego 
PSL, jest wiele rzeczyw kraju, 
które należy uzdrowić, ale jedno-
cześnie zaznaczył, iż zmiany, któ-
re wprowadził obecny rząd, jeśli 
są dobre, będą kontynuowane. 
Szczególnie we wsparciu społecz-
nym.

- Sam wsparcie społeczne 
i politykę rodzinną zaczynałem 
w 2012 r. przez wydłużenie do 
roku czasu urlopów macierzyń-
skich, rodzicielskich poprzez 
stworzenie urlopów ojcowskich, 

wprowadzenie karty dużej ro-
dziny, żłobków, programów „Ma-
luch” czy "Senior-Wigor"- tłuma-
czył Kosiniak-Kamysz

Zdaniem kandydata PSL, to 
pokazuje, iż polityka rodzinna, 
nie zaczęła się w 2015 r., a więc 
w momencie wygrania wyborów 
przez PiS, lecz już w 2012 r. Nato-
miast obszarem, który gruntow-
nie trzeba zmienić, jest ochrona 
zdrowia, a więc to, co dzieje się 
w szpitalach czy przychodniach. 
Według Władysława Kosiniaka-
-Kamysza, w Polsce nie było rzą-
du, który przeprowadziłby sku-
teczną reformę ochrony zdrowia. 
Ponadto podkreślił, iż Andrzej 
Duda, który mówił o koniecz-
nych zmianach w służbie zdro-
wia, nic w tym kierunku nie zro-
bił.

- Prezydent przez 5 lat nie 
wziął odpowiedzialności za służ-
bę zdrowia, nie zauważał jej pro-
blemów. Nagle znalazły się do-
datkowe środki. Cieszę się, że 
wystąpienie mojej żony i jej głos 
o powstaniu Polskiej Fundacji 
Zdrowia przyniósł pozytywne 
efekty - tłumaczył kandydat na 
prezydenta

Szef ludowców zwracał także 
uwagę na to, iż przez ostatnie lata 
jest więcej nieporozumień i kon-

fliktów, niż chociażby poczucia 
wspólnoty narodowej, za któ-
rą odpowiada prezydent. Więk-
szość Polaków jest skłóconych, 
a poprawy nie widać. Ponadto 
poinformował, iż zaproponował 
kandydatom na prezydenta "pod-
pisanie się" pod zwiększeniem fi-
nansowania ochrony zdrowia, 
skrócenie ścieżki specjalizacyj-
nej, zwiększenie dostępności 
i promocja zawodów medycz-
nych, ale też europejski program 
walki z chorobami onkologiczny-
mi czy opieka nad dziećmi. We-
dług opinii przewodniczącego 
PSL brak zmiany w służbie zdro-
wia wynika z niechęci wzięcia na 
siebie tej odpowiedzialności, a to 
prezydent musi stanąć na czele 
grupy, która tego dokona. 

Władysław Kosiniak-Kamysz 
wspomniał także o ważnej roli 
polskiego rolnictwa.

- Rolnik jest wartością bo 
wytwarza żywność i gdy jego 
nie będzie, zabraknie również 
tej żywności. Dzisiaj trwa wojna 
i skłócanie różnych środowisk – 
zaznacza - Od rana do wieczora, 
nie ma i weekendów i świąt. Tacy 
są w 99 % polscy rolnicy

Apeluje także o prawa rolni-
ków - by byli godnie traktowani. 
Ważną kwestią jest również po-

zycja polskiego rolnictwa w UE, 
które dzięki zdrowej żywności 
jest doceniane w Europie.

Wspomniany został również 
koronawirus, który zdaniem 
Władysława Kosiniaka-Kamysza 
odbija się na turystyce, usługach 

czy transporcie, który jest jedną 
z najważniejszych branż w Polsce 
i odpowiada 6% PKB.

Zdaniem kandydata na pre-
zydenta, potrzebna jest nadzieja 
dla Polski i wiara, iż lepsza Polska 
może nastąpić. 

polityka
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Szefem Sztabu Wyborczego prezyden-
ta Andrzeja Dudy w województwie 
podlaskim został Dariusz Piontkow-
ski. Obok niego w skład sztabu wcho-
dzą parlamentarzyści Zjednoczonej 
Prawicy, oraz członkowie organizacji 
młodzieżowych i patriotycznych. 

W każdym powiecie woje-
wództwa sztab wyborczy repre-
zentuje koordynator, który zaj-
muje się kampanią wyborczą 
na swoim terenie. Jest ich 17 - 
po jednym w każdym powiecie 
i mieście na prawach powiatu.

Koordynatorami działań Po-
rozumienia i Solidarnej Polski 
w ramach wspólnego sztabu zo-
stali: Aleksandra Szczudło, Jacek 
Żalek i Marcin Sekściński.

Członkowie sztabu - koordy-
natorzy powiatowi:

• augustowski - Krzysztof 
Suchocki
• białostocki - Jan Perkowski
• bielski - Krzysztof Jaworowski
• grajewski - Monika Stefańska
• hajnowski - Henryk Łukaszewicz
• kolneński - Adam Pasierbiewicz
• łomżyński - Adam 
Niebrzydowski
• Białystok - Artur Kosicki
• Łomża - Lech Kołakowski
• Suwałki - Leszek Dec
• moniecki - Jan Zabielski
• sejneński - Anna Siebert
• siemiatycki - Marek Bobel
• sokólski - Piotr Rećko
• suwalski - Witold Kowalewski
• wysokomazowiecki - Bogdan 
Zieliński
• zambrowski - Marek Adam 
Komorowski. 

Regionalny sztab prezydenta 
Andrzeja Dudy

Władysław Kosiniak-Kamysz, kandydat  
na prezydenta RP w Mońkach
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Od 9 do 27 marca 2020 r. 
mieszkańcy Łomży mają możli-
wość zgłaszania zadań do budże-
tu obywatelskiego na kolejny rok. 
Podczas konferencji prasowej, 
łomżyńskie władze zachęcały do 
składania projektów, zadań, które 
mogą być zrealizowane w ramach 
tego przedsięwzięcia. 

- Wsłuchujemy się w głosy 
mieszkańców, przewodniczących 
rad osiedla. Po każdym budżecie 
obywatelskim, który był prze-
prowadzany przez ostatnie 5 lat, 
mieliśmy spotkania, konsultacje. 
Spotykał się zespół koordynacyj-
ny i rozpatrywał wnioski. Bardzo 
często podnoszone były kwestie 
zmian, które miałyby jeszcze bar-
dziej usprawnić ten budżet  by 
dać możliwość prawdziwego de-
cydowania, jak największej gru-
pie mieszkańców– mówił Ma-
riusz Chrzanowski, prezydent 
Łomży.

Jak zaznaczył, ważne jest by 
w Łomży nie było żadnych po-
działów, każdy musi mieć szan-
sę by jego projekt wygrał i mógł 
zostać skutecznie zrealizowany. 
Zdaniem prezydenta, wcześniej-
sze przepisy, uregulowania bu-
dżetu obywatelskiego w pewnym 
znaczeniu dyskryminowały nie-
które zadania.

- W naszej ocenie te przepisy 
powodowały, iż niektórzy miesz-
kańcy, społecznicy często odstę-
powali od tego typu działań wie-
dząc o tym, że sukces realizacji 
tych zadań, już na samym wstę-
pie skazany jest na porażkę - do-
daje

Nowe uregulowania mają za-
chęcić mieszkańców do brania 
udziału w projekcie, dać impuls 
i pokazać, iż budżet obywatel-
ski zacznie się rozwijać. Ma dać 
szansę decydowania oraz wgląd, 
co dzieje się w łomżyńskiej 
wspólnocie miejskiej, ale tak-
że w miejszych społecznościach 
osiedlowych. 

W tej edycji budżetu obywa-
telskiego pojawiają się nowe ka-
tegorie zadań. Obok większych 
zadań strefowych (do 250 tys. 
zł), wyodrębnione zostały małe 
zadania osiedlowe. Do 50 tys. zł 
inwestycyjne np. parkingi, chod-
niki, a społeczno – kulturalno 
- rozrywkowe do 10 tys. Istot-
ne jest także, by rady osiedlowe 
integrowały się ze sobą, łączy-
ły różne projekty i wspólnie je 
materializowały. Będzie również 
możliwość realizacji dużych pro-
jektów ogólnomiejskich do 500 
tys. zł. Ponadto po raz pierwszy 
zgłaszać można działania spo-

łeczne (edukacyjne, kulturalne) 
nie tylko do budżetu młodzieżo-
wego (20 tys. zł), ale również do 
zadań osiedlowych.

Mariusz Chrzanowski zachę-
ca i apeluje do czynnego brania 
udziału w budżecie obywatel-
skim.

- Mamy przyjemność popro-
wadzić już kilka edycji tego pro-
jektu. Mieszkańcy Łomży mają 
wiele ciekawych pomysłów. 
W tym roku liczymy w sposób 
szczególny na ich innowacyj-
ność. Na interesujące idee, które 
mieli w poprzednich latach, a nie 
zakwalifikowały się do realizacji. 
Zachęcamy wszystkich do tej ak-
tywności i udziału w budżecie 
obywatelskim naszego miasta – 
mówi prezydenta

Andrzej Garlicki, wicepre-
zydent Łomży wspominał, iż 
wszystkie wprowadzone zmia-
ny, mają sprawić, że to przede 
wszsytkim ludzie muszą decy-
dować o charakterze tego pro-
jektu.

- Te zmiany, o których mówił 
prezydent, mają spowodować, 
że ten budżet będzie jeszcze bar-
dziej obywatelski. By mieszkań-
cy mogli się wspólnie integrować 
i definiować zadania, które są im 
najbardziej potrzebne w danej 

społeczności – tłumaczył wice-
prezydent.

Poza tym Andrzej Garlicki de-
klarował, iż podczas całego okre-
su tego przedsięwzięcia, Urząd 
Miasta jest do dyspozycji obywa-
teli w wymiarze oceny koncepcji 
czy oceny kosztu pomysłu, możli-
wości jego zrealizowania. Pomóc 
w tym mają specjaliści, którzy 
wyjaśniać będą każde okoliczno-
ści i wątpliwości przedstawione 
przez mieszkańców.

Na konferencji pojawił się 
również Jarosław Kaja, przewod-
niczący Rady Osiedla nr 7, a tak-
że Łomżyńskiej Społecznej Rady 
ds. Osób z Niepełnosprawnością. 
Apelował on o czynne uczestnic-
two w przedsięwzięciu, a także 

przypomniał, iż plakaty z informa-
cjami odnośnie projektu, obecne 
są na terenie całego miasta.

Mieszkańcy w dniach 9 - 27 
marca, mogą zgłaszać swoje po-
mysły na odpowiednim formula-
rzu, który złożyć można osobiście 
w Wydziale Kultury, Sportu i Inicja-
tyw Urzędu Miejskiego w Łomży 
przy ul. Farnej 1 bądź też wypełnić 
w wersji elektronicznej na stronie  
www.lomza.pl. Głosowanie odbę-
dzie się od 25 maja do 26 czerwca, 
a głosować można w punkcie ob-
sługi mieszkańców Urzędu Mie-
skiego,  Stary Rynek 14, SP nr 5, ul. 
Polna 40A lub w budynku Pływalni 
Miejskiej nr 2 przy ul. Wyszyńskie-
go 15. Ogłoszenie wyników nastąpi 
31 sieprnia 2020 r.

aktualności

Fo
t. 

Ar
ch

iw
um

  In
sty

tu
tu

 Pr
ym

as
a W

ys
zy

ńs
kie

go

Niezwykłej wagi wydarzeniem dla 
Kościoła będzie w tym roku beatyfika-
cja  Czcigodnego Sługi Bożego Księdza 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 
Prymasa Tysiąclecia. Zgodnie z usta-
leniem Stolicy Apostolskiej, uroczy-
stość odbędzie się ona w Warszawie, 
w niedzielę 7 czerwca 2020 roku. "Po 
latach Kościół w Polsce i Kościółłom-
żyński doczekał  się wyniesienia na 
ołtarze syna Diecezji Łomżyńskiej" - 
podkreślają w specjalnym komunika-
cie łomżyńskiej Kurii biskup Tadeusz 
Bronakowski i ksiądz Jacek Czaplicki, 
przewodniczący Wydziału Duszpa-
sterstwa Ogólnego.  

"Nasza Diecezja przygotowu-
je się do tego niezwykłego wyda-
rzenia. Od Bożego Narodzenia 
we wszystkich parafiach odma-
wiamy modlitwę o owoce beaty-
fikacji. Kolejnym etapem przygo-
towań są Debaty Prymasowskie, 
organizowane wspólnie przez 
Wydział Duszpasterstwa Ogól-
nego, Wyższe Seminarium Du-

chowne oraz Diecezjalną Radę 
Ruchów i Stowarzyszeń. Odby-
wają się one w Łomży w miesią-
cach poprzedzających uroczysto-
ści beatyfikacyjne. 

Zapraszamy do udziału 
w Drugiej Debacie Prymasow-
skiej, która będzie miała miej-
sce w środę 11 marca 2020 roku 
o godz. 18.00 w Centrum Kon-
ferencyjnym Wyższego Semi-
narium Duchownego w Łomży 
(wejście od Placu Jana Pawła II). 

Debata rozpocznie się wykła-
dem zatytułowanym "Wybrane 
idee pedagogiczne w nauczaniu 
Prymasa Tysiąclecia", który wy-
głosi ks. prał. prof. dr hab. Sta-
nisław DZIEKOŃSKI, Rektor 
Uniwersytetu Kardynała Stefa-
na Wyszyńskiego w Warszawie.  
Po wykładzie będzie miała dys-
kusja. Do udziału w Debacie za-
praszamy wszystkich Diecezjan, 
a szczególnie mieszkańców Łom-
ży" - czytamy w komunikacie.

BUDŻET OBYWATELSKI ŁOMŻY 2021 

Mieszkańcy mogą już 
skladać propozycje

W Domku Pastora przy ul. Krzywe Koło w Łomży odbyła się konferencja prasowa  poświęcona  miejskiemu Budżetowi 
Obywatelskiemu 2021. Ratusz poinformował, jak będzie przebiegać procedura przyjęcia projektów, a także, co należy 

zrobić, by pomysł mógł zostać zrealizowany. 

Debata Prymasowska w Łomży

VECTRA?- 50%!!! MOŻE TO CIĘ SKUSI!?! PRZYJDŹ I DOWIEDZ SIĘ.  
Tomasz Milewski Ci podpowie. Vectra S.A. najlepsza sieć puszcza oko do Ciebie . Chcesz dzwoń. Tel. 537 850 191.
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Drodzy Diecezjanie, Siostry i Bracia!

Na początku okresu Wielkie-
go Postu pragnę zwrócić się do 
Was słowami Listu pasterskie-
go, w którym - łącząc się w mo-
dlitwie z każdym i każdą z Was 
- przekazuję kilka myśli, które 
niech staną się przedmiotem re-
fleksji i wielkopostnej zadumy.

1. Okres Wielkiego Postu sposobnością 
do „ekologii ducha” czyli pracy nad 
sobą

Wielki Post jest czasem szcze-
gólnej troski o rozwój życia du-
chowego. Na początku tego okre-
su Kościół zachęca do trzech 
szczególnych praktyk pokutnych, 
bliskich biblijnej i chrześcijań-
skiej tradycji: do modlitwy, po-
stu i jałmużny. Ich celem nie jest 
i nie może być pokuta sama w so-
bie. One mają cel o wiele głębszy. 
Szukając dzień po dniu oblicza 
Boga, mamy w czynnej praktyce 
miłości bliźniego przygotowy-
wać się do spotkania z naszym 
Panem, który dla nas i dla na-
szego zbawienia znów podejmie 
krzyż, umrze na Golgocie, by 
w końcu zmartwychwstać i uczy-
nić nas dziećmi Boga.

Wspomniane praktyki po-
kutne są zatem wyrazem szcze-
gólnej troski o nasze zbawienie, 
troski o życie duchowe, przeja-
wem szczególnej „ekologii du-
cha”. Należy więc podkreślić wy-
jątkową wartość postu. Pismo 
Święte i całą tradycja chrześcijań-
ska uczą, że post pomaga unikać 
grzechu i tego, co do niego pro-
wadzi. Praktyka postu była roz-
powszechniona we wspólnocie 
pierwszych chrześcijan (por. Dz 
13,3; 2 Kor 6,5). Również Ojco-
wie Kościoła wspominają o mocy 
postu, który chroni przed grze-
chem, tłumi pragnienie „stare-
go Adama” i przeciera w sercach 
wierzących drogę ku Bogu. Św. 
Piotr Chryzolog napisał: „Duszą 
modlitwy jest post, a życiem po-
stu miłosierdzie. Kto się modli, 
niech pości, a kto pości, niech 
spełnia uczynki miłosierdzia. 
W ten sposób otwiera dla siebie 
uszy Boga, który nigdy nie zamy-
ka się na głos błagającego” (Kaza-
nie 43: PL 52, 320, 332).

Zachęcam Was, Bracia i Sio-
stry, aby w okresie Wielkiego Po-
stu częściej praktykować post, 
zarówno indywidualnie jak i 
wspólnotowo, oddawać się słu-
chaniu Słowa Bożego, modlitwie 
i uczynkom miłosierdzia. Niech 

ten czas posłuży każdej rodzinie 
i każdej wspólnocie do oddalenia 
wszystkiego co rozprasza ducha 
i pogłębienia tego co karmi du-
szę, otwierając ją na miłość Boga 
i bliźniego. Myślę tu szczególnie 
o głębokiej modlitwie, częstym 
przystępowaniu do sakramentu 
pokuty i pojednania oraz o aktyw-
nym udziale w Eucharystii, szcze-
gólnie tej celebrowanej w niedzie-
lę. Zachęcam Was także do udziału 
w rekolekcjach parafialnych oraz 
w tradycyjnych nabożeństwach 
wiekopostnych. Gromadźcie się 
na nabożeństwie Drogi Krzyżo-
wej i Gorzkich Żalach. Rozważa-
nie męki Pańskiej zawsze przynosi 
błogosławione owoce.

2. Nawrócenie ekologiczne
Chrześcijanin ma troszczyć 

się nie tylko o życie wieczne, 
o rozwój życia duchowego, ale 
także o życie doczesne. Ma dbać 
zatem o całościowo pojętą egzy-
stencję ludzką i duchową bliź-
nich. Wspomniana już przeze 
mnie tzw. „ekologia ducha”, czyli 
praca nad sobą każdego z nas, du-
chowa przemiana i nawrócenie 
przeżywane dzięki łasce Bożej, 
mają owocować również właści-
wym podejściem do otaczające-
go nas świata, do troski o ekolo-
gię przyrody.

Sługa Boży kard. Stefan Wy-
szyński, Prymas Tysiąclecia, któ-
rego beatyfikację przeżyjemy 7 
czerwca 2020 r., całym swym ser-
cem kochał Boga

i człowieka, ale w tej miłości 
nie zapominał także o przyro-
dzie. Jak wspomina pani Urszu-
la Grzelak z Instytutu Prymasa 
Wyszyńskiego, potrafił schylić 

się nad każdym kwiatkiem. Mó-
wił, że co godzinę inaczej chwa-
lił Pana. Po śpiewie umiał rozpo-
znać gatunek ptaka. O przyrodzie 
mówił, że jest to najpiękniejszy 
uniwersytet.

Ojciec Święty Franciszek 
w encyklice „Laudato Si” wezwał 
Kościół do wychowania na rzecz 
przymierza między ludzkością 
a środowiskiem. Pisał, że eduka-
cja ekologiczna poszerzyła dziś 
swoje cele. Nie powinna ona ogra-
niczać się tylko do informowania, 
ale winna ona wytwarzać w nas 
specjalne nawyki. Dar z siebie 
w działalności ekologicznej staje 
się możliwy jedynie poprzez do-
skonalenie się w cnotach. Bardzo 
szlachetne w przypadku chrześci-
janina jest podjęcie obowiązku 
troski o środowisko poprzez małe 
codzienne działania. Chodzi o to, 
aby ukształtować w tym wzglę-
dzie pewien styl życia.

Wychowanie do odpowie-
dzialności za środowisko natu-
ralne może zachęcić do różnych 
zachowań, które mają bezpośred-
ni i znaczący wpływ na troskę 
o środowisko, takich jak unikanie 
stosowania tworzyw sztucznych 
i papieru, zmniejszenie zużycia 
wody, segregowanie odpadów, 
korzystanie z transportu publicz-
nego, sadzenie drzew itp.

To wychowanie do odpowie-
dzialności za środowisko natu-
ralne dotyczy również przestrze-
ni parafialnej, tak bardzo nam 
bliskiej. Warto tu wspomnieć na 
przykład nasze cmentarze, któ-
re w większości należą do para-
fii. W tej sferze wymagana jest 
od nas szczególna odpowiedzial-
ność. W ostatnim czasie prak-

tycznie w każdej gminie podnie-
siono opłaty za wywóz śmieci, 
a śmieci cmentarne są bardzo wy-
jątkowe - ich recykling w więk-
szości jest niemożliwy. Stąd tym 
większy kłopot w ich odbiorze. 
Może watro pomyśleć o tym, jak 
je ograniczyć, jak lepiej wyrazić 
naszą miłość do zmarłych.

