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Dzieląc się radością 
płynącą z Misterium 
Zmartwychwstania Pań-
skiego, składamy wszyst-
kim mieszkańcom Wo-
jewództwa Podlaskiego 
najserdeczniejsze życze-
nia, aby mimo wielkich 
trudności, które przeży-

wamy, każdy nasz dom wypełniło radosne święto-
wanie, wypełnione wiarą w zwycięstwo: miłości nad 
cierpieniem i życia nad śmiercią.

Niech ciepło rodzinnego szczęścia, nie tylko 
ogrzeje nas, na ten inny od wszystkich dotychczaso-
wych – świąteczny czas, ale będzie również źródłem 
naszej mocy i siły na przetrwanie tych trudnych dni, 
które nas jeszcze czekają.

Pełni ufności w nieustającą opiekę naszego Pana 
Jezusa Chrystusa, z całą mocą, zakrzyknijmy więc 
głośno – Wesołego Alleluja!

ARTUR KOSICKI
Marszałek Województwa Podlaskiego

MAREK OLBRYŚ 
Wicemarszałek Województwa Podlaskiego

STANISŁAW DEREHAJŁO 
Wicemarszałek Województwa Podlaskiego

WIESŁAWA BURNOS
Członek Zarządu Województwa Podlaskiego

MAREK MALINOWSKI
Członek Zarządu Województwa Podlaskiego 

Przeżywamy szczególny czas. Nie tylko litur-
gicznie, ale także historycznie. Czas Pandemii. Te 
święta będą szczególne. Liturgicznie będziemy 
przeżywać je w domu, rodzinnie. 

Religia chrześcijańska ma charakter nie tylko 
kościelny, wspólnotowy, ale tak jak religia żydow-
ska, ma głównie charakter rodzinny. Chrystusa 
przeżywa się w rodzinie, spożywając wspólne śnia-
danie, wspólny obiad - będąc razem. Interesując się 
życiem drugiego człowieka. Naszego brata, żony, 
naszego dziecka, syna, czy córki. 

Wydawało nam się wcześniej, że doskwiera nam 
brak czasu. Niestety otrzymaliśmy tego czasu być 
może więcej niż potrzebujemy. I ten czas musimy 
spożytkować aby rozwinąć się duchowo lub też 
umocnić nasze rodziny, a niekiedy nawet odnaleźć 
wspólny język. 

Historia daje nam ten czas byśmy byli bliżej nas 
samych, odkrywali w naszym życiu Boga. Cieszymy 
się i radujemy, że Chrystus zmartwychwstał! Niech 
On zmartwychwstanie też w Waszych rodzinach. 
Być może w wielu rodzinach zapomniano o Bogu. 
Są takie domy, w których brakuje nawet krzyża na 
ścianie. Warto zastanowić się, aby ten krzyż i Bóg 
powrócił do naszych domów. 

Wielu z nas chciało się rozwijać, robić karierę 
i pieniądze... Nagle to wszystko prysnęło jak bańka 
mydlana. Zostają jednak pewne wartości, które są 
fundamentalne. I tą wartością dla nas, Drodzy Bra-
cia i Siostry, jest Chrystus, który zmartwychwstał. 
To on w Świętą Noc Zmartwychwstania skruszył 
więzy śmierci i jako zwycięzca wyszedł z otchła-
ni. Dopiero teraz, gdy znamy doświadczenie Jego 
męki, śmierci i zmartwychwstania, lepiej słyszymy 
słowa, które wypowiadał, jaśniej rozumiemy znaki, 
których dokonywał oraz pełniej odkrywamy zna-
czenie Chleba, który nam zostawił.

Niech Chrystus zmartwychwstały, Wam Dro-
dzy Diecezjanie błogosławi. Tym, którzy na co 
dzień mieszkają na terenie naszej diecezji, ale też 
tym, którzy powrócili i zapewne długie tygodnie 
pozostaną na terenie naszej diecezji, naszego kraju. 

Niech Wam wszystkim Bóg, który zmartwych-
wstał błogosławi. 

+ JANUSZ STEPNOWSKI
WASZ BISKUP

Drodzy diecezjanie, ale też 
drodzy goście przebywający 

u rodzin z naszej diecezji!
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Kto się w opiekę odda Panu 
Swemu, a całym sercem szczerze 
ufa Jemu,

Śmiele rzec może: Mam 
obrońcę Boga, nie przyjdzie na 
mnie żadna straszna trwoga.

Ciebie On z łowczych obieży 
wyzuje i w zaraźliwym powie-
trzu ratuje. 

Drodzy! 
My kapłani katedralni szcze-

gólnie boleśnie przeżywamy fakt 
pustki w naszej świątyni. A rów-
nocześnie z miłości do Was wo-
łamy: zostańcie w domach i tam 
się módlcie śledząc uroczysto-
ści w mediach. Ksiądz Biskup 
udzielił do odwołania dyspensę 
od obowiązku niedzielnej i świą-
tecznej Mszy Świętej. Zachęca-
my do udziału każdego dnia we 
Mszy Św. z katedry łomżyńskiej 
o godz. 12.00 transmitowanej na 
żywo w Telewizji  NAREW i Ra-
diu Nadzieja.

W Wielki Czwartek Msza 
św. Krzyżma będzie odprawio-
na o godz. 10.00 i transmitowa-
na przez Telewizję Narew i on-
line będzie łączyć duchowo ze 

wspólnotą Kościoła łomżyńskie-
go. Od Wielkiego Czwartku do 
Wielkiej Soboty każdego dnia 
będzie transmisja nabożeństwa 
o godz.17.00. Wszystkie Msze 
św. jak i nabożeństwa odbywać 
się będą bez udziału ludu do od-
wołania. Pamiętajmy, że w wiel-
ki Piątek obowiązuje post ścisły. 
Nie będzie w katedrze tradycyj-
nego poświęcenia pokarmów w 
Wielką Sobotę. Prosimy by gło-
wa każdej rodziny uczyniła to 
przy świątecznym stole. O Re-
zurekcji Niedzieli Zmartwych-
wstania Pańskiego o godz. 6.00  
zawiadomią całą Łomżę kate-
dralne dzwony, relację z Mszy 
Świętej przeprowadzi na żywo 
Telewizja Narew. Zapraszamy 
także na transmisję nabożeństwa 
o godz.12.00. Te święta przeżyj-
my tylko w gronie najbliższych 
uczestnicząc w uroczystościach 
poprzez media. Niech nie za-
braknie lektury Pisma Świętego i 
wspólnej modlitwy. 

Przy tej okazji pragniemy 
przestrzec, abyście nie czytali i 
słuchali żadnych objawień wizji 
prywatnych poza tymi, które za-
twierdził Kościół jak Fatima czy 
Orędzie o Miłosierdziu Bożym 
św. Faustyny. Całej reszty uży-
wa w tym trudnym czasie dia-
beł, by budzić strach, poczucie 
winy i oddalać od Boga. Wszyst-
ko jedno, jaki ksiądz czy świecki 
je propaguje. W każdym czasie 
chrześcijanin nosi w sercu pokój 
Jezusa i żyje z ufnością w dobroć 
i miłosierdzie Boga. 

Katedra będzie otwarta dla 
wiernych poza nabożeństwa-
mi. Kapłani pełni będą dyżury w 
konfesjonale. W tym tygodniu do 
czwartku będziemy spowiadać w 
godz. od 7.00 do 8.30; od 10.00 
do 11.30 i po południu w godz. 
od 16.00 do 18.30. a od czwartku 
w godz. od 7.00 do 9.00 i po połu-
dniu w godz. od 14.00 do 16.30. 
Przypominamy, że w sytuacji 
gdy dla wielu osób przystąpie-

nie do spowiedzi sakramentalnej 
jest nieosiągalne zawsze mamy 
możliwość usposobienia duszy 
do stanu łaski przez wzbudzenie 
w sobie aktu żalu doskonałego, 
który zawiera w sobie zamiar wy-
spowiadania się jak najszybciej 
będzie to możliwe bez obawy za-
rażenia się. Katechizm Kościo-
ła Katolickiego objaśnia, że „żal, 
który wypływa z miłości do Boga 
miłowanego nade wszystko, jest 

nazywany żalem doskonałym. 
Taki żal odpuszcza grzechy po-
wszednie. Przynosi on także 
przebaczenie grzechów śmiertel-
nych, jeśli zawiera mocne posta-
nowienie przystąpienia do spo-
wiedzi sakramentalnej, gdy tylko 
będzie to możliwe” (nr 1452). 
Uczestnicząc poprzez media we 
Mszy św. mamy też możliwość 
przyjęcia Komunii św. duchowej. 
Za tydzień transmisja Mszy św. z 
katedry o godz. 12.00. 

W łączności z Biskupem Ja-
nuszem serdecznie dziękujemy 
wszystkim za dojrzałe i odpowie-
dzialne stosowanie się do zarzą-
dzeń. Żywimy nadzieję, że obec-
na sytuacja przeżywana przez 
nas wszystkich w duchu wiary, 
przyniesie dobre owoce w życiu 
całej wspólnoty Kościoła. Prosi-
my wszystkich, aby nie ustawali 
w wysiłku duchowego łączenia 
się ze Zbawicielem, a cierpie-
nia, których teraz szczególnie 
doświadczają, zechcieli składać 
Panu Bogu jako duchową ofiarę 
w intencji zatrzymania epidemii 
i odnowy duchowej społeczeń-
stwa. Ufamy, że im bardziej zmo-
bilizujemy się jako społeczeń-
stwo do przezwyciężenia kryzysu 
sanitarnego, tym szybciej i z tym 
większą radością zgromadzimy 
się wokół ołtarzy w naszych ko-
ściołach, by dziękować Bogu za 
dar nowego życia. Pamiętamy o 
Wszystkich na różańcu o godz. 
20.30 odmawianym przed Naj-
św. Sakramentem w Katedrze i 
o taką modlitwę każdego dnia 
w Państwa domach i rodzinach 
prosimy. 

Na czas przeżywania najważ-
niejszych Tajemnic naszej Wiary 
życzę Czytelnikom, byśmy mogli 
jak najszybciej WSZYSCY, cali 
i zdrowi odnaleźć się w naszej 
kochanej katedrze, by wspólnie 
Bogu podziękować za ocalenie i 
umocnienie naszej wiary. Alleluja. 

KAPŁANI KATEDRALNI

świąteczny czas
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Zamiast celebracji Misterium Paschalnego w świątyni, mo-
dlitwa w zaciszu swojego domu. Zamiast spotkań z bliskimi przy 
świątecznym stole, płaskie jak talerz obrazy w ekranach, a w nich 
nad wyraz znane głosy. W tym roku Święta Wielkiej Nocy będą zu-
pełnie inne. Ale jednak przepełnione nadzieją. Nadzieją na powrót 
do życia, które znamy. 

- Wyludniły się nasze ulice, opustoszały kościoły. Po raz pierw-
szy od czasu wojny nie będziemy mogli celebrować wspólnie Litur-
gii Paschalnej. Przestraszyliśmy się i zagubiliśmy – mówił kilka dni 
temu papież Franciszek.

Wielki Tydzień, którego centrum stanowi Triduum Paschalne 
otwiera Niedziela Palmowa. Jak podkreśla Rzecznik Episkopatu, 

chociaż liturgia Niedzieli Palmowej koncentruje się wokół Męki 
Pańskiej, to jest ona również zapowiedzią zmartwychwstania, zwy-
cięstwa nad śmiercią i nowego życia, które symbolizują palmy. 

- To dla nas czas nadziei i pocieszenia w tej trudnej sytuacji – 
dodaje.

Przygotowywane palmy w tym roku nie zapełniły świątyń, a za-
miast tego pojawiały się w mediach społecznościowych, tworząc 
wirtualną procesję. Wykonane z materiałów dostępnych w domu 
stanowiły namiastkę „normalności” i duchowej wspólnoty. 

Samotna męka,  
śmierć i zmartwychwstanie 

Te święta przeżyjmy tylko 
w gronie najbliższych  

– apelują kapłani Katedry

Własnoręcznie wykonywane palmy w tym roku  
powstawały w domowym zaciszu. Pojawiały się nie w świątyniach,  

a w  mediach społecznościowych jak ta Gabrysi
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Biskup Łomżyński Janusz 
Stepnowski wydał dekret 
w sprawie duszpasterstwa 
w czasach epidemii. To już kolejny 
dokument Biskupa Łomżyńskiego, 
w którym biskup przypomina 
o ograniczeniu liczby osób do 5 
podczas celebracji w Kościele, 
jak również przedłuża dyspensę 
od obowiązku uczestnictwa 
w niedzielnej i świątecznej Mszy 
Świętej aż do odwołania.

W dekrecie Biskup Janusz 
zwraca również uwagę na ce-
lebracje Wielkiego Tygodnia 
i Triduum Paschalnego. Wszyst-
kie obrzędy w tych dniach mają 
się odbywać wewnątrz świątyni 
oraz przy zachowaniu ograniczeń 
w liczbie uczestników. Nie bę-
dzie tradycyjnego błogosławień-
stwa pokarmów w kościołach, 
natomiast biskup rekomenduje 
wiernym błogosławienie pokar-
mów w ramach liturgii domowej 
według załączonego formularza. 
Biskup Stepnowski przypomina 
też, że ze względu na szczegól-
ne okoliczności w czasie Tridu-
um Paschalnego można udzielać 
wszystkim, a nie tylko chorym, 
Komunii świętej zawsze, gdy o to 
poproszą.

Publikujemy obszerne frag-
menty:

DEKRET
w sprawie duszpasterstwa w stanie 
epidemii

Mając na uwadze Dekre-
ty Kongregacji Kultu Bożego 
i Dyscypliny Sakramentów «In 
tempore Covid -19» z dnia 19 
marca 2020 roku i «In tempore 
Covid-19 (II)» z dnia 25 mar-
ca 2020 roku, „Wskazania Pre-
zydium Konferencji Episkopatu 
Polski dla biskupów odnośnie do 
sprawowania czynności liturgicz-
nych w najbliższych tygodniach” 
z dnia 21 marca 2020 roku oraz 
biorąc pod uwagę „Rozporzą-
dzenie Ministra Zdrowia z dnia 
24 marca 2020 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie ogło-
szenia na obszarze Rzeczypo-
spolitej Polskiej stanu epidemii” 
(Dz. U. poz. 522) i „Komunikat 
Przewodniczącego Konferen-
cji Episkopatu Polski w związku 
z kolejnym ograniczeniem liczby 
uczestników zgromadzeń” z dnia 
24 marca 2020 roku, zarządzam 
co następuje:

SPRAWOWANIE SAKRAMENTÓW
Od dnia 25 marca w każdej 

Mszy Świętej lub w innych cele-
bracjach może uczestniczyć mak-
symalnie do 5 osób, nie licząc 
osób sprawujących posługę (por.  
www.gov.pl). Zatem oprócz ka-
płanów i kilku niezbędnych usłu-
gujących, mają to być w pierwszej 
kolejności osoby zamawiające 
intencję mszalną. Na drzwiach 
kościołów trzeba wywiesić sto-
sowną informację, przekazując ją 
wiernym także drogą interneto-
wą. Jeśli przewidziano Mszę św. 
koncelebrowaną, to w celu umoż-
liwienia uczestnictwa w niej 
przedstawicielom rodzin zama-
wiających każdą z intencji należy 
rozważyć odprawienie osobnych 
celebracji. Jeśli grupa osób chcą-
cych uczestniczyć w Eucharystii 
nieznacznie przekroczy dozwo-
loną cyfrę 5 osób, można zachę-
cić wiernych do poczekania na 
Mszę św., która zostanie odpra-
wiona zaraz po tej, na którą przy-
szli. Praktyka ta nie jest możliwa 

w dniach Triduum Paschalnego. 
W kościołach, w których istnieje 
poważna trudność wyegzekwo-
wania ograniczonej liczby uczest-
ników liturgii należy rozważyć 
ewentualność sprawowania Mszy 
św. sine populo. Poza liturgią ko-
ścioły winny pozostawać w ciągu 
dnia otwarte umożliwiając wier-
nym modlitwę i przystąpienie do 
sakramentu pokuty.

1. Ograniczenie liczby uczest-
ników zgromadzenia do 5 osób 
obowiązuje również podczas li-
turgii pogrzebowej. W liczbie tej 
nie mieści się celebrans, mini-
strant czy pracownicy firmy po-
grzebowej.

2. W trosce o zdrowie i odpo-
wiedzialność za innych, zwłasz-
cza za starszych, pamiętajmy 
o możliwości skorzystania z dys-
pensy od obowiązku niedzielnej 
i świątecznej Mszy Świętej, któ-
rej udzieliłem do dnia 29 marca 
2020 roku, a którą przedłużam 
niniejszym dekretem aż do od-
wołania (por. Dekret Biskupa 

Łomżyńskiego z dnia 12 marca 
br.N.224/B/2020).

3. Korzystających z dyspensy 
zachęcam do osobistej i rodzin-
nej modlitwy oraz uczestnictwa 
w nabożeństwach transmitowa-
nych za pośrednictwem mediów 
elektronicznych.

Sprawowanie sakramentu po-
jednania i pokuty:

Przypominam o unikaniu 
wszelkich nadużyć związanych 
z sakramentem pokuty i pojed-
nania.

Należy udostępnić wiernym 
numer telefonu i adres mailowy, 
poprzez który można umówić się 
z duszpasterzem na indywidual-
ną spowiedź.

Duszpasterze winni zacho-
wać dyspozycyjność wobec wier-
nych, którzy zwrócą się z prośbą 
o spowiedź.

Spowiedź winna mieć miejsce 
w osobnych pomieszczeniach, 
umożliwiających sprawowanie 

Dekret biskupa łomżyńskiego 
Janusza Stepnowskiego  

Dokończenie na str. 4

Z okazji Świąt 
Zmartwychwstania 
Pańskiego A.D. 2020 proszę 
przyjąć najserdeczniejsze 
życzenia świąteczne, a 
w tym trudnym dla nas 
wszystkich czasie w związku 
z epidemią „COVID-19”, 
niech Zmartwychwstały 
Chrystus umacnia w nas 
wiarę, nadzieję i miłość, a w 
znaku pustego grobu napełni 
pokojem i ufnością w naukę 
Pana.

MAREK ADAM KOMOROWSKI 
SENATOR RP

Właściciele i pracownicy  
BTS Szymańscy
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sakramentu z zachowaniem większej od-
ległości między penitentem a  spowiedni-
kiem, lub – w razie takiej niemożliwości 
– w często dezynfekowanych otwartych 
konfesjonałach.

Osoby, które nie mają możliwości 
przystąpienia do spowiedzi, należy po-
uczyć o  praktyce aktu żalu doskonałego 
i konieczności przeżycia sakramentu po 
ustaniu przeszkody.

Po ustaniu epidemii we wszystkich pa-
rafiach zorganizować należy spowiedzi pa-
rafialne.

4. Pamiętając o zakazie odwiedzania 
osób będących w kwarantannie domowej, 
wiernym, którzy indywidualnie o to po-
proszą, należy udzielać Komunii św. poza 
liturgią.

WIELKI TYDZIEŃ I ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE
Wielki Czwartek

Msza św. Krzyżma będzie odprawio-
na w Katedrze Łomżyńskiej o godz. 10:00 
bez udziału ludu i duchowieństwa. Za-
pewnimy transmisję on-line, dzięki któ-
rej będzie można się łączyć duchowo ze 
wspólnotą prezbiterium Kościoła łomżyń-
skiego. (…). Uroczysta Msza Święta dla 
wszystkich kapłanów, połączona z  odno-
wieniem przyrzeczeń kapłańskich, odpra-
wiona zostanie po ustaniu stanu epidemii.

Msza św. Wieczerzy Pańskiej
Msze św. odbywają się w katedrze, 

w kościołach parafialnych, w kościołach 
rektorskich. Wspólnoty zakonne mogą 
celebrować misteria w swoich kaplicach – 
publicznych i prywatnych – ale bez udzia-
łu osób z zewnątrz.

Obmycie nóg należy pominąć.
Należy pominąć procesję do ciemnicy 

na zakończenie uroczystości. Najświętszy 
Sakrament pozostawiamy w tabernaku-
lum.

Z powodu stanu pandemii Stolica 
Apostolska zezwala kapłanom w tym dniu 
na odprawienie Mszy św. sine populo.

Liturgia Męki Pańskiej w Wielki 
Piątek

Nabożeństwo może odbywać się bez 
udziału ludu.

W modlitwie powszechnej należy 
uwzględnić dodatkową intencję. 

Podczas Adoracji Krzyża pocałunek 
należy zastąpić pokłonem.

Według uznania proboszcza bądź rek-
tora kościoła można przygotować skrom-
ny grób z miejscem na wystawienie Naj-
świętszego Sakramentu do indywidualnej 
adoracji, ale bez procesyjnego przeniesie-
nia Najświętszego Sakramentu.

Ojciec Święty Franciszek zatwierdził 
propozycję, aby zbiórka na Ziemię Świętą 
w roku 2020 została przeniesiona na nie-
dzielę 13 września, w okolicy święta Pod-
wyższenia Krzyża Świętego.

Wielka Sobota
Z powodu przepisów administracyj-

nych, nie jest możliwa tradycyjna forma 
błogosławieństwa pokarmów w Wielką 
Sobotę. Rekomendujemy wiernym błogo-
sławienie pokarmów w ramach liturgii do-
mowej, podczas śniadania wielkanocnego, 
którego może dokonać ojciec, matka bądź 
inny członek rodziny, według załączonego 
formularza.

Wigilia Paschalna
Zgodnie z wytycznymi Stolicy Apo-

stolskiej może być sprawowana wyłącznie 
w kościołach katedralnych i parafialnych. 
Zezwalam na sprawowanie tej liturgii 
w Diecezji Łomżyńskiej także w kaplicach 
prywatnych i publicznych z zachowaniem 
obowiązujących przepisów.

Liturgia musi być sprawowana we-
wnątrz budynku.

W ramach Liturgii Światła – zamiast 
przygotowania i poświęcenia ogniska na-
leży tylko zapalić paschał i wykonać Exul-
tet.

Liturgia chrzcielna musi być ograni-
czona tylko do poświęcenia wody i od-
nowienia przyrzeczeń chrzcielnych. Nie 
udziela się sakramentu chrztu św.. Pomija 
się też aspersję.

Na zakończenie Liturgii nie ma proce-
sji rezurekcyjnej.

Niedziela Zmartwychwstania
Należy zrezygnować z procesji rezurek-

cyjnej w poranek Wielkanocny. Zamiast 
procesji rezurekcyjnej zaleca się, aby cele-
brans na zakończenie liturgii udzielił błogo-
sławieństwa Najświętszym Sakramentem.

Ze względu na szczególne okoliczno-
ści w czasie Triduum Paschalnego można 
udzielać wszystkim, a nie tylko chorym, 
Komunii świętej zawsze, gdy o to poproszą.

ZASADY OGÓLNE
1. Jak widzimy epidemia koronawiru-

sa nie zmniejsza się lecz narasta. Jeszcze 
raz proszę o rozwagę i podtrzymywanie 
na duchu naszych parafian. Również nam 
samym nie wolno się zniechęcać. Św. Pa-
weł pisze: „Przeto oddani posługiwaniu 
zleconemu nam przez miłosierdzie, nie 
upadamy na duchu” (2Kor 4,1). Potrze-
bujemy siebie nawzajem. Zachowajmy 
więc kontakt w modlitwie i przez słowo 
wsparcia dzięki rozmowom telefonicz-
nym lub internetowo. Módlmy się razem, 
w ramach zespołu duszpasterskiego, Li-
turgią Godzin, Różańcem lub Koronką 
do Miłosierdzia Bożego. Czas, który stał 
się wolny od spotkań grup duszpaster-
skich, dużej ilości celebracji oraz zaanga-
żowania rekolekcyjnego, niech wypełni 
lektura i medytacja.

2. Dziękuję za transmisje Mszy św., za-
równo przez media elektroniczne, jak też 
online. Dziękuję za cenne inicjatywy kon-
ferencji, katechez i rekolekcji organizowa-
nych oraz prowadzonych w Internecie. Po-
jawia się u naszych wiernych sporo pytań 
natury duchowej i egzystencjalnej, na któ-
re oczekują odpowiedzi. Może warto napi-
sać do nich list i opublikować go na stro-
nach parafialnych. Tym bardziej, że mamy 
w przestrzeni publicznej dużo niepokoją-
cych, nieprawdziwych informacji opartych 
o tzw. objawienia prywatne. Mogą one 
wywoływać niepokój czy panikę. Naszym 
zadaniem jest przedstawianie wykładu ka-
tolickiej wiary, także pod tym względem. 
Należy zwrócić uwagę na osoby potrzebu-
jące z terenu parafii w celu zapewnienia im 
wsparcia i pomocy materialnej.

3. Serdecznie dziękuję kapłanom za ich 
posługę w niełatwych okolicznościach epi-
demii, a wszystkim wiernym za dojrzałe 
i odpowiedzialne stosowanie się do zarzą-
dzeń. Żywię nadzieję, że obecna sytuacja 
przeżywana przez nas wszystkich w duchu 
wiary, przyniesie dobre owoce w życiu ca-
łej wspólnoty Kościoła. Proszę wszystkich, 
aby nie ustawali w wysiłku duchowego łą-
czenia się ze Zbawicielem, a cierpienia, 
których teraz szczególnie doświadczają, 
zechcieli składać Panu Bogu jako ducho-
wą ofiarę w intencji zatrzymania epidemii 
i odnowy duchowej społeczeństwa.

Ufam, że im bardziej zmobilizujemy 
się jako społeczeństwo do przezwycię-
żenia kryzysu sanitarnego, tym szybciej 
i z tym większą radością zgromadzimy się 
wokół ołtarzy w naszych kościołach, by 
dziękować Bogu za dar nowego życia.

Ogarniam wszystkich modlitwą i z ser-
ca błogosławię.

+JANUSZ STEPNOWSKI
BISKUP ŁOMŻYŃSKI

MODLITWA PRZED UROCZYSTYM 
POSIŁKIEM W NIEDZIELĘ 

ZMARTWYCHWSTANIA 
PAŃSKIEGO

Ojciec rodziny lub przewodniczący zapa-
la świecę umieszczoną na stole i mówi: Chry-
stus zmartwychwstał. Alleluja.

Wszyscy odpowiadają:  Prawdziwie 
zmartwychwstał. Alleluja.

Wszyscy czynią znak krzyża. Następnie ktoś 
z uczestników odczytuje tekst Pisma Świętego.

Bracia i siostry, posłuchajcie słów święte-
go Pawła Apostoła do Tesaloniczan:    „Za-
wsze się radujcie, nieustannie się módlcie. 
W Każdym położeniu dziękujcie, taka jest 
bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie 
względem was.” (1 Tes 5, 16-a

albo

Bracia i siostry, posłuchajmy słów 
Ewangelii według świętego Mateusza: „Je-
zus powiedział do swoich uczniów: „Nie 
troszczcie się zbytnio i nie mówicie: co bę-
dziemy  jeść? co będziemy pić? Przecież Oj-
ciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego 
potrzebujecie. Starajcie się naprzód o kró-
lestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to 
wszystko będzie wam dodane.” (Mt 6, 31 
ab.32b-33)

Po odczytaniu tekstu przewodniczą-
cy mówi:  Módlmy się tak, jak nas nauczył 
Zmartwychwstały Pan: Ojcze nasz, któryś 
jest w niebie… (wszyscy wspólnie odmawia-
ją modlitwę Pańską).

Ojciec rodziny lub przewodniczący 
mówi: Pomódlmy się za zmarłych: Wieczny 
odpoczynek racz im dać Panie…

Wszyscy:  a światłość wiekuista niech im 
świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecz-
nym. Amen.

Ojciec rodziny lub przewodniczący 
mówi: Módlmy się. Z radością wysławiamy 
Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim 
zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom 
przy łamaniu chleba. Bądź z nami, kie-
dy z wdzięcznością będziemy spożywać te 
dary; obdarz naszą rodzinę i wszystkich 
ludzi swoim błogosławieństwem i przyj-
mij nas kiedyś jako biesiadników w Twoim 
królestwie. Który żyjesz i królujesz na wieki 
wieków.

Wszyscy: Amen.

Po posiłku ojciec rodziny lub przewodni-
czący mówi: Uczniowie poznali Pana. Alleluja

Wszyscy: Przy łamaniu chleba. Alleluja.

Ojciec rodziny lub przewodniczący 
mówi: Módlmy się: Boże, źródło życia, napeł-
nij nasze serca paschalną radością i podobnie 
jak dałeś nam pokarm pochodzący z ziemi, 
spraw, aby zawsze trwało w nas nowe życie, 
które wysłużył nam Chrystus przez swoją 
śmierć i zmartwychwstanie i w swoim miło-
sierdziu nam go udzielił. Który żyje i króluje 
na wieki wieków.

Dekret biskupa łomżyńskiego Janusza Stepnowskiego  



5świąteczny czas

Gdyby Tygodnik Narew istniał 100 
lat temu, jego wydanie na Wielki 
Tydzień w 1920 roku  otwierałaby 
ilustracja z uroczystości Niedzieli Pal-
mowej w Łomży. Radosnego święta 
mieszkańców dziękujących Bogu za 
odzyskaną Polskę. Kilka miesięcy 
później łomżyniacy i ich sąsiedzi z po-
bliskich miejscowości oddawali krew 
za swoją Polskę w walce z bolszewic-
kim najazdem.

Gdyby był rok 1940, wydanie 
polskiego pisma w Łomży nie by-
łoby możliwe, a Wielkanoc była 
świętowana bardzo powściągliwie 
pod sowiecką okupacją. Nawet 
jednak wtedy nie zabrakło święco-
nych ukradkiem palm i pokarmów. 
A jawnie i uroczyście wśród pol-
skich żołnierzy we Francji i w in-
nych miejscach, gdzie już szykowa-
li się, aby do ojczyzny wrócić.

W roku 1950 Wielkanoc przypa-
dła w czasach "stalinowskiej nocy", 
ale w Polsce w kościołach byli wierni 
z palemkami i koszyczkami ze świę-
conym. Rok 1970 to nadal "komu-
na", ale już coraz bardziej bezsilna 
wobec wiary i tradycji.

Nie mamy wątpliwości, że 
w 1990 roku Tygodnik Narew 
(gdyby juz się ukazywał) w Wiel-
kim Tygodniu nie byłby na pierw-
szych stronach pełen zachwytów 
nad demokratycznymi przemiana-

mi i gospodarką rynkową, ale ra-
czej mienił się kurpiowskimi pal-
mami.

Mamy rok 2020. Wiele rzeczy 
nowych, o których nie śniło się jesz-
cze w roku 1990,  wprowadziliśmy 
do swojego życia. Wiele tradycji jest 
wypieranych przez nowoczesność. 
Ale od kilkunastu lat podczas Pal-
mowej Niedzieli towarzyszymy na-
szym Czytelnikom  w procesjach 
z palami w Łysych czy Zbójnej. 

Tym razem jednak jest inaczej. 
Świat ogarnęła choroba. Proce-
sja z księdzem biskupem Januszem 
Stepnowskim przeszła tylko przez 
opustoszałą Katedrę. W Wielką So-
botę nie powędrujemy do świątyń 
z koszyczkami wypełnionymi pokar-
mami symbolizującymi nowego  ży-
cie i dostatek. Chwały Zmartwych-
wstania nie ogłosimy na rezurekcjach 
wśród tysięcy wiernych.

Niektórzy z nas będą w te 
dni zupełnie sami, niektórzy tyl-
ko w niewielkim kręgu bliskich. 
Bądźmy jednak tym bardziej ra-
zem. Przede wszystkim w myślach 
i modlitwach, ale też dzięki tej do-
kuczliwej czasami nowoczesności 
telefonów oraz internetowych ko-
munikatorów. Bądźmy razem, bo 
przecież inaczej nas nie będzie.

Dlatego w tych trudnych cza-
sach oddajemy w Państwa ręce 

nietypowe wydanie Tygodnika 
Narew. W dużej części wypełniają 
gazetę materiały związane z reli-
gijnym wymiarem świąt.  Modli-
twy, psalmy, czytania i Ewange-
lie głoszone w czasie Triduum 
Paschalnego oraz świątecznej 
Niedzieli i Poniedziałku. Mamy 
nadzieję, że temu skrócony "pod-
ręcznik" pomoże brać jeszcze 
bardziej czynny udział w uroczy-
stościach obserwowanych w tele-
wizji i internecie czy transmito-
wanych w radiu.                            

Skorzystaliśmy ze strony:  ht-
tps://niezbednik.niedziela.pl/li-
turgia/; prowadzonej przez Wy-
dawnictwo Pallotinum.

Wielki Czwartek, 
Msza Wieczerzy Pańskiej
Czytanie z Księgi Wyjścia

Pan powiedział do Mojżesza 
i Aarona w ziemi egipskiej: «Mie-
siąc ten będzie dla was początkiem 
miesięcy, będzie pierwszym mie-
siącem roku! 

Powiedzcie całemu zgroma-
dzeniu Izraela tak:

„Dziesiątego dnia tego miesią-
ca niech się każdy postara o ba-
ranka dla rodziny, o baranka dla 
domu. 

Ciąg dalszy na str. 6

Wielkanoc 2020. Czas, w którym  
powinniśmy być z dala od siebie,  

a zarazem tak blisko jak nigdy  

Niedziela Palmowa 2020. Procesja z ks. biskupem Januszem Stepnowskim 
przeszła tylko przez opustaszałą Katedrę



6 www.narew.info

Jeśliby zaś rodzina była za mała 
do spożycia baranka, to niech się 
postara o niego razem ze swym 
sąsiadem, który mieszka najbliżej 
jego domu, aby była odpowiednia 
liczba osób. Liczyć je zaś będzie-
cie dla spożycia baranka według 
tego, co każdy może spożyć. Bara-
nek będzie bez skazy, samiec, jed-
noroczny; wziąć możecie jagnię 
albo koźlę. Będziecie go strzec aż 
do czternastego dnia tego miesią-
ca, a wtedy zabije go całe zgroma-
dzenie Izraela o zmierzchu. I we-
zmą krew baranka, i pokropią nią 
odrzwia i progi domu, w którym 
będą go spożywać. I tej samej nocy 
spożyją mięso pieczone w ogniu, 
i chleby przaśne będą spożywali 
z gorzkimi ziołami.

Tak zaś spożywać go będzie-
cie: biodra wasze będą przepasane, 
sandały na waszych nogach i laska 
w waszym ręku. Spożywać będzie-
cie pośpiesznie, gdyż jest to Pascha 
na cześć Pana.

Tej nocy przejdę przez Egipt, 
zabiję wszystko pierworodne 
w ziemi egipskiej, od człowieka aż 
po bydło, i odbędę sąd nad wszyst-
kimi bogami Egiptu – Ja, Pan. 
Krew posłuży wam do oznaczenia 
domów, w których będziecie prze-
bywać. Gdy ujrzę krew, przejdę 
obok i nie będzie pośród was plagi 
niszczycielskiej, gdy będę karał zie-
mię egipską.

Dzień ten będzie dla was 
dniem pamiętnym i obchodzić go 
będziecie jako święto dla uczcze-
nia Pana. Po wszystkie pokolenia 
– na zawsze w tym dniu będziecie 
obchodzić święto”».

Psalm
Kielich Przymierza to Krew 
Zbawiciela
Czym się Panu odpłacę *
za wszystko, co mi wyświadczył?
Podniosę kielich zbawienia *
i wezwę imienia Pana.
Kielich Przymierza to Krew 
Zbawiciela
Cenna jest w oczach Pana *
śmierć Jego wyznawców.
Jestem Twym sługą, synem Twojej 
służebnicy, *

Ty rozerwałeś moje kajdany.
Kielich Przymierza to Krew 
Zbawiciela
Tobie złożę ofiarę pochwalną *
i wezwę imienia Pana.
Wypełnię me śluby dla Pana *
przed całym Jego ludem.
Kielich Przymierza to Krew 
Zbawiciela
Ilekroć spożywacie ten chleb i pijecie 
kielich, śmierć Pana głosicie
Czytanie z Pierwszego Listu Świętego 
Pawła Apostoła do Koryntian

Bracia:
Ja otrzymałem od Pana to, co 

wam przekazałem, że Pan Jezus tej 
nocy, której został wydany, wziął 
chleb i dzięki uczyniwszy, połamał 
i rzekł: «To jest Ciało moje za was 
wydane. Czyńcie to na moją pamiąt-
kę!» Podobnie, skończywszy wie-
czerzę, wziął kielich, mówiąc: «Kie-
lich ten jest Nowym Przymierzem 
we Krwi mojej. Czyńcie to, ile razy 
pić będziecie, na moją pamiątkę!»

Ilekroć bowiem spożywacie 
ten chleb i pijecie kielich, śmierć 
Pana głosicie, aż przyjdzie.
Aklamacja (J 13, 34)
Chwała Tobie, Królu wieków
Daję wam przykazanie nowe,
abyście się wzajemnie miłowali,
tak jak Ja was umiłowałem.
Chwała Tobie, Królu wieków
Ewangelia (J 13, 1-15)

Do końca ich umiłował
Słowa Ewangelii według  
Świętego Jana

Było to przed Świętem Paschy. 
Jezus, wiedząc, że nadeszła godzi-
na Jego, by przeszedł z tego świata 
do Ojca, umiłowawszy swoich na 
świecie, do końca ich umiłował.

W czasie wieczerzy, gdy diabeł 
już nakłonił serce Judasza Iskario-
ty, syna Szymona, aby Go wydał, 
Jezus, wiedząc, że Ojciec oddał Mu 
wszystko w ręce oraz że od Boga 
wyszedł i do Boga idzie, wstał od 
wieczerzy i złożył szaty. A wziąw-

szy prześcieradło, nim się prze-
pasał. Potem nalał wody do misy. 
I zaczął obmywać uczniom nogi 
i ocierać prześcieradłem, którym 
był przepasany.

Podszedł więc do Szymona 
Piotra, a on rzekł do Niego: «Pa-
nie, Ty chcesz mi umyć nogi?» Je-
zus mu odpowiedział: «Tego, co 
Ja czynię, ty teraz nie rozumiesz, 
ale poznasz to później». Rzekł do 
Niego Piotr: «Nie, nigdy mi nie 
będziesz nóg umywał».

Odpowiedział mu Jezus: «Je-
śli cię nie umyję, nie będziesz miał 
udziału ze Mną». Rzekł do Niego 
Szymon Piotr: «Panie, nie tylko 
nogi moje, ale i ręce, i głowę!»

Powiedział do niego Jezus: 
«Wykąpany potrzebuje tylko nogi 
sobie umyć, bo cały jest czysty. 
I wy jesteście czyści, ale nie wszy-
scy». Wiedział bowiem, kto Go 
wyda, dlatego powiedział: «Nie 
wszyscy jesteście czyści».

A kiedy im umył nogi, przy-
wdział szaty i znów zajął miejsce 
przy stole, rzekł do nich: «Czy 
rozumiecie, co wam uczyniłem? 
Wy Mnie nazywacie „Nauczycie-
lem” i „Panem”, i dobrze mówicie, 
bo nim jestem. Jeżeli więc Ja, Pan 
i Nauczyciel, umyłem wam nogi, 
to i wy powinniście sobie nawza-
jem umywać nogi. Dałem wam 
bowiem przykład, abyście i wy tak 
czynili, jak Ja wam uczyniłem».

Wielki Piątek Męki Pańskiej
Przebity za nasze grzechy
Czytanie z Księgi proroka Izajasza

Oto się powiedzie mojemu 
Słudze, wybije się, wywyższy i bar-
dzo wyrośnie. Jak wielu osłupiało 
na Jego widok – tak nieludzko zo-
stał oszpecony Jego wygląd i po-
stać Jego była niepodobna do ludzi 
– tak mnogie narody się zdumieją, 
królowie zamkną przed Nim usta, 
bo ujrzą coś, czego im nigdy nie 
opowiadano, i pojmą coś niesły-
chanego. Któż uwierzy temu, co 
usłyszeliśmy? Komu się ramię Pań-
skie objawiło?

On wyrósł przed nami jak 
młode drzewo i jakby korzeń 
z wyschniętej ziemi. Nie miał On 
wdzięku ani też blasku, aby chcia-
no na Niego popatrzeć, ani wyglą-
du, by się nam podobał. Wzgardzo-
ny i odepchnięty przez ludzi, Mąż 
boleści, oswojony z cierpieniem, 
jak ktoś, przed kim się twarz zakry-
wa, wzgardzony tak, iż mieliśmy 
Go za nic.

Lecz On się obarczył naszym 
cierpieniem, On dźwigał nasze bo-
leści, a my uznaliśmy Go za ska-
zańca, chłostanego przez Boga 
i zdeptanego. Lecz On był przebi-
ty za nasze grzechy, zdruzgotany za 
nasze winy. Spadła na Niego chło-

sta zbawienna dla nas, a w Jego ra-
nach jest nasze uzdrowienie.

Wszyscy pobłądziliśmy jak 
owce, każdy z nas się zwrócił ku 
własnej drodze, a Pan obarczył Go 
winami nas wszystkich. Dręczono 
Go, lecz sam pozwolił się gnębić, 
nawet nie otworzył ust swoich. Jak 
baranek na rzeź prowadzony, jak 
owca niema wobec strzygących ją, 
tak On nie otworzył ust swoich.

Po udręce i sądzie został usu-
nięty; a kto się przejmuje Jego lo-
sem? Tak! Zgładzono Go z krainy 
żyjących; za grzechy mego ludu 
został zbity na śmierć. Grób Mu 
wyznaczono między bezbożny-
mi, i w śmierci swej był na równi 
z bogaczem, chociaż nikomu nie 
wyrządził krzywdy i w Jego ustach 
kłamstwo nie postało.

Spodobało się Panu zmiażdżyć 
Go cierpieniem. Jeśli On wyda swe 
życie na ofiarę za grzechy, ujrzy po-
tomstwo, dni swe przedłuży, a wola 
Pańska spełni się przez Niego. Po 
udrękach swej duszy ujrzy światło 
i nim się nasyci. Sprawiedliwy mój 
Sługa usprawiedliwi wielu, ich nie-
prawości On sam dźwigać będzie.

Dlatego w nagrodę przydzie-
lę Mu tłumy, i posiądzie możnych 
jako zdobycz za to, że siebie na 
śmierć ofiarował i policzony zo-
stał pomiędzy przestępców. A On 
poniósł grzechy wielu i oręduje za 
przestępcami.

Psalm
Ojcze, w Twe ręce składam ducha 
mego
Panie, do Ciebie się uciekam, †
niech nigdy nie doznam zawodu, *
wybaw mnie w sprawiedliwości 
Twojej!
W ręce Twoje powierzam ducha mego, 
*
Ty mnie odkupisz, Panie, wierny Boże.
Ojcze, w Twe ręce składam ducha 
mego
Stałem się przykładem hańby †
dla wszystkich mych wrogów, *
dla sąsiadów przedmiotem odrazy.
Zapomnieli o mnie w sercach jak o 
zmarłym, *
stałem się jak wyrzucone naczynie.
Ojcze, w Twe ręce składam ducha 
mego
Ja zaś pokładam ufność w Tobie, 
Panie, *
i mówię: «Ty jesteś moim Bogiem».
W Twoim ręku są moje losy, *
wyrwij mnie z rąk wrogów i 
prześladowców.
Ojcze, w Twe ręce składam ducha 
mego
Niech Twoje oblicze zajaśnieje nad 
Twym sługą, *
wybaw mnie w swoim miłosierdziu.
Bądźcie dzielni i mężnego serca, *
wszyscy, którzy ufacie Panu.
Ojcze, w Twe ręce składam ducha 
mego

Chrystus stał się sprawcą zbawienia 
dla wszystkich, którzy Go słuchają
Czytanie z Listu do Hebrajczyków

Mając arcykapłana wielkiego, 
który przeszedł przez niebiosa, Je-
zusa, Syna Bożego, trwajmy mocno 
w wyznawaniu wiary. Nie takiego 
bowiem mamy arcykapłana, któ-
ry by nie mógł współczuć naszym 
słabościom, lecz poddanego próbie 
pod każdym względem podobnie 
jak my – z wyjątkiem grzechu. Przy-
bliżmy się więc z ufnością do tronu 
łaski, abyśmy doznali miłosierdzia 
i znaleźli łaskę pomocy w stosow-
nej chwili.

Chrystus bowiem z głośnym 
wołaniem i płaczem za swych dni 
doczesnych zanosił gorące prośby 
i błagania do Tego, który mógł Go 
wybawić od śmierci, i został wysłu-
chany dzięki swej uległości.

I chociaż był Synem, nauczył 
się posłuszeństwa przez to, co wy-
cierpiał. A gdy wszystko wykonał, 
stał się sprawcą zbawienia wiecz-
nego dla wszystkich, którzy Go 
słuchają.

Aklamacja
Chwała Tobie, Królu wieków
Dla nas Chrystus stał się po-

słusznym aż do śmierci, i to śmier-
ci krzyżowej.

Dlatego Bóg wywyższył Go 
nad wszystko i darował Mu imię 
ponad wszelkie imię.

Chwała Tobie, Królu wieków
+ – słowa Chrystusa
E. – słowa Ewangelisty
I. – słowa innych osób poje-

dynczych
T. – słowa kilku osób lub tłumu

Męka naszego Pana Jezusa Chrystusa
Ewangelia według Świętego Jana
Pojmanie Jezusa

E. Po wieczerzy Jezus wyszedł 
z uczniami swymi za potok Ce-
dron. Był tam ogród, do którego 
wszedł On i Jego uczniowie. Tak-
że i Judasz, który Go wydał, znał 
to miejsce, bo Jezus i uczniowie 
Jego często się tam gromadzili. Ju-
dasz, otrzymawszy kohortę oraz 
strażników od arcykapłanów i fa-
ryzeuszów, przybył tam z latarnia-
mi, pochodniami i bronią. A Jezus, 
wiedząc o wszystkim, co miało na 
Niego przyjść, wyszedł naprzeciw 
i rzekł do nich: + Kogo szukacie? 
E. Odpowiedzieli Mu: T. Jezusa 
z Nazaretu. E. Rzekł do nich Je-
zus: + Ja jestem. E. Również i Ju-
dasz, który Go wydał, stał między 
nimi. Skoro więc Jezus rzekł do 
nich: Ja jestem, cofnęli się i upa-
dli na ziemię. Powtórnie ich zapy-
tał: + Kogo szukacie? E. Oni zaś 
powiedzieli: T. Jezusa z Nazaretu. 
E. Jezus odrzekł: + Powiedziałem 
wam, że Ja jestem. Jeżeli więc Mnie 
szukacie, pozwólcie tym odejść. 
E. Stało się tak, aby się wypełniło 
słowo, które wypowiedział: Nie 
utraciłem żadnego z tych, których 
Mi dałeś. Wówczas Szymon Piotr, 
który miał miecz, dobył go, ude-

świąteczny czas

Wielkanoc 2020. Czas, w którym  powinniśmy być 
z dala od siebie, a zarazem tak blisko jak nigdy  
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rzył sługę arcykapłana i odciął mu 
prawe ucho. A słudze było na imię 
Malchos. Na to rzekł Jezus do Pio-
tra: + Schowaj miecz do pochwy. 
Czyż nie mam wypić kielicha, któ-
ry Mi podał Ojciec?

Przed Annaszem. Zaparcie się Piotra
E. Wówczas kohorta oraz try-

bun razem ze strażnikami żydow-
skimi pojmali Jezusa, związali Go 
i zaprowadzili najpierw do Anna-
sza. Był on bowiem teściem Kajfa-
sza, który owego roku pełnił urząd 
arcykapłański. Właśnie Kajfasz po-
radził Żydom, że lepiej jest, aby je-
den człowiek zginął za naród.

A szedł za Jezusem Szymon 
Piotr razem z innym uczniem. 
Uczeń ten był znany arcykapła-
nowi i dlatego wszedł za Jezusem 
na dziedziniec pałacu arcykapła-
na, natomiast Piotr zatrzymał się 
przed bramą, na zewnątrz. Wszedł 
więc ów drugi uczeń, znany arcy-
kapłanowi, pomówił z odźwier-
ną i wprowadził Piotra do środka. 
A służąca odźwierna rzekła do Pio-
tra: I. Czy może i ty jesteś jednym 
spośród uczniów tego człowieka? 
E. On odpowiedział: I. Nie jestem. 
E. A że było zimno, strażnicy i słu-
dzy, rozpaliwszy ognisko, stali przy 
nim i grzali się. Wśród nich stał tak-
że Piotr i grzał się przy ogniu.