W niektórych naszych wspól-
notach parafialnych zrodził się 
piękny zwyczaj zbierania ofiar 
pieniężnych, przy okazji pogrze-
bu, na rzecz osób najbardziej po-
trzebujących - czy to na hospicja, 
domy dziecka, stołówki Caritas, 
czy misje. Rodzina zmarłego, są-
siedzi, przyjaciele, gromadząc 
się na modlitwie w domach pry-
watnych czy w domach pogrze-
bowych, zamiast kwiatów - tym 
bardziej sztucznych! - składają 
do puszki przy trumnie ofiary, 
które następnie są przekazywane 
na wskazane cele. Jest to niejako 
ostatni czyn miłosierdzia, który 
zmarły pozostawia na tej ziemi. 
Zachęcam was, Drodzy Diece-
zjanie, aby w taki czy podobny 
sposób, znacząco ograniczyć 
wszelkie sztuczności na naszych 
cmentarzach, i co ważniejsze, 
zaświadczyć o naszej czystej mi-
łości do Boga, do bliźniego i do 
świata, który nasz Pan stworzył 
dla nas i powierzył w nasze ręce.

Podobnie jak w pracy nad 
sobą tak bardzo związanej z Wiel-
kim Postem, tak samo w trosce 
o środowisko naturalne, nasze 
wysiłki nie od razu zaowocują 
oczekiwaną zmianę. Jednak takie 
działania rzucają w społeczeń-
stwie i we wspólnocie parafial-
nej ziarna dobra, które zawsze 
owocują, niezależnie od tego co 

można naocznie stwierdzić. Jak 
napisał w przywołanej wyżej en-
cyklice Papież Franciszek: „Za-
początkowują one w łonie tej 
ziemi dobro, które ma zawsze 
tendencję do rozprzestrzeniania 
się, czasami niedostrzegalnie. Po-
nadto praktyka tych zachowań 
przywraca nam poczucie godno-
ści, pozwala nam doświadczyć 
tego, że warto iść przez ten świat”.

Na ten szczególny czas Wiel-
kiego Postu, na czas pracy nad 
„ekologią ducha” i ekologią na-
szego otoczenia, niech nam bło-
gosławi Bóg Wszechmogący, Oj-
ciec, Syn i Duch Święty.

 +JANUSZ STEPNOWSKI
BISKUP ŁOMŻYŃSKI

LIST PASTERSKI BISKUPA ŁOMŻYŃSKIEGO NA WIELKI POST 2020

WIELKI POST SPOSOBNOŚCIĄ  
DO NAWRÓCENIA
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To niezwykłe miejsce powinno jesz-
cze bardziej oddziaływać na region. 
Sporych nakładów wymagała będzie re-
witalizacja tego, co tam mamy zgodnie 
ze sztuką budowlaną i konserwatorską, 
trzeba też pokaźnych funduszy na bie-
żące remonty i utrzymanie obiektów. 
Dzieło Adama Chętnika i kurpiow-
skich konstruktorów, rzemieślników 
i artystów powinno mieć taki blask, aby 
nasi dziadowie patrząc z góry nie mó-
wili, żeśmy nie dali rady – dodaje Ma-
rek Olbryś.

Podczas Gali Kurpików w Ostrołęce 
podlaskiemu wicemarszałkowi przypadło 
w udziale wręczenie statuetki Oldze Sto-
pińskiej. To wokalistka i muzykoterapeut-

ka. Wykłada w warszawskiej SWPS. Od 
lat praktykuje kurpiowski śpiew in crudo, 
a zaczynała pod mistrzowską opieką Bro-
nisławy Świder – Bandysionki, czyli jednej 
ze słynnych śpiewaczek z miejscowości 
Bandysie. Piorunujące wrażenie na wi-
dzach uczestnikach Gali wywarła próbka 
wokalnych umiejętności Olgi Stopińskiej.

- Moja babcia miała taki głos – komen-
tuje wicemarszałek Marek Olbryś.

Łomżyńskim wątkiem Kurpików 
2019 stała się także nagroda w kategorii 
„Działalność publiczna” dla Towarzystwa 
Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej. Odebrał 
ją prezes Zygmunt Zdanowicz w towa-
rzystwie byłego wiceprezydent a Łomży 
Edwarda Matejkowskiego i byłego wój-

ta Zbójnej Zenona Biało-
brzeskiego.

Kurpiki, czyli „regio-
nalne Oscary” (różnica jest 
taka, że postać ze statuet-
ki hollywoodzkiej wspiera 
się na mieczu i ma odkrytą 
głowę, a Kurpik ma kape-
lusz i trzyma puszczańską 
flintę), to inicjatywa Związ-
ku Kurpiów. Kieruje nim 
obecnie Mirosław Grzyb.

- Tę uroczystość stwo-
rzyliśmy, by honorować, 
wyróżniać i wynagradzać 
ludzi, zespoły oraz insty-
tucje za wspaniałą pracę 
na rzecz naszego kochane-
go regionu kurpiowskie-
go. Mamy przez te lata 
już ponad 200 laureatów. 
Współtworzymy wspaniałą 
historię naszego regionu – 
wyjaśnia. 

Galę poprowadzili Ewa 
Krupka i Piotr Grzyb. Rozpoczął ją hymn 
Związku Kurpiów w wykonaniu dziewcząt 
z zespołu Kurpianka z Kadzidła: Amelii 
Wiktorowicz, Liliany Bogdańskiej i Wiktorii 
Giers. Po zakończeniu ceremonii wręczania 
Kurpików fascynujący koncert dały zespoły 
„Kurpianka” z Kadzidła i  „Pod Borem” z Za-
wad oraz solo Piotr Grzyb.   

KURPIKI 2019
Kategoria: Twórczość ludowa - Czesła-

wa Gałązka
Kategoria: Nauka i pióro - Barbara Ka-

linowska
Kategoria: Nauka i pióro - Antoni Ku-

stusz
Kategoria: Muzyka i Taniec - Męska 

Grupa Śpiewacza z Czarni
Kategoria: Promowanie regionu - Olga 

Stopińska
Kategoria: Pracodawca - Piekarnia SE-

ZAM w Baranowie (właściciel: Edward 
Włodarczyk)

Kategoria: Budzenie tożsamości - 
Stowarzyszenie „Przyjaciele Ziemi Jed-
norożeckiej”

Kategoria: Budzenie tożsamości - Jan 
Karczewski

Kategoria: Edukacja regionalna - Ze-
spół Szkół Zawodowych nr 4 im. Adama 
Chętnika w Ostrołęce

Kategoria: Ochrona Dziedzictwa kul-
turowego - Stanisław Archacki

Kategoria: Działalność publiczna - To-
warzystwo Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej

Kategoria: Działalność publiczna - Sta-
nisław Jastrzębski

Kategoria: Talent - Bartosz Duda

zielone i białe

Kurpiki łączą, czyli Zźązek Kurpśów źita

Czesława Gałązka laureatka Kurpika z twórczość
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Dla wielu remont ulic Giełczyńskiej 
i Rządowej w Łomży jest oznaką roz-
woju miasta. Nowa infrastruktura, 
nowe jezdnie mają poprawić komu-
nikację i bezpieczeństwo w mieście. 
Jednak są tacy, dla których utrudnie-
nia związane z pracami budowlanymi 
stanowią poważne wyzwanie. I to nie 
tylko logistyczne, ale przede wszyst-
kim te, związane z prowadzeniem 
biznesu.

Brakuje parkingów

W lutym ruszyły prace bu-
dowlane w obrębie Starego Ryn-
ku. Ulice Giełczyńska oraz Rzą-
dowa zostały zamknięte, a przy 
okazji zaczęły się niedogodności 
dla łomżyniaków. Oprócz kom-
plikacji logistycznych, z prze-
mieszczaniem się po tych re-
jonach, narodził się również 
problem dla właścicieli pobli-
skich przedsiębiorstw.

- Jest ciężko. Bardzo mało 
ludzi. Starzy klienci umieją tu 
dojść, ale nowi niestety idą gdzieś 
dalej i nie wiedzą jak tu trafić - 
tłumaczy jedna z pracownic pral-
ni chemicznej. - Jednak muszą 
zrobić tę ulicę, nie ma co mówić. 
Dobrze, że chociaż ten wjazd zro-
bili – dodaje.

Wspomniany wjazd umiej-
scowiony jest na wysokości po-
wstającego budynku KRUS-
-u i prowadzi do parkingu na 
placu Niedpodległości. Faktycz-
nie, można zauważyć, iż ów par-
king na pewno jest pomocny, 

gdyż jest niemal stale zapełnio-
ny. Jednakże nie wszyscy miesz-
kańcy o tym wiedzą, a to martwi 
handlowców.

Ulica Dworna na czas remon-
tu została przemianowana na 
dwukierunkową, a to powodu-
je następne utrudnienia. Z racji 
tej decyzji, dotychczasowy po-
stój po jednej stronie został za-
broniony. Jak przekonuje jeden 
z przedsiębiorców, upomnienia 
bądź kolejne mandaty policji czy 
straży miejskiej, sprawiły, że nie-
którzy klienci się zniechęcili i wy-
straszyli.

- Nawet jeśli ludzie na chwilę 
staną, policja bądź Straż Miejska 
wlepia im mandaty - mówi wła-
ścicielka  Salonu Mody Massimo 
przy ul. Dwornej.

Problem pojawia się również 
w momencie przyjazdu dostaw-
ców. Parking, który znajduję się 
przy Katedrze św. Michała Ar-
chanioła jest bezpłatny, przez co 
spora część klientów zostawia 
swoje auta na kilka godzin. Do-
stawcy nie mają, gdzie parkować, 
brakuje miejsc postojowych.

- Ludzie zostawiają swoje sa-
mochody na parkingach i idą nie-
wiadomo gdzie. Wtedy auta stoją 
od 7.30 do 15.30 i nic z tym nie 
można zrobić. Powinni zrobić 
płatny parking. Wtedy każdy za-
łatwiłby swoje sprawy i po kłopo-
cie - dodaje właścicielka Salonu 
Mody Massimo.

Problem z miejscami posto-
jowymi w tym miejscu to nie 

kwestia pojedynczej opinii. Za-
uważany jest przez wielu przedsię-
biorców. Bardzo często się zdarza, 
że klienci zanim znajdą miejsce, 
o ile w ogóle to nastąpi, muszą ob-
jeżdżać okolicę po kilka razy. 

Plan remontów

- Najlepiej, gdyby te ulice re-
montowane byłyby częściowo. 
Najpierw niech zrobią Giełczyń-
ską, a następnie Rządową albo na 
odwrót. Bez różnicy. Ale nie obie 
w tym samym czasie  – tłumaczy 
pani Zofia, właścicielka jednego 
ze sklepów odzieżowych

Za wspomnianymi lokala-
mi przy ul. Dwornej, znajduje 
się parking osiedlowy. Tu rów-
nież pojawia się spory dylemat, 
gdyż klienci, którzy nie mają, 
gdzie parkować, zajmują miejsca 
przewidziane dla  mieszkańców, 
powodując tym samym nieza-
dowolenie zarówno lokatorów, 
jak i pracowników. W związku 
z trwającymi pracami budowla-
nymi powstaje wielki problem, 
jak temu zaradzić. Jak informuje 
jedna z właścicielek sklepu, pi-
smo odnośnie tej sprawy trafiło 
do Urzędu Miasta.

Tuż za rogiem przedsiębior-
cy wcale nie mają lepiej. Kłopoty 
w handlu i mniejszą ilość klien-
tów zauważają także na ul. Farnej. 
Zwracają uwagę na to, że ta róż-
nica w liczbie konsumentów jest 
bardzo wyraźna.

- Stali klienci przychodzą. 
Z nowymi jest różnie i zależy od 
dnia. Czasem zdarza się, że nikt 
nie przychodzi przez cały dzień – 
zauważa Magda, jedna z pracow-
nic sklepu z odzieżą męską.

Klientów jest jak na le-
karstwo, a nowych wcale nie 
przybywa. Tymczasem wśród 
przedsiębiorców da się wyczuć 
zdenerwowanie i niepewność, co 
do przyszłości. Zastanawiają się, 
jak dalej wyglądać będzie ta sytu-
acja i czy ktoś znajdzie na to an-
tidotum, czy nastąpi jakakolwiek 
poprawa. 

- Dla nas ta sytuacja jest bar-
dzo niekorzystna. Powstają korki, 
każda krzyżówka jest zamknię-
ta. Jestem po prostu wściekły- 
stwierdza jedna z osób prowa-
dząca działalność przy ul. Farnej.

Ich zdaniem, lepszą alterna-
tywą byłoby przeprowadzenie 
remontów na jesieni. Trzeba jed-
nak zauważyć, iż ta decyzja wią-
załby się z przesuwaniem kolej-

nych terminów, przedsięwzięć 
czy projektów, co mogłoby wią-
zać się z wieloma formalnymi 
trudnościami.

Trzeba zwrócić również uwa-
gę na komplikacje w komunikacji 
miejskiej, bo to zdaniem pracow-
ników, także ma znaczny wpływ 
na utratę klientów. Dodają, iż 
przez zmiany w trasach przejaz-
du autobusów, wielu ludziom 
po prostu się nie chcę i nie mają 
ochoty z daleka spacerować i cie-
szyć się zakupami.

Problem pracowników 
i właścicieli sklepów z pewno-
ścią może być coraz większy. To 
dopiero początek prac budowla-
nych przez co hurtownicy jeszcze 
bardziej będą zauważać spadek 
sprzedaży, ale także, co równie 
ważne, niezadowolenie klientów. 
Zakończenie prac przewidywane 
jest do 30 czerwca 2020 r., a do 
tego czasu, jak to powiedziała 
jedna z właścicielek sklepu „Mu-
szą jakoś przetrwać”. 

na Starówce

Przebudowa ulicy Giełczyńskiej. 
Utrudnienia dla pieszych

Remont ul. Giełczyńskiej w centrum Łomży ma swoje konsekwencje nie tylko 
dla użytkowników pojazdów. Jak poinformowało Przedsiębiorstwo Budownic-
twa Komunikacyjnego sp. z o.o. w Łomży, w związku z przebudową wodociągu 
przy ul. Giełczyńskiej, na odcinku od ronda Hanki Bielickiej do ul. Dwornej, dro-
ga została zamknięta dla ruchu pieszego. 

To naprawdę wielki kłopot dla przemieszczających się z "centrum 
instytucjonalnego" (m. in. Starostwo Powiatowe, Prokuratura, OHP, 
ARiMR oraz inne instytucje w dawnym budynku Urzędu Wojewódz-
kiego przy ul. Nowej)  przy Szosie Zambrowskiego do "centrum ad-
ministracyjno - handlowego" (m. in. Urząd Miejski) w rejonie Starego 
Rynku. Tak naprawdę jedynym szlakiem dla pieszych pozostała ulic 
Sadowa wymagająca jednak doliczenia co najmniej kilku minut mar-
szu.    

Według PBK Łomża, wyłączenie Giełczyńskiej z użytku potrwa 
do 20 marca 2020 r. Planowany koniec modernizacji pasa drogowego 
przewidywany jest w 30 czerwcu.

Remont Giełczyńskiej  
i Rządowej problemem 

dla przedsiębiorczej 
części Starówki
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W Sali Lustrzanej Zamku Królewskie-
go w Warszawie odbyła się kilka dni 
temu wyjątkowa uroczystość zwią-
zana z jubileuszem setnej rocznicy 
powstania w naszym kraju samorzą-
du weterynaryjnego. Organizatorem 
spotkania była Krajowa Izba Lekarsko 
– Weterynaryjna. Uroczystość zosta-
ła objęta Patronatem Narodowym 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania 
Niepodległości. 

Wśród 14 osobowej delegacji 
z regionu podlaskiego znalazł się 
zaprzyjaźniony z nasza redakcją 
lek.wet. Emilian Kudyba z Łom-
ży. I to jemu przypadło w udziale 
wygłoszenie referatu okoliczno-
ściowego w którym zawarł krótki 
rys historyczny tworzenia się sa-
morządu lekarzy weterynarii.

Mieszkaniec naszego miasta 
znalazł się również w gronie od-
znaczonych tego dnia lekarzy we-
terynarii. Za całokształt pracy na 
rzecz samorządu zawodowego 
oraz promocję polskiej weteryna-
rii poza naszym krajem otrzymał 
najwyższe wyróżnienie Krajowej 
Izby Lekarsko Weterynaryjnej – 
Medal Honorowy BENE DE VE-
TERINARIA MERITUS.

A już 21 marca 2020 roku 
odbędzie się XXVI Zjazd Spra-
wozdawczy delegatów Północ-
no-Wschodniej Izby Lekar-
sko-Weterynaryjnej. Wszyscy 
lekarze weterynarii wojewódz-
twa podlaskiego zrzeszeni są 
w Północno - Wschodniej Izbie 
Lekarsko Weterynaryjnej. W wo-
jewództwie podlaski to środo-
wisko zawodowe tworzy 766 le-

karzy wterynarii (675 czynnych 
zawodowo) i 341 zakładów lecz-
niczych dla zwierząt.

*  *  *                                                                            
Referat okolicznościowy 

„Krótki rys historyczny tworze-
nia się samorządu lekarzy we-
terynarii” wygłoszony przez 
Emiliana Kudybę podczas uro-
czystości Jubileuszu 100 lecia 
Pierwszego Ogólnopolskiego 
Wszechpolskiego Zjazdu Leka-
rzy Weterynaryjnych na Zamku 
Królewskim w Warszawie (frag-
ment)

Szanowni Zebrani !!!
W tym wyjątkowym dla Pol-

ski, jej kultury i historii miejscu nie 
sposób nie  pochylić się nad prze-
szłością, kierując myśli ku temu, co 
dopiero nadejdzie, nie objąć czu-
łym wspomnieniem wszystkiego, 

dzięki czemu jesteśmy teraz w Pol-
sce. 

W krótkim rysie historycznym 
tworzenia się samorządu leka-
rzy weterynarii sięgam teraz pa-
mięcią i słowem ku miastu Lwów, 
w którym jesienią 1881r. otwarto 
Szkołę Weterynarii. Jej językiem 
wykładowym był język polski. Ab-
solwenci otrzymywali dwujęzycz-
ny (polski i łaciński) dyplom ukoń-
czenia Szkoły. Nadawał on tytuł 
lekarza weterynaryjnego (medi-
cus veterinarius) i prawo praktyki 
we wszystkich krajach monarchii 
austro-węgierskiej. Działo się to 
w czasach rozbiorów i niegasnącej 
nadziei na odzyskanie przez Pol-
skę niepodległości. W 1909 roku 
wskutek niebywałego wzrostu pre-
stiżu Szkoły, budowanego także 
przez niezwykle aktywną postawę 
studentów i nauczycieli akademic-

kich narodowości polskiej, posta-
nowieniem cesarskim zmieniono 
jej nazwę ze Szkoły Weterynaryj-
nej na Akademię Medycyny Wete-
rynaryjnej. 

Dlaczego tam właśnie zabie-
ram Państwa ? Bo to pierwsza na 
ziemiach polskich uczelnia wete-
rynaryjna i jedna z czterech wyż-
szych szkół, które działały wów-
czas we Lwowie, wówczas czyli 
przed 1914 rokiem. 

W 1918 r. na ziemiach Pol-
skich działały dwa towarzystwa 
weterynaryjne: Galicyjskie To-
warzystwo Weterynarskie, które 
po przerwie wojennej wznowiło 
działalność w lipcu 1918 r. oraz 
Warszawskie Towarzystwo Wete-
rynarskie funkcjonujące nieprze-
rwanie przez cały czas wojny. 

5 grudnia 1919 r. w Wielkiej 
Sali Posiedzeń Rady Miasta Sto-
łecznego Warszawy mieszczącej 
się w Pałacu Jabłonowskich zloka-
lizowanym przy Placu Teatralnym 
prof. Lucjan Dobrzański, prezes 
komitetu organizacyjnego, prze-
mówieniem inauguracyjnym otwo-
rzył Pierwszy Wszechpolski Zjazd 
Lekarzy Weterynaryjnych. W tym 
bezprecedensowym w dziejach pol-
skiej weterynarii spotkaniu wzię-
ło udział 271 lekarzy weterynarii 
ze wszystkich dawnych zaborów 
(była to ponad 1/3 lekarzy z tere-
nu odrodzonej Polski) oraz wielu 
znakomitych gości dodających wy-
darzeniu dużego splendoru.  Dzie-
liło ich prawie wszystko. Łączyła  
Polska i zawód jaki wykonywali.

Pozwólcie, że zmierzając do 
puenty, podzielę się jeszcze pew-

nym osobistym doświadczeniem. 
Otóż zobaczyłem kiedyś fotogra-
fię z lat trzydziestych XX w. Na 
schodach przed budynkiem stoi 
grupa mężczyzn pozujących do 
zdjęcia...Uśmiechnięci, dostojni...
Do jednego z nich, znajdującego 
się pośrodku, gospodarza spotka-
nia podbiega pies. To jedyna na fo-
tografii istota kompletnie zamaza-
na, bo rozradowany zwierzak na 
widok pana nie był w stanie ustać 
spokojnie. Tak oto radość i ufność 
zwierzęcia wiele więcej potrafi po-
wiedzieć o człowieku niż niejedno 
ludzkie świadectwo.    

Tak….., dla zwierząt nie jest 
ważne , czy jesteśmy młodzi czy 
starzy, czy jesteśmy zamożni czy 
ubodzy, wykształceni czy nie, czy 
mamy pracę, czy zostaliśmy jej 
pozbawieni...One nie rozpoznają 
w nas godności, tytułów i zaszczy-
tów, ale człowieczeństwo. Dla nich 
ważne , byśmy po prostu byli ludź-
mi, one pierwsze rozpoznają w nas 
człowieka i rzadko się mylą. Jeżeli 
przed nami uciekają, to nie dlate-
go, że się nas boją, ale dlatego, że 
dostrzegają w nas potencjalnych 
nieprzyjaciół. Jeżeli do nas lgną 
to znaczy, że zwycięża w nas czło-
wiek. 