Arcykapłan więc zapytał Jezu-
sa o Jego uczniów i o Jego naukę. 
Jezus mu odpowiedział: + Ja prze-
mawiałem jawnie przed światem. 
Nauczałem zawsze w synagodze 
i w świątyni, gdzie się gromadzą 
wszyscy Żydzi. Potajemnie zaś 
nie nauczałem niczego. Dlaczego 
Mnie pytasz? Zapytaj tych, któ-
rzy słyszeli, co im mówiłem. Prze-
cież oni wiedzą, co powiedziałem. 
E. Gdy to rzekł, jeden ze sług sto-
jących obok spoliczkował Jezusa, 
mówiąc: I. Tak odpowiadasz arcy-
kapłanowi? E. Odrzekł mu Jezus: + 
Jeżeli źle powiedziałem, udowod-
nij, co było złego. A jeżeli dobrze, 
to dlaczego Mnie bijesz? E. Na-
stępnie Annasz wysłał Go związa-
nego do arcykapłana Kajfasza.

A Szymon Piotr stał i grzał się 
przy ogniu. Powiedzieli wówczas 
do niego: T. Czy i ty nie jesteś jed-
nym z Jego uczniów? E. On zaprze-
czył, mówiąc: I. Nie jestem. E. Je-
den ze sług arcykapłana, krewny 
tego, któremu Piotr odciął ucho, 
rzekł: I. Czyż nie ciebie widziałem 
razem z Nim w ogrodzie? E. Piotr 
znowu zaprzeczył i zaraz zapiał ko-
gut.

Przed Piłatem
Od Kajfasza zaprowadzili Jezu-

sa do pretorium. A było to wcze-
snym rankiem. Oni sami jednak 
nie weszli do pretorium, aby się nie 
skalać i móc spożyć Paschę. Dla-
tego Piłat wyszedł do nich na ze-
wnątrz i rzekł: I. Jaką skargę wnosi-
cie przeciwko temu człowiekowi? 
E. W odpowiedzi rzekli do niego: 

T. Gdyby to nie był złoczyńca, 
niewydalibyśmy Go tobie. E. Pi-
łat więc rzekł do nich: I. Weźcie 
Go sobie i osądźcie według swo-
jego prawa. E. Odpowiedzieli mu 
Żydzi: T. Nam nie wolno nikogo 
zabić. E. Tak miało się spełnić sło-
wo Jezusa, w którym zapowiedział, 
jaką śmiercią miał umrzeć.

Przesłuchanie
Wtedy Piłat powtórnie wszedł 

do pretorium, a przywoławszy Je-
zusa, rzekł do Niego: I. Czy Ty 
jesteś Królem żydowskim? E. Je-
zus odpowiedział: + Czy to mó-
wisz od siebie, czy też inni powie-
dzieli ci o Mnie? E. Piłat odparł: I. 
Czy ja jestem Żydem? Naród Twój 
i arcykapłani wydali mi Ciebie. Co 
uczyniłeś? E. Odpowiedział Jezus: 
+ Królestwo moje nie jest z tego 
świata. Gdyby królestwo moje 
było z tego świata, słudzy moi bili-
by się, abym nie został wydany Ży-
dom. Teraz zaś królestwo moje nie 
jest stąd. E. Piłat zatem powiedział 
do Niego: I. A więc jesteś królem? 
E. Odpowiedział Jezus: + Tak, je-
stem królem. Ja się na to narodzi-
łem i na to przyszedłem na świat, 
aby dać świadectwo prawdzie. 
Każdy, kto jest z prawdy, słucha 
mojego głosu. E. Rzekł do Niego 
Piłat: I. Cóż to jest prawda? E. To 
powiedziawszy, wyszedł ponownie 
do Żydów i rzekł do nich: I. Ja nie 
znajduję w Nim żadnej winy. Jest 
zaś u was zwyczaj, że na Paschę 
uwalniam wam jednego więźnia. 
Czy zatem chcecie, abym wam 
uwolnił Króla żydowskiego? E. 
Oni zaś powtórnie zawołali: T. Nie 
tego, lecz Barabasza! E. A Barabasz 
był rozbójnikiem.

„Oto człowiek”
Wówczas Piłat zabrał Jezusa 

i kazał Go ubiczować. A żołnie-
rze, uplótłszy koronę z cierni, wło-
żyli Mu ją na głowę i okryli Go 
płaszczem purpurowym. Potem 
podchodzili do Niego i mówili: 
T. Witaj, Królu żydowski! E. I po-
liczkowali Go. A Piłat ponownie 
wyszedł na zewnątrz i przemówił 
do nich: I. Oto wyprowadzam Go 
wam na zewnątrz, abyście pozna-
li, że ja nie znajduję w Nim żad-
nej winy. E. Jezus więc wyszedł 
na zewnątrz w koronie cierniowej 
i płaszczu purpurowym. Piłat rzekł 
do nich: I. Oto Człowiek. E. Gdy 
Go ujrzeli arcykapłani i słudzy, za-
wołali: T. Ukrzyżuj! Ukrzyżuj! E. 
Rzekł do nich Piłat: I. Zabierzcie 
Go i sami ukrzyżujcie! Ja bowiem 
nie znajduję w Nim winy. E. Odpo-
wiedzieli mu Żydzi: T. My mamy 
Prawo, a według Prawa powinien 
On umrzeć, bo sam siebie uczynił 
Synem Bożym.

E. Gdy Piłat usłyszał te słowa, 
jeszcze bardziej się uląkł. Wszedł 
znów do pretorium i zapytał Jezu-
sa: I. Skąd Ty jesteś? E. Jezus jed-
nak nie dał mu odpowiedzi. Rzekł 

więc Piłat do Niego: I. Nie chcesz 
ze mną mówić? Czy nie wiesz, 
że mam władzę uwolnić Ciebie 
i mam władzę Ciebie ukrzyżo-
wać? E. Jezus odpowiedział: + 
Nie miałbyś żadnej władzy nade 
Mną, gdyby ci jej nie dano z góry. 
Dlatego większy grzech ma ten, 
który Mnie wydał tobie. E. Odtąd 
Piłat usiłował Go uwolnić. Ży-
dzi jednak zawołali: T. Jeżeli Go 
uwolnisz, nie jesteś przyjacielem 
cezara. Każdy, kto się czyni kró-
lem, sprzeciwia się cezarowi.

Wyrok
E. Gdy więc Piłat usłyszał te sło-

wa, wyprowadził Jezusa na zewnątrz 
i zasiadł na trybunale, na miejscu 
zwanym Lithostrotos, po hebrajsku 
Gabbata. Był to dzień Przygotowa-
nia Paschy, około godziny szóstej. 
I rzekł do Żydów: I. Oto wasz król! 
E. A oni krzyczeli: T. Precz! Precz! 
Ukrzyżuj Go! E. Piłat powiedział 
do nich: I. Czyż króla waszego mam 
ukrzyżować? E. Odpowiedzie-
li arcykapłani: T. Poza cezarem nie 
mamy króla. E. Wtedy więc wydał 
Go im, aby Go ukrzyżowano.

Droga krzyżowa i ukrzyżowanie
Zabrali zatem Jezusa. A On 

sam, dźwigając krzyż, wyszedł na 
miejsce zwane Miejscem Czasz-
ki, które po hebrajsku nazywa się 
Golgota. Tam Go ukrzyżowano, 
a z Nim dwóch innych, z jednej 
i drugiej strony, pośrodku zaś Jezu-
sa. Wypisał też Piłat tytuł winy i ka-
zał go umieścić na krzyżu. A było 
napisane: Jezus Nazarejczyk, Król 
żydowski. Napis ten czytało wielu 
Żydów, ponieważ miejsce, gdzie 
ukrzyżowano Jezusa, było blisko 
miasta. A było napisane w języku 
hebrajskim, łacińskim i greckim. 
Arcykapłani żydowscy mówili do 
Piłata: T. Nie pisz: Król żydowski, 
ale że On powiedział: Jestem Kró-
lem żydowskim. E. Odparł Piłat: I. 
Com napisał, napisałem.

E. Żołnierze zaś, gdy ukrzyżo-
wali Jezusa, wzięli Jego szaty i po-
dzielili na cztery części, dla każ-
dego żołnierza jedna część; wzięli 
także tunikę. Tunika zaś nie była 
szyta, ale cała tkana od góry do 
dołu. Mówili więc między sobą: 
T. Nie rozdzierajmy jej, ale rzućmy 
o nią losy, do kogo ma należeć. E. 
Tak miały się wypełnić słowa Pi-
sma: Podzielili między siebie szaty 
moje, a o moją suknię rzucili losy. 
To właśnie uczynili żołnierze.

Testament dany z krzyża
A obok krzyża Jezusowego sta-

ły: Matka Jego i siostra Matki Jego, 
Maria, żona Kleofasa, i Maria Mag-
dalena. Kiedy więc Jezus ujrzał 
Matkę i stojącego obok Niej ucznia, 
którego miłował, rzekł do Matki: 
+ Niewiasto, oto syn Twój. E. Na-
stępnie rzekł do ucznia: + Oto Mat-
ka twoja. E. I od tej godziny uczeń 
wziął Ją do siebie.

Śmierć Jezusa
Potem Jezus, świadom, że już 

wszystko się dokonało, aby się wy-
pełniło Pismo, rzekł: + Pragnę. E. 
Stało tam naczynie pełne octu. Na-
łożono więc na hizop gąbkę nasą-
czoną octem i do ust Mu podano. 
A gdy Jezus skosztował octu, rzekł: 
+ Dokonało się! E. I skłoniwszy 
głowę, oddał ducha.

Wszyscy klękają i przez chwilę 
zachowują milczenie.

Przebicie serca
Ponieważ był to dzień Przy-

gotowania, aby zatem ciała nie 
pozostawały na krzyżu w szabat 
– ów bowiem dzień szabatu był 
wielkim świętem – Żydzi prosili 
Piłata, żeby ukrzyżowanym poła-
mano golenie i usunięto ich ciała. 
Przyszli więc żołnierze i połamali 
golenie tak pierwszemu, jak i dru-
giemu, którzy z Nim byli ukrzy-
żowani. Lecz gdy podeszli do Je-
zusa i zobaczyli, że już umarł, nie 
łamali Mu goleni, tylko jeden 
z żołnierzy włócznią przebił Mu 
bok, a natychmiast wypłynęła 
krew i woda. Zaświadczył to ten, 
który widział, a świadectwo jego 
jest prawdziwe. On wie, że mówi 
prawdę, abyście i wy wierzyli. Sta-
ło się to bowiem, aby się wypeł-
niło Pismo: Kość jego nie będzie 
złamana. I znowu w innym miej-
scu mówi Pismo: Będą patrzeć na 
Tego, którego przebili.

Złożenie Jezusa do grobu
Potem Józef z Arymatei, któ-

ry był uczniem Jezusa, lecz krył 
się z tym z obawy przed Żydami, 
poprosił Piłata, aby mógł zabrać 
ciało Jezusa. A Piłat zezwolił. Po-
szedł więc i zabrał Jego ciało. Przy-
był również i Nikodem, ten, któ-
ry po raz pierwszy przyszedł do 
Jezusa nocą, i przyniósł około stu 
funtów mieszaniny mirry i aloesu. 
Zabrali więc ciało Jezusa i owinę-
li je w płótna razem z wonnościa-
mi, stosownie do żydowskiego 
sposobu grzebania. A w miejscu, 
gdzie Go ukrzyżowano, był ogród, 
w ogrodzie zaś nowy grób, w któ-
rym jeszcze nie złożono nikogo. 
Tam to więc, ze względu na ży-
dowski dzień Przygotowania, zło-
żono Jezusa, bo grób znajdował się 
w pobliżu.

Wielka Sobota, Wigilia Paschalna 
Przebity za nasze grzechy
Czytanie z Księgi proroka Izajasza

Oto się powiedzie mojemu 
Słudze, wybije się, wywyższy i bar-
dzo wyrośnie. 

Jak wielu osłupiało na Jego wi-
dok – tak nieludzko został oszpe-
cony Jego wygląd i postać Jego była 
niepodobna do ludzi – tak mnogie 
narody się zdumieją, królowie za-
mkną przed Nim usta, bo ujrzą 
coś, czego im nigdy nie opowia-
dano, i pojmą coś niesłychanego. 
Któż uwierzy temu, co usłyszeli-

śmy? Komu się ramię Pańskie ob-
jawiło?

On wyrósł przed nami jak 
młode drzewo i jakby korzeń 
z wyschniętej ziemi. Nie miał On 
wdzięku ani też blasku, aby chcia-
no na Niego popatrzeć, ani wyglą-
du, by się nam podobał. Wzgardzo-
ny i odepchnięty przez ludzi, Mąż 
boleści, oswojony z cierpieniem, 
jak ktoś, przed kim się twarz zakry-
wa, wzgardzony tak, iż mieliśmy 
Go za nic.

Lecz On się obarczył naszym 
cierpieniem, On dźwigał nasze bo-
leści, a my uznaliśmy Go za ska-
zańca, chłostanego przez Boga 
i zdeptanego. Lecz On był przebi-
ty za nasze grzechy, zdruzgotany za 
nasze winy. Spadła na Niego chło-
sta zbawienna dla nas, a w Jego ra-
nach jest nasze uzdrowienie.

Wszyscy pobłądziliśmy jak 
owce, każdy z nas się zwrócił ku 
własnej drodze, a Pan obarczył Go 
winami nas wszystkich. Dręczono 
Go, lecz sam pozwolił się gnębić, 
nawet nie otworzył ust swoich. Jak 
baranek na rzeź prowadzony, jak 
owca niema wobec strzygących ją, 
tak On nie otworzył ust swoich.

Po udręce i sądzie został usu-
nięty; a kto się przejmuje Jego lo-
sem? Tak! Zgładzono Go z krainy 
żyjących; za grzechy mego ludu 
został zbity na śmierć. Grób Mu 
wyznaczono między bezbożny-
mi, i w śmierci swej był na równi 
z bogaczem, chociaż nikomu nie 
wyrządził krzywdy i w Jego ustach 
kłamstwo nie postało.

Spodobało się Panu zmiażdżyć 
Go cierpieniem. Jeśli On wyda swe 
życie na ofiarę za grzechy, ujrzy po-
tomstwo, dni swe przedłuży, a wola 
Pańska spełni się przez Niego. Po 
udrękach swej duszy ujrzy światło 
i nim się nasyci. Sprawiedliwy mój 
Sługa usprawiedliwi wielu, ich nie-
prawości On sam dźwigać będzie.

Dlatego w nagrodę przydzie-
lę Mu tłumy, i posiądzie możnych 
jako zdobycz za to, że siebie na 
śmierć ofiarował i policzony zo-
stał pomiędzy przestępców. A On 
poniósł grzechy wielu i oręduje za 
przestępcami.

Psalm 
Ojcze, w Twe ręce składam ducha 
mego
Panie, do Ciebie się uciekam, †
niech nigdy nie doznam zawodu, *
wybaw mnie w sprawiedliwości 
Twojej!
W ręce Twoje powierzam ducha mego, 
*
Ty mnie odkupisz, Panie, wierny Boże.
Ojcze, w Twe ręce składam ducha 
mego
Stałem się przykładem hańby †
dla wszystkich mych wrogów, *
dla sąsiadów przedmiotem odrazy.
Zapomnieli o mnie w sercach jak o 
zmarłym, *
stałem się jak wyrzucone naczynie.

świąteczny czas

Dokończenie na str. 8
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Pasja. 
Istota 

miłości
Jest to film o wierze, nadziei, miłości 

i przebaczeniu – a więc o tym, czego bardzo 
potrzeba w dzisiejszych burzliwych czasach...

Głośny i wyjątkowo realistyczny film Mela Gibsona 
przedstawiający ostatnie godziny życia Jezusa z Nazaretu. 

Po Ostatniej Wieczerzy Jezus modli się w Ogrodzie 
Oliwnym. Wkrótce zostaje zdradzony przez swojego 
ucznia – Judasza Iskariotę. O losie Jezusa ma zdecydować 
Poncjusz Piłat – rzymskim namiestnik Judei. Ten jednak 
nie chce brać odpowiedzialności za skazanie Nazarejczy-
ka, dlatego ogłasza, aby to zgromadzeni przed pałacem 
ludzie zdecydowali o tym, który z więźniów powinien 
umrzeć. Tłum nie pozostawia wyboru – żąda ukrzyżowa-
nia Jezusa.

Skazany zostaje brutalnie pobity i zmuszony do nie-
sienia ciężkiego krzyża na Golgotę pośród tłumu szydzą-
cych z niego mieszkańców Jerozolimy. 

Reżyser Mel Gibson inspirował się przekazami histo-
rycznymi, biblijnymi i teologicznymi. Głównym źródłem 
inspiracji były objawienia Anny Katarzyny Emmerich 
(1774-1824), niemieckiej mistyczki, stygmatyczki i wi-
zjonerki katolickiej, która „z najdrobniejszymi szczegóła-
mi opisała mękę Jezusa Chrystusa. To opis wstrząsający, 
oddający ogrom cierpienia Syna Bożego”. Beatyfikowana 
została w 2004 roku przez papieża Jana Pawła II. Aby 
jak najwierniej oddać historię, bohaterowie rozmawiają 
w języku hebrajskim, łacińskim oraz odtworzonym ara-
mejskim. Jezus, jego uczniowie i Żydzi używają języka 
aramejskiego, rzymscy żołnierze potocznej łaciny. Greka, 
używana w tamtych czasach przez Żydowską inteligencję, 
w filmie odgrywa niewielką rolę.

Nad dziełem życia Mela Gibsona nie sposób przejść 
obojętnie – pisze Barbara Cielecka w Telemagazynie. 
„Pasję” jedni określają mianem masochistycznego, natu-
ralistycznego, antysemickiego dzieła fanatyka religijnego, 
drudzy jako wyciskającą łzy z oczu, niezwykle wierną, 
opowieść o poświęceniu jednostki w imię miłości. Każda 
strona ma dużo racji.

„Film jest brutalny, żeby nie powiedzieć, że jest ma-
sakrą. Gibson nie stara się niczego ukryć, nie ucieka się 
do sztuczek, które mogłyby w jakiś sposób złagodzić to, 
co widzimy na ekranie. Naturalistycznie pokazuje biczo-
wanie Chrystusa, nakładanie korony cierniowej, drogę na 
Golgotę, aż wreszcie ukrzyżowanie i śmierć. Na ekranie 
króluje przemoc i makabra” – czytamy w recenzji Filwe-
bu. Krytyk filmowy Roger Ebert nazwał obraz Gibsona 
„Najbardziej brutalnym filmem, jaki kiedykolwiek wi-
działem”. 

Ukazując krzywdę Jezusa, reżyser chce pokazać lu-
dziom prawdę, krwawą i ostateczną prawdę, jak umierał 
Zbawiciel. Przekazać to w sposób jak najbardziej ade-
kwatny: głośny, prosty i dotkliwy. 

Brutalność scen była w tym filmie nieunikniona. 
Konfrontacja tego, co przedstawił Gibson z pustymi, 
czasem nieco pompatycznymi frazesami wyniesionymi 
z lekcji religii, jest niewątpliwie szokująca, ale to dzięki 

niej możemy sobie zdać jasno sprawę, że droga krzyżowa 
to nie jest, ot taki sobie spacerek.

James Caviezel to najlepszy aktor, który mógł wcielić 
się w postać Jezusa. Mel Gibson powierzył mu tę rolę, po-
nieważ przykuł go przenikliwy wzrok aktora i jego szczery 
wyraz twarzy, które w sposób wyjątkowy, bez słów, mogły 
oddać istotę miłości... Nikt inny nie zrobiłby tego lepiej, 
nikt inny nie jest równie uduchowiony, charyzmatyczny, 
wyciszony, gotowy do poświęceń. Aktor wziął na siebie 
ogromny wysiłek, nie bał się wyrzeczeń, aby wcielić się 
w mistyczną Postać.

Na zauważenie zasługuje też Monica Bellucci. Jest to 
chyba pierwsza rola, gdzie jej zmysłowość i seksualność 
nie ma istotnego znaczenia. Rola Marii Magdaleny jest 
jedną z najciekawszych, najlepiej zagranych w jej karierze.

Pewnie nie wiesz...
Mel Gibson oświadczył, że film nagrano w języku łaciń-

skim i aramejskim i nie chciał dawać napisów tłumaczących, 
niech „obrazy mówią same za siebie”. Jednak później napisy 
zostały dodane.

Kanadyjski ksiądz Stephen Somerville, odprawiał mszę 
po łacinie dla ekipy filmowej, każdego dnia przed rozpoczę-
ciem zdjęć.

Maia Morgenstern, rumuńska aktorka, która grała Ma-
rię była w ciąży, ale nikomu o tym nie powiedziała. Pewnego 
dnia zbliżyła się do Jima Caviezela (Jezus) i powiedziała ła-
manym angielskim: „Mam dziecko. W żołądku”.

Morgenstern, była tylko sześć lat starsza niż Jim  
Caviezel.

Asystent reżysera, Jan Michelini, został dwukrotnie ude-
rzony piorunem podczas filmowania. Jim Caviezel został też 
dwukrotnie rażony piorunem podczas kręcenia kazania na 
Górze i podczas ukrzyżowania.

Film zarobił w kinach na całym świecie ponad 610 mi-
lionów dolarów. Kosztował 30 milionów.

Caviezel, na planie filmowym w środku włoskiej zimy, 
występował jedynie w przepasce na biodra, często był tak 
zziębnięty, że nie mógł mówić. Trzeba było ogrzewać mu 
twarz i usta, by mógł nimi poruszać.

Film kręcono 3 kamerami dlatego nikt nie wiedział czy 
jest akurat w kadrze. W ten sposób aktor wciąż musiał po-
zostawać w roli.

Pasja 
TV Puls piątek 20.00, sobota 22.10

HALO TV NA WIELKANOCOjcze, w Twe ręce składam ducha 
mego
Ja zaś pokładam ufność w Tobie, 
Panie, *
i mówię: «Ty jesteś moim Bogiem».
W Twoim ręku są moje losy, *
wyrwij mnie z rąk wrogów i 
prześladowców.
Ojcze, w Twe ręce składam ducha 
mego
Niech Twoje oblicze zajaśnieje nad 
Twym sługą, *
wybaw mnie w swoim miłosierdziu.
Bądźcie dzielni i mężnego serca, *
wszyscy, którzy ufacie Panu.
Ojcze, w Twe ręce składam ducha 
mego

Chrystus stał się sprawcą zbawienia 
dla wszystkich, którzy Go słuchają
Czytanie z Listu do Hebrajczyków

Mając arcykapłana wielkie-
go, który przeszedł przez niebio-
sa, Jezusa, Syna Bożego, trwajmy 
mocno w wyznawaniu wiary. Nie 
takiego bowiem mamy arcyka-
płana, który by nie mógł współ-
czuć naszym słabościom, lecz 
poddanego próbie pod każdym 
względem podobnie jak my – 
z wyjątkiem grzechu. Przybliżmy 
się więc z ufnością do tronu ła-
ski, abyśmy doznali miłosierdzia 
i znaleźli łaskę pomocy w stosow-
nej chwili.

Chrystus bowiem z głośnym 
wołaniem i płaczem za swych dni 
doczesnych zanosił gorące prośby 
i błagania do Tego, który mógł Go 
wybawić od śmierci, i został wy-
słuchany dzięki swej uległości.

I chociaż był Synem, nauczył 
się posłuszeństwa przez to, co wy-
cierpiał. A gdy wszystko wykonał, 
stał się sprawcą zbawienia wiecz-
nego dla wszystkich, którzy Go 
słuchają.

Aklamacja 
Chwała Tobie, Królu wieków
Dla nas Chrystus stał się po-

słusznym aż do śmierci, i to śmier-
ci krzyżowej.

Dlatego Bóg wywyższył Go 
nad wszystko i darował Mu imię 
ponad wszelkie imię.

Chwała Tobie, Królu wieków

Niedziela Zmartwychwstania 
Pańskiego 
Świadectwo Piotra o 
zmartwychwstaniu
Czytanie z Dziejów Apostolskich

Gdy Piotr przybył do domu 
setnika Korneliusza w Ceza-
rei, przemówił w dłuższym wy-
wodzie: «Wiecie, co się działo 
w całej Judei, począwszy od Ga-
lilei, po chrzcie, który głosił Jan. 
Znacie sprawę Jezusa z Nazare-
tu, którego Bóg namaścił Du-
chem Świętym i mocą. Dlatego 
że Bóg był z Nim, przeszedł On, 
dobrze czyniąc i uzdrawiając 
wszystkich, którzy byli pod wła-
dzą diabła.

A my jesteśmy świadkami 
wszystkiego, co zdziałał w ziemi 

żydowskiej i w Jeruzalem. Jego 
to zabili, zawiesiwszy na drze-
wie. Bóg wskrzesił Go trzecie-
go dnia i pozwolił Mu ukazać się 
nie całemu ludowi, ale nam, wy-
branym uprzednio przez Boga 
na świadków, którzy z Nim je-
dliśmy i piliśmy po Jego zmar-
twychwstaniu.

On nam rozkazał ogłosić ludo-
wi i dać świadectwo, że Bóg usta-
nowił Go sędzią żywych i umar-
łych. Wszyscy prorocy świadczą 
o tym, że każdy, kto w Niego wie-
rzy, przez Jego imię otrzymuje od-
puszczenie grzechów».

Psalm
W tym dniu wspaniałym wszyscy się 
weselmy
Albo: Alleluja
Dziękujcie Panu, bo jest dobry, *
bo Jego łaska trwa na wieki.
Niech dom Izraela głosi: *
«Jego łaska na wieki».
W tym dniu wspaniałym wszyscy się 
weselmy
Albo: Alleluja
Prawica Pana wzniesiona wysoko, *
prawica Pańska moc okazała.
Nie umrę, ale żyć będę *
i głosić dzieła Pana.
W tym dniu wspaniałym wszyscy się 
weselmy
Albo: Alleluja
Kamień odrzucony przez budujących 
*
stał się kamieniem węgielnym.
Stało się to przez Pana *
i cudem jest w naszych oczach.
W tym dniu wspaniałym wszyscy się 
weselmy
Albo: Alleluja

Dążcie tam, gdzie jest Chrystus
Czytanie z Listu Świętego Pawła 
Apostoła do Kolosan

Bracia:
Jeśli razem z Chrystusem po-

wstaliście z martwych, szukajcie 
tego, co w górze, gdzie przebywa 
Chrystus, zasiadający po prawicy 
Boga. Dążcie do tego, co w górze, 
nie do tego, co na ziemi.

Umarliście bowiem i wasze 
życie jest ukryte z Chrystusem 
w Bogu. Gdy się ukaże Chrystus, 
nasze Życie, wtedy i wy razem 
z Nim ukażecie się w chwale.

Albo do wyboru:
Wyrzućcie stary kwas
Czytanie z Pierwszego Listu 

Świętego Pawła Apostoła do Ko-
ryntian

Czyż nie wiecie, że odrobina 
kwasu całe ciasto zakwasza? Wy-
rzućcie więc stary kwas, abyście 
się stali nowym ciastem, bo prze-
cież przaśni jesteście. Chrystus 
bowiem został złożony w ofierze 
jako nasza Pascha. Tak przeto od-
prawiajmy święto nasze, nie przy 
użyciu starego kwasu złości i prze-

wrotności, lecz na przaśnym chle-
bie czystości i prawdy.

Sekwencja
Niech w święto radosne Paschalnej 
Ofiary
Składają jej wierni uwielbień swych 
dary.
Odkupił swe owce Baranek bez skazy,
Pojednał nas z Ojcem i zmył grzechów 
zmazy.
Śmierć zwarła się z życiem i w boju, 
o dziwy,
Choć poległ Wódz życia, króluje dziś 
żywy.
Mario, ty powiedz, coś w drodze 
widziała?
Jam Zmartwychwstałego blask chwały 
ujrzała.
Żywego już Pana widziałam, grób 
pusty,
I świadków anielskich, i odzież, i 
chusty.
Zmartwychwstał już Chrystus, Pan 
mój i nadzieja,
A miejscem spotkania będzie Galilea.
Wiemy, żeś zmartwychwstał, że ten 
cud prawdziwy,
O Królu Zwycięzco, bądź nam 
miłościwy.

Sekwencja obowiązuje w Nie-
dzielę Zmartwychwstania Pańskie-
go. Można ją odmawiać w dni okta-
wy Wielkanocy.

Aklamacja (Por. 1 Kor 5, 7b-8a)
Alleluja, alleluja, alleluja
Chrystus został ofiarowany 

jako nasza Pascha.
Odprawiajmy nasze święto 

w Panu.
Alleluja, alleluja, alleluja
Zamiast poniższej Ewangelii 

można odczytać Ewangelię z Wigi-
lii Paschalnej.

Wieczorem w czasie Mszy 
można odczytać Ewangelię Łk 24, 
13-35 ze środy w oktawie Wielka-
nocy.

Ewangelia ( J 20, 1-9)
Apostołowie przy grobie 

Zmartwychwstałego
Słowa Ewangelii według Świę-

tego Jana
Pierwszego dnia po szabacie, 

wczesnym rankiem, gdy jeszcze 
było ciemno, Maria Magdalena 
udała się do grobu i zobaczyła ka-
mień odsunięty od grobu. Pobie-
gła więc i przybyła do Szymona 
Piotra oraz do drugiego ucznia, 
którego Jezus kochał, i rzekła do 
nich: «Zabrano Pana z grobu 
i nie wiemy, gdzie Go położo-
no».

Wyszedł więc Piotr i ów drugi 
uczeń i szli do grobu. Biegli oby-
dwaj razem, lecz ów drugi uczeń 
wyprzedził Piotra i przybył pierw-
szy do grobu. A kiedy się nachylił, 
zobaczył leżące płótna, jednakże 
nie wszedł do środka.

Nadszedł potem także Szy-

mon Piotr, idący za nim. Wszedł 
on do wnętrza grobu i ujrzał leżą-
ce płótna oraz chustę, która była 
na Jego głowie, leżącą nie razem 
z płótnami, ale oddzielnie zwi-
niętą w jednym miejscu. Wtedy 
wszedł do wnętrza także i ów dru-
gi uczeń, który przybył pierwszy 
do grobu. Ujrzał i uwierzył. Do-
tąd bowiem nie rozumieli jeszcze 
Pisma, które mówi, że On ma po-
wstać z martwych.

Poniedziałek w oktawie Wielkanocy
Piotr głosi zmartwychwstanie 
Chrystusa
Czytanie z Dziejów Apostolskich

W dniu Pięćdziesiątnicy stanął 
Piotr razem z Jedenastoma i prze-
mówił donośnym głosem:

«Mężowie Judejczycy i wszy-
scy mieszkańcy Jeruzalem, przyj-
mijcie do wiadomości i posłu-
chajcie uważnie mych słów! 
Jezusa Nazarejczyka, Męża, któ-
rego posłannictwo Bóg potwier-
dził wam niezwykłymi czynami, 
cudami i znakami, jakich Bóg 
przez Niego dokonał wśród was, 
o czym sami wiecie, tego Męża, 
który z woli, postanowienia 
i przewidzenia Boga został wy-
dany, przybiliście rękami bezboż-
nych do krzyża i zabiliście. Lecz 
Bóg wskrzesił Go, zerwawszy 
więzy śmierci, gdyż niemożliwe 
było, aby ona panowała nad Nim, 
bo Dawid mówi o Nim:

„Miałem Pana zawsze przed 
oczami, gdyż stoi po mojej prawi-
cy, abym się nie zachwiał. Dlatego 
ucieszyło się moje serce i rozra-
dował się mój język, także i moje 
ciało spoczywać będzie w na-
dziei, że nie zostawisz duszy mo-
jej w Otchłani ani nie dasz Świę-
temu Twemu ulec rozkładowi. 
Dałeś mi poznać drogi życia i na-
pełnisz mnie radością przed obli-
czem Twoim”.

Bracia, wolno powiedzieć do 
was otwarcie, że patriarcha Dawid 
umarł i został pochowany w grobie, 
który znajduje się u nas aż po dzień 
dzisiejszy. Więc jako prorok, który 
wiedział, że Bóg przysiągł mu uro-
czyście, iż jego Potomek zasiądzie 
na jego tronie, widział przyszłość 
i przepowiedział zmartwychwsta-
nie Mesjasza, że ani nie pozostanie 
w Otchłani, ani ciało Jego nie ule-
gnie rozkładowi.

Tego właśnie Jezusa wskrzesił 
Bóg, a my wszyscy jesteśmy tego 
świadkami».

Psalm (Ps 16 (15), 1b-2a i 5. 
7-8. 9-10. 11 (R.: por. 1b))
Strzeż mnie, o Boże, Tobie zaufałem
Albo: Alleluja
Zachowaj mnie, Boże, bo chronię się 
do Ciebie, *
mówię do Pana: «Ty jesteś Panem 

moim».
Pan moim dziedzictwem i 
przeznaczeniem, *
to On mój los zabezpiecza.
Strzeż mnie, o Boże, Tobie zaufałem
Albo: Alleluja
Błogosławię Pana, który dał mi 
rozsądek, *
bo serce napomina mnie nawet nocą.
Zawsze stawiam sobie Pana przed 
oczy, *
On jest po mojej prawicy, nic mną nie 
zachwieje.
Strzeż mnie, o Boże, Tobie zaufałem
Albo: Alleluja
Dlatego cieszy się moje serce i dusza 
raduje, *
a ciało moje będzie spoczywać 
bezpiecznie,
bo w kraju zmarłych duszy mej nie 
zostawisz *
i nie dopuścisz, bym pozostał w grobie.
Strzeż mnie, o Boże, Tobie zaufałem
Albo: Alleluja
Ty ścieżkę życia mi ukażesz, *
pełnię radości przy Tobie
i wieczne szczęście *
po Twojej prawicy.
Strzeż mnie, o Boże, Tobie zaufałem
Albo: Alleluja
Można odmawiać sekwencję: Niech w 
święto radosne Paschalnej Ofiary
Aklamacja (Ps 118 (117), 24)
Alleluja, alleluja, alleluja
Oto dzień, który Pan uczynił,
radujmy się nim i weselmy.
Alleluja, alleluja, alleluja

W kościołach, które obchodzą 
uroczystość „Emaus”, można od-
czytać Ewangelię Łk 24, 13-35 ze 
środy w oktawie Wielkanocy

Ewangelia (Mt 28, 8-15)

Chrystus zmartwychwstały ukazuje 
się niewiastom
Słowa Ewangelii według Świętego 
Mateusza

Gdy anioł przemówił do nie-
wiast, one pośpiesznie oddaliły się 
od grobu, z bojaźnią i wielką rado-
ścią, i pobiegły oznajmić to Jego 
uczniom.

A oto Jezus stanął przed nimi, 
mówiąc: «Witajcie!» One pode-
szły do Niego, objęły Go za nogi 
i oddały Mu pokłon. A Jezus rzekł 
do nich: «Nie bójcie się! Idźcie 
i oznajmijcie moim braciom: niech 
udadzą się do Galilei, tam Mnie 
zobaczą».

Gdy one były w drodze, nie-
którzy ze straży przyszli do mia-
sta i powiadomili arcykapłanów 
o wszystkim, co zaszło. Ci zebra-
li się ze starszymi, a po naradzie 
dali żołnierzom sporo pieniędzy 
i rzekli: «Rozpowiadajcie tak: Jego 
uczniowie przyszli w nocy i wykra-
dli Go, gdy spaliśmy. A gdyby to 
doszło do uszu namiestnika, my 
z nim pomówimy i wybawimy was 
z kłopotu».

Ci więc wzięli pieniądze 
i uczynili, jak ich pouczono. I tak 
rozniosła się ta pogłoska między 
Żydami, i trwa aż do dnia dzisiej-
szego.

Wielkanoc 2020. Czas, w którym  powinniśmy być 
z dala od siebie, a zarazem tak blisko jak nigdy  
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Pasja. 
Istota 

miłości
Jest to film o wierze, nadziei, miłości 

i przebaczeniu – a więc o tym, czego bardzo 
potrzeba w dzisiejszych burzliwych czasach...

Głośny i wyjątkowo realistyczny film Mela Gibsona 
przedstawiający ostatnie godziny życia Jezusa z Nazaretu. 

Po Ostatniej Wieczerzy Jezus modli się w Ogrodzie 
Oliwnym. Wkrótce zostaje zdradzony przez swojego 
ucznia – Judasza Iskariotę. O losie Jezusa ma zdecydować 
Poncjusz Piłat – rzymskim namiestnik Judei. Ten jednak 
nie chce brać odpowiedzialności za skazanie Nazarejczy-
ka, dlatego ogłasza, aby to zgromadzeni przed pałacem 
ludzie zdecydowali o tym, który z więźniów powinien 
umrzeć. Tłum nie pozostawia wyboru – żąda ukrzyżowa-
nia Jezusa.

Skazany zostaje brutalnie pobity i zmuszony do nie-
sienia ciężkiego krzyża na Golgotę pośród tłumu szydzą-
cych z niego mieszkańców Jerozolimy. 

Reżyser Mel Gibson inspirował się przekazami histo-
rycznymi, biblijnymi i teologicznymi. Głównym źródłem 
inspiracji były objawienia Anny Katarzyny Emmerich 
(1774-1824), niemieckiej mistyczki, stygmatyczki i wi-
zjonerki katolickiej, która „z najdrobniejszymi szczegóła-
mi opisała mękę Jezusa Chrystusa. To opis wstrząsający, 
oddający ogrom cierpienia Syna Bożego”. Beatyfikowana 
została w 2004 roku przez papieża Jana Pawła II. Aby 
jak najwierniej oddać historię, bohaterowie rozmawiają 
w języku hebrajskim, łacińskim oraz odtworzonym ara-
mejskim. Jezus, jego uczniowie i Żydzi używają języka 
aramejskiego, rzymscy żołnierze potocznej łaciny. Greka, 
używana w tamtych czasach przez Żydowską inteligencję, 
w filmie odgrywa niewielką rolę.

Nad dziełem życia Mela Gibsona nie sposób przejść 
obojętnie – pisze Barbara Cielecka w Telemagazynie. 
„Pasję” jedni określają mianem masochistycznego, natu-
ralistycznego, antysemickiego dzieła fanatyka religijnego, 
drudzy jako wyciskającą łzy z oczu, niezwykle wierną, 
opowieść o poświęceniu jednostki w imię miłości. Każda 
strona ma dużo racji.

„Film jest brutalny, żeby nie powiedzieć, że jest ma-
sakrą. Gibson nie stara się niczego ukryć, nie ucieka się 
do sztuczek, które mogłyby w jakiś sposób złagodzić to, 
co widzimy na ekranie. Naturalistycznie pokazuje biczo-
wanie Chrystusa, nakładanie korony cierniowej, drogę na 
Golgotę, aż wreszcie ukrzyżowanie i śmierć. Na ekranie 
króluje przemoc i makabra” – czytamy w recenzji Filwe-
bu. Krytyk filmowy Roger Ebert nazwał obraz Gibsona 
„Najbardziej brutalnym filmem, jaki kiedykolwiek wi-
działem”. 

Ukazując krzywdę Jezusa, reżyser chce pokazać lu-
dziom prawdę, krwawą i ostateczną prawdę, jak umierał 
Zbawiciel. Przekazać to w sposób jak najbardziej ade-
kwatny: głośny, prosty i dotkliwy. 

Brutalność scen była w tym filmie nieunikniona. 
Konfrontacja tego, co przedstawił Gibson z pustymi, 
czasem nieco pompatycznymi frazesami wyniesionymi 
z lekcji religii, jest niewątpliwie szokująca, ale to dzięki 

niej możemy sobie zdać jasno sprawę, że droga krzyżowa 
to nie jest, ot taki sobie spacerek.

James Caviezel to najlepszy aktor, który mógł wcielić 
się w postać Jezusa. Mel Gibson powierzył mu tę rolę, po-
nieważ przykuł go przenikliwy wzrok aktora i jego szczery 
wyraz twarzy, które w sposób wyjątkowy, bez słów, mogły 
oddać istotę miłości... Nikt inny nie zrobiłby tego lepiej, 
nikt inny nie jest równie uduchowiony, charyzmatyczny, 
wyciszony, gotowy do poświęceń. Aktor wziął na siebie 
ogromny wysiłek, nie bał się wyrzeczeń, aby wcielić się 
w mistyczną Postać.

Na zauważenie zasługuje też Monica Bellucci. Jest to 
chyba pierwsza rola, gdzie jej zmysłowość i seksualność 
nie ma istotnego znaczenia. Rola Marii Magdaleny jest 
jedną z najciekawszych, najlepiej zagranych w jej karierze.

Pewnie nie wiesz...
Mel Gibson oświadczył, że film nagrano w języku łaciń-

skim i aramejskim i nie chciał dawać napisów tłumaczących, 
niech „obrazy mówią same za siebie”. Jednak później napisy 
zostały dodane.

Kanadyjski ksiądz Stephen Somerville, odprawiał mszę 
po łacinie dla ekipy filmowej, każdego dnia przed rozpoczę-
ciem zdjęć.

Maia Morgenstern, rumuńska aktorka, która grała Ma-
rię była w ciąży, ale nikomu o tym nie powiedziała. Pewnego 
dnia zbliżyła się do Jima Caviezela (Jezus) i powiedziała ła-
manym angielskim: „Mam dziecko. W żołądku”.

Morgenstern, była tylko sześć lat starsza niż Jim  
Caviezel.

Asystent reżysera, Jan Michelini, został dwukrotnie ude-
rzony piorunem podczas filmowania. Jim Caviezel został też 
dwukrotnie rażony piorunem podczas kręcenia kazania na 
Górze i podczas ukrzyżowania.

Film zarobił w kinach na całym świecie ponad 610 mi-
lionów dolarów. Kosztował 30 milionów.

Caviezel, na planie filmowym w środku włoskiej zimy, 
występował jedynie w przepasce na biodra, często był tak 
zziębnięty, że nie mógł mówić. Trzeba było ogrzewać mu 
twarz i usta, by mógł nimi poruszać.

Film kręcono 3 kamerami dlatego nikt nie wiedział czy 
jest akurat w kadrze. W ten sposób aktor wciąż musiał po-
zostawać w roli.

Pasja 
TV Puls piątek 20.00, sobota 22.10

HALO TV NA WIELKANOC
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coś  

dla siebie
Strzelec

TVN7 piątek 22.00

Kapitalny thriller w gwiazdorskiej obsadzie. Bob 

Lee Swagger (Mark Wahlberg) był niegdyś jednym 

z najlepszych snajperów. Pewnego dnia odwiedza go 

emerytowany pułkownik (Danny Glover) z informacją, że 

życie prezydenta Stanów Zjednoczonych jest zagrożone 

i tylko umiejętności Swaggera są w stanie zapobiec 

tragedii. 

Nostradamus
Zoom TV piątek 23.40

Biograficzny. Niesamowita historia XVI-wiecznego, 

francuskiego astrologa i lekarza. Zasłynął dzięki 

walkom z zarazami, astrologicznym kalendarzom 

i przepowiadaniem przyszłości. Sława zamiast ułatwić 

mu życie, przysporzyła problemów. Burzliwa opowieść 

o niezwykłym umyśle, namiętnej miłości, prześladowaniu 

i braku akceptacji.

Chinatown
TVP Historia niedziela 22.20

Dramat kryminalny. Arcydzieło Polańskiego z wielkimi 

rolami Jacka Nicholsona, Faye Dunaway i Johna Hustona. 

Do biura prywatnego detektywa, specjalizującego się 

w sprawach matrymonialnych, zgłasza się pewna kobieta 

i prosi go o zdobycie dowodów zdrady swego męża. 

Wciąż ją kocham
TV4 poniedziałek 16.45

Melodramat. John jest żołnierzem elitarnej jednostki 

wojskowej. Gdy przyjeżdża w odwiedziny do ojca, poznaje 

Savannah, wychowaną w zamożnej, konserwatywnej 

rodzinie, studentkę college'u. Między pochodzącymi 

z różnych światów bohaterami nawiązuje się sympatia.

Lejdis
TV7 poniedziałek 21.00

Komedia. Cztery mieszkające w dużym mieście młode 

kobiety (Dereszowska, Kuna, Olszówka, Różczka) zmagają 

się z problemami w życiu osobistym. Każda z nich ma 

powody, by nie czuć się szczęśliwa. W ciągu roku życie pań 

ulega zmianom, a ich przyjaźń zostaje poddana próbie.

Apollo 13

Nietykalni

Niezwyczajny 
pielęgniarz 

Film, który zawojował kina na całym świecie.
Philippe jest milionerem, który na skutek wy-

padku stał się całkowicie sparaliżowany. Postanawia 
zatrudnić opiekuna, który pomoże mu w codzien-
nych czynnościach. 

Wychowany na paryskich przedmieściach imi-
grant z Senegalu – drobny złodziejaszek Driss – wy-

chodzi z więzienia. Aby uzyskać prawo do zasiłku, 
musi odwiedzić kilku pracodawców. Trafia do spa-
raliżowanego Philippe'a. Swoją bezpośredniością 
wzbudza zainteresowanie milionera.

Zgorzkniały mężczyzna proponuje mu za-
trudnienie na okres próbny. Wkrótce okazuje się, 
że nienawykły do pracy Driss nadspodziewanie 
dobrze radzi sobie w roli pielęgniarza. Z czasem 
między niewykształconym chłopakiem i boga-
czem arystokratycznego pochodzenia rodzi się 
przyjaźń.

Driss widzi w Philippe, którym przyszło mu się 
zajmować, normalnego faceta, którego kalectwo nie 
jest żadną taryfą ulgową, a zwyczajną innością. 

Pewnie nie wiesz...
Film obejrzało we Francji 25 mln widzów.
Powstał na kanwie autentycznej historii. 

W 1993 roku Philippe Pozzo di Borgo uległ 
wypadkowi na paralotni, został na resztę ży-
cia przykuty do wózka inwalidzkiego. Rok 
później spotkał Abdela Yasmina Sellou, mło-
dego algierskiego imigranta, wychowanka 
paryskiej ulicy. Zatrudnienie Abdela, który, 
mimo braku wykształcenia, zaimponował mu 
inteligencją i humorem, przywróciło di Borgo 
radość życia. Przyjaźń mężczyzn przetrwała 
20 lat.

Nietykalni
TV Puls poniedziałek 22.00

Jak wrócić na Ziemię
W osiem miesięcy po triumfalnym 

lądowaniu Neila Armstronga na Księżycu, 
NASA wysyła w przestrzeń kosmiczną 

kolejną załogę. 
Trzej astronauci w Apollo 13 startują 11 kwiet-

nia 1969 r. Wkrótce do centrum dowodzenia docie-
ra meldunek, który w serwisach agencyjnych obiegł 
cały świat: „Houston, mamy problem”.

Eksplozja na pokładzie Apollo 13 uszkodziła sys-
tem zaopatrywania załogi w tlen. Kosmonauci zna-
leźli się w beznadziejnej sytuacji. Grozi im uduszenie 
z braku tlenu, albo zatrucie wydychanym dwutlen-
kiem węgla. Przenoszą się do lądownika. To nie 
rozwiązuje ich problemu. Lądownik został zaprojek-
towany dla dwóch, a nie dla trzech osób, a zgroma-
dzone w nim zapasy tlenu i zasilania starczyć mogą 
na dwa, a nie na cztery dni, czyli minimalny czas po-
trzebny na sprowadzenie załogi na ziemię. Ponadto 
silnik lądownika nie wytrzymałby takiej podróży. 

W lądowniku brakuje wszystkiego: tlenu, wody 
pitnej i ogrzewania. Astronauci nie mogą spać i są na 

skraju wyczerpania nerwowego. Za oknami widzą 
przesuwający się Księżyc, kiedyś cel ich podróży. Te-
raz ich myśli absorbuje inny, równie nieosiągalny cel. 
Przeżyć i powrócić do domu.

Główne role zagrali: będący u szczytu popular-
ności Tom Hanks ( Jim Lovell), Bill Paxton (Fred 
Haise) i Kevin Bacon ( Jack Swigert). 

Pewnie nie wiesz...
Aby nakręcić zdjęcia w stanie nieważkości produ-

cenci wynajęli od NASA samolot KC-135, w którym 
można symulować brak ciążenia, gdy maszyna nurkuje 
z wysokości 11,5 kilometra do wysokości 4,5 kilometra. 
Wykonano 612 takich lotów, każdy trwał około 20 se-
kund. Pozwoliło to nakręcić 54 minuty filmu w nieważ-
kim środowisku.

Hełmy kosmonautów były naprawdę zamknięte 
i pompowano do nich tlen.

Apollo 13 
TVN7 sobota 13.35



Leon zawodowiec

Nauczyciel 
fachu

Leon ( Jean Reno) jest zawodowym mordercą. Wiedzie samotnicze 
życie, regularnie się gimnastykuje, hoduje roślinkę w doniczce, ogląda sta-
re filmy i sypia na siedząco, przyczajony w nieustannej gotowości. Pew-
nego dnia przybiega do niego przerażona 12-letnia córka handlarzy nar-
kotyków, sąsiadów Leona. W mieszkaniu znalazła zmasakrowane zwłoki 
rodziców i małego brata.

Mathilde (Natalie Portman) prosi go o schronienie. Leon niezbyt 
chętnie pozwala jej zostać. Gdy mała dowiaduje się, czym zajmuje się jej 
sąsiad, rozpaczliwie stara się przekonać go, by nauczył ją swego fachu. 
Między tymi dwojga rodzi się specyficzna przyjaźń. Wspólnie postana-
wiają zemścić się na przestępcy o psychopatycznych skłonnościach (Gary 
Oldman), który stoi na czele skorumpowanych policjantów.