Nasza służba jest wielkim za-
szczytem i wielką odpowiedzial-
nością. 

Możemy być pewni, że wierni 
jej wartościom i etosowi będzie-
my zawsze potrzebni światu ludzi 
i zwierząt, naszemu wspólnemu 
światu.

Odszedł 
związkowiec 
i nauczyciel

Zmarł Janusz Żebrowski, nauczyciel, 
związkowiec. Dobry, życzliwy czło-
wiek - jak mówi Sławomir Zgrzywa, 
kolega zmarłego ze szkoły i z "Solidar-
ności". Został pochowany na zabyt-
kowym cmentarzy przy ul Kopernika 
w Łomży  w asyście m. in. sztandarów 
i delegacji NSZZ "Solidarność" Regio-
nu Mazowsze i Oddziału w Łomży.

Łamiącym się ze wzrusze-
nia głosem pożegnał swego za-
stępcę  m. in przewodniczący 
łomżyńskiego oddziału Henryk 
Piekarski. Mówił o wieloletniej 
współpracy, zaangażowaniu, 
poczuciu humoru Janusza Że-
browskiego.      

Janusz Żebrowski w listopa-
dzie ubiegłego roku skończył 
57 lat. Przez ostatnie miesią-
ce zmagał się z ciężką chorobą. 
W Łomży ukończył Szkołę Pod-
stawową nr 7.  Potem uczył się 
w Siedlcach, studiował pedago-
gikę w Olsztynie i Białymstoku. 
Pracował z młodszymi ucznia-
mi szkoły podstawowej w SP 9 
w Łomży.

Od reaktywowania NSZZ 
"Solidarność" w 1989 roku zaan-
gażował się w pracę związkową.

- Właściwie pamiętamy, że był 
"od zawsze" w sprawach związko-

wych jako reprezentant środowi-
ska oświatowego - mówi Sławomir 
Zgrzywa, były przewodniczący 
łomżyńskiego oddziału "S". Ja-
nusz Żebrowski wszedł do zarzą-
du oddziału w Łomży, od wielu 
lat był wiceprzewodniczącym. 
Ostatnio w tej roli współpracował 
z Henrykiem Piekarskim.

Od 2002 roku kierował Mię-
dzyzakładową Komisją Pracow-
ników Oświaty i Wychowania 
NSZZ "Solidarność" w Łomży. 
Był także reprezentantem tej gru-
py związkowej we władzach Re-
gionu Mazowsze, delegatem na 
zjazdy krajowe. 

- Bardzo wiele dobrego - od-
powiada Sławomir Zgrzywa na 
pytanie jak można byłoby pod-
sumować wkład Janusza Żebrow-
skiego w związkowe działania 
w Łomży i regionie. - Niezwykle 
mocno angażował się w obronę 

praw pracowniczych, nie tylko 
w tej sferze oświatowej - dodaje 
Henryk Piekarski.

A wśród znajomych Janusz 
Żebrowski pozostanie w pamięci 

także jako wierny przyjaciel i do-
bry człowiek. Wielbiciel, muzyki 
rockowej, obdarzony ogromnym 
poczuciem humoru i żywioło-
wym, zaraźliwym śmiechem.

Polski Samorząd Weterynaryjny 
obchodził 100-lecie

Emilian Kudyba na Zamku Królewskim w Warszawie
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Do 140 młodych ludzi z "iskrą bożą" 
w różnych dziedzinach artystycznych 
trafiać będą w tym roku stypendia 
ufundowane przez samorządowe 
władze województwa. 

Wśród osób, o których już za 
chwilę będziemy mówić z dumą 
i chwalić w całej Polsce jest sil-
na reprezentacja Łomży i Zie-
mi Łomżyńskiej. To m. in. Inga 
Wawrzynkowska, skrzypacz-
ka i wokalistka czy Aleksandra 
Czaplicka i Kacper Żmuda, któ-
rzy kilka dni temu wspaniale za-
prezentowali się w konkursie 
im. Hanki Bielickiej w Łomży.  
Z wielką przyjemnością we wrę-
czaniu im wyrazów uznania brał 
udział wicemarszałek Marek Ol-
bryś z Łomży.     

- Musimy inwestować w na-
szą młodzież, bo to wy jesteście 
przyszłością naszego regionu – 
mówił Artur Kosicki, marsza-
łek Województwa Podlaskiego, 
podczas gali wręczania stypen-
diów. – Chcemy was wspierać, 
abyście mogli rozsławiać nasze 
województwo, abyście pokazy-
wali całemu światu, że jesteśmy 
niepowtarzalnym wspaniałym 
regionem. Jestem z was dum-
ny!

Jak informuje portal Wro-
ta Podlasia, w 2020 roku wła-
dze województwa przeznacza-
ją na stypendia artystyczne dla 
uczniów 420 tysięcy złotych. 
Marszałek podkreślał, że z roku 
na rok zarząd województwa 
wspólnie z radnymi wojewódz-
kimi zwiększa liczbę przyznawa-
nych stypendiów.

- Kiedy zaczynaliśmy naszą 
pracę w grudniu 2018 r., tych sty-
pendiów było 70. Już wtedy pod-
jęliśmy decyzję, o zwiększeniu 
liczby stypendiów do 120 w 2019 

r. i do 140 w 2020 r. – mówił Ar-
tur Kosicki

I zapowiedział również kolej-
ne zmiany w programie stypen-
dialnym.

- Cały czas rozważamy, by nie 
tylko zwiększać liczbę przyzna-
wanych stypendiów, ale także ich 
wartość.

Łączna kwota przyznanych 
stypendiów to 420 tys. zł . Każ-
dy ze 140 stypendystów będzie 
otrzymywał wsparcie w wysoko-
ści 250 zł miesięcznie przez cały 
2020 r.

Stypendia w dziedzinie twór-
czości artystycznej dla uczniów 
z województwa podlaskiego zo-
stały ustanowione w 2005 roku 
jako żywy pomnik po śmier-
ci papieża św. Jana Pawła II. Ich 
celem jest wsparcie utalentowa-
nych dzieci i młodzieży, zwłasz-
cza tych, które mają  utrudniony 
dostęp do dóbr kultury. Stypen-
dium ma pomóc w rozwoju zain-
teresowań, pasji i talentu.  

Jednym z tegorocznych sty-
pendystów jest Mateusz Kawa-
lec z Liceum Ogólnokształcącego 
w Ciechanowcu. Mateusz jest tak-
że słuchaczem Szkoły Estradowej 
im. Anny German w Białymstoku. 
Stypendium otrzymał jako obie-
cujący wokalista. Bierze udział 
w konkursach estradowych m.in. 
w Polsce, Bułgarii i we Włoszech.

- To stypendium będzie dla 
mnie dużym wsparciem, przede 
wszystkim jeśli chodzi o opłaty 
za szkołę, ale też zakup instru-
mentu czy rzeczy niezbędnych 
do występów. – mówił Wrotom 
Podlasia stypendysta. 

Za osiągnięcia w dziedzinie 
sztuk plastycznych została doce-
niona   Gabriela Wysocka (rów-
nież z Ciechanowca) uczennica 

Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk 
Pięknych. Jest pasjonatką rysun-
ku, malarstwa i rzeźby. Jak pod-
kreśla, pieniądze przeznaczy na 
zakup narzędzi niezbędnych do 
prac plastycznych.

Gala stypendialna odbyła 
się w Operze i Filharmonii Pod-
laskiej. Uroczystość uświetnia-
ły występy zespołów i solistów 
uhonorowanych przez Marszał-
ka Województwa Podlaskiego. 
Na scenie zobaczyliśmy m.in. ze-
spół „Harmonica” , „Małe HDK”, 
podlaskie „ Skowronki”, czy mi-
strzów tańca towarzyskiego.  Po-
pis wirtuozerii dała młoda skrzy-
paczka Inga Wawrzynkowska 
wykonując „24. Kaprys”  Niccolo 
Paganiniego.

Młodzież z   Domu Kultury 
w Łapach w imieniu wszystkich 
tegorocznych stypendystów   
wręczyła swoje prace jako po-
dziękowanie członkom Zarządu 
Województwa Podlaskiego oraz 
członkom Komisji Konkurso-
wej.

Stypendyści 
Aluszyk Kamila,  Anzulewicz 

Daria, Anzulewicz Kordian, Bań-
kowska Weronika, Bauer Kata-
rzyna,Białkowska Julia, Bielecka 
Natalia, Bilbin Izabela, Bobrow-
ski Miłosz, Bonarska Zuzanna, 
Bondaruk Zuzanna, Borkowska 
Zofia, Borowska Eliza, Bujna-
rowska Dominika, Chodziutko 
Roksana, Chomaniuk Damian, 
Czaplicka Aleksandra, Czarniec-
ka Aleksandra,  Dakowicz Ame-
lia, Daniluk Adrian, Daniluk Ce-
zary, Daniłowicz Agata,  Datczuk 
Piotr,  Dejneka Ewelina, Dobro-
wolska Oliwia,  Dołęgowska Bar-
bara,  Dunda Elena,  Falkowska 
Julianna, Gierałtowska Maria, 
Gliwa Daria, Golonko Małgo-
rzata, Goryś Julia, Gosk Oliwia, 
Grzybowski Jakub, Górnicka Zo-
fia Antonina, Górska Maria, Iwa-
niuk Julia, Jacak Paweł,  Jackow-
ska Maria,  Jackowski Franciszek, 
Jastrzębska Klaudia,  Jurkiewicz 
Anna,  Kawalec Mateusz,  Kie-
tlińska Maria, Klim Julia,  Kli-
miuk Szymon, Kłosko Zuzan-
na, Koniecko Adrian, Koniecko 
Wiktoria,  Konopka Jowita, Kor-
niluk Mateusz,  Korytkowski Ra-
fał,  Kosielińska Izabela Kami-
la,  Kosińska Milena,  Kosiński 
Bartłomiej,  Kosiński Zbigniew 

Marek, Kowalko Jakub,  Krasow-
ski Jakub Jan,  Kryś Weronika, 
Kulikowski Piotr,  Kuzyka Julia, 
Lewandowska Wiktoria, Lipski 
Michał Jerzy, Lubowicka Luiza 
Maria, Łangowska Zofia, Łapiń-
ska Aleksandra,  Łapińska Do-
minika, Ławreszuk Dominika,  
Łowczecki Jakub,  Łukaszewicz 
Agata, Maciejczuk Roksana Ma-
ria,  Maj Aleksandra,  Małkie-
wicz Oliwia,  Markowska Julia,  
Markowska Maja,  Marszałek 
Monika, Mądry Wojciech,  Mo-
czydłowska Oliwia,  Niemyjska 
Paulina,  Nowicka Katarzyna,  
Obiedzińska Marta, Obucho-
wicz Amelia, Ochocka Anastazja,  
Onopa Julia, Orlińska Paulina,  
Osiekowicz Jakub,  Ostrowski 
Gabriel,  Owczarska Urszula,  Pa-
nasiuk Izabela,  Pawłowska Nika,  
Płoński Paweł,  Pochodowicz 
Hanna,  Polak Tomasz,  Putko 
Filip, Putkowska Emilia, Roma-
nowska Zofia,  Rosol Alexandra 
Natalie, Rybak Jakub, Rybicki 
Adam Bogusław, Sacharzewska 
Kamila, Samejko Kornelia,    Sa-
wicka Zuzanna, Sidoruk Diana 
Magdalena,  Siemienowicz Ka-
rolina, Snarska Marlena, Sobo-
lewska Weronika, Sobolewski 
Dawid, Sosnowska Julia, Stasiu-
lewicz Ilona, Stożek Tomasz, Sut-
kowska Luiza Amelia, Szczeciń-
ska Joanna, Szczęsna Dominika, 
Szerzanowska Natalia, Szewiak 
Adam, Sztabiński Maksymilian, 
Śledziewska Julia, Średnicka Ju-
lia, Tołwińska Oliwia, Walento 
Sebastian., Walisiewicz Daniel, 
Wawrzyniak Gabriela, Wawrzyn-
kowska Inga, Wielgat Wiktoria, 
Wilimczyk Wiktoria, Włostow-
ska Magdalena, Wojciechow-
ska Aniela, Wołyniec Agnieszka,  
Wrona Anna Maria, Wydzieżec-
ki Bartosz, Wysocka Gabriela, 
Wysocki Szymon Łukasz,  Zaj-
kowska Urszula, Zdancewicz 
Zuzanna, Zinkiewicz Aleksan-
dra, Żamojda Katarzyna, Żmuda 
Kacper, Żurawska Maria, Żyliń-
ski Bartosz, Żywno Damian. 

edukacja

Inteligentny, pełen na-
pięcia psychologiczny thril-
ler. Trzyma w uścisku parali-
żującego strachu od pierwszej do 
ostatniej sekundy. Nakręcony w 1991 
roku, nadal pozostaje jednym z naj-
lepszych thrillerów psychologicznych, 
jaki kiedykolwiek powstał.

Film Jonathana Demme'a to trzecie 
dzieło w historii kina, które uhono-
rowano „Oscarowym pokerem”, czyli 
nagrodami Akademii w pięciu najważ-
niejszych kategoriach: najlepszy film, 
reżyseria, scenariusz, aktorka i aktor. 

„Milczenie owiec” to ekranizacja 
znanej książki Thomasa Harrisa pod 
tym samym tytułem, której adaptacja 
stała się ekranowym popisem dwóch 
aktorskich indywidualności: Jodie Fo-
ster w roli agentki FBI Clarice Starling 
i Anthony'ego Hopkinsa jako diabo-
licznego przestępcy Hannibala Lecte-
ra. 

Clarice Sterling, jeszcze nawet nie 
agentka FBI, a dopiero zdolna student-
ka waszyngtońskiej akademii, zostaje 
włączona do śledztwa w sprawie psy-
chopatycznego mordercy kobiet, Buf-
falo Billa, obdzierającego ze skóry swe 
kolejne ofiary. 

Clarice otrzymuje zadanie nawią-
zania kontaktu z innym wielokrotnym 
mordercą: wybitnym psychiatrą, dok-
torem Hannibalem Lecterem, któ-
ry z kolei pożera swe ofiary żywcem. 
Dziewczyna ma nakłonić siedzącego 
w więzieniu Lectera, by naprowadził 
FBI na ślad Buffalo Billa, gdyż tylko 
człowiek mający na sumieniu podobne 
zbrodnie, w dodatku dysponujący nie-
słychaną psychiatryczną wiedzą i intu-
icją, może odgadnąć tajemnicę poszu-
kiwanego mordercy i udzielić policji 
niezbędnych wskazówek. 

Clarice okazuje się jedyną osobą, 
która potrafi nakłonić Hannibala do 
współpracy, lecz ten domaga się od niej 
w zamian wyznań na tematy osobiste. 
Jest psychiatrą. Z najmniejszego gestu, 
pozy bądź słowa brzmiącego niena-
turalnie potrafi bezbłędnie odczytać 
pragnienia, strach, ambicje. Zmusza-
jąc Clarice do wyznań zachowuje się 
jak psychoterapeuta znający najintym-
niejsze tajemnice wspomnień. Z tych 
wspomnień wyjawia się tytułowe „mil-

czenie owiec”, powtarzający 
się koszmar senny Clarice. 

Między przestępcą i agentką 
zaczyna się pojedynek dwóch oso-

bowości, w którym niechęć przeplata 
się z fascynacją, zrozumienie z lękiem, 
perwersyjna ciekawość z podziwem dla 
inteligencji przeciwnika. 

Film od początku zapowiadał się 
na wielki hit. Dlatego Jodie Foster 
stoczyła ciężką walkę, by zagrać Cla-
rice Sterling. Mimo że ta rola była pi-
sana pod nią, faworytką reżysera była 
Michelle Pfeiffer. Kiedy ona odmówi-
ła, zwrócono się do Meg Ryan, a po-
tem do Emmy Thompson i Melanie 
Griffith. Wszystkie zrezygnowały ze 
współpracy z uwagi na zbytnią brutal-
ność filmu. Takich obiekcji nie miała 
Jodie Foster i to ona ostatecznie sta-
nęła przed kamerą.

Podobne problemy były z wyborem 
aktora grającego Hannibala Lectera. 
Pierwotnie brany pod uwagę był John 
Hurt, jednak z powodu choroby mu-

siał zrezygnować. Kolej-
ni – Gene Hackman, Sean 
Connery, Robert de Niro, 
Jack Nicholson też nie zostali zaan-
gażowani. Ostatecznie rola przypadła 
Anthony’emu Hopkinsowi.

Kreacja, jaką tworzy, jest brawuro-
wa – czytamy na stronie Filmweb. Za 
każdym razem, gdy demoniczna twarz 
genialnego psychiatry pojawia się 
w kadrze, przeszywający wzrok zniewa-
la i obezwładnia, a stalowy głos przeni-
ka do podświadomości widza. Hopkins 
autentycznie kradnie film, skupia na 
sobie uwagę w sposób absolutny. 

To taki typ bardzo złego charak-
teru, który nas zachwyca i przeraża 
jednocześnie, lecz skłonni bylibyśmy 
wszystko mu wybaczyć. Taki potwór 
z wyższych sfer, do których większość 
zwykłych śmiertelników nie ma dostę-
pu. Jednak nie tylko te aspekty osobo-
wości w Hannibalu fascynują – jest on 
psychiatrą i zna wszystkie najciemniej-
sze ludzkie żądze, wszystkie mroczne, 

pogmatwane meandry na-
szego „ja”. To jakby potężny, 

wszechwiedzący władca umysłów 
i duszy ludzi. 

Jest nieprzewidywalny, mroczny, 
zły – a przez to fascynujący. Okrutny 
morderca i kanibal, a jednocześnie 
niebywale inteligentny i błyskotliwy 
człowiek, wielbiciel sztuki i dobrych 
manier. 

Jodie Foster dzielnie dotrzymuje 
kroku Hopkinsowi. Zagrała bez wąt-
pienia rolę swojego życia. Jest kobietą 
silną, nie brakuje jej odwagi, mogłaby 
z łatwością obezwładnić o wiele potęż-
niejszego od siebie mężczyznę, a jed-
nak sprawia wrażenie bezbronnej. Nie-
mal ciągle szepce, uśmiecha się jedynie 
nerwowo. Sprawia wrażenie, jakby żyła 
w matni strachu. Udzielają się nam au-
tentyczne emocje jej bohaterki – za-
kłopotanie, przerażenie, złość czy bez-
silność. Genialność aktorki sprawia, 
że widzowie zaczynają się z postacią 
Foster identyfikować, utożsamiać ze 
zwyczajnością dziewczyny z prowincji. 
Przez to jej strach spływa na publicz-
ność. Ten prosty, ale jakże wspaniały 
zabieg umożliwił reżyserowi stworze-
nie niezwykle emocjonującego filmu.

Pewnie nie wiesz...
Anthony Hopkins, gdy miał przeczytać 

scenariusz pod tytułem „Milczenie owiec”, 
pomyślał, że to bajka dla dzieci i na pewno 
go nie zainteresuje.

Anthony Hopkins przestudiował akta 
seryjnych morderców. Odwiedzał także wię-
zienia, był obecny podczas niektórych roz-
praw sądowych dotyczących makabrycz-
nych morderców i seryjnych zabójstw.

24 minuty i 52 sekundy jest na ekranie 
Anthony Hopkins, to najkrótszy występ, za 
który przyznano Oscara.

Przyjaciel Hopkinsa rzadko mrugał 
podczas mówienia, co denerwowało wszyst-
kich wokół niego. Aktor postanowił robić 
tak samo.

Autor książki Thomas Harris odmówił 
zagrania w filmie (był taki pomysł), nie 
przychodził na plan filmowy. Laureatom 
Oscara wysłał po skrzynce wina. Twierdzi, 
że nie oglądał filmu, gdyż obawiał się, że 
mógłby on wpłynąć na jego pisarstwo.

Film zarobił w kinach na świecie prawie 
300 milionów dolarów, kosztował 19 milio-
nów.

FBI udzieliła filmowcom wszelkiej po-
mocy, bo liczyła, że film zachęci wiele kobiet 
do podjęcia pracy w agencjach śledczych.

Milczenie owiec
TVP1 sobota 23.55
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Kolejny oddział  
przedszkolny w SP1 

Jak informuje Urząd 
Miasta w Łomży, pre-
zydent Mariusz Chrza-
nowski podjął decyzję 
o zwiększeniu liczby od-
działów przedszkolnych 
w Szkole Podstawowej 
nr 1 w Łomży. Oznacza to, 
że placówka będzie mo-
gła przyjąć kolejnych 25 
dzieci do czwartego od-
działu przedszkolnego. 

Powstanie on na podstawie listy osób niezakwalifikowanych 
z przeprowadzonej już rekrutacji, z uwzględnieniem wcześniej usta-
lonej punktacji. Szczegółowe informacje na ten temat są dostępne 
w Szkole Podstawowej nr 1 w Łomży. 