Konstrukcja filmu opiera się na odwróceniu schematów: zawodowy 
zabójca okazuje się miłym wrażliwym człowiekiem, który pije mleko (bo 
zdrowe) i hołubi ulubiony kwiatek, policjant jest psychopatycznym mor-
dercą, a 12-letnia dziewczynka pali papierosy i żyje pragnieniem krwawej 
zemsty. 

Pewnie nie wiesz...
Początkowo Natalie nie dostała tej roli, bo uznano, że jest za młoda: jed-

nak dziewczyna uparła się, wróciła i zaprezentowała na ponownym przesłu-
chaniu taką klasę, że reżyser się zgodził. Pokonała 2000 innych kandydatek.

Historia autentyczna: podczas kręcenia sceny z policjantami, przypad-
kowo wpadł na plan filmowy złodziej, który obrabował pobliski sklep, zoba-
czył wozy policyjne oraz funkcjonariuszy, wystraszył się i poddał umunduro-
wanym statystom.

Rodzice Natalie Portman wymusili na reżyserze, Lucu Bessonie, że Ma-
tylda zapali papierosa maksimum pięć razy i nie będzie wdychać dymu.

Leon zawodowiec
TV Puls piątek 22.40

Pasjonującej opowieści o człowieku i wy-
zwaniach, przed jakimi postawiła go epoka.

Akcja filmu rozpoczyna się w 180 roku n.e. 
Waleczny dowódca rzymskich legionów gene-
rał Maximus (Russell Crowe) zwycięża w bi-
twie barbarzyńskich Germanów. Umierający 
cesarz Marek Aureliusz (Richard Harris) prosi 
go, aby po jego śmierci objął władzę w Rzymie. 
Zazdrosny, nieobliczalny syn Marka Aureliu-
sza, Kommodus ( Joaquin Phoenix), ubiega 
Maximusa: zabija ojca i samozwańczo obwo-
łuje się cesarzem. Zły na Maximusa za odmo-
wę złożenia przysięgi wierności, pozbawia ży-
cia żonę i syna generała. 

Maximus, któremu udaje się ujść z ży-
ciem, ciężko ranny trafia na targ niewolników, 
a stamtąd do szkoły gladiatorów w Afryce. 
W życiu legionisty rozpoczyna się nowy roz-
dział. Tymczasem Kommodus planuje wiel-
kie igrzyska gladiatorskie w mogącym pomie-
ścić 50 tysięcy widzów Koloseum…

Film otrzymał pięć Oscarów, dwa Złote 
Globy oraz pięć nagród BAFTA. 

Pewnie nie wiesz...
Bitwę z Germanami inscenizowano miesiąc, 

zużyto 10 tysięcy zwyczajnych i 16 tysięcy pło-
nących strzał. 

Na potrzeby tego filmu wyprodukowano 
ponad 27 000 sztuk zbroi. Sporządzono 2500 
kopii broni różnego rodzaju, głównie mieczy 
i włóczni. Uszyto 10 tysięcy kostiumów, w tym 
500 tunik gladiatorów.

Film zarobił w kinach na całym świecie 460 
milionów dolarów, kosztował 103 miliony. 

W scenach w Koloseum tylko dwa dolne rzę-
dy zapełnione były przez statystów. Pozostałe 
tysiące widzów zostało „uzupełnionych” 400 
tekturowymi sylwetkami i technologią kompu-
terową.

Podczas kręcenia sceny pojedynku gla-
diatorów Russell Crowe złamał kości w stopie 
i biodro.

Replika jednej trzeciej rzymskiego Kolo-
seum została zbudowana na Malcie, głównie 
z gipsu i sklejki. Zużyto cały gips jaki był na wy-
spie. Pozostała część budynku została dodana 
cyfrowo. Budowa trwała kilka miesięcy, koszto-
wała 1 milion dolarów. 

Temperatura na arenie gladiatorów często 
przekraczały 38 stopni Celsjusza.

Gladiator
TV Puls niedziela 20.00

Gladiator

Szlachetność  
i odwaga

wybierz  
coś  

dla siebie
Strzelec

TVN7 piątek 22.00

Kapitalny thriller w gwiazdorskiej obsadzie. Bob 

Lee Swagger (Mark Wahlberg) był niegdyś jednym 

z najlepszych snajperów. Pewnego dnia odwiedza go 

emerytowany pułkownik (Danny Glover) z informacją, że 

życie prezydenta Stanów Zjednoczonych jest zagrożone 

i tylko umiejętności Swaggera są w stanie zapobiec 

tragedii. 

Nostradamus
Zoom TV piątek 23.40

Biograficzny. Niesamowita historia XVI-wiecznego, 

francuskiego astrologa i lekarza. Zasłynął dzięki 

walkom z zarazami, astrologicznym kalendarzom 

i przepowiadaniem przyszłości. Sława zamiast ułatwić 

mu życie, przysporzyła problemów. Burzliwa opowieść 

o niezwykłym umyśle, namiętnej miłości, prześladowaniu 

i braku akceptacji.

Chinatown
TVP Historia niedziela 22.20

Dramat kryminalny. Arcydzieło Polańskiego z wielkimi 

rolami Jacka Nicholsona, Faye Dunaway i Johna Hustona. 

Do biura prywatnego detektywa, specjalizującego się 

w sprawach matrymonialnych, zgłasza się pewna kobieta 

i prosi go o zdobycie dowodów zdrady swego męża. 

Wciąż ją kocham
TV4 poniedziałek 16.45

Melodramat. John jest żołnierzem elitarnej jednostki 

wojskowej. Gdy przyjeżdża w odwiedziny do ojca, poznaje 

Savannah, wychowaną w zamożnej, konserwatywnej 

rodzinie, studentkę college'u. Między pochodzącymi 

z różnych światów bohaterami nawiązuje się sympatia.

Lejdis
TV7 poniedziałek 21.00

Komedia. Cztery mieszkające w dużym mieście młode 

kobiety (Dereszowska, Kuna, Olszówka, Różczka) zmagają 

się z problemami w życiu osobistym. Każda z nich ma 

powody, by nie czuć się szczęśliwa. W ciągu roku życie pań 

ulega zmianom, a ich przyjaźń zostaje poddana próbie.

Apollo 13

Nietykalni

Niezwyczajny 
pielęgniarz 

Film, który zawojował kina na całym świecie.
Philippe jest milionerem, który na skutek wy-

padku stał się całkowicie sparaliżowany. Postanawia 
zatrudnić opiekuna, który pomoże mu w codzien-
nych czynnościach. 

Wychowany na paryskich przedmieściach imi-
grant z Senegalu – drobny złodziejaszek Driss – wy-

chodzi z więzienia. Aby uzyskać prawo do zasiłku, 
musi odwiedzić kilku pracodawców. Trafia do spa-
raliżowanego Philippe'a. Swoją bezpośredniością 
wzbudza zainteresowanie milionera.

Zgorzkniały mężczyzna proponuje mu za-
trudnienie na okres próbny. Wkrótce okazuje się, 
że nienawykły do pracy Driss nadspodziewanie 
dobrze radzi sobie w roli pielęgniarza. Z czasem 
między niewykształconym chłopakiem i boga-
czem arystokratycznego pochodzenia rodzi się 
przyjaźń.

Driss widzi w Philippe, którym przyszło mu się 
zajmować, normalnego faceta, którego kalectwo nie 
jest żadną taryfą ulgową, a zwyczajną innością. 

Pewnie nie wiesz...
Film obejrzało we Francji 25 mln widzów.
Powstał na kanwie autentycznej historii. 

W 1993 roku Philippe Pozzo di Borgo uległ 
wypadkowi na paralotni, został na resztę ży-
cia przykuty do wózka inwalidzkiego. Rok 
później spotkał Abdela Yasmina Sellou, mło-
dego algierskiego imigranta, wychowanka 
paryskiej ulicy. Zatrudnienie Abdela, który, 
mimo braku wykształcenia, zaimponował mu 
inteligencją i humorem, przywróciło di Borgo 
radość życia. Przyjaźń mężczyzn przetrwała 
20 lat.

Nietykalni
TV Puls poniedziałek 22.00

Jak wrócić na Ziemię
W osiem miesięcy po triumfalnym 

lądowaniu Neila Armstronga na Księżycu, 
NASA wysyła w przestrzeń kosmiczną 

kolejną załogę. 
Trzej astronauci w Apollo 13 startują 11 kwiet-

nia 1969 r. Wkrótce do centrum dowodzenia docie-
ra meldunek, który w serwisach agencyjnych obiegł 
cały świat: „Houston, mamy problem”.

Eksplozja na pokładzie Apollo 13 uszkodziła sys-
tem zaopatrywania załogi w tlen. Kosmonauci zna-
leźli się w beznadziejnej sytuacji. Grozi im uduszenie 
z braku tlenu, albo zatrucie wydychanym dwutlen-
kiem węgla. Przenoszą się do lądownika. To nie 
rozwiązuje ich problemu. Lądownik został zaprojek-
towany dla dwóch, a nie dla trzech osób, a zgroma-
dzone w nim zapasy tlenu i zasilania starczyć mogą 
na dwa, a nie na cztery dni, czyli minimalny czas po-
trzebny na sprowadzenie załogi na ziemię. Ponadto 
silnik lądownika nie wytrzymałby takiej podróży. 

W lądowniku brakuje wszystkiego: tlenu, wody 
pitnej i ogrzewania. Astronauci nie mogą spać i są na 

skraju wyczerpania nerwowego. Za oknami widzą 
przesuwający się Księżyc, kiedyś cel ich podróży. Te-
raz ich myśli absorbuje inny, równie nieosiągalny cel. 
Przeżyć i powrócić do domu.

Główne role zagrali: będący u szczytu popular-
ności Tom Hanks ( Jim Lovell), Bill Paxton (Fred 
Haise) i Kevin Bacon ( Jack Swigert). 

Pewnie nie wiesz...
Aby nakręcić zdjęcia w stanie nieważkości produ-

cenci wynajęli od NASA samolot KC-135, w którym 
można symulować brak ciążenia, gdy maszyna nurkuje 
z wysokości 11,5 kilometra do wysokości 4,5 kilometra. 
Wykonano 612 takich lotów, każdy trwał około 20 se-
kund. Pozwoliło to nakręcić 54 minuty filmu w nieważ-
kim środowisku.

Hełmy kosmonautów były naprawdę zamknięte 
i pompowano do nich tlen.

Apollo 13 
TVN7 sobota 13.35
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Dąbrowski Kozłowski Chojnowski 
Kamiński Brzoza Chojka Gałązka 
Jankowski Szymański Zieliński Żelazny 
Modzelewski Wądołowski Kowalewski 
Grzymała Jemielity Kołakowski Cholewicki 
Makowski Malinowski Chrzanowski 
Korytkowski Wiśniewski Karwowski 
Sokołowski Piotrowski Borawski 
Mieczkowski Cwalina Rutkowski 
Kalinowski Rogowski Mierzejewski 
Konopko//Konopka Dardziński 

Jastrzębski Kossakowski Kosakowski 
Milewski Just Chludziński Zarzecki 

Bursztyn Witkowski Zajkowski 
Zakrzewski Łada Niksa Boguski 

Pogroszewski Śmiarowski Bazydło  
Blusiewicz Sierzputowski Bronowicz

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

CYPRIAN KAMIL NORWID

W obecnych okolicznościach war-
to skorzystać z czasu, kiedy jesteśmy 
w pewien sposób bliżej siebie, częściej 
się ze sobą kontaktujemy, i porozma-
wiać o swoich korzeniach, przejrzeć al-
bumy, poszukać śladów swoich przod-
ków, by na nowo rozpoznać lub odkryć 
ich charaktery, poznać wartości, którym 
pozostawali wierni, a jednocześnie do-
wiedzieć się więcej o sobie, o swojej toż-
samości; docenić przekazane niemate-
rialne dobro i umiejętnie zadysponować 
swoim dziedzictwem, a także z większą 
świadomością przekazać je kolejnemu 
pokoleniu. 

W tym kontekście zrozumiemy, 
że nie na nas świat się zaczyna i nie 
na nas się kończy, chociaż niekiedy 
trudno nam w to uwierzyć. Jednak – 
w pewnym sensie – świat zaczyna się 
na rodzinie i na niej się kończy. Sta-
le zachęcam do szukania odpowiedzi 
na pytanie: Skąd nasz ród? W związ-
ku z tym także popularyzuję stronę 
www.name.lomza.pl, na której znaj-
dują się liczne materiały zaświadczają-
ce historię dawnej ziemi łomżyńskiej 

oraz dzieje rodów i rodzin tej ziemi, 
jej licznych mieszkańców: inteligen-
tów, szlachetnie urodzonych, chłopów, 
rozmaitych rzemieślników, kupców, 
drobnych handlarzy; przedstawicie-
li odmiennej kulturowo społeczności 
miasta, jaką byli łomżyńscy Żydzi. Ich 
potomkowie żyją w Łomży do dziś, co 
potwierdza historia noszonych przez 
nich nazwisk. Ludność żydowska two-
rzyła barwną i aktywną wspólnotę z in-
nymi ówczesnymi mieszkańcami mia-
sta, dzieliła także biedę z ludnością 
polską w niełatwym dla wszystkich 
dziewiętnastym stuleciu.

Nieco inne uwarunkowania doty-
czą także obecnych w Łomży potom-
ków ludności ewangelickiej i prawo-
sławnej, mieszczan, którzy również 
współtworzyli jej lokalną kulturę i go-
spodarkę. Właściwie każdej z tych spo-
łeczności można i należałoby poświę-
cić osobne słowniki czy monografie, 
gdyż źródłowy materiał onomastyczny 
jest tu bardzo bogaty. Przedstawicie-
le wymienionych społeczności repre-
zentują swoje środowiska kulturowe 
w niniejszym opracowaniu, bowiem 
poświadczenia ich nazwisk znalazły się 
w ekscerpowanych źródłach. Pocho-
dzenie nazwisk odkrywa przed nami 
naszą tożsamość.

Pierwszy z antroponimów, rozpo-
czynający tę część słownika, identyfi-
kujemy jako nazwisko, którego nosi-
ciel o imieniu Chaim to przedstawiciel 
społeczności żydowskiej. Z Księgi 
pamięci gminy żydowskiej w Łomży 
(niedawno opublikowanej i dostępnej 
w Łomżyńskim Towarzystwie Nauko-
wym im. Wagów w Łomży) dowiadu-
jemy się, że niejaki „dr Szymon Koso-
wicz – zięć Bramzona, studiował na 
uniwersytecie w Wilnie, był asysten-
tem w szpitalu żydowskim przy uli-
cy Czystej w Warszawie. Krótki czas 
pracował w Łomży i przeniósł się do 
Kolna, gdzie dał się poznać jako do-
bry i kompetentny lekarz”. Była też 
w Łomży rodzina żydowskiego stola-
rza Kosowicza, który należał do sekcji 
wioślarskiej w klubie sportowym „Ma-
kabi”, o czym opowiadał jego syn, kie-
dy przed dwoma laty przyjechał wraz 
z żoną z Nowego Jorku do Łomży, po-
szukując miejsc związanych z historią 
rodziny swego ojca. 

Dzielił ze mną swoje wzruszenie, kie-
dy oglądał metryki i zdjęcia z łomżyń-
skiego pinkasu i wspominał swego pra-
cowitego i silnego ojca.

Wiele różnorodnych źródeł stwarza 
możliwości, by odkrywać własne korze-
nie, więc warto podjąć starania, zaczyna-
jąc od rozmów z najstarszymi członkami 
rodziny, i utrwalać więzi, poznając także 
siebie.

(W nawiasie kwadratowym podano 
liczbę współczesnych nosicieli danego 
nazwiska w Łomży do roku 2005.)

KOSSOWICZ: Chaim Kossowicz 
1896, KS 284; nazwisko utworzone 
prawdopodobnie od ap. kos ‘gatunek 
ptaka’ (za: SHNO t. I, s. 175) forman-
tem -owicz.

KOSTECKI: Adalbert Kostaecki 1749, 
LBŁ 587; nazwisko utworzone od n. 
msc. Kostki (za: SHNO t. I, s. 173) lub 
n. os. Kostek, Kostko (za: NMK s. 199) 
formantem -cki [1]. 

Forma żeńska: Agnieszka Kostecka 
1742, LBŁc 47.

KOSTKA: Albert Kostka 1621, LBŁ 
1451; nazwisko utworzone od ap. kost-
ka, zdrobnienie od kość (za: SEM cz. 
1, s. 123) formantem -ka; też od formy 
zdrobniałej łac. im. Constantinus < con-
stans ‘silnie stojący, stały’ (za: SEM cz. 
2, s. 73) [1].

KOTAR: Marianna Kotar 1797, 
KACŁ 1981; nazwisko utworzone od 
ap. kotara ‘zasłona’, dawniej ‘rodzaj na-
miotu’ lub od niem. n. os. Kotter; też ko-
tar ‘nieużytki’ (za: NP1, s. 451) [23].

KOTOWICZ: Abram Jankielowicz 
Kotowicz krawiec 1835, APŁ z. 169; na-
zwisko utworzone od kot (za: SHNO t. 
I, s. 176) formantem -owicz [1].

KOTOWSKI: Jan Kotowski adwokat 
Trybunału Wyższej Instancji Depar-
tamentu Łomżyńskiego 1809, KAUŁ 
188; nazwisko utworzone od n. msc. np. 
Wlkp.: Kotowice, koniń., gm. Grabów; 
Kotowo, pozn., gm. Śrem; Kotow, dziś 
Kotowie, kiel., gm. Włoszczowa; Maz.: 
Kotowo, Koty łomż., gm. Jedwabne, 
gm. Grajewo, gm. Łomża (za: SEM cz. 
3, s. 85) formantem -ski [48].

Forma żeńska: Marta Kotowska 
córka Stanisława mieszczanka miasta 
Łomży panna wyznania prawosławnego 
1900, AMPśT 15. 

KOWAL: Hanus Kowal de Lomza 
1557, RTA s. 135; nazwisko utworzone 

od ap. kowal (za: SEM cz. 1, s. 124).
KOWALCZYK: Jadwiga Kowalczyk 

1635, LBŁ 1168; nazwisko utworzone 
od por. Kowal formantem -(cz)yk [61].

KOWALE(W)SKI: Stanisław Kowa-
lewski 1683, LBŁ 805; nazwisko utwo-
rzone od n. msc. Wlkp: Kowalewskie, 
Kowalskie, dziś Kowalskie, pozn., gm. 
Pobiedziska; Kowalewo, dziś Kowalew-
ko, pozn., gm. Oborniki; Kowalewo, 
pozn., gm. Kamieniec; Młp.: Kowale, 
Kowalowa, dziś Kowalowy, krośn., gm. 
Jasło; Kowalow, Kowale, Kowalowice, 
dziś Kowalów Dolny i Górny, kiel., gm. 
Wodzisław; Maz.: Kowalewo, łomż., 
gm. Kolno; Kowalewo, płoc., gm. Dro-
bin (za: SEM cz. 3, s. 85) formantem 
-ski [187].

Forma żeńska: Zuzanna Kowalew-
ska 1622, LBŁ 1654.

KOWALIK: Tekla Kowalik 1626, LBŁ 
102; nazwisko utworzone od por. Kowal 
formantem -ik; też od ap. kowalik ‘gatu-
nek ptaków’ (za: NMK s. 203) [23].

KOWALSKI: Adalbert Kowalski 
1639, LBŁ 1538; nazwisko utworzone 
od n. msc. Wlkp: Kowalewskie, Kowal-
skie, dziś Kowalskie, pozn., gm. Pobie-
dziska; Kowale, sier., gm. Sieradz; Młp.: 
Kowale, dziś Kowala Duszocina, rad., 
gm. Wolanów (za: SEM cz. 3, s. 85) for-
mantem -ski [59].

Forma żeńska: Tekla Franciszka Ko-
walska 1834, KAUŁ 46.

(KOWNACKI) Forma żeńska: Jadwiga 
i Elżbieta Kownackie 1612, MBŁ 1089; 
nazwisko utworzone od n. msc. Maz.: 
Kownaty, ciech., gm. Płońsk; Kowna-
ty Borowe, ciech., gm. Ojrzeń; Kownaty 
Wojnowe, Kownaty Żędowe, ciech., gm. 
Ciechanów; Kownaty, łomż., gm. Piątni-
ca; Kownatki, łomż., gm. Radziłów; Kow-
nacino, dziś Kownacin, łomż., gm. Grabo-
wo i Kownaty łomż., gm. Jedwabne (za: 
SEM cz. 3, s. 86) formantem -cki [6].

KOZAK: Mathias Kozak kupiec łom-
żyński 1593, APŁ zbiór Kapicjana; na-
zwisko utworzone od nazwisko utwo-
rzone od koza, kozak (za: SEM cz. 1, s. 
124) [3].

Forma żeńska: Kozakowa 1698, 
LMŁ 64. 

KOZ(Z)ARZE(W)SKI: Stanisław Le-
opold Kozzarzeski 1809, KAZŁ 142; 

Podaj mi swoje nazwisko,  
a powiem Ci czyś z Łomży (cz. 10)
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Stanisław Leopold Kozarzewski 1809, 
KAUŁ 187; nazwisko utworzone od n. 
msc. Wlkp.: Kozarzewo, Kozarzow, dziś 
Kozarzew, koniń., gm. Kazimierz Bisku-
pi; Młp.: Kozarzow, Kozarzew, dziś Ka-
sarzew Dolny i Górny, lub gm. Krzczo-
nów (za: SEM cz. 3, s. 86) formantem 
-ski [1].

KOZIELSKI: Stanisław Kozielski 
1831, KAUŁ 25; nazwisko utworzo-
ne od n. msc. Wlkp: Koźle, Kozieł, dziś 
Koźle, łódz., gm. Stryków; Kozielsko, 
pil., gm. Damasławek; Kozłowo, pozn., 
gm. Opalenica (za: SEM cz. 3, s. 86); 
też od n. os. Kozieł, Kozioł (za: NMK s. 
204) formantem -ski [5].

KOZIEŁ: Albert Kozieł 1644, LBŁ 
2105; nazwisko utworzone od ap. kozieł 
‘samiec kozy’ (za: SEM cz. 1, s. 125) [6].

KOZIKOICZ//KOZIKOWICZ: Regi-
na Kozikoicz 1612, MBŁ 1108; Judka 
Sapsowicz Kozikowicz wyrobnik 1831, 
APŁ z. 169; nazwisko utworzone od ap. 
koza, kózka (za: SEM cz. 1, s. 125-126) 
formantem -owicz.

KOZIKOWSKI: Paweł Koźikowski 
de Kisiołki 1748, LMŁ 1418; nazwisko 
utworzone od n. msc. Wlkp.: Koziko-
wo, wsi w dawnym pow. kcyńs., dziś za-
ginionej (za: SEM cz. 3. s. 86); też Maz. 
łomż.: Koziki gm. Zambrów, gm. Kol-
no (za: NWHS, s. 133) formantem -ski 
[47].

Forma żeńska: Kamila Kozikowska 
1866, KAZŁ 207.

KOZŁO(W)SKI: Jan Kozłowski 1635, 
LBŁ 1143; Antoni Kozłoski 1795, 
KACŁ 1664; nazwisko utworzone od 
n. msc. np. Wlkp.: Kozłowo, pozn., gm. 
Opalenica; Młp: Kozłów, kiel., gm. Ko-
złów; gm. Małogoszcz; Kozłów, dziś 
część wsi Pustynia, tarn., gm. Dębica; 
Śl.: Kozłów, kat., gm. Sośnicowice (za: 
SEM cz. 3, s. 86); też od n. os. Kozieł, 
Kozioł (za: NMK s. 205) formantami 
-ski //-owski [284].

Forma żeńska: Zofia Kozłowska 
1690, LBŁ 1148.

KRAJEWSKI:  Mathias f. d. Mathiae 
Crayewski de Lomza 1557, RTA s. 134; 
nazwisko utworzone od n. msc. Wlkp.: 
Krajewice, leszcz., gm. Gostyń; Maz.: 
Krajewo, ciech., gm. Iłowo Osada; Kra-
jewo, szereg wsi szlacheckich, łomż., gm. 
Zambrów (za: SEM cz. 3, s. 87) forman-
tem -ski [63].

Forma żeńska: Dorota Krajewska 
1619, LBŁ 1013.

KRAKO(W)SKI: Jakub Krakowski 
1668, LBŁ 117; Franciszek Justyn Kra-
koski 1810, KAZŁ 300; nazwisko utwo-

rzone od n. msc. Młp.: Kraków, miasto 
(za: SEM cz. 3, s. 87) formantem -ski 
[1].