Jesteśmy z nich dumni 

Jedną ze stypendystek marszałka została Inga Wawrzynkowska
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Gosford Park 
Nowa TV 

sobota 22.00 

z drugiej strony wybierz  
coś  

dla siebie
Skok Henry’ego

Stopklatka piątek 17.45

Komediodramat. Będąc świadkiem skoku na bank, 

Henry Torne (Keanu Reeves) trafia do więzienia za napad 

z bronią w ręku. Po wyjściu na wolność postanawia 

popełnić przestępstwo, za które niesłusznie  

odbył już karę.

Peacemaker 
Super Polsat piątek 20.05

Sensacyjny. W byłym Związku Radzieckim w tajemniczych 

okolicznościach rozbija się pociąg przewożący ładunek 

nuklearny. Dr Julia Kelly (Nicole Kidman) uważa,  

że wypadek był sfingowany, a naprawdę chodzi o kradzież 

jednego z pocisków. Towarzyszy jej amerykański 

podpułkownik Thomas Devoe (George Clooney).

Mistrz kierownicy ucieka 
TV4 sobota 12.55, niedziela 16.55

Komedia sensacyjna. Przemytnik alkoholu o przezwisku 

Bandzior za pokaźną sumę przyjmuje propozycję 

pewnego ekscentrycznego teksańskiego  

milionera i zgadza się przeszmuglować do Atlanty  

400 kartonów piwa.

Predator
Stopklatka sobota 20.00

SF z Arnoldem Schwarzeneggerem. Specjalna 

grupa komandosów zostaje wysłana do 

południowoamerykańskiej dżungli, gdzie mają  

uwolnić z rąk partyzantów amerykańskich polityków.  

Na miejscu okazuje się, że wrogami nie są wcale 

partyzanci, a przybysz z kosmosu.

Amerykanin
Stopklatka niedziela 20.00

Thriller. Płatny morderca Jack (George Clooney) decyduje 

się porzucić dotychczasowe zajęcie. Skłania go do tego 

zabójstwo kobiety, z którą się związał, łamiąc zasady 

obowiązujące w zawodzie. Mężczyzna ukrywa się we 

włoskim miasteczku. Czeka na szczegóły związane 

z ostatnim zadaniem, które ma wykonać.

Gosford 
Park

Goście 
przyjechali!

Historia rozgrywa się w przedwojennej Anglii 
w wiejskiej posiadłości sir Williama Mccordle i jego 
żony, Sylvii. 

W pewien listopadowy tydzień zapraszają oni 
swoich krewnych, przyjaciół i znajomych, przyby-
wających licznie w towarzystwie swoich służących. 
Przez pierwszą godzinę filmu obserwujemy gości, 
a także obsługujący ich zespół, odkrywając, iż każda 
z osób ma swoje tajemnice. Czas spędzany podczas 
uroczystych śniadań, kolacji i polowań, urozmaicany 
plotkami, intrygami, kłótniami i romansami zakłóca 
morderstwo seniora rodu. 

Na miejsce zbrodni przybywa inspektor Sco-
tland Yardu, Thompson, który wydaje zarządzenie, 
że do czasu wykrycia zbrodniarza nikt nie może 
opuścić posiadłości. Śledztwo wykazuje, że moty-
wy mógł mieć właściwie każdy z gości, ale inspektor 
nie bierze pod uwagę służby. Ta natomiast – jak to 

zwykle bywa – wie wszystko i ma o wiele więcej do 
powiedzenia, niż mogłoby się wydawać.

Pewnie nie wiesz...
Biżuteria, w której występowały aktorki była praw-

dziwa i codziennie była przywożona przez ochroniarzy 
na plan zdjęciowy.

Podczas scen grupowych, reżyser Robert Altman 
miał dwie kamery pracujące jednocześnie. Chciał za-
pobiec graniu aktorów do kamery i uzyskać bardziej 
naturalne sceny.

Aktorki i aktorzy grający służących nie mieli ma-
kijażu.

Nazwa Gosford Park nie pada ani razu w całym 
filmie.

Robert Altman pracę nad filmem podsumował krót-
ko: „Robiąc ten film, bawiłem się jak nigdy w życiu”.

Epidemia strachu

Odzyskać 
kontrolę

Beth Emhoff wraca z podróży służbowej w Hong-
kongu. W domu czuje się coraz gorzej, jej syn także 
ma objawy nietypowej grypy. Mąż zawozi Beth do 

szpitala, ale kobieta w ciągu dwóch dni umiera. Po-
dobny los spotyka małego Mitcha… 

Wkrótce coraz więcej osób w całym USA za-
czyna zdradzać podobne objawy, ludzie masowo 
umierają, a na chorobę nie działają żadne znane 
szczepionki ani lekarstwa. Zbiera się zespół mający 
dokładnie prześledzić przyczyny, rozwój i morfolo-
gię choroby, a w końcu znaleźć skuteczny środek na 
jej powstrzymanie.

Tymczasem ludzi ogarnia coraz większa panika, 
władze natomiast stopniowo tracą kontrolę nad roz-
wojem wydarzeń...

W filmie ukazanych zostało parę wątków fa-
bularnych. Jest tu przedstawiona historia zarówno 
głowy rodziny (Matt Damon) i jego żony (Gwy-
neth Paltrow), jak również antyrządowe działania 
niezależnego bloggera Alana ( Jude Law) oraz sta-
rania lekarzy walczących z narastającą falą epidemii 
(Laurence Fishburne, Kate Winslet oraz Marion 
Cotillard). 

Epidemia strachu
Metro piątek 22.15

 



będzie się działo

Kres drogi

Czekanie  
w okopach 

Marzec 1918 roku. Trwa I wojna światowa. W północnej Francji przebiega 
linia frontu. Ciemność, błoto i prowizoryczne fortyfikacje – tyle oddziela bry-
tyjską armię od niemieckich żołnierzy. Większość grzęznących w okopach męż-
czyzn zachowuje dobry humor, bo liczą na to, że ich służba niedługo się skończy, 
a wróg nie zdąży zaatakować. Tylko kapitan Stanhope (Sam Claflin) i porucznik 
Osborne (Paul Bettany), odpowiedzialni za każdego żołnierza, czują strach przed 
nieuchronną inwazją ze strony wroga. Gdy do grupy stojących na straży granicy 
mężczyzn dołącza młody Raleigh (Asa Butterfield), sytuacja osiąga punkt wrzenia.

Inne spojrzenie na wojnę, niż w amerykańskich superprodukcjach – całkiem 
udane. Nie ma w tym filmie wylewającego się z ekranu patosu i super bohaterskich 
wojaków, jest za to strach, znużenie i ludzie z krwi i kości. I to jest największy plus 
tego obrazu. Drugi plus to naturalizm – z ekranu wprost czuć syf i brud tej wojny. 
Jeśli dodać do tego solidne aktorstwo i kilka świetnych scen: przygotowanie do 
zwiadu, wyczekiwanie na atak, to mamy film wart zobaczenia! 

Kres drogi
TV6 sobota 17.40

Osaczony

Willa-twierdza
To rewelacyjna ekranizacja powieści Rober-

ta Craisa. Niezastąpiony Bruce Willis wciela się 
w rolę policyjnego negocjatora Jeffa Tally, któ-

ry przez wiele lat osiągał spektakularne sukcesy. Pewnego dnia 
ponosi porażkę – nie udaje mu się uratować dziecka przed sza-
leńcem. To sprawia, że decyduje się opuścić Los Angeles, wraz 
z rodziną przenosi się do spokojnego miasteczka Bristo Camino 
i obejmuje posadę szefa lokalnej policji. 

Sielanka zostaje gwałtownie przerwana, gdy do domu boga-
tego księgowego Waltera Smitha wkrada się trójka nastolatków. 
Gdy zostają otoczeni przez policjantów, wpadają w panikę i bio-
rą zakładników. Do negocjacji z młodocianymi bandytami zo-
staje wyznaczony specjalista od zadań tego typu czyli Jeff Tally. 
Wkrótce okazuje się, że Jeff zostaje wciągnięty w niebezpieczną 
grę, w której stawką jest życie jego rodziny.

Pewnie nie wiesz...
Kręcenie filmu odbywało się przez cztery miesiące od zmierzchu 

do świtu. Fabuła obejmuje... jedną noc.
„Mieliśmy na planie płonących facetów zwisających z sufitu na 

linach. Były sceny, w których benzyna lała się na aktorów wiadrami” 
– mówił szef ekipy kaskaderów. 

Córkę Bruce'a Willisa w filmie, Amandę, grała jego (i Demi Mo-
ore) prawdziwa córka Rumer Willis .Wzięła, jak inni, udział w prze-
słuchaniu i dostała rolę.

W większości scen występują prawdziwi policjanci z jednostki 
specjalnej SWAT z Los Angeles. Również Bruce Willis sam uczestni-
czył w niemal wszystkich niebezpiecznych sekwencjach. 

Osaczony
TV Puls niedziela 22.20

Oczy węża

Każdy jest 
podejrzany

Rick Santoro (Nicolas Cage), detektyw z Atlan-
tic City, wybiera się na walkę bokserską, w której 
bierze udział jego szkolny kolega, Tyler. Wśród wi-
dzów jest sekretarz obrony USA w asyście ochro-
niarzy, którymi kieruje Kevin Dunne (Gary Sinise), 
prywatnie przyjaciel Ricka. W momencie gdy Tyler 
pada na ring, ktoś strzela do sekretarza obrony. Rick 
i Kevin rozpoczynają śledztwo. Poszukują młodej 
kobiety, która była przy sekretarzu w momencie za-
machu. Rick dowiaduje się od Tylera, że zapłacono 
mu, by w odpowiednim momencie padł na deski.

Każdy z obecnych na meczu widzów to poten-
cjalny zabójca, lub mógł widzieć zabójcę. Hala zo-
staje zamknięta i Rick rozpoczyna śledztwo... Powoli 

odkrywa prawdę, która zmusza go, by stawił czoła 
nie tylko morderczej intrydze ale także własnej prze-
szłości. 

Film został zrealizowany przez mistrza gatunku, 
Briana De Palmę, który wspaniale połączył przyku-
wającą uwagę widzów tajemnicę z niezwykle eks-
cytującą, pełną dramatyzmu akcją, sprawiając, że 
„Oczy węża” są przebojowym filmem, którego nie 
można przegapić.

Pewnie nie wiesz...
Oryginalne zakończenie, które zostało stworzo-

ne przez studio efektów specjalnych, zawierało sceny 
ogromnej fali wywołanej przez burzę, zalewającej 
wszystko i wszystkich. Ostatecznie zrezygnowano z ta-
kiego zakończenia.

W sumie w całym filmie wystąpiło 35.000 staty-
stów.

Pierwsza scena to jedno 13 minutowe ujęcie, na-
kręcone bez żadnych cięć.

Oczy węża
TVN7 

piątek 22.00, 
niedziela 22.40



Ziemia Łomżyńska     tu wiele się dzieje

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

Jastrzębski Kossakowski Kosakowski 
Milewski Just Chludziński Zarzecki 

Bursztyn Witkowski Zajkowski 
Zakrzewski Łada Niksa Boguski 

Pogroszewski Śmiarowski Bazydło  
Blusiewicz Sierzputowski Bronowicz

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

CYPRIAN KAMIL NORWID

GRZELAK: Laurenty Grzelak 1683, 
LBŁc 82;  nazwisko utworzone od por. 
Grzela formantem -ak [1].

GRZESIAK: Szymon Grzesiak flisak 
1868, KAZŁ 117; nazwisko utworzone 
od por. Grzegorz (za: SEM cz. 2, s. 49) 
formantem -ak [1].

GRZESZCZUK: Franciszek 
Grzeszczuk sanitariusz wojskowy 1874, 
KAŚŁ 25; nazwisko utworzone od n. os. 
Grzeszek (< Grzegorz) formantem -uk 
(za: NMK s. 150) [4].

GRZESZCZYK: Ewa Grzeszczyk 
mieszkanka miasta Łomży wyznania 
luterańskiego 1880, AUPśT 24; nazwi-
sko utworzone od por. Grzeszczuk (za: 
NMK s. 150) formantem -yk [6].

GRZĘDA: Herszk Leybowicz Grzę-
da szewc 1830, APŁ z. 169; nazwisko 
utworzone od wyrazu grzęda, ps. gręda 
‘żerdka dla kur’, ‘pas skopanej ziemi’ (za: 
SEM cz. 1, s. 86) [2].

GRZYB: Gustaw Grzyb 1896, KS 

341; nazwisko utworzone od wyrazu 
grzyb (za: SEM cz. 1, s. 86) [2].

GRZYMAŁA//GRZIMALA//GRZI-
MAŁA: Jan Grzymała albo Strumi-
ło 1470, ŁT. III 101; 1473, ŁT. III 332, 
333, 335; Johannes Grzimala de Lomza 
1568, RTA s. 233; Johannes Grzima-
ła de Lomza 1575, RTA s. 350; nazwi-
sko utworzone od wyrazu łac. peregri-
nus ‘obcy, cudzoziemski, cudzoziemiec’, 
później w znaczeniu ‘pielgrzym’ (za: 
SEM cz. 2, s. 107) też od n. os. Grzymi-
sław (za: SHNO t. I, s. 104); Maz. łomż. 
Grzymały n. msc. gm. Zambrów, gm. 
Nowogród, gm. Łomża (por. NWHS, s. 
115) [37].

(GRZYMAŁOWSKI) Forma żeńska: 
Marianna Grzymałowska wyrobnica 
1869, KAZŁ 130; nazwisko utworzo-
ne od por. Grzymała formantem -owski 
[1].

GUGNACKI: Franciszek Gugnac-
ki żołnierz 1869, KAZŁ 125; nazwisko 
utworzone prowdopodobnie od wyrazu 
wsł. gugniwyj, gugnia ‘człowiek jąkający 
się’ (za: SHNO t. I, s. 105) formantem 
-acki [7].

GUMOWSKI: Tomasz Gumowski 
1654, LBŁ 2923; nazwisko utworzone 
od n. msc. Maz.: Gumowo Dobki, łomż., 
gm. Nur; Gumki, ostroł., gm. Czerwin 
(za: SEM cz. 3, s. 60); też od Gumowo w 
pow. ciechanowskim i wsi szlacheckiej w 
pow. łomżyńskim, gniazda rodziny Gu-
mowskich (za: NMK s. 152) formantem 
-(ew)ski [5]. 

GUTOWSKI: Jacobs Guthowski f. d. 
Annae relictae olim d. Modlissewski 
capitanei Lomzensis 1568, RTA s. 216; 
nazwisko utworzone od n. msc. Maz. 
łomż. Guty gm. Grabowo, pow. Kolno 
(por. NWHS, s. 116) i np. Wlkp.: Guto-
wo, pozn., gm. Września; Młp.: Gutów, 
rad., gm. Jedlińsk (za: SEM cz. 3, s. 60) 
formantem -ski [27].

Forma żeńska: Helena Gutowska 
1863, KAZŁ 142.

(GUZIEWSKI) Forma żeńska: Anna 
Guziewska 1879, KOPŁ 157; nazwisko 
utworzone od guz ‘zgrubienie, bąbel’ 
(NP1, s. 286) formantem -ewski [6].

GWARA: Stefania Gwara 1887, 
KOPŁ 29; nazwisko utworzone od wy-

razu gwara ‘zgiełk; rozmowa’, gw. gwara 
‘gaduła’ (NP1, s. 286) [18].

HERMANOWSKI: Mateusz Herma-
nowski 1728, LBŁ 584; nazwisko utwo-
rzone od n. msc. Krpłd.: Hermanowice, 
przem., gm. Przemyśl (za: SEM cz. 3, s. 
61); też od n. msc. Hermany (za: SHNO 
t. I, s. 110) formantem -ski [16].

HOFFMANN: Jan Hoffmann żołnierz 
Gwardii 1747, LMŁ 1340; nazwisko 
utworzone od wyrazu śrwniem. hove-
man ‘dworzanin, sługa na dworze książę-
cym, chłop na zagrodzie’ (za: SEM cz. 5, 
s. 106) [8].

HOŁOWNIA: Wielmożny Ludwik 
Hołownia Kapitan Woysk Cessarskich 
Adjutant placu miasta Łomży // Kapi-
tan Wojsk Cessarskich Rosyjskich Adju-
tant Placu 1836, KUŁ 246; 1838, KUŁ 
38; 1842, KUŁ 14, 15; nazwisko utwo-
rzone pod wpływem ukr. od wyrazu gło-
wa (za: NP1, s. 241)  formantem -nia 
[6].

IWANOWSKI: Bartłomiej Iwanowski 
1689, LBŁ 1100; nazwisko utworzone 
od n. msc. Wlkp: Iwanowice, kal., gm. 
Szczytniki; Młp.: Iwanowice, krak., gm. 
Iwanowice; Krpłd.: Iwanowce (za: SEM 
cz. 3, s. 63) formantem -ski [13].

Forma żeńska: Bolesława Iwanow-
ska 1866, KAZŁ 198.

IWASZKIEWICZ: Kamila Iwaszkie-
wicz 1873, KAŚŁ 1; por Iwann; nazwi-
sko utworzone od wsł. Iwaszko (Iwan, 
cerk. Ioann) (za: SHNO t.1, s. 123) for-
mantem -(ki)ewicz [4].

JABŁONOWSKI: Stanislaus Jabło-
nowski consules Lomzenses ok. 1585–
1586, APB zbiór Kapicjana; nazwisko 
utworzone od n. msc. np. Wlkp.: Jabło-
nowo, pozn., gm. Skoki (za: SEM cz. 3, 
s. 64) formantem -ski [3].

Forma żeńska: Agnieszka Jabłonow-
ska 1700, LBŁ 459.

JABŁOŃSKI: Jan Jabłoński 1628, LBŁ 
351; nazwisko utworzone od n. msc. 
np. Wlkp.: Jabłonka, gorz., gm. Trzciel; 
Młp.: Jabłonna, gm. Jabłonna; Jabłonica, 
krośn., gm. Skołyszyn (za: SEM cz. 3, s. 
64) lub od n. os. Jabłoń, też n. msc. Ja-
błoń w pow. radzyńskim i okolicy szla-
checkiej na Maz. (za: NMK s. 161); 
łomż. n. msc. Jabłoń gm. Wysokie Ma-

zowieckie, gm. Nowe Piekuty, gm. Sze-
pietowo, n. msc. Jabłonowo gm. Sokoły 
(por. NWHS, s. 117-118) formantem 
-ski [60].

Forma żeńska: Katarzyna Jabłońska 
1642, LBŁ 1921.

JAGIELSKI: Mikołaj Jagielski wach-
mistrz prefektury 1809, KAŚŁ 34; na-
zwisko utworzone może od por. Jagiel-
czyk [34].

JAGODZI(E)ŃSKI: Jagodzieńskiego 
dziecię 1709, LMŁ 308; nazwisko utwo-
rzone od n. msc. Wlkp.: Jagodno, pozn., 
gm. Kostrzyn (za: SEM cz. 3, s. 65) for-
mantem -(iń)ski [3].

Forma żeńska: Marianna Jagodzin-
ska 1708, LBŁ 1102.

(JAKACKI) Forma żeńska: Jadwi-
ga Jakacska 1638, LBŁ 1479; nazwisko 
utworzone od n. msc. Jakać łomż. gm. 
Śniadowo (za: NP1, s. 328) [25]. 

JAKUBOWICZ: Arun Jakubowicz 
1809, KAZŁ 139;  nazwisko utworzone 
od por. Jakobe [2].

JAKUBO(W)SKI: Adolf Robert Jaku-
boski 1808, KAZŁ 51; Łukasz Jakubow-
ski 1863, KAZŁ 17; nazwisko utworzo-
ne od n. msc. Wlkp.: Jakubowo, bydg., 
gm. Nowa Wieś Wielka; Młp.: Jakubów, 
kiel., gm. Imielno; Jakubowice, krak., 
gm. Proszowice; lub., gm. Wólka (za: 
SEM cz. 3, s. 65) formantem –ski [55].

Forma żeńska: Jakubowska Stara 
1705, LMŁ 176.

JAMIOŁKOWSKI: Mikołaj Jamioł-
kowski gospodarz 1864, KAZŁ 99; na-
zwisko utworzone od n. msc. Jamiołki 
łomż., gm. Sokoły (za: SHNO cz. I, s. 
129) formantem -owski [24].

Forma żeńska: Antonina Jamiołkow-
ska 1875, KAŚŁc 6.

JANCZEWSKI: Franciszek Napole-
on Ludwik Janczewski 1810, KAUŁ 
351; nazwisko utworzone od n. msc. 
Wlkp.: Janczewice, wieś w dawnym 
pow. pyzdr., dziś zaginiona; Maz.: Jan-
czewo, łomż., gm. Wizna (za: SEM cz. 
3, s. 65); może też od n. heraldycznej 
od msc. Janczewskie, dziś Janczewo, 
pow. Kolno, par. Jedwabne (za: SEM 
cz. 6, s. 19); też n. dzierż. od n. os. Jan-
czy (< Jan) (por. NWHS, s. 119) for-
mantem -ski [8]. 

Podaj mi swoje nazwisko,  
a powiem Ci czyś z Łomży (cz. 8)
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JANICKI: Paweł Janicki 1690, KAŚŁ 

73; nazwisko utworzone od n. msc. Ja-
nowo, Janów lub im. Jan (za: SHNO cz. 
I, s. 130), też od n. msc. Janice płoc., gm. 
Daszyna (za: NP1, s. 335) formantem 
-cki [53].

Forma żeńska: Jadwiga Janicka 1694, 
LBŁ 1407.

JANIK: Ewa Janik 1870, KAŚŁ 43; 
por. Jan formantem -ik [7].

JANIKOWSKI: Lukas Janikow-
ski f. d. Jacobi Janikowski de districtu 
Lomzensi 1575, RTA s. 351; nazwisko 
utworzone od n. msc. Młp.: Janikowi-
ce, piotr., gm. Aleksandrów; rad., gm. 
Przysucha; Maz.: Janikowo, dziś Jan-
kowo, łomż., gm. Nowogród; Śl.: Jani-
ków, wroc., gm. Oława (za: SEM cz. 3, 
s. 65) [4].

JANKO(W)SKI: Michał Jankowski 
1597, LBŁ 88; nazwisko utworzone od 
n. msc. np. Wlkp.: Jankowo, dziś Jan-
ków, płoc., gm. Piątek; bydg., gm. Kcy-
nia; Jankowice, pozn., gm. Tarnowo 
Podgórne, Młp.: Jankowice, rad., gm. 
Szydłowiec; Jankówka, krak., gm. Wie-
liczka; Krpłd.: Jankowice, przem., gm. 
Chłopice (za: SEM cz. 3, s. 65);  Maz. 
łomż. Janki gm. Czerwin, gm. Troszyn 
(por. NWHS, s. 119) formantem -ski 
[191].

Forma żeńska: Małgorzata Jankow-
ska 1605, LBŁc 788.

JANOWSKI: Sebastian Janowski 
1608, MBŁ 10; nazwisko utworzone od 
n. msc. np. Wlkp.: Janów Młyn, dziś Ja-
nowiec Wielkopolski, bydg., gm. Jano-
wiec; Janowice, koniń., gm. Wierzbinek; 
płoc., gm. Piątek; Młp.: Janowice, krak., 
gm. Wieliczka; kiel., gm. Waśniów; 
Maz.: Janowo, dziś część wsi Bielawy, 
ciech., gm. Glinojeck; ciech., gm. Iłowo; 
Krpłd: Janowice, zamoj., gm. Zamość 
(za: SEM cz. 3, s. 66); łomż. Janowo gm. 
Radziłów (por. NWHS, s. 119) forman-
tem -ski [54].

Forma żeńska: Marianna Janowska 
1631, LBŁc 724.

JANUSZEWSKI: Benedykt Walenty 
Januszewski 1769, KAUŁ 957; nazwi-
sko utworzone od n. msc. np. Wlkp.: 
Januszewo, dziś Janiszewo, leszcz., gm. 
Poniec; Młp.: Januszewice, piotr., gm. 
Opoczno (za: SEM cz. 3, s. 66) forman-
tem -ski [24].

Forma żeńska: Elżbieta Januszewska 
wyrobnica 1866, KAZS 146.

JANUSZKIEWICZ: Józef Januszkie-
wicz mayster kunsztu szefcowskiego 
1809, KAUŁ 301; nazwisko utworzone 

od Janusz, formy im. Jan (za: SEM cz. 2, 
s. 60) formantem -ewicz [3].

JARMUŁOWICZ: Błażej Jarmułowicz 
1783, KACŁ 207; nazwisko utworzone 
od gw. jarmuła ‘człowiek rozlazły’ (za: 
NP1, s. 348) formantem -owicz [16].

JARNUTO(W)SKI//JERNUTOW -
SKI//JERMUŁTOWSKI: Mateusz Jar-
nuthowsky 1611, Jan Jermułtowski 
1611, MBŁ 806; MBŁ 857; nazwisko 
utworzone od n. msc. Wlkp.: Jaranto-
wice, Jarantów (za: NP1, s. 336), Maz. 
łomż.: Jarnuty gm. Czerwin, gm. Łomża  
(por. NWHS, s. 120) [11]. 

Forma żeńska: Elżbieta Jarnutowska 
1622, LBŁ 1656.

JAROCKI: Paulus Jaroczki f. d. capita-
nei Lomzensis 1573, RTA s. 271; nazwi-
sko utworzone od n. msc. Wlkp.: Jaro-
cin, kal., gm. Jarocin; Młp: Jaroszyn, lub., 
gm. Puławy (za: SEM cz. 3, s. 66); też od 
n. msc. Jarotki w pow. słupeckim, Jaroci-
ce w pow. sieradzkim oraz od n. os. Jaro-
ta (za: NMK s. 164) formantem -cki [8].

JAROS(Z): Mateusz Jaros wyrob-
nik 1863, KAZB 29; Piotr Jarosz star-
szy marynarz (majtek pierwszej klasy) 
1868, KAZŁ 131; nazwisko utworzone 
od Jaro- ‘wiosenny, gorący’, też ‘gniewny, 
srogi, surowy’, lub od jary ‘krzepki, jur-
ny’ i ‘o zbożu sinym na wiosnę’ (za: SEM 
cz. 1., s. 93); także od n. m. Jarki, Jarko-
wo (za: SHNO cz. 1., s. 132) formantem 
-osz; też od im. Jeronim, z łac. Hierony-
mus ( Jeronimus = Jar-osz) (za: SEM cz. 
2, s. 62) [15]. 

JAROSIŃSKI: Jan Jarosinski 1698, 
LBŁ 212; nazwisko utworzone od n. 
msc. Jaroszyn koniń., gm. Lądek; też 
gm. Puławy; Jaroszyńce Kresy Wschod-
nie (za: NP1, s. 338) [12].

Forma żeńska: Józefa Jarosińska 
1834, KAUŁc 48. 

JARZĄBEK: Joszko Jarząbek piekarz 
1827, APŁ z. 169; nazwisko utworzone 
od wyrazu jarząb ‘ptak’ (za: SEM cz. I, 
s. 94) formantem -ek; też od. n. msc. Ja-
rząbka Maz. łomż. gm. Śniadowo (por. 
NWHS, s. 120) [2].

JASI(E)ŃSKI: Laurenty Jasiński 1612, 
MBŁ 1041; nazwisko utworzone od n. 
msc. Wlkp.: Jasień, pozn., gm. Czempiń; 
Jasionka, łódz., gm. Zgierz; Jasionka, 
wieś w parafii Domaniewo, dziś zaginio-
na; Jasionna, sier., gm. Błaszki; płoc., gm. 
Piątek; Młp.: Jasienna, dziś Jasionna, 
kiel., gm. Jędrzejów; Jasień, Jasienie, dziś 
Jasień, kiel., gm. Łopuszno; Maz.: Jasie-
niec, rad., gm. Jasieniec (za: SEM cz. 3, s. 
67) formantem -ski [26]. 

Forma żeńska: Agnieszka Jasiń-
ska1774, KAUŁ 1253.

JASIONOWSKI: Franciszek Jasio-
nowski wyrobnik 1809, KAUŁ 229; 
nazwisko utworzone od nazy msc. np. 
Krpłd.: Jasienow, Jasionow (za: SEM cz. 
3, s. 67) formantem -ski [5].

Forma żeńska: Anna Jasionowska 
1809, KAUŁ 229. 

JAT(D)CZAK: Piotr Jatczak żoł-
nierz czasowo urlopowany 1875, 
KAŚŁ 29; nazwisko utworzone od 
stp. jata ‘prymitywna chata, szałas’, 
dawniej jatka ‘sklepik z mięsem; rzeź-
nia’; też od Jad (NP1, s. 342) forman-
tem -ak [39].

JAWORSKI: Mikołaj Jaworski 1755, 
LMŁ 1958; nazwisko utworzone od por. 
Jaworowski formantem -ski [16].

Forma żeńska: Teofila Jaworska 
1829, KAUŁ 213.

JAŹWIŃSKI: Adam Jaźwiński 1887, 
KOPŁ 25; nazwisko utworzone od n. 
msc. np. Wlkp.: Jaźwiny, wsi w par. Prze-
dborów, w dawnym woj. sieradzkim, 
dziś zaginionej (za: SEM cz. 3, s. 68); 
Maz. łomż. Jaźwiny gm. Czyżew (por. 
NWHS, s. 120) [3].

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

(JELIŃSKI) Forma żeńska: Marian-
na Jelińska 1748, LMŁ 1360; nazwisko 
utworzone od n. msc. Młp.: Jeleń, kat., 
gm. Jaworzno (za: SEM cz. 3, s. 68); 
też od n. msc. Jeleniec w pow. chojnic-
kim (za: NMK s. 166) formantem -ski 
[5].

JEMIELITH//JEMIELITY: Joannes 
Jemielith subjudex terretris Lomzensis 
1596, APB zbiór Kapicjana; Józef Jemie-
lity 1862, KAZŁ 273; nazwisko utwo-
rzone od n. msc. Jemielite ta od wyrazu 
jemioła Maz. łomż., gm. Śniadowo (por. 
NWHS, s. 120) [51]. 

Forma żeńska: Eufrozyna Anastazya 
Jemielittówna 1834, KAUŁ 16.

JESIONOWSKI: Chomo Ickowicz Je-
sionowski 1896, KS; nazwisko utworzo-
ne od por. Jasionowski [4].

Forma żeńska: Katarzyna Jesionow-
ska 1790, KACŁ 1098.

JEZIERSKI: Franciszek Jezierski 
1782, KACŁ 186; nazwisko utworzone 
od n. msc. Wlkp.: Jeziory Małe i Wielkie, 
pozn., gm. Zaniemyśl (za: SEM cz. 3, s. 
69) formantem -ski [10].

Forma żeńska: Agata Rozalia Jezier-
ska 1788, KACŁ 769.

JEZIOROWSKI: Grzegorz Jeziorow-
ski 1875, KAŚŁc 82; nazwisko utworzo-
ne prawdopodobnie od n. msc. Jezioro-
wo bydg., gm. Szubin (za: NP1, s. 352) 
[8].

(JÓZEFOWICZ) Forma żeńska: (bez 
im.) Józefowicz córka Natana i Jet-
ty1811, KAZŁ 19; nazwisko utworzone 
formantem -owicz od por. Joszko [3].

JÓŹWIK: Marianna Jozwik 1750, 
LMŁ 1547; nazwisko utworzone od po-
tocznego im. Joswo, Jozwo ( Józef) (za: 
SHNO t. I, s. 139) formantem -ik [3].

JUCZEWSKI: Józef Juczewski 1887, 
KOPŁ 149; nazwisko utworzone od im. 
Juta, wywiedzionego od im. Judyta (za: 
NP1, s. 360) formantem -ewski [7].

Forma żeńska: Marianna Juczewska 
1868, KAZŁ 255. 

JURC(Z)AK: Marianna Jurcak 1734, 
LBŁ 483; Walentemu Jurczakowi dzie-
cię 1738, LMŁ 817; nazwisko utwo-
rzone od im. Jurec, Jurko < Jerzy (za: 
SHNO t. I, s. 141) formantem -ak [4].

JURKIEWICZ: Stefan Jurkiewicz 
1731, LBL 33; nazwisko utworzone od 
im. Jurko ( Jerzy) (za: SHNO t. I, s. 141) 
[9].

JURKO(W)SKI: Mateusz Jurkowski 
1741, LBŁ 83; nazwisko utworzone od 
n. msc. Wlkp: Jurkowo-Huby, leszcz., 
gm. Krzywiń; Krpłd: Jurkowice, wieś 
w dawnej ziemi sanockiej, dziś zaginio-
na (za: SEM cz. 3, s. 69) formantem -ski 
[34].

Forma żeńska: Apolonia Jurkowska 
1767, KAUŁ 778.

JURSKI: Jurskiego dziecię 1741, 
LMB 916; nazwisko utworzone od n. 
msc. Maz: Jurki, wieś w dawnym po-
wiecie makowskim, dziś zaginiona (za: 
SEM cz. 3, s. 70) formantem -ski [3].

Forma żeńska: Konstancja Jurska 
1737, LBŁ 13

JUST: Anna Just 1876, KAŚŁc 16; 
nazwisko utworzone od łac. Iustinus (< 
iustus ‘sprawiedliwy, pra-
wy’) (za: SEM cz. 2, s. 
67) [65].

MAŁGORZATA K. 
FRĄCKIEWICZ 

t
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Nieoczekiwana zmiana miejsc

Markowy garnitur 
albo łach

Dwaj starzy, zdziwaczeli bracia, magnaci finansowi, 
znudzeni życiem biznesmeni zastanawia się, czy sukces jest 
rezultatem indywidualnych predyspozycji, czy warunków 
społecznych. W końcu postanawiają się założyć. 

W wyniku intryg, ich młodszy, ambitny wspólnik, Louis 
Winthorpe III (Dan Aykroyd) trafia do nizin społecznych. 
W tym samym czasie mężczyźni zapewniają miejsce w za-
rządzie firmy włóczędze i drobnemu złodziejaszkowi Bil-
ly'emu Valentine (Eddie Murphy).

W efekcie doskonale wykształcony, ubrany i wychowany 
młody człowiek ląduje na ulicy, natomiast obdarty włóczęga 
staje się dyrektorem wielkiej firmy. Żaden nie rozumie, o co 
chodzi – pierwszy z nich załamuje się i nawet myśli o samo-
bójstwie, natomiast drugi szybko wczuwa się w rolę i zaczy-
na korzystać z życia. Kiedy jednak odkrywają intrygę dwóch 
staruszków z piekła rodem, postanawiają się zemścić.

Pewnie nie wiesz...
Komedia uznawana jest przez wielu fanów Eddiego Mur-

phy'ego za jego szczytowe osiągnięcie. 
W hotelu Westin w Filadelfii znajduje się restauracja o na-

zwie Winthorpe & Valentine, czyli dwóch głównych bohaterach 
tego filmu.

Podczas kręcenia filmu Jamie Lee Curtis mieszkała 
w mieszkaniu Marleny Dietrich na Manhattanie. Była wtedy 
w bliskim związku z wnukiem Marleny Dietrich, scenografem 
J. Michaelem Rivą .

Nieoczekiwana zmiana miejsc
TVN7 sobota 17.35

Szósty zmysł

Niezwykła 
znajomość

Pasjonujący thriller, który trzyma widza w na-
pięciu od pierwszej do ostatniej sceny. Odniósł fe-
nomenalny sukces finansowy na całym świecie, 
zarobił prawie 700 milionów dolarów, przy 17 mi-
lionach kasztów. 

Do domu mieszkającego w Filadelfii psychia-
try, dr. Malcolma Crowe (Bruce Willis) i jego żony 

Anny (Olivia Williams) włamuje się niezrównowa-
żony psychicznie pacjent Vincent Gray, który oskar-
ża doktora o to, że nie potrafił udzielić mu pomocy. 
Strzela do niego, po czym odbiera sobie życie. 

Malcolm powoli dochodzi do siebie po zama-
chu. Jego uwagę zwraca przypadek ośmioletniego 
Cole'a Seara (Haley Joel Osment). Jest niezwykle jak 
na swój wiek rozwinięty, ma obsesję na punkcie żoł-
nierzyków i cierpi z powodu rozwodu rodziców. Ku 
swemu zdumieniu Malcolm odkrywa, że chłopiec 
posiadł tzw. szósty zmysł, potrafi wyobrazić sobie, 
co zdarzyło się w danym miejscu przed wielu laty, 
a także widzi i słyszy umarłych. Malcolm stopniowo 
zdobywa zaufanie chłopca i zaprzyjaźnia się z nim. 

Zakończenie filmu dla wielu widzów było szo-
kującą niespodzianką. Wielu oglądających wybrało 
się na film po raz drugi, próbując przyłapać reżysera 
na jakimś błędzie lub niekonsekwencji. Bezskutecz-
nie.

Pewnie nie wiesz...
Bruce Willis zarobił na tym filmie ponad 100 mln 

dolarów, choć gaża była niewielka i wynosiła ledwie 2 
mln.

Donnie Wahlberg do roli Vincenta Gray’a zrzucił 
prawie 20 kilogramów. 

W 2000 roku film na kasetach VHS i płytach DVD 
wypożyczyło 80 milionów ludzi 

Szósty zmysł
TV4 piątek 23.05

Bardzo poszukiwany człowiek

Rozgrywka 
wywiadów

Thriller szpiegowski na zawsze wejdzie do histo-
rii kina z racji ostatniego występu Philipa Seymoura 
Hoffmana, grającego głównego bohatera. To właśnie 
on wciela się w rolę szefa niemieckiej jednostki anty-
terrorystycznej Gunthera Bachamnna, prowadzące-
go śledztwo w sprawie niejakiego Issy Karpova. 

Młody muzułmanin, Czeczen, nielegalnie 
przedostał się z Rosji (gdzie był torturowany) do 
Niemiec, aby odebrać ogromny majątek pozosta-
wiony przez znienawidzonego przez niego ojca, 
byłego radzieckiego prominenta wojskowego. 

Istnieją podejrzenia, że wielomilionowy spadek 
posłuży na potrzeby terrorystów. Podczas prób 
ustalenia tożsamości tajemniczego przybysza, 
pojawiają się nurtujące pytania. Czy Issa Karpow 
jest ofiarą opresyjnego systemu czy może groź-
nym terrorystą, który szykuje śmiertelny atak. 
Rozpoczyna się dramatyczny wyścig z czasem, 
którego stawką może być międzynarodowe bez-
pieczeństwo. 

W ostatniej scenie filmu Hoffman wysiada 
z samochodu, zostawiając umieszczoną na tylnym 
siedzeniu kamerę. Przez kilka sekund widzimy go 
jeszcze przez szybę, jak z opuszczoną głową kroczy 
przed siebie. To symboliczny, przeszywający mo-
ment: wielki aktor żegna się z ekranem. .

Bardzo poszukiwany człowiek
TVP Kultura sobota 20.30

Pewnie nie wiesz...
Hoffman został znaleziony martwy, 

podobno z powodu przedawkowania 
narkotyków, w swoim apartamencie na 
Manhattanie, 2 lutego 2014 r., tydzień 
po premierze tego filmu. Heroina, ko-
kaina, amfetamina i benzodiazepina 
– psychoaktywny środek występujący 
w lekach na bezsenność. Taką mieszan-
kę wykryto podczas sekcji zwłok Philipa 
Hoffmana. Policja znalazła go ze strzy-
kawką w ramieniu, zaś w całym miesz-
kaniu było ponad 50 torebeczek zawie-
rających różne narkotyki.

to ciekawe

Na południu USA – w miejscu, gdzie wody Zatoki 
Meksykańskiej łączą się z Atlantykiem – znajduje się Flo-
rida Keys. To długi na 250 km łańcuch około 1700 wysp 
koralowych, który przyciąga rocznie ponad trzy miliony 
turystów, w tym najbogatszych Amerykanów (wyspy 
zamieszkuje około 80 tysięcy osób). Odbywają się tam 
ekstrawaganckie parady Fantasy Fest, podczas których 
obowiązuje tylko jedna reguła – dobra zabawa. 

Konsekwencją rosnącej popularności Florida Keys 
są coraz wyższe czynsze. Twórcy dokumentu rozmawia-
ją z ludźmi, którzy musieli wyprowadzić się ze swoich 
mieszkań. Znaleźli oni schronienie w prowizorycznych 
obozach na opuszczonej wyspie. Filmowcy ukazują też 
skutki globalnego ocieplenia zagrażające archipelagowi. 

Florida Keys: Archipelag bez tajemnic
Focus TV niedziela 20.50

Florida Keys: Archipelag bez tajemnic

Luksusy  
dla przyjezdnych

Kawa, herbata i kakao. Historia w filiżance

Czego się napijesz?
Dokument o historii kawy, herbaty i czekolady oraz o związa-

nych z nimi obyczajach. Twórcy filmu wyjaśniają, z jakich roślin 
przyrządza się popularne napoje oraz gdzie te rośliny były i są upra-
wiane. 

Będzie mowa o roli kawy, herbaty i czekolady w rozwoju Europy 
oraz o zmianach, jakie zaszły w przyzwyczajeniach Europejczyków. 
Dokument przedstawia historię odkrycia trzech roślin, następnie 
opracowania sposobu ich przygotowywania oraz o eksploatacji, któ-
ra jest związana z niewolnictwem, industrializacją i globalizacją.

Statystyczny Polak wypija 3 kg kawy rocznie, co oznacza 95 l 
napoju. Według badań Food Research Institute obecnie kawę pije 
w Polsce regularnie 70 proc. osób, a aż 50 proc. rozpoczyna dzień 
od filiżanki kawy.

Najwięcej kawy wypija się w Finlandii 12 kg, Norwegii 9,9 kg, 
Islandii 9 kg, Danii 8,7 kg, Holandii 8,4 kg, Szwecji 8,2 kg. We Wło-
szech przypada 5,9 kg na osobę, w Brazylii 5,8 kg na osobę.

 
Kawa, herbata i kakao. Historia w filiżance

TVP1 sobota 12.45
Twórcy serii zabierają widzów do rozsia-

nych po całym świecie zakładów, produku-
jących sprzęt i uzbrojenie dla żołnierzy oraz 
funkcjonariuszy służb ratowniczych. 

Zaglądamy do miejsc, w których po-
wstają m.in. hełmy balistyczne (chroniące 
przed fragmentami odłamków i pociskami 
z pistoletów), poduszkowce straży przy-
brzeżnej, snajperskie kombinezony masku-
jące czy nowoczesny sprzęt używany przez 
strażaków.

Osoby postronne zwykle nie mają dostępu 
do takich fabryk, jednak autorom programu 
udało się uzyskać zgodę na filmowanie. W po-
szczególnych odcinkach prezentują proces pro-

jektowania, produkcji i testowania różnych ele-
mentów wyposażenia.

W odcinku pierwszym zobaczymy produk-
cję kombinezonu sapera, karabinu szturmo-
wego Colt C7, motorówki Zodiac Hurricane, 
moździerza M252. 