Forma żeńska: Anna Krakowska 
1652, LBŁ 2771.

KRAKOWSZCZYK: Adalbert Kra-
kowszczyk 1680, LBŁ 724; nazwisko 
utworzone od por. Krakowski forman-
tem -yk.

KRAMARZ: Paweł Kramarz 1605, 
LBŁ 621; nazwisko utworzone od ap. 
kramarz, stp. kromarz ‘kupiec, handlarz’ 
(za: SEM cz. 1, s. 126); też od Maz. łomz. 
n. msc. Kramarzewo gm. Radziłów (por. 
NWHS, s. 134) [1].

KRAMER (KREMER): Józef Kramer 
były naczelnik powiatu ostrołęckiego 
1865, KAZŁ 152; Notek i Róża Kremer 
1896, KS; nazwisko utworzone od ap. 
śrwniem. kraemer ‘handlarz, właściciel 
kramu, kramarz’ (za: SEM cz. 5, s. 142) 
[2].

KRAMKOWSKI: Pantaleon Kram-
kowski 1655, LBŁc 2963; nazwisko 
utworzone od n. msc. Kramkowo łomż., 
gm. Nur (NP1, s. 458); Maz. łomż. 
Kramkowo gm. Wizna formantem -ski.

Forma żeńska: Apolonia i Anastazja 
Kramkowska 1685, LBŁ 862.

KRASKA//KRASKO: Adam Kra-
sko 1781, KACŁ 1; Kielman Nosko-
wicz Kraska 1827, APL z. 169; nazwisko 
utworzone od kraska: ‘1. zdrobnienie 
od krasa; 2. pisanka; 3. gat. ptaka’ (za: 
SHNO t. I, s. 207) [2].

Forma żeńska: Katarzyna z Rożyń-
skich Kraskowa 1811, KAZŁ 16.

KRASOWSKI: Ludwik Krasowski 
1878, KOPŁ 333; nazwisko utworzone 
od n. msc. Młp.: Kraszów, dziś Krasów, 
częst., gm. Moskorzew; Krasów, Kra-
szów, dziś Krasew, lub., gm. Borki; Maz.: 
Kraszowo, dziś Kraszewo, ciech., gm. 
Raciąż; Krpłd.: Krasów (za: SEM cz. 3, 
s. 88) [13].

Forma żeńska: Stanisława Krasow-
ska 1876, WPRŁ 102. 

KRASZEWSKI: Stanisław Krasewski 
1611, MBŁ 772; nazwisko utworzone 
od n. msc. Wlkp.: Kraszowice, dziś Kra-
szewice, piotr., gm. Masłowice (za: SEM 
cz. 3, s. 88) formantem -ski [32].

Forma żeńska: Elżbieta Kraszewska 
1614, LBŁ 146.

KRAUZE: Ernest Krauze syn Teodo-
ra obywatel miasta Łomża 1862, AUPśT 
8; nazwisko utworzone od śrwniem. 
kraus ‘kędzierzawy’; możliwe też nawią-
zanie do śrwniem. kruse ‘dzbanek, żela-
zne naczynie do picia’ (za: SEM cz. 5, s. 
143) [5]. 

Forma żeńska: Zofia Krauzówna 
„Wstąpiłem tylko na szklankę herba-
ty do Zosi Krauzówny, która z ładne-
go podlotka z czasów moich szkolnych 
w Łomży, wyrosła i zmężniała na bardzo 
ładną pannę” 1861, (PPSz, s. 112).

KRAWCZYK: Zofia Krawczyk 1627, 
LBŁ 349; nazwisko utworzone od ap. 
krawczyk (za: NMK s. 207) formantem 
-yk [16].

KRAWCZYŃSKI: Hipolit Krawczyń-
ski żołnierz dymisyonowany 1866, 
KAZŁ 134;  nazwisko utworzone od 
por. Krawczyk formantem -ński [9].

KROPIEWNICKI: Józef Kropiewnicki 
1815, KAZŁ 148; nazwisko utworzone 
od n. msc. Kropiwniki, Kropiwnik (za: 
SEM cz. 3, s. 89); też od n. msc. Kropiw-
nica gm. Kobylin Borzymy (za: SHNO 
t. I, s. 183) formantem -cki [2].

Forma żeńska: Jadwiga Kropiewnic-
ka 1887, KOPŁ 92.

KRÓL: Katarzyna Krol 1650, LBŁ 
2635; nazwisko utworzone od ap. król, 
od im. władcy Franków Karola (za: SEM 
cz. 1, s. 128) [2].

KRÓLAK: Stanisław Królak 1871, 
KAŚŁ 2; nazwisko utworzone od por. 
Król formantem -ak [1].

KRUKOWSKI: Albert Krukowski 
1728, LBL 604; nazwisko utworzone od 
n. msc. Krpłd: brak n. msc. (za: SEM cz. 
3, s. 90) [7].

Forma żeńska: Katarzyna Krukow-
ska 1690, KAŚŁ 73.

KRUPA: Halina Krupa 1617, LBŁ 
680; nazwisko utworzone od ap. kru-
pa ‘kasza’, ps. krupa ‘pokruszone ziarno, 
okruch’ (za: SEM cz. 1, s. 130) [8].

KRUPI(E)ŃSKI: Franciszek i Mar-
cin Krupienski 1691, LBŁ 1197; Stefan 
Krupinski 1691, LBŁ 1202; nazwisko 
utworzone od n. os. Krupa formantem 
-(iń)ski (za: NMK s. 210) [2].

Forma żeńska: Magdalena Krupien-
ska 1680, LBŁ 526; Elzbieta Krupinska 
1686, LBŁ 796.

KRUSZE(W)SKI: Adalbert Kruszew-
ski 1793, KACŁc 1445; Norbert Le-
opold Kruszeski 1830, KAUŁ 47; na-
zwisko utworzone od n. msc. Wlkp: 
Kruszów, Kruszewo, dziś Kruszów, 
piotr., gm. Tuszów; Maz: Krusze, ostroł., 
gm. Klembów; Krusze, olszt., gm. Jano-
wiec Kościelny (za: SEM cz. 3, s. 90); 
też od n. msc. Kruszewo (za: SHNO t. I, 
s. 185) formantem -ski [43].

Forma żeńska: Ewa Kruszewska 
1790, KACŁc 1133.

KRYNICKI: Józef Krynicki 1724, LBŁ 
336; nazwisko utworzone od n. msc. 

Krpłd: Krynica (za: SEM cz. 3, s. 90); 
też od n. msc. Krynice w pow. między-
chodzkim i tomaszowskim (za: NMK s. 
210) formantem -ki [2].

Forma żeńska: Anna Krinicka 1712, 
LBŁ 1370.

KRYŃSKI: Jan Kryński sekretarz 
Trybunału Departamentu Łomżyńskie-
go 1809, KAUŁ 214; 1810, KAUŁ 351; 
nazwisko utworzone od n. msc. Krpłn: 
Krynki Białokunki, Krynki Sobole, biał., 
gm. Grodzisk (za: SEM cz. 3, s. 90) for-
mantem -ski [1].

KRYSTOFCZYK: Katarzyna Krystof-
cik 1717, LBŁ 57; nazwisko utworzo-
ne od im. typu Krzysztof, Krzysztyn, 
Krzysztan (za: NP1, s. 478) formantem 
-ow-cz+yk [2].

KRZEWSKI: Franciszek Krzewski 
1731, LBŁ 44; nazwisko utworzone od 
n. msc. Wlkp: Krzewie, Krzewo, dziś 
Krzewie, płoc., gm. Krośniewice; Młp: 
Kierz, lud., gm. Bełżyce (za: SEM cz. 3, s. 
92); też od n. msc. Krzecze (za: SHNO 
cz. I, s. 186); też Maz. łomż. Krzewo gm. 
Zawady, gm. Piątnica (por. NWHS, s. 
136) formantem -ski [30].

Forma żeńska: Marianna Krzewska 
1730, LBŁ 87.

(KRZYWIŃSKI) Forma żeńska: 
Agnieszka Krzywinska 1702, LBŁ 518; 
nazwisko utworzone od n. msc. Krzy-
wiń, leszcz., miasto (za: SEM cz. 3, s. 
93) formantem -ski [1].

KRZYŻANOWSKI: Bernard Krzyza-
nowski 1734, LBŁ 450; nazwisko utwo-
rzone od n. msc. Wlkp: Krzyżanowo, 
Krzyżanowice, dziś Krzyżanów, płoc., 
gm. Krzyżanów; Krzyżanowo, pozn., 
gm. Śrem; Młp: Krzyżanowice, rad., gm. 
Iłża (za: SEM cz. 3, s. 93) formantem 
-ski [11].

Forma żeńska: Katarzyna Krzyza-
nowska 1730, LBŁ 136.

KSIĄŻEK: Katarzyna Xążek 1723, 
LBŁ 280; nazwisko utworzone od ap. 
ksiądz (za: SEM cz. 1, s. 132) forman-
tem -ek [5].

Forma żeńska: 
Zofia Książkowa 
1753, LMŁ 1773.

MAŁGORZATA K. 
FRĄCKIEWICZ 

t
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Wielki Kanion Kolorado jest naprawdę wielki! 
To nie tylko gigantyczna dziura w ziemi ale zapiera-
jące dech widoki i przepiękna przyroda. 

Długość Wielkiego Kanionu Kolorado wynosi 
prawie 446 km, w najszerszych miejscach kanion ma 
aż 29 km, w najgłębszym miejscu zwanym Granite 
Gorge – 2 kilometry. Kanion wraz z dopływami zaj-
muje obszar niewiele mniejszy od powierzchni Pol-
ski. Przez rzekę na odcinku ponad 500 km przerzuco-
ny jest jeden most. 

Wyprawę nad Wielki Kanion po raz pierwszy zor-
ganizowała w 1869 roku grupa pionierów z Dzikiego 
Zachodu. Major John Wesley Powell (amerykański 
żołnierz, geolog i odkrywca), inicjator wyprawy, 
wszedł do jednego z najgłębszych wąwozów na świe-
cie, nie mając pojęcia, dokąd się wybiera. Dziewięciu 
uczestników spojrzało w twarz śmierci głodowej. 
Niektórzy próbowali uciec z kanionu i przepadli bez 
wieści.

Dziś po raz pierwszy od tamtego wyczynu, gru-
pa także dziewięciu mężczyzn z Danem Snowem, 
współczesnym poszukiwaczem przygód, historykiem 
i popularnym prezenterem telewizyjnym, próbuje 
przepłynąć cały 450-kilometrowy Wielki Kanion, 
w drewnianych łodziach wiosłowych, które maja 
oprzeć się dzikim nurtom rzeki Kolorado. Rzeczne 
bystrza są najgroźniejsze dla życia uczestników – po-
tężne fale, ostre skały, niebezpieczne wiry i niespo-
dziewane głębie będą stawać na ich drodze nie raz.

Uczestnicy przedsięwzięcia będą oglądać kanion 
oczami dziewiętnastowiecznych odkrywców, wyko-
nując pomiary przy użyciu sprzętu z tamtej epoki, 
robiąc zdjęcia ponad stuletnim aparatem stereosko-
powym i korzystając z oryginalnych dzienników 
członków ekspedycji Powella. Wszystko po to, by jak 
najwierniej oddać klimat tej przełomowej wyprawy. 
Będzie to niezwykły sposób odtworzenia tej histo-
rycznej misji.

Wyprawa przez Wielki Kanion
TVP Historia sobota 12.05, 
poniedziałek 11.40, odc. 1

Wyprawa przez Wielki Kanion

W brzuchu Ziemi

 John Wesley Powell 
(1834–1902 )  
– amerykański żołnierz, 
geolog i odkrywca. 
Przywódca wyprawy, 
która w 1869 roku 
jako pierwsza przebyła 
Wielki Kanion Kolorado. 
Był jednym z założycieli 
National Geographic 
Society w 1888 roku.

Tajemnica kodu Boga

Ukryte 
przepowiednie

Za zamkniętymi drzwiami w St. Petersburgu 
znajduje się Kodeks Leningradzki (Codex Le-
ningradensis), najstarszy na świecie pełny tekst 
Biblii Hebrajskiej. Jest to najdokładniejsza wer-
sja Biblii – zawierająca słowa i znaki zagubione 
w późniejszych tłumaczeniach. 

Timothy Smith, ekspert w dziedzinie anty-
ków, uważa, że znalazł w jego tekście zawiły kod, 
który zanika w nowszych wersjach. Mówi się, że 
kodeks ten zapowiada różnorodne wydarzenia 
historyczne (np. Hitlera, zagrożenia od Korei 
Północnej), a może nawet wskazywać lokaliza-
cję jednego z największych skarbów ze wszyst-
kich, utraconej Arki Przymierza.

 Tajemnica kodu Biblii
WP1 sobota 18.10

David Attenborough odkrywa je-
den z cudów natury, jakim jest jajko. 

Te niezwykłe struktury pielę-
gnują nowe życie, chroniąc je przed 
światem zewnętrznym, jednocześnie 
umożliwiając mu oddychanie. Są wy-
starczająco silne, aby utrzymać masę 

ciała rodziców i wystarczająco kruche, 
by pozwolić pisklęciu wydobyć się 
na zewnątrz w odpowiednim czasie. 
Ale jak powstaje jajko? Dlaczego ma 
taki kształt? I co najważniejsze, po co 
w ogóle składać jajko? 

Sir David Attenborough, Bry-

tyjczyk, najbardziej znany, ceniony 
i lubiany popularyzator wiedzy przy-
rodniczej na całym świecie, opowiada 
historie jaj różnych gatunków ptaków. 

Jajko: cud natury
TVP1 poniedziałek 12.25

Jajko: cud natury

Tajemnice  
w skorupce
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„Telewizja Dziewcząt i Chłopców 1957-1993. 
Historia niczym baśń z innego świata”.

Ta 358-stronicowa pozycja Sławomira W. Malinow-
skiego, niezwykle bogato ilustrowana, przywołuje z prze-
szłości najpiękniejsze programy Telewizji Polskiej adre-
sowane do dzieci i młodzieży oraz ich akcje, w których 
brały udział miliony dziewcząt i chłopców z całej Polski. 
W wielu wzbudzi piękne wspomnienia, szczery uśmiech, 
tęsknotę za minionym dzieciństwem. Ta książka uczy, 
bawi i… wzrusza. Przepojona jest empatią, szacunkiem 
do innych, bezinteresownością. Jest wyjątkowa również 
dlatego, że po brzegi wypełnia ją dobroć i piękne uczynki 
dzieci płynące z głębi serca. A to dzisiaj raczej niespoty-
kane.

Wydawnictwo „IMPULS” poleca tę książkę nie tylko 
byłym widzom „Ekranu z Bratkiem”, „Klubu Pancernych”, 
„Niewidzialnej Ręki”, „Zwierzyńca” i wielu, wielu innych, 
ale także pedagogom i rodzicom. Jak zaznaczył w swej re-
cenzji prof. UKW dr hab. Przemysław Paweł Grzybowski: 
„Mimo że autor nie jest pedagogiem i nie powołuje się na 
literaturę pedagogiczną, można uznać jego monografię za 
jedną z najważniejszych książek pedagogicznych ostat-
nich lat i polecić jej lekturę nie tylko miłośnikom wspo-
mnień, ale także pedagogom, nauczycielom, studentom, 
rodzicom i tym wszystkim, którzy poszukują dobrych 
wzorców edukacji”.

Na zakończenie wstępu do książki Sławomir Mali-
nowski napisał: „Drogi Czytelniku, wybacz brak skrom-

ności, ale dla wielu – być może, i dla Ciebie – będzie 
to książka niezwykła. Nie tylko dlatego, że dzięki niej 
wyruszysz w podróż do krainy dzieciństwa. Również 
nie dlatego, że przeczytasz o jednej z najpiękniejszych 
kart Telewizji Polskiej; i nie tylko dlatego, że po brze-
gi wypełniona jest dobrocią, przyjaźnią i szacunkiem 
do innych. Po prostu w tej książce odnajdziesz siebie, 
swoich rodziców lub dziadków. Odnajdziesz brata lub 
siostrę, kolegę z bloku, koleżankę z podwórka, kumpli 
z klasy czy sympatię z wakacji. Właśnie dlatego. Bo to 
książka o Tobie”.

PR
OM

OC
JA

Książka dla Ciebie, twoich rodziców, dziadków...

Podróż do krainy dzieciństwa

Maciej Zimiński, 
twórca Telewizji 

Dziewcząt i Chłopców

„Telewizja Dziewcząt 
i Chłopców 1957-
1993. Historia niczym 
baśń z innego świata” 
reprezentuje bardzo 
wysoki poziom edytorski. 
Wersja papierowa posiada 
twardą szytą okładkę 
i została wydrukowana 
na papierze kremowym. 
Zapewne wzbogaci 
niejedną domową biblioteczkę, a także 
stanowić będzie wspaniały prezent dla bliskich 
i znajomych. Będzie dostępna również  
w wersji e-book. 
Na razie będzie można ją kupić wyłącznie 
w sprzedaży bezpośredniej. Dystrybucję 
prowadzi Oficyna Wydawnicza „IMPULS”  
przez stronę www.impulsoficyna.pl 

Tytuły niektórych rozdziałów książki: „Świat Młodych” – początek wszystkiego, Telewizja Dziewcząt i Chłopców, Niewidzialna Ręka, Ekran z Bratkiem, 
Klub Pancernych, Radiowy Klub Pancernych, Telewizyjny Klub Śmiałych, Zwierzyniec, Latający Holender,  

Maciej Zimiński, Piątek z Pankracym, Michał Sumiński, Bohdan Sienkiewicz.

„Znamienne, że jest to pierwsza praca wykazująca  
– nie tylko w sferze teoretycznej – pozytywne 

oddziaływanie telewizji. [...] Pragnę podkreślić wielki 
talent literacki Sławomira Malinowskiego i piękną,  

coraz rzadziej spotykaną polszczyznę.

Prof. MARIA SZYSZKOWSKA, Uniwersytet Warszawski

„Posiłkując się fragmentami wywiadów, publikacji oraz 
dokumentów związanych z programami telewizyjnymi 

i audycjami radiowymi, autor przedstawia okoliczności, 
w których działania i doświadczenia redaktorów Telewizji 

Dziewcząt i Chłopców (TDC) wzbogaciły życie tysięcy 
dzieci i młodzieży, ich rodzin, znajomych, podopiecznych 
w masowych akcjach. Jest to więc wielobarwna mozaika 

osobistych historii, podana w formie gawędy, którą 
charakteryzuje przystępność języka, lekkość stylu 

i czytelność przykładów”. 

prof. UKW dr hab. PRZEMYSŁAW PAWEŁ GRZYBOWSKI,  
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

„Bezcenne poznawczo są partie, w których autor 
przywołuje opinie dziennikarzy i osób odpowiedzialnych 

za emisję programów, w których zdradza się sekrety 
produkcji, opowiada o warsztacie, zdradza spektakularne 
„wpadki”. Dostęp do tych wartościowych źródeł mógł mieć 

tylko człowiek mocno wpisany w środowisko”. 

Dr hab. JOANNA SZYDŁOWSKA, prof. UWM Instytut Dziennikarstwa  
i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski  

w Olsztynie
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W historii walki z pandemią 
choroby COVID-19 w województwie 
podlaskim jest już pierwsza data, 
którą musimy zapisać na czarno. 
W Palmową Niedzielę w jednym 
z komunikatów Ministerstwa 
Zdrowia dotyczących epidemii 
pojawiła się informacja o 
kolejnych przypadkach śmierci 
zarażonych. Wśród zmarłych jest 
82-letni mężczyzna z Białegostoku 
hospitalizowany w Łomży.

W regionie, kraju i na świecie

Jak zwykle w przypadku tego 
rodzaju komunikatów, nie zosta-
ło podanych wiele szczegółów. 
Wiadomo, że starszy mężczyzna 
miał tzw. choroby współistnieją-
ce, które sprawiają, że organizm 
ma mniej szans na skuteczną wal-
kę z wirusem. Jak podaje Podlaski 
Urząd Wojewódzki, zmarły był w 
regionie 32. osobą, u której pato-
gen został potwierdzony, a stało się 
to 30 marca. Osoby z jego rodziny 
są objęte nadzorem sanitarnym.

Województwo podlaskie jest 
mimo wszystko nadal jednym z 
najmniej dotkniętych chorobą 
COVID-19, chociaż niemal nie 
ma dnia bez nowych przypadków. 
Według danych z poniedziałku 6 
kwietnia, z godziny 10:00  prze-
kazanych przez Państwowy Po-
wiatowy Inspektor Sanitarny w 
Łomży w powiecie łomżyńskim 
kwarantanną związaną z korona-
wirusem objętych jest 397 osób 
w tym 203 z Łomży, a 194 osoby 
z powiatu ziemskiego. Pięć osób 
jest hospitalizowanych, a wszyst-
kich potwierdzonych przypad-
ków w powiecie łomżyńskim jest 
30. W sytuacji pandemii wiele 
osób zadaje sobie pytanie jak wy-
gląda sytuacja szpitala w Łomży?

Z informacji przekazanych 
przez pełniącego obowiązki dy-
rektora szpitala Jacka Roledera 
wynika, że w tej chwili w placów-
ce przebywa około 30-stu pacjen-
tów, a z koronawirusem około 20. 
Są to pacjenci z województwa 
podlaskiego, jak i mazowieckiego.

- Nie jesteśmy obłożeni w taki 
sposób, żebyśmy nie mogli dalej 
przyjmować pacjentów. Czy z 
mazowsza, czy podlasia – doda-
je Jacek Roleder. Sytuacja w sy-
tuacjach mazowieckich jest dość 
trudna, z tego, co się orientuje te 
szpitale są już obłożone pacjen-
tami. Część załóg jest niestety na 
kwarantannie, stąd decyzja mini-
stra by pacjentów przesunąć rów-
nież do nas - dodaje.

Po raz pierwszy zaczęły się 
w tych dniach pojawiać również 
informacje o opuszczaniu szpita-
li przez osoby, które przy pomo-
cy służb medycznych poradziły 
sobie z koronawirusem SARS-
-CoV-2  powodującym chorobę.

W Polsce, niestety, fala epide-
mii narasta. Jak wynika z komu-
nikatów Ministerstwa Zdrowia, 
dobowe przyrosty nowych przy-
padków wynoszą 300 – 500 osób, 
a liczba chorych przekroczyła już 
wyraźnie 4100. W poniedziałek 
rano było blisko 90 ofiar śmier-
telnych. Najtrudniejsza jest sy-
tuacja w województwach mazo-
wieckim i śląskim.

Są w tych statystykach liczby, 
których wzrost jest zjawiskiem 
pozytywnym. To dane dotyczą-
ce możliwości wykonywania te-
stów na obecność wirusa. Jest ich 
coraz więcej – około 8 tysięcy na 
dobę. W województwie podla-
skim zajmują się tym dwa labo-
ratoria w Białymstoku. Kolejne 
lepsze wiadomości dotyczą ro-
snącego strumienia rękawiczek, 
maseczek, gogli, kombinezonów 
ochronnych i innych elementów 
ochrony osobistej dla persone-
lu placówek medycznych znaj-
dujących się na pierwszej linii 
frontu walki z pandemią. Jak za-
pewniają w mediach przedstawi-
ciele Ministerstwa Zdrowia, już 
w najbliższych dniach powinno 
być środków ochronnych tyle, 
że szpitale nie będą w tej dziedzi-
nie „na styk” tylko powinny mieć 
spokojny, co najmniej kilkudnio-
wy zapas.

Nowe obostrzenia

Mniej osób w sklepie, ogra-
niczenia w poruszaniu się nie-
letnich, zamknięte parki i bulwa-
ry – to tylko niektóre z nowych 

obostrzeń, jakie wprowadził rząd 
w związku z epidemią koronawi-
rusa. O decyzjach podjętych 31 
marca poinformowali premier 
Mateusz Morawiecki oraz mini-
ster zdrowia Łukasz Szumowski.

Od początku kwietnia do od-
wołania każda osoba do 18 roku 
życia wyjdzie z domu tylko z do-
rosłym opiekunem, a parki, bul-
wary, czy plaże będą zamknięte. 
Za złamanie zakazów grozi kara od 
5 do nawet 30 tys. zł. Oprócz tego 
zmienione zostają zasady robienia 
zakupów w sklepach stacjonar-
nych, a także zawieszona zostaje 
działalność salonów fryzjerskich, 
kosmetycznych i tatuaży.