W odcinku drugim: motolotni, podusz-
kowca, bluzy z kamuflażem CADPAT (kana-
dyjski kamuflaż cyfrowy, wykrycie z odległości 
200 m żołnierza w umundurowaniu CADPAT 
jest o 40 procent mniejsze niż żołnierza ubra-
nego w mundur szarozielony), przenośnego 
schronu wojskowego.

Fabryka broni
Focus TV sobota 21.50 odc. 1, 22.15 odc. 2

Fabryka broni

Podglądanie 
wojskowych 

tajemnic
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Dwaj starzy, zdziwaczeli bracia, magnaci finansowi, 
znudzeni życiem biznesmeni zastanawia się, czy sukces jest 
rezultatem indywidualnych predyspozycji, czy warunków 
społecznych. W końcu postanawiają się założyć. 

W wyniku intryg, ich młodszy, ambitny wspólnik, Louis 
Winthorpe III (Dan Aykroyd) trafia do nizin społecznych. 
W tym samym czasie mężczyźni zapewniają miejsce w za-
rządzie firmy włóczędze i drobnemu złodziejaszkowi Bil-
ly'emu Valentine (Eddie Murphy).

W efekcie doskonale wykształcony, ubrany i wychowany 
młody człowiek ląduje na ulicy, natomiast obdarty włóczęga 
staje się dyrektorem wielkiej firmy. Żaden nie rozumie, o co 
chodzi – pierwszy z nich załamuje się i nawet myśli o samo-
bójstwie, natomiast drugi szybko wczuwa się w rolę i zaczy-
na korzystać z życia. Kiedy jednak odkrywają intrygę dwóch 
staruszków z piekła rodem, postanawiają się zemścić.

Pewnie nie wiesz...
Komedia uznawana jest przez wielu fanów Eddiego Mur-

phy'ego za jego szczytowe osiągnięcie. 
W hotelu Westin w Filadelfii znajduje się restauracja o na-

zwie Winthorpe & Valentine, czyli dwóch głównych bohaterach 
tego filmu.

Podczas kręcenia filmu Jamie Lee Curtis mieszkała 
w mieszkaniu Marleny Dietrich na Manhattanie. Była wtedy 
w bliskim związku z wnukiem Marleny Dietrich, scenografem 
J. Michaelem Rivą .

Nieoczekiwana zmiana miejsc
TVN7 sobota 17.35

Szósty zmysł

Niezwykła 
znajomość

Pasjonujący thriller, który trzyma widza w na-
pięciu od pierwszej do ostatniej sceny. Odniósł fe-
nomenalny sukces finansowy na całym świecie, 
zarobił prawie 700 milionów dolarów, przy 17 mi-
lionach kasztów. 

Do domu mieszkającego w Filadelfii psychia-
try, dr. Malcolma Crowe (Bruce Willis) i jego żony 

Anny (Olivia Williams) włamuje się niezrównowa-
żony psychicznie pacjent Vincent Gray, który oskar-
ża doktora o to, że nie potrafił udzielić mu pomocy. 
Strzela do niego, po czym odbiera sobie życie. 

Malcolm powoli dochodzi do siebie po zama-
chu. Jego uwagę zwraca przypadek ośmioletniego 
Cole'a Seara (Haley Joel Osment). Jest niezwykle jak 
na swój wiek rozwinięty, ma obsesję na punkcie żoł-
nierzyków i cierpi z powodu rozwodu rodziców. Ku 
swemu zdumieniu Malcolm odkrywa, że chłopiec 
posiadł tzw. szósty zmysł, potrafi wyobrazić sobie, 
co zdarzyło się w danym miejscu przed wielu laty, 
a także widzi i słyszy umarłych. Malcolm stopniowo 
zdobywa zaufanie chłopca i zaprzyjaźnia się z nim. 

Zakończenie filmu dla wielu widzów było szo-
kującą niespodzianką. Wielu oglądających wybrało 
się na film po raz drugi, próbując przyłapać reżysera 
na jakimś błędzie lub niekonsekwencji. Bezskutecz-
nie.

Pewnie nie wiesz...
Bruce Willis zarobił na tym filmie ponad 100 mln 

dolarów, choć gaża była niewielka i wynosiła ledwie 2 
mln.

Donnie Wahlberg do roli Vincenta Gray’a zrzucił 
prawie 20 kilogramów. 

W 2000 roku film na kasetach VHS i płytach DVD 
wypożyczyło 80 milionów ludzi 

Szósty zmysł
TV4 piątek 23.05

Bardzo poszukiwany człowiek

Rozgrywka 
wywiadów

Thriller szpiegowski na zawsze wejdzie do histo-
rii kina z racji ostatniego występu Philipa Seymoura 
Hoffmana, grającego głównego bohatera. To właśnie 
on wciela się w rolę szefa niemieckiej jednostki anty-
terrorystycznej Gunthera Bachamnna, prowadzące-
go śledztwo w sprawie niejakiego Issy Karpova. 

Młody muzułmanin, Czeczen, nielegalnie 
przedostał się z Rosji (gdzie był torturowany) do 
Niemiec, aby odebrać ogromny majątek pozosta-
wiony przez znienawidzonego przez niego ojca, 
byłego radzieckiego prominenta wojskowego. 

Istnieją podejrzenia, że wielomilionowy spadek 
posłuży na potrzeby terrorystów. Podczas prób 
ustalenia tożsamości tajemniczego przybysza, 
pojawiają się nurtujące pytania. Czy Issa Karpow 
jest ofiarą opresyjnego systemu czy może groź-
nym terrorystą, który szykuje śmiertelny atak. 
Rozpoczyna się dramatyczny wyścig z czasem, 
którego stawką może być międzynarodowe bez-
pieczeństwo. 

W ostatniej scenie filmu Hoffman wysiada 
z samochodu, zostawiając umieszczoną na tylnym 
siedzeniu kamerę. Przez kilka sekund widzimy go 
jeszcze przez szybę, jak z opuszczoną głową kroczy 
przed siebie. To symboliczny, przeszywający mo-
ment: wielki aktor żegna się z ekranem. .

Bardzo poszukiwany człowiek
TVP Kultura sobota 20.30

Pewnie nie wiesz...
Hoffman został znaleziony martwy, 

podobno z powodu przedawkowania 
narkotyków, w swoim apartamencie na 
Manhattanie, 2 lutego 2014 r., tydzień 
po premierze tego filmu. Heroina, ko-
kaina, amfetamina i benzodiazepina 
– psychoaktywny środek występujący 
w lekach na bezsenność. Taką mieszan-
kę wykryto podczas sekcji zwłok Philipa 
Hoffmana. Policja znalazła go ze strzy-
kawką w ramieniu, zaś w całym miesz-
kaniu było ponad 50 torebeczek zawie-
rających różne narkotyki.
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Hobbit: niezwykła podróż
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To adaptacja bestsellerowej książki J. R. R. Tolkiena, 
wstęp do „Władcy Pierścieni”, opowieść pełna niezwy-
kłych wydarzeń i magicznych postaci, przedstawiająca 
odwieczną walkę dobra ze złem. 

Bohater Bilbo Baggins jak wszyscy hobbici nigdy nie 
pakuje się w niebezpieczne sytuacje i unika wszelkich 
przygód. Woli zdecydowanie spokojne, ustabilizowane 
życie. Ale pewnego poranka odwiedza go czarodziej Gan-

dalf i proponuje udział w przygodzie, jednak nie zdradza 
szczegółów. Chcąc nie chcąc Bilbo wyrusza w niezwykłą 
i niebezpieczną podróż wraz z trzynastoma krasnoludami. 
Ma za zadanie zgładzić smoka Smauga i odzyskać skra-
dzione przez niego skarby. Od samego początku czyha na 
śmiałków wiele niebezpieczeństw, którym muszą stawić 
czoło. Na drodze staną im olbrzymie trolle, gobliny, a tak-
że… Gollum.

Pewnie nie wiesz...
Film zarobił na całym świecie ponad miliard dolarów, 

kosztował 180 milionów.

Hobbit: niezwykła podróż
TVP2 niedziela 20.00

Wilk w owczej skórze

Bronić stada
Wilk Szary, syn charyzmatycznego wodza stada, 

nie garnie się do tego, aby zostać jego następcą. In-
teresują go: dobra zabawa, tańce i wycie do Księżyca 
z kolegami, szalone pościgi za owcami i wylegiwanie 
się na słonecznych polanach. Jednak pewnego dnia, za 
sprawą niefortunnego zaklęcia, jego beztroskie życie 
wywraca się do góry nogami. 

Pewny siebie wilczek budzi się... w owczej skórze. 
Jeżeli chce wrócić do dawnego życia, musi nauczyć się 
żyć wśród stada sympatycznych, ale strasznie rozbry-
kanych owieczek. Jednak kiedy nadejdzie niebezpie-
czeństwo, pokaże prawdziwą naturę i stanie w obronie 
wełnianych przyjaciół.

Wilk w owczej skórze
TV Puls2 sobota 20.00

Między nami wampirami

Kolega a Transylwanii
Trzynastoletni Tony od najmłodszych lat fa-

scynuje się wszystkim, co niesamowite. Nie strasz-
ne mu ani cmentarze, ani stare zamczyska. Kiedy 
rodzice zabierają go na wycieczkę do odległej Tran-
sylwanii, radość chłopca nie zna granic. Wszystko 
staje się jeszcze ciekawsze i zabawniejsze, gdy na 
miejscu Tony poznaje… prawdziwego wampira. 
Vigo, podobnie jak on sam, ma trzynaście lat i jest 
najbardziej rozrywkowym przedstawicielem swo-
jego gatunku. Od straszenia ludzi woli robienie im 
psikusów, a nad picie krwi przekłada smak soku 
z buraczków! Odtąd Tony i jego nowy kumpel 
wampirek przeżyją razem wiele zdumiewających 
przygód, odkryją sekret latających krów oraz po-
krzyżują złośliwe plany Pana Kołeckiego – niestru-
dzonego łowcy wampirów

Między nami wampirami
Super Polsat sobota 18.15

Robinson Crusoe

Rozbitek wśród zwierząt
Kolorową bezludną wyspę zamieszkuje niezwykle 

sympatyczna papużka – Wtorek. Ma wielu przyjaciół: 
kameleona, tapirzycę, wiekową kozę, dwa pangoliny, je-
żozwierza i... samicę zimorodka, w której nasz bohater 
skrycie się podkochuje! Ale papuga ma już dość kąpieli 
w oceanie i suszenia piór na złocistym piasku egzotycznej 
plaży. Pragnie zobaczyć świat! 

Pewnego dnia spotyka dziwne zwierzę, które chodzi 
na dwóch tylnych łapach i potrafi zrzucać skórę (czyli, 
tłumacząc na ludzki: zdejmować ubranie). To Robinson 
Crusoe, który po katastrofie statku został wyrzucony 
przez fale na brzeg wyspy. Zwierzaki, z początku nieufne 
wobec cudacznego przybysza, z czasem zaprzyjaźniają się 
z nim. Wkrótce Robinson i jego nowi przyjaciele połą-
czą siły, by stawić czoła niebezpieczeństwu, które zagrozi 
mieszkańcom wyspy.

Robinson Crusoe
TV Puls2 sobota 12.15
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Hanka Bielicka urodziła się 
w 1915 roku w miejscowości Ko-
nowka (obecnie Ukraina). Stu-
diowała romanistykę na Uniwer-
sytecie Warszawskim i aktorstwo 
w Państwowym Instytucie Sztu-
ki Teatralnej w Warszawie pod 
okiem Aleksandra Zelwerowicza.

- Zelwer nauczył mnie sztuki 
aktorskiej. Już w szkole uświado-
mił mi, że będę aktorką charak-
terystyczną. Z trudem wybijał 
mi z głowy myśl o operacji pla-
stycznej nosa. „Na to, żeby była 
pani aktorką, pani Bielicko, musi 
pani jeszcze popracować, ale ten 
nos już dziś wart jest miliony. 
Takiego kinola ze świecą szu-
kać” - wspominała słowa profe-
sora w jednym z wywiadów ar-
tystka.

- Tak naprawdę dał mi popa-
lić dopiero na trzecim roku. Prze-
jęta do granic recytowałam jakiś 
tragiczny monolog, gdy nagle 
Zelwerowicz ryknął: „Zabierz-
cie tego krokodyla ze sceny, bo 
umrę ze śmiechu!”. A potem jesz-
cze mnie dobił: „Gdyby przyszło 
Pani do głowy grać Ofelię, to ra-
dzę już w pierwszym akcie iść 
do zakonu, bo inaczej widzowie 

skonają ze śmiechu” - opowiada-
ła aktorka.

Na scenie zadebiutowała 
w 1939 roku w Teatrze na Pohu-
lance w Wilnie. Planowała wyje-
chać do Paryża na stypendium, 
jednak gdy dostała propozycję 
zagrania w „Obronie Ksanty-
py” Ludwika Morstina w wileń-
skim teatrze, za namową ojca 
28 sierpnia 1939 r. Bielicka wy-
jechała do Wilna. Być może ten 
wyjazd uratował jej życie, bo 
w czasie pierwszego wrześnio-
wego nalotu, bomba uderzyła 
w jej rodzinny dom, a całą rodzi-
nę wywieziono do Kazachstanu. 
Swojej roli w Ksantypie nie za-
grała, ale w okresie okupacji, gdy 
teatr w Wilnie wznowił swoją 
działalność, aktorka zagrała kilka 
ról w repertuarze lekkim: kome-
diach i farsach. Później przeszła 
do Teatru Dramatycznego w Bia-
łymstoku.

Od 1949 r. Bielicka grała 
w warszawskim Teatrze Współcze-
snym. Kreacje Bielickiej z tamtego 
kresu to m.in. postać Eugenii Rat-

nikowej w „Wieczorze Trzech Kró-
li” Williama Shakeaspeara, Miss 
Roberts w „Mieszczanach” Mak-
syma Gorkiego, Prezeski w „Pensji 
Pani Latter” Bolesława Prusa.

- Byłam we Współczesnym 
razem z Szaflarską, Mrozowską, 
Łapickim, moim mężem Du-
szyńskim. Myśmy ten teatr zakła-
dali. Zdecydowałam się jednak 
odejść do Syreny, bo wiedziałam, 
że dla takiej aktorki jak ja nie ma 
miejsca w teatrze dramatycznym 
- wspominała Bielicka.

W 1954 r. Ludwik Sempoliń-
ski zaproponował Bielickiej za-
granie roli w „Żołnierzu królowej 
Madagaskaru” w Teatrze Syrena. 
W ten sposób artystka związała 
się z teatrem, w którym wystę-
powała przez ponad 40 lat. Czę-
sto pojawiała się także na estra-
dzie, m.in. w kabaretach „Szpak”, 
„U Lopka”, „U Kierdziołka”.

Podczas występu w krakow-
skim kabarecie „Siedem kotów” 
w 1947 r. poznała Bogdana Brze-
zińskiego, który obiecał napisać 
coś specjalnie dla Bielickiej. Kil-

ka lat później stworzył postać 
Dziuni Pietrusińskiej - komen-
tującej paradoksy rzeczywisto-
ści sąsiedzkiej i ogólnospołecz-
nej „paniusi miejsko-wiejskiej 
z dość poważnie zmąconym po-
czuciem własnych korzeni”, jak 
scharakteryzował postać sam 
autor.

W tej roli bawiła publicz-
ność i słuchaczy radiowego 
„Podwieczorku przy mikrofo-
nie” przez 25 lat. Jako Dziunia 
wygłosiła ponad tysiąc mono-
logów. Charakterystyczny głos 
aktorki, który był przeszkodą 
przy obsadzaniu jej w wielu ro-
lach teatralnych, tutaj okazał się 
ogromnym atutem.

Bielicka znana była także ze 
swojego zamiłowania do kape-
luszy i torebek. Uczyniła z nich 
atrybut kreowanej przez sie-
bie Dziuni. Na przekórszarej 
rzeczywistości Hanka Bielicka 
nakładała kolorowe kapelusze, 
śmiała się i bawiła publiczność. 
Zawsze chciała, aby ludzie choć 
przez chwilę zapomnieli o wła-

snych kłopotach i uśmiechnęli 
się.

Zagrała w ponad 20 filmach 
i wielu serialach m.in. w „Za-
kazanych piosenkach” (1946), 
„Celulozie” (1953), „Cafe pod 
Minogą” (1959 ), „Małżeństwie 
z rozsądku” (1966), „Panu Woło-
dyjowskim” (1969).

Ostatnio zagrała w ekranizacji 
powieści Katarzyny Grocholi „Ja 
wam pokażę!”, który na ekranach 
polskich kin miał premierę w lu-
tym”.

ENCYKLOPEDIATEATRU.PL

kultura

Od 13 już lat musimy żyć bez niej 

Miliony złotych dotacji przekaże Ministerstwo 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Naro-
dowe Centrum Kultury jednostkom z wojewódz-
twa podlaskiego. Są wśród nich m. in. Teatr Lalki 
i Aktora i Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży. 

Jak podaje portal Wrota Podlasia, jest 
w tym gronie sześć placówek, które pro-
wadzi Urząd Marszałkowski. O szczegó-
łach tego "rozdania" poinformował na 
specjalnej konferencji prasowej marsza-
łek Artur Kosicki.    

Teatr Dramatyczny, Opera i Filharmo-
nia Podlaska (OiFP), Muzeum Rolnic-
twa w Ciechanowcu, Muzeum Podlaskie, 
Podlaski Instytut Kultury (PIK) i Książni-
ca  Podlaska  to instytucje, które będą re-
alizowały projekty kulturalne, edukacyjne 
i infrastrukturalne dzięki dotacjom przy-
znanym przez MKiDN oraz NCK. Łącz-
na wartość dofinansowania to 4  066 700 
zł ; a ta kwota prawdopodobnie jeszcze się 
zwiększy, bo rozstrzygnięcia ministerial-
nych konkursów, do których przystąpiły 
jednostki samorządu województwa cały 
czas trwają.

Marszałek Artur Kosicki podkreślał, że 
tak duża liczba pozytywnie zaopiniowa-
nych projektów, to przede wszystkim za-
sługa dyrekcji i pracowników podlaskich 
instytucji kultury. Dodał też, że zarząd 
województwa wspiera przedsięwzięcia 
kulturalne nie tylko z pieniędzy samorzą-
dowych, ale skutecznie poszukuje możli-
wości „na zewnątrz”.

- Staramy się racjonalnie prowadzić po-
litykę finansową, a to oznacza, że chcemy 
dobrze współdziałać z rządem, tak żeby 

tych   środków zewnętrznych pozyskiwać 
jak najwięcej – mówił Artur Kosicki.

Podlaski Instytut Kultury (do niedaw-
na WOAK)  dzięki dotacji wyremontuje 
zabytkową kamienicę przy ul. J. Kilińskie-
go Budynek zostanie przystosowany do 
potrzeb osób niepełnosprawnych. Zreali-
zuje też projekt „Blisko Chopina”m czyli 
cykl koncertów w mniejszych miejscowo-
ściach oraz inne przedsięwzięcia. 

Teatr Dramatyczny zakupi nowy sprzęt 
oświetleniowy i multimedialny. Będzie 

kontynuował digitalizację materiałów do-
kumentujących ponad 600 spektakli, któ-
re od 1944 roku były wystawiane na biało-
stockiej scenie.

Powstaną też spektakle -   m.in. 
przedstawienie skierowane do dzie-
ci ze spektrum autyzmu „Cicho .. sza” 
i przedstawienie w ramach programu 
„Niepodległa”.

Teatr otrzymał też dofinansowanie na 
czwartą edycję  swego sztandarowego pro-
jektu – festiwal  „Kierunek Wschód”, a tak-

że na kontynuację projektu edukacyjnego 
dla nauczycieli „Teatr!  Lubię to!”

Opera i Filharmonia Podlaska otrzy-
mała wsparcie na kontynuowanie prze-
prowadzki z ul. Podleśnej na ul. Odeską 
oraz warsztaty edukacyjne  „Tańcem do-
okoła świata”. To przedsięwzięcie skie-
rowane do przedszkolaków i uczniów 
klas I-IV z miejscowości, w których jest 
utrudniony dostępem do kultury.

Projekty  z ministerialnym dofinan-
sowaniem zrealizuje Muzeum Podlaskie 
w Białymstoku i Książnica Podlaska, m. in.  
na zajęcia dla uczniów i Dyskusyjne Kluby 
Książki.  

Jednym z większych tegorocznych be-
neficjentów pomocy MKiDN będzie Mu-
zeum Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa Kluka 
w Ciechanowcu

Zrealizuje wielki projekt, zakładający 
kontynuację prac przy budowie centralne-
go magazynu zbiorów wraz z częścią eks-
pozycyjną i centrum edukacyjnym. Mu-
zeum na ten cel otrzymało 2 mln 400 tys. 
( w podziale na dwuletni system finanso-
wania 2020r – 1 mln i 2021 r. – 1mln 400 
tys.)

- Będzie to chyba największy magazyn 
w Polsce, magazyn wzorcowy – informo-
wała Anna Wiśniewska, zastępca Dyrekto-
ra Muzeum Rolnictwa.

Muzeum otrzymało również dofinan-
sowanie w wysokości 45 000 zł na „XL 
Konkurs Gry na Instrumentach Paster-
skich im. Kazimierza Uszyńskiego”.