 – Stoimy przed bardzo trud-
nym wyborem. Albo sytuacja 
będzie dramatycznie gorsza w 
najbliższych miesiącach, albo 
będzie trudniejsza, ale możliwa 
do zarządzenia, do wprowadze-
nia odpowiednich reguł, pro-
cedur w służbie zdrowia, zasad 
izolacji, kwarantanny. Musimy 
zrobić wszystko, żeby uniknąć 
tego najgorszego scenariusza, nie 
możemy sobie pozwolić na roz-
prężenie – powiedział podczas 
konferencji premier Mateusz 
Morawiecki. – Jeśli ograniczy-
my kontakty między ludźmi to 
mamy możliwość spowolnić cho-
robę. Stąd ograniczenia, o któ-
rych mówił premier – powiedział 
na konferencji Łukasz Szumow-
ski, minister zdrowia. 

Premier Mateusz Morawiec-
ki zapewnił, że przestrzeganie 
nowych obostrzeń będzie egze-
kwowane przez służby, przede 

wszystkim Policję. Podziękował 
także wszystkim funkcjonariu-
szom za dotychczasowe działa-
nia. – Służby mundurowe sta-
ją na wysokości zadania. Bardzo 
dziękuję Straży Granicznej, Poli-
cji, Państwowej Straży Pożarnej, 
Ochotniczym Strażom Pożar-
nym – podkreślił premier.

Handel i usługi 

Do każdego sklepu (zarówno 
małego, jak i wielkopowierzch-
niowego), a także do każdego 
lokalu usługowego będą mogły 
wejść maksymalnie 3 osoby do 
jednej kasy. Podobne obostrzenia 
dotkną także targów, straganów i 
bazarków. Liczba osób przeby-
wających na targu nie może być 
większa niż trzykrotność liczby 
punktów handlowych. Na tere-
nie poczty może przebywać w 
jednym momencie tyle osób, ile 
wynosi liczba okienek poczto-
wych pomnożona przez 2.

PRZYKŁADY. Jeśli w sklepie 
jest 5 kas, to w jednym momen-
cie na terenie sklepu może przeby-
wać 15 klientów; jeśli w banku są 
3 stanowiska obsługi, to w jednym 
momencie na terenie banku może 
przebywać 9 osób. Ważne! Liczy 
się ogólna liczba kas, a nie tych, 
które są czynne. Targowisko – 3 
klientów na 1 punkt handlowy.

W weekendy wielkopo-
wierzchniowe sklepy budowla-
ne będą zamknięte, natomiast 
wszystkie sklepy będą musia-
ły dostosować się do nowych, 
ostrzejszych zasad bezpieczeń-

stwa. Od 2 kwietnia  wszyscy 
klienci będą robić zakupy w jed-
norazowych rękawiczkach, a w 
godzinach od 10:00 do 12:00 
sklepy i punkty usługowe mogą 
przyjmować i obsługiwać jedynie 
osoby powyżej 65. roku życia. W 
pozostałych godzinach sklepy i 
lokale usługowe będą dostępne 
dla wszystkich.

Hotele i inne miejsca noc-
legowe (działające na zasadzie 
wynajmu krótkoterminowego) 
zostaną zamknięte. Mogą funk-
cjonować tylko i wyłącznie wte-
dy, gdy przebywają w nich oso-
by w kwarantannie lub izolacji, a 
także gdy przebywa w nich per-
sonel medyczny. Nie dotyczy to 
jednak osób, które są w delegacji 
i korzystają z usług noclegowych 
w ramach wykonywania obo-
wiązków służbowych. Dla tych 
osób hotele pozostają otwarte.

 Zamknięte zostają bez wy-
jątków wszystkie zakłady fryzjer-
skie, kosmetyczne, salony tatuażu 
i piercingu. Tych usług nie będzie 
można realizować również poza 
salonami. Zawieszone zostaje rów-
nież wykonywanie zabiegów reha-
bilitacyjnych i masaży – zarówno 
w placówkach publicznych, jak i 
prywatnych. Wyjątkiem są sytu-
acje, w których rehabilitacja jest 
bezwzględnie wymagana stanem 
zdrowia pacjenta.

Kwarantanna i nieletni pod opieką

Rozszerzona zostaje lista 
osób, które będą podlegały obo-
wiązkowej kwarantannie domo-
wej. Będą nią objęci wszyscy, któ-
rzy mieszkają z osobą skierowaną 
na kwarantannę.  

Dzieci i młodzież, które nie 
ukończyły 18 roku życia, nie będą 
mogły wyjść z domu bez opieki. 
Tylko obecność rodzica, opieku-
na prawnego lub kogoś dorosłe-
go usprawiedliwia ich obecność 
na ulicy. W mocy nadal pozostają 
jednak ograniczenia w przemiesz-
czaniu się wszystkich osób.

Zamknięte parki i bulwary

Wprowadzony zostaje także 
do odwołania zakaz przebywania 
na plażach i terenach zielonych, 
pełniących funkcje publiczne. 
Zakaz dotyczy m.in. parków, zie-
leńców, promenad, bulwarów, 
ogrodów botanicznych i zoolo-
gicznych. Ograniczona zostaje 
również możliwość korzystania z 
rowerów miejskich.

 Wprowadzony zostaje obo-
wiązek utrzymania co najmniej 
2-metrowej odległości między 
pieszymi. Dotyczy to także ro-
dzin i bliskich. Wyłączeni z tego 
obowiązku będą: rodzice z dzieć-
mi wymagającymi opieki (do 13 
roku życia), a także osoby niepeł-
nosprawne lub niemogące się sa-

Stan epidemii.  
Chorych przybywa, 
zaostrzone rygory 
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modzielnie poruszać i ich opie-
kunowie.

 W zbiorowym transporcie pu-
blicznym obowiązuje już zasada 
„tyle pasażerów, ile połowa miejsc 
siedzących w pojeździe”. Ten wy-
móg zostaje rozszerzony także na 
pojazdy, które mają więcej niż 9 
miejsc siedzących, w tym trans-
port niepubliczny – np. dowożący 
do pracy w zorganizowany spo-
sób, czy prywatnych przewoźni-
ków. Ograniczenie nie dotyczy sa-
mochodów osobowych.

Zmiany w miejscach pracy

Pracodawcy będą musie-
li zapewnić dodatkowe środki 
bezpieczeństwa swoim pracow-
nikom. Stanowiska pracy po-
szczególnych osób muszą być 
oddalone od siebie o co najmniej 
1,5 metra. Pracownicy mają obo-
wiązek używania rękawiczek, a 
także muszą mieć dostęp do pły-
nów dezynfekujących. 

Instytucje publiczne swo-
je obowiązki będą wykonywały 
zdalnie. Wyjątek mogą stanowić 
jedynie czynności, w których 
praca zdalna nie gwarantuje 
możliwości realizacji kluczowych 
obowiązków.

Mundury na ulicach 

Policja wyegzekwuje prze-
strzeganie zasad w związku z epi-
demią koronawirusa

– Będzie szybka ścieżka ka-
rania osób wyłamujących się z 
obywatelskiej solidarności, któ-
re narażają nie tylko siebie, ale 
również innych. Będą one po-
nosiły konsekwencje swoich nie-
odpowiedzialnych działań – za-
powiedział Mariusz Kamiński, 
minister spraw wewnętrznych i 
administracji. O wdrażaniu no-
wych zasad w związku z epidemią 
koronawirusa szef MSWiA poin-
formował  na wspólnej konfe-
rencji prasowej z komendantem 
głównym Policji gen. insp. Jaro-
sławem Szymczykiem.

– Bardzo dziękuję obywate-
lom za ogromną dyscyplinę, za 
obywatelską solidarność, którą 
sobie okazujemy oraz za wyko-
nywanie poleceń funkcjonariu-
szy, którzy są dzisiaj od tego, by 
dopilnować przestrzegania norm 
wdrożonych dla naszego wspól-
nego bezpieczeństwa – powie-
dział minister Mariusz Kamiński. 
– Poziom dyscypliny społecznej 
jest bardzo duży. W trakcie minio-
nej doby funkcjonariusze Policji 
odwiedzili 150 tys. obywateli ob-
jętych kwarantanną. Tylko w wy-
padku kilkuset osób mieliśmy do 
czynienia z naruszeniem rygorów, 
to jest około 0,5 proc. – dodał.

Szef MSWiA podkreślił jed-
nak, że wobec osób przebywają-
cych w kwarantannie, które naru-

szyły rygory, jakie zostały na nie 
nałożone, będą wyciągnięte kon-
sekwencje. Za nieprzestrzeganie 
zasad związanych z zakazami do-
tyczącymi rozwoju epidemii w 
Polsce wprowadzono karę mak-
symalną do 30 tysięcy złotych. 
– Dzisiaj odbyły się robocze spo-
tkania przedstawicieli Komendy 
Głównej Policji i Głównego In-
spektoratu Sanitarnego, na któ-
rych wypracowano procedurę 
przekazywania przez Policję in-
formacji dotyczących bulwersują-
cych przypadków łamania zasad 
zwalczania epidemii w naszym 
kraju – poinformował minister.

Codziennie ponad 20 tys. 
policjantów w służbie patrolowej

W związku ze zmianami, ja-
kie wprowadziło rozporządze-
nie Rady Ministrów, zmienia się 
taktyka działań służb munduro-
wych. Znacząca część policjan-
tów będzie wykonywała inten-
sywne czynności patrolowe na 
ulicach miast i mniejszych miej-
scowości. – Dzisiaj na ulice wy-
ruszyło 20 tys. policjantów wspo-
maganych przez 1,5 tys. żołnierzy 
Wojska Polskiego, głównie z Żan-
darmerii Wojskowej, która towa-
rzyszy Policji w patrolach. Te 
działania będą jeszcze bardziej 
wzmacniane – podkreślił mini-
ster Mariusz Kamiński. 

– Podjęliśmy decyzję o zmia-
nie formuły kontroli osób pozo-
stających w kwarantannie. Od 
teraz będziemy szczególnie po-
jawiać się pod adresami, gdzie 
widzimy, że jest problem oraz 
tam, gdzie kwarantanna dopiero 
się rozpoczyna – poinformował 
podczas konferencji komendant 
główny Policji gen. insp. Jarosław 
Szymczyk. Dodał także, że obo-
wiązkowe jest korzystanie ze spe-
cjalnej aplikacji przez osoby ob-
jęte kwarantanną i zaapelował o 
pozostanie w domach.

Urzędy pracy pracują
Wojewoda podlaski wydał 

polecenie dotyczące działania 
urzędów pracy w okresie roz-
przestrzeniania się choroby CO-
VID-19.    a podstawie art. 11 ust. 
1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. 

Polecił: 
Starostom zapewnienie nie-

przerwanej pracy Powiatowych 
Urzędów Pracy w zakresie:

- realizacji przez te instytucje 
instrumentów pomocy wprowa-
dzonych przepisami ustawy z dnia 
31 marca 2020 r.   o zmianie nie-
których ustaw w zakresie systemu 
ochrony zdrowia związanych  z za-
pobieganiem, przeciwdziałaniem i 
zwalczaniem COVID-19,

- rejestracji osób bezrobotnych;
Marszałkowi Województwa 

Podlaskiego zapewnienie nie-
przerwanej pracy Wojewódzkie-
go Urzędu Pracy w Białymstoku 
w zakresie:

- realizacji przez tę instytu-
cje instrumentów pomocy wpro-
wadzonych przepisami ustawy 
z dnia 31 marca 2020 r.   o zmia-
nie niektórych ustaw w zakresie 
systemu ochrony zdrowia zwią-
zanych   z zapobieganiem, prze-
ciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19 (Dz.U. poz. 568),

- świadczeń wypłacanych 
z funduszu gwarantowanych 
świadczeń pracowniczych.

Izolatoria

W województwie podlaskim 
izolatoria powstają przy Uniwer-
syteckim Szpitalu Klinicznym w 
Białymstoku (w hotelu BOSiR 
przy ul. Wołodyjowskiego) i przy 
Szpitalu Wojewódzkim w Łom-
ży, który pełni funkcję szpitala za-
kaźnego (w hotelu MOSiR przy 
ul. Zjazd).

Pobyt w izolatorium zaleca le-
karz. Świadczona w nim będzie 
pomoc medyczna osobom, u któ-
rych lekarz stwierdził zachoro-

wanie na koronawirusa, ale mają 
łagodne objawy i nie muszą być 
hospitalizowane oraz osobom z 
podejrzeniem zachorowania, któ-
rym zalecono przebywanie w izo-
lacji poza szpitalem. Nie każdy ma 
jednak taką możliwość w domu, ze 
względu na obecność osób z grup 
podwyższonego ryzyka: starszych 
lub mających inne choroby.

Izolatoria są uruchamiane 
zgodnie z zapisami Rozporządze-
nia Ministra Zdrowia z dnia 26 
marca 2020. Koszty funkcjono-
wania obiektów pokrywa Narodo-
wy Fundusz Zdrowia. Jeśli będzie 
taka konieczność, kolejne w woje-
wództwie powstaną przy szpita-
lach z oddziałami zakaźnymi.

Przewoźnik zawiesza kursy

Transport też odczuwa skut-
ki epidemii koronawirusa. Do 
naszej redakcji dotarło specjalne 
oświadczenie prezesa PKS Nova 
Andrzeja Mioduszewskiego, któ-
rego fragmenty publikujemy:     

„W związku z rozprzestrze-
nianiem się epidemii koronawi-
rusa, które spowodowało dra-
styczny spadek liczby pasażerów 
korzystających z usług przewo-
zowych, większa część przewoź-
ników zawiesiła realizację połą-
czeń autobusowych w regionie. 
W znacznej części naszego wo-
jewództwa, pomimo obecnych 
ograniczeń, PKS Nova S.A. jest 
jedynym przewoźnikiem realizu-
jącym takie połączenia.

Od 1 kwietnia br., z uwagi 
na kolejne ograniczenia wynika-
jące ze stanu epidemii,  byliśmy 
zmuszeni do zawieszenia części 
połączeń, pozostawiając tylko te 
pozwalające na dojazd mieszkań-
com województwa do miejsc pra-
cy, szpitali, jak również powrót 
do domów. O decyzji spółki zo-
stały poinformowane wszystkie 
samorządy, na których terenie 
były realizowane przewozy. Tam, 

gdzie zostały zgłoszone uwagi, 
połączenia były przywracane.

Mimo niskiej rentowności tych 
kursów, traktujemy swoje zadanie 
jako misję społeczną. Jednocze-
śnie chcielibyśmy poinformować, 
że pozostajemy w stałym kontakcie 
z przedstawicielami samorządów 
terytorialnych i w każdej chwili 
jesteśmy gotowi na uruchomienie 
połączeń, na które będzie zapotrze-
bowanie ze strony mieszkańców. 
Jesteśmy również otwarci na wszel-
kiego rodzaju propozycje, mogące 
zapewnić pasażerom jak najdogod-
niejsze rozwiązania.

Chcielibyśmy zapewnić Pań-
stwa, że jesteśmy solidnym part-
nerem do rozmów na temat 
współpracy w zakresie transpor-
tu na terenie województwa pod-
laskiego i dotychczas nie mie-
liśmy żadnych problemów w 
komunikacji z samorządami, któ-
re przecież reprezentują interesy 
swoich mieszkańców.

Jednocześnie podkreślamy, 
że dobro i bezpieczeństwo pa-
sażerów Spółki PKS Nova S.A., 
zwłaszcza w czasach epidemii, 
stawiamy ponad doraźny wynik 
ekonomiczny”.

Rady osiedlowe dla szpitala w 
Łomży 

Spontaniczne, podyktowane 
potrzebą serca i zrozumieniem. Ta-
kie są inicjatywy społeczne, które 
w ostatnich dniach “zalewają” łom-
żyński szpital. Najpotrzebniejsze 
środki czystości do Szpitala Woje-
wódzkiego im. Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Łomży, który zo-
stał przekształcony w jednoimien-
ny szpital zakaźny do walki z koro-
nawirusem w regionie, postanowili 
także dostarczyć przewodniczący 
rad osiedlowych w mieście. 

Inicjatorem społecznej Inicja-
tywy zbierania środków dla Łom-
żyńskiego Szpitala był Piotr Paw-
łowski, przewodniczący Rady 
Osiedla Nr 11, do którego przy-
łączyli się inni. Mowa o Agnieszce 
Cholewińskiej z Rady Osiedlowej 
Nr 4, Irenie Zwornickiej  z Rady 
Osiedlowej Nr 9, Dariuszu Do-
mańskim z Rady Osiedlowej Nr 5,  
oraz Sebastianie Chrzanowskim z 
Rady Osiedlowej Nr1. 

Wsparcia finansowego udzie-
lili członkowie Rad Osiedlowych 
oraz pracownicy Poczty Polskiej 
i Banku Pocztowego, właścicie-
le Piekarni „KRASKA” i Zakładu 
Piekarniczo-Cukierniczego Ko-
sakowski-Karwowski.

- Jesteście wielcy. Dziękuje-
my – pisze w mediach społeczno-
ściowych w spontanicznej reakcji 
na gest rad osiedlowych Kata-
rzyna Jarocka, przewodniczącą  
Ogólnopolskiego Związku Za-
wodowego Pielęgniarek i Położ-
nych ZOZ przy Szpitalu Woje-
wódzkim w Łomży.
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Szpitale w Łomży i Grajewie oraz pogotowie ratunkowe i ratow-
nicy z grupy „Nadzieja” otrzymają znaczące fundusze w ramach 
Podlaskiego Pakietu Zdrowotnego.   

Jak informuje Izabela Smaczna-Jórczykowska, rzecz-
nik prasowy Marszałka Województwa Podlaskiego, Szpi-
tal Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
w Łomży (szpital jednoimienny), zainwestuje w podjazd 
dla karetek, wózki do transportu pacjentów, ubrania jed-
norazowe, ozonatory, pulsoksymetry, sprzęt do fumigacji, 
pompy infuzyjne, fartuchy, pościel, a także środki do de-
zynfekcji i środki do ochrony osobistej.

Szpital Ogólny im. dr Witolda Ginela w Grajewie, 
otrzymane środki wykorzysta na m.in. na przebudowę 
i dostosowanie do aktualnych norm istniejącego budyn-

ku Oddziału Obserwacyjno – Zakaźnego z montażem 
windy i doposażeniem w sprzęt medyczny oraz na zakup 
łóżek, aparatu USG, przenośnego aparatu RTG oraz defi-
brylatorów.

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego 
w Łomży kupi ambulanse medyczne, defibrylator oraz 
urządzenie do dezynfekcji pojazdów i powierzchni, 
a także  środki ochrony osobistej (kombinezony, ma-
seczki, rękawiczki), termometry,  środki do dezynfekcji 
i plecaki ratownicze.  Natomiast Stowarzyszenie Pomo-
cy Rodzinom "Nadzieja" w Łomży rozdysponuje środ-
ki na zakup defibrylatora karetkowego, kombinezonów 
ochronnych, maseczek chirurgicznych, przyłbic, fartu-
chów czy myjki ciśnieniowej.

Łączna wartość wszystkich inwestycji w ramach #Pod-
laskiPakietZdrowotny przekracza 56 mln zł, unijne dofi-
nansowanie stanowi blisko 48 mln zł z tej kwoty.

142 mln zł to wartość pierwszej 
części wsparcia dla podlaskich firm 
w związku z panującą epidemią koro-
nawirusa. 72 mln z tej kwoty zostanie 
przeznaczone na dofinansowanie 
wynagrodzeń pracowników, a 70 mln 
na korzystne pożyczki dla przedsię-
biorstw. 

- Walczymy ze skutkami pan-
demii, ale chcemy również po-
móc podlaskim firmom i osobom 
samozatrudnionym. W ramach 
pierwszej części Podlaskiego Pa-
kietu Gospodarczego przezna-
czyliśmy na ten cel, ze środków 
Regionalnego Programu Ope-
racyjnego, ale też częściowo ze 
środków budżetu państwa, 142 
mln zł – informował Artur Ko-
sicki. – Przez ostatnie tygodnie 
opracowywaliśmy działania mi-
nimalizujące skutki gospodarcze 
pandemii w naszym wojewódz-
twie. Chciałbym serdecznie po-
dziękować pracownikom urzędu 
marszałkowskiego za wiele dni 
żmudnej pracy.

Ochrona miejsc pracy – filar projektu
Pierwsza część Podlaskiego 

Pakietu Gospodarczego zakłada 
wsparcie w dwóch obszarach.

Pierwszy z nich dotyczy do-
finansowania wynagrodzeń pra-
cowników małych i średnich 
przedsiębiorstw i osób samoza-
trudniających się. Na ten cel za-
gwarantowano w ramach Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego 
i Funduszu Pracy 72 mln zł.

Jak wyjaśniał Hubert Ostapo-
wicz, z-ca dyrektora Wojewódz-
kiego Urzędu Pracy w Białym-
stoku na każdego z pracowników, 
przedsiębiorca będzie mógł uzy-
skać dofinansowanie części wy-
nagrodzenia i składki ZUS

- Jeżeli obroty przedsiębior-
cy w przeciągu dwóch kolej-
nych miesięcy spadły w porów-
naniu z analogicznym okresem 
z roku ubiegłego, o co najmniej 
30 proc., to do takiego przedsię-
biorcy trafi wsparcie w wysokości 
połowy minimalnego wynagro-
dzenia i składek na ubezpiecze-
nie społeczne- wyjaśniał Hubert 

Ostapowicz - Ta kwota wynosi 
dzisiaj 1533 zł na jednego pra-
cownika - dodał.

Wsparcie będzie udzielane 
przez trzy miesiące, pod warun-
kiem utrzymania pracownika fir-
my przez minimum trzy miesiące.

Przedsiębiorcy, których obroty 
spadną powyżej 50 proc. mogą li-
czyć na wyższą pomoc finansową.

O pomoc mogą ubiegać się 
mikro-, małe i średnie przedsię-
biorstwa.

- To jest konkretna kwota, 
konkretna pomoc nieobjęta po-
mocą publiczną, nieobjęta pomo-
cą de minimis – mówił Hubert 
Ostapowicz.

70 mln zł na pożyczki
Drugim elemen-

tem wsparcia w ra-
mach Podlaskiego Pa-
kietu Gospodarczego 
jest uruchomienie 
pożyczek na bardzo 
dobrych warunkach 
finansowych i udo-
godnienia w spłatach 
dla dotychczasowych 
pożyczkobiorców. 

- To 70 mln zł na 
pożyczki z zerowym 
oprocentowaniem, 
z wydłużonym okre-
sem karencji i bez ko-
nieczności wnoszenia 
wkładu własnego – wymieniał 
marszałek Artur Kosicki.

Poinformował też, że pożycz-
ki będą dostępne również dla 
tych podmiotów, które już korzy-
stały z funduszy unijnych w ra-
mach RPO.

Przygotowano też szereg udo-
godnień dla przedsiębiorców, 
którzy pożyczkę już zaciągnęli. 
Jak informowała Joanna Sarosiek, 
dyrektor Departamentu Rozwoju 
Regionalnego UMWP. Będą oni 
mieli możliwość pozyskania tzw. 
wakacji kredytowych do sześciu 
miesięcy, zawieszenie rat kapita-
łowych i odsetkowych. Dla tych, 

którzy jeszcze nie rozpoczęli spła-
ty rat, karencja może zostać wy-
dłużona nawet do 12 miesięcy.

Marszałek Artur Kosicki za-
proponował włączenie się w po-
moc lokalnym przedsiębiorcom 
Białostockiemu Obszarowi 
Funkcjonalnemu. I jak podkre-
ślał, jest dobra wola ze strony 
BOF, ale „tu trzeba podejmować 
szybkie decyzje”.

Jak zapowiedział marszałek, 
kolejną część pakietu pomoco-
wego poznamy w najbliższym 
czasie.

*  *  *
Dofinansowanie do wynagro-

dzeń pracowników - jak wyliczyć?
Przykład 1:

Przedsiębiorca zatrudnia 22 
pracowników – wszyscy pra-
cują w pełnym wymiarze czasu 
pracy. Obroty gospodarcze fir-
my w okresie luty-marzec 2020 
r. w związku z wystąpieniem 
COVID-19 spadły o 31% w po-
równaniu do łącznych obrotów 
osiągniętych w miesiącach luty-
-marzec 2019 r. A zatem:

22 pracowników x 1566 zł 
(50% wynagrodzenia minimal-
nego, powiększonego o ZUS) x 3 
miesiące

= 103 356 zł (dotacja z RPO-
WP dla przedsiębiorcy)

Przykład 2:

Średni przedsiębiorca zatrud-
nia 100 pracowników - wszyscy 
pracują w pełnym wymiarze cza-
su pracy. Obroty gospodarcze fir-
my w okresie luty-marzec 2020 
r. w związku z wystąpieniem 
COVID-19 spadły o 51% w po-
równaniu do łącznych obrotów 
osiągniętych w miesiącach luty-
-marzec 2019 r. A zatem:

100 pracowników x 2192 zł 
(70% wynagrodzenia minimal-
nego, powiększonego o ZUS) x 
3 miesiące = 657 600 zł (dotacja 
z RPOWP dla przedsiębiorcy).