Regionalny Ośrodek Kultury w Łom-
ży otrzymał ministerialne "fundamenty" 
pod organizację kolejnych Dni Kultu-
ry Kurpiowskiej; Teatr Lalki i Aktora - 
na Międzynarodowy Festiwal Teatralny 
"Walizka" oraz mniejsze kwoty na zaku-
py wyposażenia.

Ministerialne fundamenty



Ponad 150 pań spotkało się z oka-
zji Dnia Kobiet w okazałej świetlicy 
wiejskiej w miejscowości Łady Polne 
w gminie Zambrów. Panów też było 
kilku, bo przecież ktoś musiał od-
dać hołd gospodyniom i wręczyć im 
kwiaty oraz upominki... Reprezen-
tantem połowy ludzkości "inaczej 
obleczonych" był m. in. Marek Olbryś, 
wicemarszałek województwa  podla-
skiego.

- Kobiety znaczą tak wiele 
wnosząc do życia polityczne-
go, gospodarczego, społeczne-
go swoją pracowitość, odpowie-
dzialność, wrażliwość. Z nimi 
wszystko działa, jak należy. 
Wiem, że to prawda, bo uzgod-
niłem to z żoną. Jak dowodzi 
przykład gminy Zambrów orga-
nizującej po raz drugi tak oka-
zale Dzień Kobiet, panie mają 
też potrzebę dzielić się swoim 
dorobkiem  i radością. Cieszę 
się, że samorząd województwa 
ma możliwość dofinansować 
tego rodzaju inicjatywy, czyli 
wspomagać lokalne społeczno-
ści w tworzeniu  świetlic wiej-
skich czy wspierani działalno-
ści Kół Gospodyń Wiejskich. 
Dzięki temu mogą w dobrych 
warunkach prezentować swoje 
dokonania, pasje, spotykać się 
z okazji świątecznych, wydarzeń 
społecznych ale też prywatnych 
- powiedział wicemarszałek Ma-
rek Olbryś.  

Podarunek dla Koła Go-
spodyń Wiejskich "Sąsiadki" 
od Urzędu Marszałkowskiego 
wręczył przewodniczącej Koła 
Barbarze Ładzie wspólnie z se-

natorem Markiem Adamem Ko-
morowskim wraz najserdeczniej-
szymi życzeniami.

- Dzień Kobiet w gminie Za-
mbrów odbywa się po raz drugi. 
Frekwencja jest bardzo dobra, 
są reprezentantki kół gospo-
dyń wiejskich, których działa 10 
w naszej gminie, są sołtyski, dy-
rektorki i przedstawicielki insty-
tucji  oraz organizacji, sąsiadki, 
przyjaciółki. To znaczy, że bardzo 
chcemy uczestniczyć w takich 
wydarzeniach - mówiła Barbara 
Łada. - Organizujemy spotkania 
karnawałowe, różnego rodzaju 
warsztaty, pogadanki. Chętnych 
nie brakuje, bo ludzie mają dość 
siedzenia na fotelach przed tele-
wizorem, a chcą rozmawiać - do-
dała Dorota Kos.

Jej mąż, wójt Jarosław Kos, 
zainicjował w ubiegłym roku ob-
chodzenie święta 8 marca na ska-
lę całej gminnej społeczności. 
Wraz Barbarą Ładą  pełnił hono-
ry gospodarza.             

- Przybywa nam co roku no-
wych świetlic. Chciałbym, aby 
one żyły tak, jak tu w Ładach 
Polnych, bo to dobry przykład 
jak sprawdzają się nasze inicjaty-
wy i jaką rolę mają Koła Gospo-
dyń Wiejskich. Bez kobiet świat 
byłby... W zasadzie nie byłoby 
w ogóle świata - stwierdził wójt 
Jarosław Kos.    

Dzień Kobiet w Ładach Po-
lnych rozpoczął się obiadem przy 
stołach zajmujących całą świetli-
cę. Kusiły na nich wspaniałe prze-
kąski, w wydzielonym kąciku cia-
sta. Organizatorzy przyznali, że 

nad przygotowaniami pracowały 
jednak głównie panie.     

- Koleżanki tu wokół wyglą-
dają przecudnie, jak na weselu. 
To że zaprzeczamy wizerunkowi 
"baby przy garach", to nie znaczy, 

że nie lubimy własnoręcznie coś 
gotować czy upiec - energicznie 
wyjaśniała Justyna Lutostańska 
ze Zbrzeźnicy. - Fajnie jest spo-
tkać się nawet w kuchni, pogadać, 
wymienić się przepisami, po-
narzekać na facetów Moim ma-

rzeniem, jest to abyśmy umiały 
zaszczepić to młodszym pokole-
niom, że nie ma nic piękniejszego 
niż się jednoczyć. W czasach, gdy 
"człowiek człowiekowi wilkiem" 
tym bardziej musimy pokazywać, 
że możemy być przyjaciółkami.               
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Biznes na 
obcasach

Koncert muzyki klasycznej, róże 
i tulipany, a także życzenia  z okazji 
Dnia Kobiet. Wszystko to znalazło się 
w programie dorocznego spotkania 
"Biznes na obcasach". Organizowane 
w początkach marca przez Centrum 
Obsługi Przedsiębiorców Urzędu Miej-
skiego w Łomży, spotkania w Parku 
Przemysłowym są okazją do przeka-
zania informacji dotyczących przed-
siębiorczości i biznesu prowadzonego 
przez kobiety.

- Wspieramy kobiety któ-
re chcą być aktywne. Budujemy 
społeczność na Facebooku ale 

zamierzamy również zbudować 
platformę internetową, pomoc-
ną w rozwoju własnego biznesu 
- wyjaśnia Małgorzata Demczuk- 
Gutowska, liderka ugrupowania 
Era Nowych Kobiet w Łomży.

Firmy prowadzone przez ko-
biety rozwijają się w wielu bran-
żach. W prowadzeniu działalności 
gospodarczej pomocne są tradycje 
rodzinne i własna wizja rozwoju.

- To dla mnie bardzo waż-
ne, że w prowadzeniu biznesu 
mam wsparcie ojca. Choć by-
wają między nami spory to po-
trafimy je rozwiązywać - mówi 
Monika Kurpiewska, dyrektor 
zarządzająca PHU Kurpiew-
ski.

Rozwój gospodarczy wspiera 
samorząd województwa podla-
skiego. O możliwościach skorzy-
stania z różnego rodzaju finan-
sowego wsparcia poinformowała 
Joanna Sarosiek, dyrektor depar-
tamentu Rozwoju Regionalnego 
Urzędu Marszałkowskiego w Bia-
łymstoku.

Życzeniom z okazji Dnia 
Kobiet towarzyszył koncert 
muzyki klasycznej i rozrywko-
wej. Przed publicznością wy-
stąpili Jakub Milewski, bary-
ton z Mazowieckiego Teatru 
Muzycznego i bas Piotr Lempa 
absolwent Politechniki Często-
chowskiej  i doktor w dziedzi-
nie sztuki.

Koncert, kwiaty i życzenia wszystko z okazji Dnia Kobiet na spotkaniu "Biznes na obcasach " w Łomży

Dzień Kobiet  
w gminie Zambrów

Barbara Łada 
przewodnicząca koła 
gospodyń wiejskich 
w Ładach Polnych 
z wicemarszałkiem 
Markiem Olbrysiem
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Meandry Losu – Powieść z nieznaną 
historią w tle, tom II, cz. 27 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 27 Tomu II, zaty-
tułowanego “Pod sowieckim butem”. 

Hannah, nieco zażenowana 
tym pojedynkiem słownym jej 
męża z rabinem, zdecydowała 
się napić herbaty.

- Spróbuj herbaty, Elian – ra-
bin pokręcił głową z dezaproba-
tą. – Coś mi się zdaje, że wysu-
wasz za daleko idące wnioski, 
bo przesłanki masz wątłe. Jakiś 
prosty chłop powiedział ci, że 
będzie wojna. No, może i kiedyś 
będzie. Tylko kiedy? Do wojny 
muszą być racjonalne powo-
dy. Jakie przesłanki przema-
wiają za wojną teraz? Bo Hitler 
musi zdążyć dojść do Moskwy 
przed zimą? To nie Napoleon, 
który miał koniki, armaty i ty-
siące piechoty. Dziś wojna jest 
zmechanizowana. Tanki, samo-
loty, samochody. Hitler może 
rozpocząć wojnę kiedy zechce. 
Tylko po co? Przecież Rosja 
to ogromny kraj. Ugrzęźnie 
tam. Rosji nie można pokonać 
– znów pokręcił głową. – Hi-
tler nie jest głupi, nie będzie się 
pchał w awanturę, której nie jest 
w stanie wygrać. Nawet gdyby 
opanował Rosję do Uralu, w co 
nie wierzę, to Syberii nie zawo-
juje. Niemcy zbyt wiele korzy-
ści odnoszą z tej współpracy 
z Sowietami, aby ją tak odrzu-
cić en bloc.

- A jeśli jednak zaatakują? – 
spytał Elian jakby ostatnim rzu-
tem na taśmę, widząc, że nie ma 
argumentów, aby przekonać ra-
bina.

- Nie zrobią tego, bo nie są 
głupi. Gdyby jednak coś takie-
go zrobili, kiedyś, za rok lub 
dwa – zastrzegł – to nasze po-
łożenie radykalnie się zmieni. 
Na gorsze. Hitler nas nienawi-
dzi. Z gorliwością neofity, moż-
na by powiedzieć. Nie wahał się 
rozprawić z Żydami w Niem-
czech, nie oglądając się na opi-
nię świata. Tutaj, na wschodzie, 
może być tylko gorzej. A my nie 
mamy dokąd uciekać. Anglia 
i Ameryka daleko – westchnął. 
– No, ale twoje wizje, Elianie, 

nie mają szansy się spełnić. 
Przynajmniej na razie – dodał. 
– Wypijmy za przyjaźń sowiec-
ko-niemiecką. W tym tylko na-
sza nadzieja.

- Pozwolę sobie odmówić 
spełnienia takiego toastu – wy-
cedził Wiernik. – Zresztą to tyl-
ko herbata.

- I do tego pewnie już zimna. 
- Nie do końca – zaprzeczy-

ła nie wtrącająca się dotychczas 
do rozmowy Hannah – upijając 
jej jeszcze trochę. 

Elian też w końcu podniósł 
filiżankę, wypijając wszystko 
duszkiem.

- Nie przekonałem więc rab-
biego – skonstatował ze smut-
kiem.

- Nie, bo nie miałeś argu-
mentów. To, co mówili jacyś 
chłopi, to stanowczo mało po-
ważne.

- A gdyby jednak zaatakowa-
li?

- To miej nas, Panie, w swo-
jej opiece! Tylko tyle mogę po-
wiedzieć.

- Teść chce, abym jak naj-
szybciej przywiózł Hannah 
i dziecko do Łomży.

- To znaczy, że dali się tobie 
przekonać. Najpierw rodzice, 
a potem teść. Na twoim miejscu 
nigdzie bym się nie ruszał. Jeśli 
wybuchnie wojna, a jestem zda-
nia, że nic takiego się nie wyda-
rzy, to uważam, że im mniejsze 
miasto, tym bezpieczniej. Po 
co więc pchać się do Łomży? 
Tu przynajmniej masz pracę. 
W mieście. I na wsi jakieś zaję-
cie od czasu do czasu.

Elian nagle wstał, a w ślad 
zanim Hannah, zadowolona ze 
słów rabina, bo nie miała żad-
nej ochoty wyjeżdżać teraz do 
Łomży. Uważała, podobnie jak 
rabin, że tu, w Stawiskach, jest 
im najlepiej. Elian był jednak 
rozczarowany rozmową z rabi-
nem i jego stanowczą odmową 
uznania jego racji. Uznał, że po-
winien wszystko przemyśleć na 
nowo i do Łomży może jednak 
się nie śpieszyć, mimo że pa-
miętał, co obiecał teściowi.

- Co pan, rabbi, zrobi z tą 
moją informacją? – spytał pa-
trząc Wassermannowi prosto 
w oczy.

- Jaką informacją? – rabin 
podniósł się z trudem. – Po-
patrz, stare kości, stare ciało 
i stare kłopoty – zauważył mimo 
woli. – Ta o wojnie to nie infor-

macja. To tylko wyłącznie twoje 
przypuszczenie, powiedzmy so-
bie uczciwie – przesylabizował 
– k o n f a b u l a c j a. Nie wi-
dzę więc powodu, aby kogokol-
wiek informować o twoim pry-
watnym zdaniu i straszyć ludzi. 
Przyszedłeś do mnie ze swoimi 
przemyśleniami w dobrej wie-
rze i wiedz, że to doceniam, ale 
z gruntu się z nimi nie zgadzam.

- Przykro mi to słyszeć – 
Wiernik uśmiechnął się słabo 
do gospodarza.

- Ja nie muszę, Elianie, brać 
za dobrą monetę wszystkiego 
z czym przychodzą do mnie 
ludzie. Ba, mogę ci nawet po-
wiedzieć, że nie powinienem 
tak robić. I tak nie robię. Jestem 
rabinem i odpowiadam za całą 
gminę. Z natury rzeczy muszę 
być sceptyczny i zawsze mieć 
swoje zdanie – poklepał Wier-
nika konfidencjonalnie po ra-
mieniu.

- Pozwolę sobie pozostać 
przy swoim. Dziękuję za herba-
tę. Mazeł tow!

- Mazeł tow! – Hannah 
przyłączyła się do słów Eliana, 
wkładając z powrotem Nata-
na do jego nosidełek. Wyszła 
pośpiesznie z pokoju w ślad za 
mężem, żegnając rabina z prze-
praszającym uśmiechem. 

- Mazeł tow! – odpowiedział 
im rabin, ciężko wzdychając. – 
Porywczy jednak ten młody 
Wiernik, a nie ma racji – szep-
nął do siebie.

Elian wyszedł na ulicę i do-
piero wtedy spojrzał na żonę. 
W jego oczach tliły się zło-
wróżbne ogniki. Przed domem 
rabina wolał jednak nie uze-
wnętrzać swojego wzburzenia. 
Bez słowa przejął syna od Han-
nah, zakładając sobie nosidełki 
na tors.

- Chodźmy jeszcze się 
przejść. Niech ochłonę w let-
nim powietrzu tego wieczoru –
zaproponował żonie.

- Myślałeś, że i rabin weźmie 
twoje przypuszczenia za dobrą 
monetę. I tu się rozczarowałeś. 

- Właściwie powinienem się 
z tym liczyć. A ja liczyłem … 
A niech to! Na co ja liczyłem?

- Na cokolwiek liczyłeś, wła-
śnie się przeliczyłeś, mój Wier-
niku – uśmiechnęła się do Elia-
na.

- I dobrze mi tak. W jednym 
mi pomógł podjąć decyzję. Nie 
jedziemy do Łomży. Zostajemy. 

- Innej decyzji w tej sprawie 
nie miałam zamiaru respektować 
od początku. I pewnie ta moja 
decyzja musi być dla ciebie dziw-
na. Nie chcę jechać do rodziców 
właśnie teraz, a przecież zawsze 
mnie do nich ciągnęło. 

Ruszyli przed siebie, aby da-
lej od okien rabina. 

- Skoro tak postanowiłaś, 
już jutro musisz wysłać do nich 
telegram, że nie przyjedziemy, 
podkreślając, że to ty tego nie 
chcesz. Zrobisz to jutro przed 
południem. Albo nie, poczekaj 
z tym do czwartku, bo nasi oj-
cowie gotowi jeszcze tu przy-
jechać, a trzeba im tam właśnie 
zostać, w Łomży. W zajęciu na 
powrót naszego domu prze-
cież im w tej sytuacji nie pomo-
gę. Muszą poradzić sobie sami. 
I w takiej chwili mnie tam nie 
będzie – Elian zamyślił się.

- To co mam im napisać?
- „Nie przyjeżdżamy – stop. 

– Chcę tu jeszcze zostać – stop. 
– Hannah”.

- Sprytnie, mój Wierniku – 
roześmiała się. – Jakkolwiek nie 
rozwinęłaby się sytuacja, bę-
dziesz mógł spojrzeć swojemu 
teściowi w oczy.

- Jeśli chodzi o mnie, możemy 
jechać chociażby jutro – oznajmił 
Elian widząc minę żony.

- Nie, ja tylko tak – przytu-
liła się do niego. – Prawdę mó-
wiąc, to wątpię czy masz rację. 
Oczywiście nie tak bezwzględ-
nie, jak nasz miły rabin Was-
sermann. Jeśli jednak nie masz 
racji, a mam nadzieję, że jej nie 
masz – podkreśliła z emfazą –  
przejażdżka do Łomży nie ma 
w tej chwili sensu. Tutaj mo-

żesz mieć stałe zajęcie, a tam 
siedziałbyś w salonie i czekał, 
wciąż bijąc się z myślami: ude-
rzą czy nie uderzą.

- Nieprawda – Wiernik za-
protestował gwałtownie, aby 
natychmiast ściszyć głos. – Atak 
będzie. Nie dam tylko głowy, że 
akurat w niedzielę, jak wydedu-
kował twój ojciec.

Poszli wzdłuż kościoła, na 
południe, w kierunku stawi-
skowskiego kirkutu. Dwoje lu-
dzi tak sobie bliskich, ale jednak 
nie do końca siebie rozumieją-
cych. Hannah, na co dzień twar-
do stąpająca po ziemi, nie chciała 
przyjąć do wiadomości, że w ich 
ustabilizowanym już, okupacyj-
nym życiu może coś radykalnie 
się zmienić. Elian z kolei, głębo-
ko przekonany, że zmiany na-
dejdą szybko, zastanawiał się co 
one mogą przynieść jemu i jego 
bliskim. Niby chciał zmian, któ-
re pozwoliłyby rodzinie odzy-
skać dom, ale z drugiej strony 
niepokoił się co te zmiany przy-
niosą jego bliskim i jemu same-
mu. Wiedział aż za dobrze, że 
Niemcy przynosili ze sobą inną 
cywilizację, niż Sowieci. Obser-
wował niemieckich żołnierzy 
już we wrześniu niemal dwa lata 
temu. Zadbanych, schludnych, 
ogolonych, pachnących, w do-
brze skrojonych i dopasowanych 
uniformach, ale butnych, bez-
względnych i podle traktujących 
Polaków, a też i jego pobratym-
ców, Żydów. Sam wtedy starał się 
jak najrzadziej wychodzić na uli-
ce. Teraz, jak przyjdą, zostaną na 
dłużej  niż tydzień czy dwa. Sta-
ną się panami życia i śmierci ich 
wszystkich.
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Duży sukces organizacyjny i eduka-
cyjny odnieśli organizatorzy Ogólno-
polskiego Turnieju Minikoszykówki 
chłopców „Łomżyńska Zima 2020”. 

To już 23. edycja znanego i  
popularnego wydarzenia spor-
towego, wyczekiwanego zawsze 
przez  młodych adeptów oraz tre-
nerów koszykówki mającej w pol-
skim sporcie swój dobry czas ( 8 
miejsce na mistrzostwach świa-
ta). 

Wysoki poziom gier, popisy 
umiejętności indywidualnych, 
entuzjastyczny doping widowni 
i kapitalna  atmosfera fair play to 
wyróżniki łomżyńskiego turnie-
ju. Dla organizatorów, czyli tre-
nerów z wieloletnim stażem, to 
także aspekt edukacyjny. 

"Uczestnicy podczas zawo-
dów nie tylko rywalizują ze sobą, 
nie tylko demonstrują i szlifują 
indywidualne umiejętności, ale 
również nawiązują nowe przy-
jaźnie i co najważniejsze, jak 
z przekorą mówią organizatorzy 
- zapominają o telefonach i ich 
wirtualnym świecie" - przekazują 
organizatorzy.

Tegoroczny turniej miał swoją 
myśl przewodnią. Było to uczcze-
nie pamięci niedawno zmarłego 
śmiercią tragiczną idola młodych 
koszykarzy Kobego Bryanta. 
Trenerzy organizujący imprezę 
zadbali w każdym szczególe, aby 
oddać cześć pamięci tego niepo-
wtarzalnego koszykarza poczy-
nając od 24 – sekundowych braw 
związanych z numerem na ko-

szulce KB, aż po elegancką i no-
woczesną grafikę umieszczoną na 
pamiątkowym zdjęciu i turniejo-
wej koszulce, którą otrzymał każ-
dy z uczestników.

W rywalizacji wzięło udział 7 
zespołów. Były to: MKS Prusz-
ków 2007, MKS Pruszków 2008, 
AK Młode Żubry Białystok, UKS 
Jeziorna Ełk, UKS Basket 47 Bia-
łystok, Warsaw Basketball War-
szawa i gospodarz turnieju UKS 
Łomża, drużyna złożona z za-
wodników Łomżyczki 10 i Dzie-
wiątki. Każdy zespół rozegrał 
sześć meczy.

Po trzydniowych zmaga-
niach najlepszym zespołem oka-
zał się zespół AK Młode Żubry 
Białystok, który jako jedyny ze-
spół wygrał wszystkie spotkania 
i z kompletem 12 punktów zajął 
I miejsce. Najlepszym zawodni-
kiem trzydniowych zmagań zo-
stał Gabriel Ignaciuk z Akademii 
Koszykówki Młode Żubry Bia-
łystok. Tytuł najlepszego obroń-
cy turnieju przyznano Oskarowi 
Dynek z MKS Pruszków 2008, 
a najlepszym rozgrywający został 
Jan Błądziński z Warsaw Basket-
ball Warszawa.

W tym roku Łomża wystawiła 
drużynę, która składała się z ko-
szykarzy dwóch klubów, które 
na co dzień rywalizują ze sobą. 
"Efekt nie był imponujący jeśli 
chodzi o wynik, ale to doświad-
czenie pokazuje, że taki ekspe-
rymenty należy przeprowadzać 
znacznie częściej, bo Łomża to 

małe miasto i żeby powalczyć 
o poważne ogólnopolskie trofea 
koszykarskie musi zmobilizować 
wszystkie siły. Trenerzy cieszy-
li się, że z każdym kolejnym me-
czem więź pomiędzy zawodni-
kami stawała się coraz bardziej 
zauważalna.

Wszyscy uczestnicy otrzyma-
li pamiątkowe medale, koszulki 
turniejowe, atrakcyjne upomin-
ki rzeczowe, puchary i dyplomy 
oraz zdjęcia. Przyznano też sze-
reg wyróżnień indywidualnych 
w postaci statuetek i nagród rze-
czowych ufundowanych przez 
Prezydenta Miasta Łomży. 

Turniej „Łomżyńska Zima 
2020” został zorganizowany 
przez Uczniowski Klub Sporto-
wy „Dziewiątka” pod patrona-
tem Towarzystwa Przyjaciół Zie-
mi Łomżyńskiej, przy znaczącej 
pomocy Szkoły Podstawowej nr 
9, Miejskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji w Łomży, a także Pre-
zydenta Łomży Mariusza Chrza-
nowskiego. 

XXIII OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ 
MINIKOSZYKÓWKI CHŁOPCÓW 
"ŁOMŻYŃSKA ZIMA 2020" o Puchar 
Prezydenta Łomży. 
Patronat: Towarzystwo Przyjaciół 
Ziemi Łomżyńskiej
klasyfikacja końcowa turnieju :
1.AK Młode Żubry Białystok,  
trenerzy Jakub Jakubiec, Sławomir 
Starzak
2.Warsaw Basketball Warszawa,  
Marcin Waśkiewicz 

3.MKS Pruszków 08,  Tomasz 
Kwasiborski, Janek Pakuła
4.UKS Basket 47 Białystok,   Marcin 
Puciłowski
5.UKS Jeziorna Ełk,  Artur Borzeński
6.MKS Pruszków 07,  Daniel 
Jastrzębski, Janek Pakuła
7. UKS Łomża, Dariusz Węgrowski, 
Andrzej Wojtkowski
WYRÓŻNIENIA INDYWIDUALNE
Najlepsi w poszczególnych 
zespołach
PIOTR ONYSZKO (MKS Pruszków 07)
IGOR JANKOWSKI (MKS Pruszków 
08)
MATEUSZ SOCZYŃSKI (Warsaw 
Basketball Warszawa)
NIKODEM GREK (UKS Jeziorna Ełk)
DAWID JAKUBIEC  (AK Młode Żubry 
Białystok)
RYSZARD KONOPKO  (UKS Basket 47 
Białystok)
DAWID NIEDZIAŁKOWSKI  (UKS 
Łomża)
Zawodnik na medal
MIKOŁAJ LEWANOWSKI (MKS 
Pruszków 07)
OSKAR DYMEK (MKS Pruszków 08)
MARCIN MELON (Warsaw Basketball 
Warszawa)
DOMINIK GOŁĄBEK (UKS Jeziorna 
Ełk)
KRZYSZTOF KOSTRO  (AK Młode 
Żubry Białystok)
PAWEŁ RYTEL  (UKS Basket 47 
Białystok)
DOMINIK GÓRSKI  (UKS Łomża)
I PIĄTKA TURNIEJU CHŁOPCÓW:

GABRIEL IGNACIUK (AK Młode 
Żubry Białystok)
MACIEJ PIOTROWSKI (Warsaw 
Basketball Warszawa)
ADAM WOJCIECHOWSKI (MKS 
Pruszków 08)
KRYSTIAN IWANIUK (UKS Basket 47 
Białystok)
GRACIAN ZYSKOWSKI (UKS Jeziorna Ełk)
NAJWSZECHSTRONNIEJSZY 
ZAWODNIK TURNIEJU:
GABRIEL IGNACIUK (AK Młode 
Żubry Białystok)
NAJLEPSZY ROZGRYWAJĄCY 
TURNIEJU:
JAN BŁĄDZIŃSKI (Warsaw 
Basketball Warszawa)
NAJLEPSZY OBROŃCA TURNIEJU:
OSKAR DYMEK (MKS Pruszków 08)
Konkursy
DRUŻYNOWY  KONKURS RZUTÓW 
WOLNYCH
1.WARSAW BASKETBALL 
WARSZAWA 24 pkt.
INDYWIDUALNY KONKURS 
SPRAWNOŚCIOWY
1.SOCZYŃSKI MATEUSZ (Warsaw 
Basketball Warszawa)
2.SAWICKI MATEUSZ (UKS Basket 47 
Białystok)
3.BŁĄDZYŃSKI JANEK (Warsaw 
Basketball Warszawa)
KONKURS 3 – 2 – 1 
1.KLIM JAKUB (UKS Basket 47 
Białystok)
2.ZAPORSKI MATEUSZ (MKS 
Pruszków 08)
3.GÓRSKI DOMINIK (UKS Łomża)

Wiktor tym razem trzeci 
Wiktor Kosowski, zawodnik klubu UKS Return Łomża działającego przy III Li-
ceum Ogólnokształcącym  w Łomży zajął 3 miejsce w Ogólnopolskim Turnieju 
Klasyfikacyjnym Kadetów w Chorzowie. 

Jak informuje trener utalentowanego tenisisty Tomasz Waldziński, 
Wiktor w pierwszym meczu w trzech setach pokonał Wasyla Maka-
renko z Ukrainy 4/6 6/1 6/4, a następnie 6/3 6/4 - Aleksandra Buxa 
z Krakowa. W półfinale zawodów nasz tenisista 5/7 3/6 uległ Zinovi-
jowi Nahirniakowi (pierwszy tenisista do lat 16 na Ukrainie), który 
zwyciężył  w całym turnieju pokonując 6/1 6/1 Jakuba Włodarczyka 
z Andrychowa. 

W zawodach zagrało 26 tenisistów a organizatorem imprezy było 
Starochorzowskie Centrum Sportu "Sokół".

Koszykarska Łomżyńska 
Zima 2020 
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RÓŻNE/SPRZEDAM
Pilnie sprzedam dwa nowe fabrycz-
nie fotele typu uszak. Fotele nie 
były używane. Cena okazyjna. Tel. 
798 765 984.

Sprzedam kanapę + dwa fotele, stolik 
pod telewizor – matowy ciemny, roz-
kładana ława oraz kino domowe. An-
tena naziemna. Tel. 506 202 343.

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

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

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

NIERUCHOMOŚCI
Sprzedam gospodarstwo rolne nie-
daleko Łomży lub wydzierżawię sie-
dlisko oraz sprzedam działkę nad 
jeż. Białoławka na Mazurach. Tel. 
727 490 070.

Wynajmę lokal 100 m2 w centrum 
miasta ul. Pana Tadeusza 11. Tel. 
798 471 790.

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. Łagody, ga-
raż 36 m2 z kanałem 95 tys. zł ul. Po-
znańska 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 piwnice). 
Mieszkanie po generalnym remoncie, 
do zamieszkania. Cena 349 tys. do ne-
gocjacji. Tel. 505 474 596.

USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE
Szpachlowanie, malowanie, panele 

podłogowe i inne prace wykończe-
niowe. Tel. 791 538 893.

Układanie kostki brukowej z materia-
łu własnego i powierzonego. Projekt 
GRATIS. Doświadczenie, szybko i so-
lidnie. Tel. 602 520 783.

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

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

Usługo hydrauliczne PLUMBER Sobo-
ciński Sławomir: instalacje CO, insta-
lacje wodno-kanalizacyjne, montaż 
urządzeń sanitarnych, kotłowanie 
(olejowe, gazowe, węglowe), kolekto-
ry słoneczne, pełen zakres usług. Tel. 
516 376 389.

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

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

USŁUGI FINANSOWE
E-dyt biuro rachunkowe, Edyta Soko-
łowska -  twoja pewność w rozlicze-
niach 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. Pru-
sa 14 lok.75. Tel. 86 2190 900.

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

Multi Serwis. Serwis 
komputerowy i RTV, 
sprzedaż  sprzętu 
komputerowego. 
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 ANTYCE-
LULITOWY (WYŁĄCZNIE DLA KOBIET). 
Tel.532 282 383.

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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Pełną gamę wrażeń przyniosła wi-
dzom i telewidzom TVP Sport gala  
Knockout Boxing Night 10 w Łomży. 
Była pięściarska sztuka na wysokim 
poziomie, były zwalające z nóg ciosy, 
zaskakujące zmiany sytuacji , emocje, 
a także ogromne kontrowersje. Rela-
cja z wydarzeń na ringu ma na stronie 
internetowej TVP Sport tytuł: "Skan-
dal w Łomży. Szokujące zwycięstwo 
Artura Szpilki".

Oto fragmenty tej relacji Pa-
tryka Prokulskiego: 

"Na ga gali Gala KnockOut 
Boxing Night #10 w Łomży Ar-
tur Szpilka po 10 latach wrócił 
do kategorii junior ciężkiej. Polak 
wygrał z Siergiejem Radczenką, 
lecz był to efekt skandalicznego 
werdyktu sędziów.

Szpilka rozpoczął walkę od 
natarcia na Radczenkę. Polak sta-
rał się wywierać presję i szukać 
kombinacji na twarz i korpus ry-
wala. Jednak w pierwszej rundzie 
to Ukrainiec zadał najgroźniejszy 
cios, posyłając lewy sierp, który 
dosięgnął twarzy Szpilki.

Drugie starcie to odwrotność 
pierwszego. Nacierał Radczenko 
i to on wyprowadzał więcej cio-
sów, lecz najmocniejszy strzał 
wyprowadził Szpilka,  W trzeciej 
rundzie Szpilka wylądował na 
deskach, przyjmując mocny pra-
wy. Po liczeniu Szpilka wciąż był 
w odwrocie. 

Mijały kolejne minuty. 
Szpilka starał się przyjmować 
ciosy na gardę, lecz co chwilę 
uderzenia Radczenki lądowa-

ły na jego korpusie lub głowie. 
Piąta runda. Polak znów opusz-
cza ręce i przyjmuje lewy sierp, 
po chwili kombinację prawy-
-lewy. Mimo, że Ukrainiec 
powtarzał te same schematy, 
wciąż udawało mu się znaleźć 
drogę do celu. Pod koniec star-
cia Szpilka znów wylądował 
na deskach. Po pięciu rundach 
było jasne nie tylko, że przegry-
wa ten pojedynek, ale także że 
nie ma recepty na odwrócenie 
jego losów. W ósmej rundzie 
Szpilka trafił mocnym prawym 
sierpem, ale zaraz przyjął kom-
binację trzech ciosów. Przed 
dwiema ostatnimi rundami 
było jasne, że Polak może wy-
grać tylko przed czasem.

Początek dziewiątego starcia 
zaczął się dobrze dla naszego re-
prezentanta. Dwa mocne podb-
ródkowe wstrząsnęły Radczenką, 
jednak po chwili Ukrainiec znów 
przejął inicjatywę. Pod koniec run-
dy Szpilka był bliski wylądowania 
na deskach po raz trzeci. Zbierał 
kolejne ciosy w narożniku, lecz 
z niewiadomych powodów sędzia 
przerwał starcie i uratował Polaka.

W ostatniej rundzie Szpilka 
zmartwychwstał i wydawało się, 
że może być bliski posłania na de-
ski rywala. Ukrainiec przyjął spo-
ro mocnych ciosów, ale udało mu 
się dotrwać do ostatniego gon-
gu. Ostatnia runda nie powin-
na jednak przyćmić obrazu całej 
walki. Radczenko był stroną do-

minującą i chyba nawet partner-
ka naszego pięściarza czuła, że to 
Ukrainiec zostanie lada moment 
ogłoszony zwycięzcą. Sędziowie 
dopuścili się jednak ogromnego 
skandalu, orzekając wygraną Po-
laka (95:93, 95:92, 94:94)".

"Skandal, kryminał, parody-
ści, wydurnili się" - takie określe-
nia pod adresem pracy austriac-
kich arbitrów padały ze strony 

relacjonujących walkę w TVP 
Sport Piotra Jagiełły i Sebastiana 
Szczęsnego. Tęgiej miny nie miał 
także Artur Szpilka komentujący 
wynik  Zadeklarował od razu, że 
jego rywal zasłużył z pewnością 
na rewanż. Słowa przeprosin do 
widzów skierował dyrektor TVP 
Sport marek Szkolnikowski. 

Na szczęście we wcześniej-
szych pojedynkach widzowie 
mieli sporo emocji "lepszej pró-
by". W starciu Fiodora Czerka-
szyna z Patrickiem Mendy'm 
było nawet zakończenie przed 
czasem i pierwsze w karierze 
ciemnoskórego Brytyjczyka lą-
dowanie na deskach.

- Kilka dni temu otrzyma-
łem polskie obywatelstwo. Je-
stem bardzo dumny i dzię-
kuję za wsparcie - powiedział 
bokser o polskich i ukraińskich 
korzeniach, wielka nadzieja na 
mistrzowskie osiągnięcia w wa-
dze średniej.

W pozostałych walkach Ka-
mila Bednarek pokonał  Iwana 
Muraszkina z Białorusi, Przemy-
sław Zyśk z Ostrołęki z Wasy-
lem Kurasowem - Paweł Stępień 
z Geardem Ajetoviciem. 

Bokserski „kryminał” w Łomży.  
Ale w wykonaniu sędziów  



23sporty walki

Naprzód, w tym lesie i w  Kinie 
Millenium nie zaśnie nikt na 
filmowych hitach 
Repertuar 13 – 19 marca 
Piątek 13 marca 
Duża sala: Naprzód – godz. 15:00 
i 17:00; Zieja  - godz.  19:00; W lesie 
dziś nie zaśnie nikt - godz. 21:00.  
Mała sala: Turu. W pogoni za sławą 
– godz. 14:30; Najświętsze serce - 
godz. 16:30; Nędznicy - godz. 18:30; 
Sala samobójców. Hejter - 20:30.  

Sobota 14 marca
Duża sala: Naprzód – godz. 10:00, 
12:00, 14:30 i 17:00; Zieja  - godz.  
19:00; W lesie dziś nie zaśnie nikt - 
godz. 21:00.  
Mała sala: Turu. W pogoni za sławą – 
godz. 10:30 i 14:30; Najświętsze ser-
ce - godz. 16:30; Nędznicy - godz. 
18:30; Sala samobójców. Hejter - 
20:30.  

Niedziela 15 marca 
Duża sala: Naprzód – godz. 10:00, 
12:00, 14:30 i 17:00; Zieja  - godz.  
19:00; W lesie dziś nie zaśnie nikt - 
godz. 21:00.  
Mała sala: Turu. W pogoni za sławą – 
godz. 10:30 i 14:30; Najświętsze ser-
ce - godz. 16:30; Nędznicy - godz. 

18:30; Sala samobójców. Hejter - 
20:30.  

Poniedziałek 16 marca
Duża sala: Naprzód – godz. 15:30 
i 17:30; Zieja  - godz.  19:00; W lesie 
dziś nie zaśnie nikt - godz. 20:00.  
Mała sala: Turu. W pogoni za sławą 
– godz. 14:30; Najświętsze serce - 
godz. 16:30; Nędznicy - godz. 18:30; 
Sala samobójców. Hejter - 20:30.  

Wtorek 17 marca  
Duża sala: Naprzód – godz. 15:30 
i 17:30; Zieja  - godz.  19:00; W lesie 
dziś nie zaśnie nikt - godz. 20:00.  
Mała sala: Turu. W pogoni za sła-
wą – godz. 14:30; Najświętsze ser-
ce - godz. 16:30; Nędznicy - godz. 

18:30; Sala samobójców. Hejter 
- 20:30.  

Środa 18 marca 
Duża sala: Naprzód – godz. 15:30 
i 17:30; Zieja  - godz.  19:00; W lesie 
dziś nie zaśnie nikt - godz. 20:00.  
Mała sala: Turu. W pogoni za sławą 
– godz. 14:30; Najświętsze serce - 
godz. 16:30; Nędznicy - godz. 18:30; 
Sala samobójców. Hejter - 20:30.  
Czwartek 19 marca
Duża sala: Naprzód – godz. 15:30 
i 17:30; Zieja  - godz.  19:00; W lesie 
dziś nie zaśnie nikt - godz. 20:00.  
Mała sala: Turu. W pogoni za sławą 
– godz. 14:30; Najświętsze serce - 
godz. 16:30; Nędznicy - godz. 18:30; 
Sala samobójców. Hejter - 20:30.  

Adam Kownacki i jego kibice 
muszą odłożyć na nieokreślony 

czas marzenia o pierwszym tytule 
mistrza świata wszechwag dla 

Polski. Pochodzącego z Konarzyc 
boksera  pokonał  "Nordycki 

koszmar", czyli Robert Helenius 
z Finlandii. Po walce, w mediach 

społecznościowych swoich przeprosił 
swoich kibiców, że ich zawiódł.  

Walka, która miała być dla 
"BabyFace" kolejnym krokiem 
do rywalizacji o najwyższe lau-
ry w zawodowym boksie, stała 
się koszmarem w kilkadziesiąt 
zaledwie sekund czwartej run-
dy pojedynku. Przez pierwsze 
trzy oglądać można było to, co 
w poprzednich: Adam Kownac-
ki poruszający się na ringu tylko 
w przód i strzelający lewymi pro-
stymi w głowę wyższego od sie-
bie Fina i całymi seriami uderzeń 
w korpus. Ważący tego dnia nie-
co ponad 120 kilogramów "Ba-
byFace" parł do przodu,  "Nordic 
Nightmare" odgryzał się poje-
dynczymi,  choć groźnymi ude-
rzeniami. Wydawało się jednak, 
że Fin nie może przetrwać nawał-
nicy.

Co stało się na początku 
czwartej rundy, trudno wytłu-
maczyć. W każdym razie  pierw-
szym sygnałem, który zmroził 
serca ekipy w narożniku Adama 
Kownackiego, jego żony Justy-
ny (trudno będzie zapomnieć 
telewizyjne ujęcie, gdy z przera-
żeniem odwraca oczy od ringu) 
i tysięcy kibiców w czerwonych, 
specjalnych koszulkach firmo-
wych Polaka wypełniających 
Barclays Center, była chwila, gdy 

przyklęknął on na kolano w na-
rożniku ringu. Sędzia zakwalifi-
kował to jako potknięcie i naka-
zał tylko przetarcie rękawic.   

To był jednak początek końca. 
Kilkanaście sekund później He-
lenius trafił Kownackiego, oszo-
łomionego wcześniejszą sytuacją  
potężnym ciosem w twarz. "Ba-
byFace" padł na ring, a jego żona 
Justyna odwróciła wzrok z prze-
rażeniem. Miała, niestety, trafną 
intuicję. Adam Kownacki nie dał 

się wyliczyć, wstał, ale nogi miał 
zupełnie miękkie. Fin "zwietrzył 
krew" i uszył do ataku. Tej lawi-
ny ciosów Adam Kownacki już 
by nie przetrwał, ale sędzia prze-
rwał walkę.

Łomżyniak doznał pierwszej 
porażki w zawodowej karierze. 
Niezwykle bolesnej, bo przed 
czasem, a jednym z największych 
jego atutów była do tej pory 
nadludzka odporność na ciosy 
(rekord wagi ciężkiej z Chrisem 
Arreolą) . Jak stwierdzili komen-
tujący walkę dla Polsatu Sport 
Andrzej Kostyra i Maciej Misz-
kin, to "bokserska sensacja roku".  

Portal Onet przytacza słowa 
Adama Kownackiego po walce 
i opinie amerykańskich eksper-

tów: "- To nie była moja noc. To 
trudny sport, a dzisiejszej nocy 
nie wszystko poszło po mojej 
myśli. To była dobra nauka. Wró-
cę do pracy – stwierdził Kownac-
ki w rozmowie po walce z amery-
kańskim dziennikarzem.

"Helenius oszołomił Kow-
nackiego. Barclays Center było 
pełne kibiców z Polski" - zaczy-
na artykuł amerykański portal 
boxingscene.com. "Fin wykonał 
wiele niecelnych uderzeń i przed 
nokautem wyglądał nawet na wy-
czerpanego. Kownacki podniósł 
się z desek, ale nie miał już szans 
na odpowiedź. Sędzia zakończył 
pojedynek w czwartej rudzie, 
choć Polak był wtedy na nogach” 
- zauważyli eksperci.

Sędziowie Frank Lombar-
di (29-28) i Benoit Roussel 
(29-28) w dwóch z pierwszych 
trzech rund ocenili, że lepszy 
był Kownacki. Sędzia Steve 
Weisfeld (30-27) każdą z tych 
trzech rund ocenił na korzyść 
boksera z Polski. Portal o tema-
tyce bokserskiej podkreśla, że to 
Kownacki był faworytem więk-
szości ekspertów do zwycięstwa 
w tej walce".

 Gdyby Adam Kownacki wy-
grał z Robertem Heleniusem, 
miałby otwartą drogę do walki 
z Andy Ruizem, a może nawet już 
o tytuł WBA. Po porażce, droga 
na szczyt stała się dla łomżyń-
skiego "BabyFace" znacznie dłuż-
sza i bardziej kręta. 

Koszmarna noc Adama Kownackiego 
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