W Łomży też 
Pakiet pomocowy dla lokal-

nych przedsiębiorców opraco-
wuje również Miasto 
Łomża. - Jego skala 
będzie uzależniona od 
decyzji radnych – pod-
kreśla prezydent Ma-
riusz Chrzanowski.

Pierwsze kroki zo-
stały poczynione już 
wcześniej. Wprowadzo-
no 99 proc. zniżki sta-
wek czynszu w lokalach 
użytkowych znajdu-
jących się na terenie 
Miejskiej Hali Targowej 
oraz innych lokali użyt-
kowych stanowiących 
własność Miasta Łom-

ża. Zniżka będzie przysługiwała 
najemcom, którzy zaprzestali pro-
wadzenia działalności gospodar-
czej w związku z wprowadzeniem 
stanu zagrożenia epidemicznego. 
Bonifikata w wysokości 50 procent 
przysługuje także najemcom, któ-
rych prowadzona działalność ule-
gła znacznemu ograniczeniu. Ulgi 
obejmują okres od 14 marca do 30 
kwietnia, ale w miarę rozwoju sytu-
acji może zostać on wydłużony.

Na bonifikatę mogą też liczyć 
najemcy z Parku Przemysłowym 
Łomża, lecz jest rozpatrywana 
na indywidualny wniosek prowa-
dzącego tam działalność przed-

siębiorcy. Ze względu na to, że 
jest to spółka prawa handlowego, 
nie podlega ona pod zarządzenie 
wydane przez prezydenta miasta 
i decyzję o zwolnieniu z czynszu 
podejmuje prezes. - Po uzyskaniu 
akceptacji prezydenta miasta, któ-
ry sprawuje nadzór właścicielski, 
zdecydowałem na wprowadzenie 
takiego rozwiązania – informuje 
prezes miejskiej spółki Andrzej 
Kiełczewski dodając, że w zaso-
bach PPŁ lokale wynajmuje po-
nad 60 najemców, a większość 
z nich w związku z zagrożeniem 
epidemiologicznym ma ograni-
czoną działalność.

- W sytuacji w jakiej się zna-
leźliśmy wsparcie dla przedsię-
biorców jest konieczne. Tarcza 
antykryzysowa daje duże moż-
liwości i to wsparcie rządu jest 
niezwykle potrzebne. Ale jako sa-
morządowcy nie możemy być na 
obojętni, i aby chronić gospodar-
kę miasta i miejsca pracy musimy 
podejmować kolejne działania – 
mówi prezydent Mariusz Chrza-
nowski zaznaczając, że w związku 
z zaistniałą sytuacją będą spore 
zmiany w budżecie, a wiele zadań 
czy wydarzeń zostanie odwoła-
nych bądź przesuniętych na inny 
termin. Wymienia przy tym m.in. 
Dni Łomży, które miasto plano-
wało tradycyjnie zorganizować 
w połowie czerwca. - W tym mo-
mencie liczy się przede wszyst-
kim walka z koronawirusem 
i przeciwdziałanie jego skutkom, 
w tym też gospodarczym – pod-
kreśla włodarz, którego działania 
na rzecz lokalnego biznesu doce-
nia również prezes Izby Przemy-
słowo-Handlowej w Białymstoku 
Witold Karczewski.

Prezydent Mariusz Chrza-
nowski dodaje, że Miasto Łom-
ża opracowuje pakiet pomocowy 
dla lokalnych przedsiębiorców. 
To co zostanie w nim uwzględ-
nione uzależnione jest także od 
decyzji radnych. Brana pod uwa-
gę jest m.in. możliwość odrocze-
nia lub nawet częściowego rozło-
żenia na raty płatności podatków 
lokalnych. 

Ponad 13,7 mln zł dla Łomży i Grajewa

Podlaski Pakiet Gospodarczy – wsparcie 
otrzymają lokalne przedsiębiorstwa
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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 publi-
kujemy odcinek 31 Tomu II, zatytuło-
wanego “Pod sowieckim butem” 

Następnego dnia po śniada-
niu znów spotkała się z sąsiad-
ką w domu Michała. Zabrały się 
obie za sprzątanie w kuchni. Po-
odsuwały wszystkie sprzęty, kre-
dens, stół z krzesłami i łóżko, ze-
brały pajęczyny i wymiotły kurze, 
po czym skropiły podłogę wodą z 
mieszanką, której skład znany był 
tylko Budziszowej i zabrały się do 
szorowania zapuszczonej podłogi. 
Łyn zajrzał tylko do kuchni i na-
tychmiast się wyniósł. Nagle przy-
pomniał sobie jak wiele ma prac 
do wykonania. Kobiety w dwie 
godziny uwinęły się z robotą. 

- Ściany należałoby jeszcze po-
bielić – wymknęło się Budziszo-
wej.

- Zrobisz to w następnym roku. 
- Dlaczego ja?
- Bo ty chciałabyś tu zamiesz-

kać – uśmiechnęła się raczej do 
siebie Zawilska.

- Skąd to wnosisz? – zdziwiła 
się Teofila. – Nic nikomu na ten 
temat nie mówiłam.

- Tak byłoby najlepiej. Ty nie 
masz rodziny. On nie ma kobiety. 
Blisko mieszkacie. Wdowa i wdo-
wiec. Ty lubisz dzieci, ale ich nie 
masz. Pokochałaś Marysię, potra-
fisz pokochać i dzieci Michała jak 
i on nie będzie ci obojętny. Wierz 
mi, to najlepsze wyjście dla was 
obojga. Już o tym z Adamem ga-
daliśmy. Pomagając tutaj Michało-
wi, mam nadzieję, że pomagam też 
i tobie, sąsiadko – spojrzała życz-
liwie na Budziszową. – Tylko do 
niego trzeba podejścia. 

- Pomożesz? Nie będziesz 
przeszkadzać? – Budziszowa zde-
cydowała się otwarcie spytać, po-
twierdzając tym samym, że kalku-
lacje Zawilskich mają rację bytu.

- W  życiu, kochanieńka. Obo-
je z Adamem chcemy dla Micha-
ła jak najlepiej. A kto tu do niego 
przyjdzie na tą gromadkę dzie-
ci jak mu już chęć do żeniaczki 
przyjdzie? A ty jesteś na miejscu i 
Marysię chętnie byś uznała za cór-
kę. Nie jedną, a nawet trzy możesz 
mieć jak wyjdziesz kiedyś za Mi-

chała. Życzę ci tego z całego serca. 
One będą potrzebować troskliwej 
matki i żony dla ojca.

- To tak daleka droga do tego. 
Wczoraj po obiedzie natychmiast 
pogalopował do Miastkowa – wes-
tchnęła Teofila.

- Czego chcesz? Daj mu cza-
su tyle, ile mu potrzeba. Poma-
gaj jak możesz i niczego od niego 
nie żądaj. A my ciebie też będzie-
my wspierać. Żniwować chyba 
będziemy razem. On nie może w 
tym roku ciebie prosić bo ludzie 
by za dużo gadali. A w kupie nie 
będzie pretekstu do jakiś plotek.

- Mądrze mówisz, sąsiadko. Jak 
pomożesz – mrugnęła do Zawil-
skiej – będę ci wdzięczna do gro-
bowej deski.

- Lubię cię, Budziszowa, ale 
jeszcze bardziej zależy nam na 
szczęściu Michała. A gdzie on spo-
tka tak dorodną i dobrą kobietę, 
jak ty? Nie chcemy cię też wypu-
ścić z naszej wsi. Przydajesz się 
nam z tym swoim znachorstwem. 

- Nawet nie myślę stąd odcho-
dzić. Mam tu swój dom, małe go-
spodarstwo i obfitość ziół w okoli-
cy. Czego mi jeszcze potrzeba do 
szczęścia?

- Michała.
- No chyba że jego – przyzna-

ła z wesołymi ognikami w oczach.
Zawilska roześmiała się, a po 

chwili cicho zawtórowała jej Bu-
dziszowa.

- To ja już pójdę do domu ro-
bić obiad dla moich dzieci.

- A ja dla Michałowych.
Wyszły z chałupy Łynów, a 

Budziszowa pamiętając polecenie 
Michała zamknęła drzwi tak, jak 
sobie poprzedniego dnia życzył.

- Nie jestem taka wolna jak 
kiedyś, to i nie mam czasu łazić po 
wsi. Jakby ktoś był cierpiący, niech 
przyjdzie do mnie – Teofila poin-
formowała jeszcze sołtysową na 
odchodne. 

- Wiem, wiem, ale ja też nie 
będę teraz tracić czasu na plotki. 
Harując u Michała, zaniedbałam 
swoje roboty. Jutro będę je nadra-
biać. 

- W takim razie w sobotę przed 
południem zajrzę do sąsiadki. I 
może zajdę do innych sąsiadów. 
Niech ode mnie się dowiedzą, że 
rzadziej ich będę odwiedzać, bo i 
czasu na ploteczki już nie mam.

- Tam gadanie. Na to zawsze 
znajdzie się chwilę. 

Kobiety w końcu wyszły na 
drogę, zamykając za sobą furtkę. 
Obie miały wiele obowiązków. 

Dziećmi trzeba było się zająć, ugo-
tować obiad, sprzątnąć, a Budzi-
szowa w końcu chciała wrócić do 
swoich zwykłych zajęć, zaczyna-
jąc od porządków w pokoju zie-
larskim. Na nowy materiał nale-
żało znaleźć miejsce na półkach. 
Dobrze by było, gdyby Marysia 
pomogła, pomyślała Teofila. Jak 
jednak przekonać Lutka, aby tro-
skliwie i odpowiedzialnie zajął się 
Halinką? Jest przecież tylko nieca-
ły rok młodszy od tej złotej dziew-
czyny, która nie ma w ogóle czasu 
dla siebie, opiekując się małą, pil-
nując też Zosi, a nawet próbując 
temperować tego ośmioletniego 
urwisa. Ee tam, machnęła ręką, 
kończąc z tym rozmyślaniem tuż 
przed swoją chałupą.

Michał w tym czasie błądził po 
okolicy, niby sprawdzając na swo-
ich polach, a także sąsiedzkich na 
jakim etapie dojrzewania znajdu-
ją się zboża. Uznał, że żyto to już, 
już, lada dzień będzie dojrzałe i 
gotowe do kosy. Na tych lekkich, 
piaszczystych ziemiach zwykle na 
miastkowski odpust świętych Pio-
tra i Pawła żytnie żniwa chyliły się 
ku końcowi. A ostatnimi laty tym 
bardziej, gdy wiosną dużo wilgoci 
z topnienia śniegów, a potem żar 
się leje z nieba to i wszystko szyb-
ciej dojrzewa. No to i zaraz będzie 
kłopot niemały z kim to uskutecz-
nić te żniwa.

Ani się obejrzał, gdy znów zna-
lazł się w setnieńskich opłotkach. 
Nikogo przy płocie, każdy w obej-
ściu zajmuje się swoimi sprawami. 
Postanowił, że znów zajdzie do 
Adama. W domu były tylko dzie-
ci, więc zaszedł do obór, otwar-
tych lub półotwartych, z pozo-
stawioną kratownicą u dołu, aby 
wreszcie zauważyć go w stodole. 

Wszedł do środka. Adam stał 
na środku utwardzonego gliną 
klepiska, patrząc gdzieś w górę, 
nad belkę.

- Czego tam wypatrujesz, 
Adaś? – zapytał z cicha, aby go nie 
przestraszyć.

- To ty, Michał? – Zawilski po-
woli odwrócił głowę w kierunku 
przyjaciela.

- Szukałem cię wczoraj, a zna-
lazłem dopiero dzisiaj. To o czym 
dumasz?

- Planuję sobie co gdzie po-
łożę. Przecież zaraz żniwa. Nie 
wiem jeszcze czy na to siano po-
łożę tej trochę pszenicy, co mam 
czy owies. Nie mogę go przyłożyć 
na całości, bo jak będę potem brał 
siano.

- A ten drugi zasiek to na 
żyto?

- No tak. Mam go znacznie 
więcej.

- Tak jak wszyscy. Mamy żyt-
nie pola, nie pszeniczne – wes-
tchnął Michał. – Wiesz, idą żni-
wa, a ja nie wiem jak je obskoczę, 
z kim i kiedy.

- Ale ja wiem – odpowiedział 
Zawilski. – Ze mną. Robimy 
wspólnie. My, ty, Budzich i Bu-
dziszowa. W sowieckim państwie 
sowiecka gospodarka. Jak oni mó-
wią? W miestie? Znaczy to jakby 
razem.

- Ba, ty masz więcej, ja mniej, 
a oni jeszcze mniej. To jak się po-
liczymy?

- Damy radę. Przecież się nie 
pobijemy – Adam wskazał ręką na  
furtkę w wierzejach. - Wychodzi-
my.

Znaleźli się w pełnym słoń-
cu, więc szybko podeszli do ław-
ki, której większa część dnia była 
jeszcze skryta w cieniu. Ledwie 
usiedli, usłyszeli czyjeś kroki za 
domem.

- Ty poważnie z tym kołcho-
zem? – spytał Michał.

- Kto tam o kołchozie? Za-
pomnijcie – przed nimi stanął 
Edmund Depta z Nowosiedlin. 
Chłopi podali sobie ręce i nowo-
przybyły natychmiast przysiadł się 
do setnieńskich gospodarzy.

- Skąd Pan Bóg prowadzi? – 
Zawilski spojrzał uważnie na Dep-
tę.

- A od siebie. Byłem już u soł-
tysa w Drogoszowie i nadrobiłem 
drogi do ciebie, Adam. Z pilnym 
ostrzeżeniem. Dasz za to coś do 
picia?

- Zimnej wody prosto ze stud-
ni – roześmiał się Adam. 

- A ty, Michaś? – odwrócił się 
do Łyna.

- Planowałem zrobić jakichś 
poczęstunek, ale do tej pory gło-
wy nie miałem.

- Wiem, wiem. Szczerze ci 
współczuję… Wszyscy – machnął 
ręką. – Co tu dużo gadać. To kiedy 
ten poczęstunek?

- Może za tydzień.
- To z jakim ostrzeżeniem 

przyszedłeś? – wtrącił się Zawil-
ski, aby nie dopuścić do złożenia 
przez Michała konkretnych zo-
bowiązań, z których musiałby się 
kiedyś wywiązać. Stypy nie było, 
bo nikt nie miał do tego głowy. To 
i już nie będzie. Szkoda gadać po 
próżnicy.

- Niemiaszki grzeją silniki.

- To wiemy. I co z tego?
- O kołchozach chyba nie ma 

już sensu gadać – uśmiechnął się 
radośnie.

- Tak dumasz, przyjacielu? By-
łeś tam blisko?

- Niech ci Michał powie jak 
blisko potrafię być – kiwnął głową 
na Łyna.

- Bywał tam kiedyś. Nie prze-
czę. I sprawny jest w tym – przy-
znał Michał bezzwłocznie. 

- Michaś, to było dawno. Dziś 
pewnie mysz się nie prześlizgnie. 

- A jednak coś się kroi – rzucił 
Depta jakby od niechcenia.

- I pewnie jeszcze wiesz kiedy? 
– Zawilskiego wyraźnie denerwo-
wała ta rozmowa.

- Tego to nikt u nas nie wie. 
Może jutro, pojutrze. Miejcie się 
na baczności i tyle.

- I co to niby ma znaczyć? 
- Po pierwszych odgłosach 

strzałów, kanonady spieprzajcie 
do piwnic. Tyle wam powiem.

- A co ze zwierzyńcem? – spy-
tał Adam.

- Wola Boska, najważniejsze to 
własne głowy chronić.

- Łatwo ci mówić. Ty jesteś 
sam, a my mamy rodziny na karku.

- Dlatego bądźcie przygotowa-
ni.

- Zaraz, którego to dziś mamy 
– Michał zastanowił się głośno.

- Czwartek, dziewiętnastego 
czerwca – sąsiad pośpieszył mu w 
odpowiedzi.

- Polskę te niemieckie bestie 
napadli w piątek.

- Hitler to wariat. Chciał mieć 
ładną datę – roześmiał się Depta.

Obydwaj setnieńscy przyjacie-
le spojrzeli na niego ze zdziwie-
niem.

- Chyba my tutaj, o rzut kamie-
niem od granicy, mamy jak naj-
mniej powodu do śmiechu.

- Też tak myślę – Łyn poparł 
zdanie przyjaciela.

- Co za różnica dla nas? Jedni 
okupanci zastąpią drugich – Dep-
ta splunął przed siebie. – Wy tu 
żyjecie jak u Pana Boga za piecem. 
A Ruscy już kilka razy wywozi-
li naszych na białe niedźwiedzie. 
W końcu wywieźliby i was. Dlate-
go się cieszę, bo Niemcy nie mają 
swojej Syberii.

- Może i nie mają, Mundek, ale 
coś mi się zdaje, że trafimy spod 
deszczu pod rynnę – wyrwało się 
Michałowi, który splunął przed 
siebie. – Tfu, na psa urok. 

Wszyscy trzej chłopi spojrze-
li po sobie. Nikomu nie było do 
śmiechu. Nawet pogodny dotąd 
Depta jakby nagle stracił humor. 
Strachu przed nieznanym nie czu-
je przecież tylko głupi. A tu szło 
nowe, jeszcze bardziej przeraża-
jące. Niemieckiego buta obawia-
no się wszędzie. I to znacznie bar-
dziej, niż sowieckiego.

• • • Koniec tomu II „Meandrów losu” • • •
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Powieść z nieznaną  
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Krajewski tom II, 

cz. 31
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RÓŻNE/SPRZEDAM

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.

Sprzedam ule warszawskie i wielko-
polskie oraz opryskiwacz marki Pil-
met, typ Termit 317. Tel. 784 190 989

Kupię meble kuchenne wraz z agd, 
wełnę mineralna lub watę szklaną, fo-
lie paraizolacyjną. Sprzedam 30 sztuk 
nowych płyt MFP (dużo lepsze od 
osb) 2.5 cm 1.83 x 2.50=5 m2. Tel.600-
588-666.

Kupie lub zlecę wykonanie sztachet 
5000 sztuk. Tel.600 500 666.

Sprzedam 2 fabrycznie nowe fotele, 
w kolorze siwym, typu uszak. Okazyj-
na cena. Zapraszam Tel. 798 765 984.

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 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.

Elektromechanika samochodowa. 
Kompleksowy serwis klimatyzacji, 
nabijanie, odgrzybianie, sprawdzenie
szczelności. Stara Łomża p/sz., 
ul. Akacjowa 5. Tel. 518 362 426.

ZDROWIE/ URODA

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

MASAŻ LECZNICZY, MASAŻ ANTYCE-
LULITOWY (WYŁĄCZNIE DLA KOBIET). 
Tel.532 282 383.

PRACA

UMOWA O PRACĘ NA CZAS NIE-
OKRESLONY! KIEROWCA C + E
- praca na miejscu
- wysokie wynagrodzenie
- pakiet socjalny, dobre warunki pracy
CV - PROSIMY PRZESYLAC NA ADRES: 
praca@farmal.pl
lub tel.: +48 606-686-326

ZATRUDNIĘ PRACOWNIKA MAGAZY-
NOWEGO
- mile widziane prawo jazdy kat. B
- praca jednozmianowa
- pakiet socjalny
- dobre warunki pracy
CV - PROSIMY PRZESYŁAĆ NA ADRES: 
praca@farmal.pl
lub kontakt tel.: 606-686-326

tel. 503 010 038

BIURO REKLAMY :: ZADZWOŃ 86 216 74 44
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Tysiące z nas miało to szczęście, że 
mogło zobaczyć go na własne oczy. 4 
i 5 czerwca 1991 roku był wśród nas 
Ojciec Święty, po latach wniesiony na 
ołtarze święty Jan Paweł II. 

Minęła w pierwszych dniach 
15. rocznica śmierci św. Jana 
Pawła II.  Przypominamy jego 
postać za portalem deon.pl To-
warzystwa Jezusowego: 

 "Ojciec Święty Jan Paweł II 
zmarł 2 kwietnia 2005 r. wieczo-
rem o godzinie 21.37 w swym 
prywatnym apartamencie" - in-
formowało oświadczenie Biura 
Prasowego Stolicy Apostolskiej, 
ogłoszone w nocy z 2 na 3 kwiet-
nia w Watykanie.

Karol Wojtyła urodził się 20 
maja 1920 w małopolskim mia-
steczku Wadowice, niedaleko 
Krakowa jako drugie z trójki dzie-
ci Karola i Emilii Kaczorowskiej. 
Dość szybko jednak rodzina bar-
dzo zmalała, gdyż już we wcze-
snym dzieciństwie przeżył śmierć 
młodszej siostry, potem matki 
a w 1926 - starszego brata. Ojciec 
zmarł w 1940 r. w Krakowie.

Przyszły papież rozpoczął 
w 1938 studia polonistyczne 
na UJ w Krakowie, przerwane 
przez II wojnę światową, pod-
czas której pracował zawodowo, 
a pod koniec zaczął się kształ-
cić w podziemnym seminarium 
duchownym, mieszczącym się 
w pokojach abp Adama Stefana 
Sapiehy w jego pałacu arcybisku-
pim. Święcenia kapłańskie przy-
jął 1 listopada 1946 z jego rąk 
w katedrze wawelskiej i wkrótce 
potem wyjechał na dalsze studia 
do Rzymu.

Po powrocie do kraju w 1948 
był przez pół roku wikarym 
w wiejskiej parafii w Niegowi-

ci, następnie zajmował podobne 
"stanowisko" w krakowskim ko-
ściele św. Floriana, by następnie 
osiąść na ul. Kanoniczej, gdzie 
przygotowywał pracę habilitacyj-
ną.

Przez cały ten czas, łącznie 
z wojną, żywo interesował się lite-
raturą piękną i teatrem, a gdy jako 
kapłan działał w Krakowie, wiele 
uwagi poświęcał studentom, któ-
rych otaczał szczególną opieką 
duszpasterską. Od 1954 praco-
wał jako profesor akademicki na 
KUL-u i właśnie na obozie kaja-
kowym na Mazurach z grupą stu-
dentów z tej uczelni zastała go pa-
pieska nominacja z 4 lipca 1958 
na biskupa pomocniczego archi-
diecezji krakowskiej. Sakrę przy-
jął 28 września tegoż roku z rąk 
ówczesnego administratora apo-

stolskiego w Krakowie abp Euge-
niusza Baziaka. Gdy ten ostatni 
zmarł 15 czerwca 1962 w War-
szawie, kapituła krakowska wy-
brała wikariuszem kapitulnym 
(tymczasowym rządcą) archidie-
cezji właśnie bp. Wojtyłę.

Decyzję tę potwierdził Paweł 
VI, mianując oficjalnie 13 stycz-
nia 1964 niespełna 44-letniego 
hierarchę arcybiskupem metro-
politą krakowskim. Ten sam pa-
pież powołał go w skład Kole-
gium Kardynalskiego 26 czerwca 
1967 r.

Jako pasterz Kościoła krakow-
skiego kard. Wojtyła żywo intere-
sował się swą archidiecezją, wizy-
tując parafie, zwołując synod itp., 
nie zaprzestając przy tym dzia-
łalności naukowo-dydaktycznej 
jako profesor KUL-u. Brał też 
czynny udział we wszystkich se-
sjach Soboru Watykańskiego II.

Wraz z prymasem Polski 
kard. Stefanem Wyszyńskim zło-
żył we wrześniu 1978 historycz-
ną rewizytę z ramienia episkopa-
tu Polski w RFN.

16 października 1978 na kon-
klawe w Kaplicy Sykstyńskiej 
w Watykanie 111 zgromadzo-
nych tam kardynałów wybrało 
58,5-letniego arcybiskupa kra-
kowskiego 264. Biskupem Rzy-
mu. Był pierwszym od 1523 r. 
nie-Włochem na tym urzędzie 
i pierwszym Polakiem i Słowia-
ninem. Od tamtego czasu trwał 
najdłuższy w XX wieku i trzeci 
w historii (łącznie ze św. Piotrem, 
którego lata rządów w Kościele 
nie są jednak dokładnie znane) 
pontyfikat.

Jednocześnie pontyfikat Jana 
Pawła II był najbardziej rekor-
dowym, i to pod wieloma wzglę-
dami, np. pod względem licz-
by podróży zagranicznych - 104 
i odwiedzonych podczas nich 
krajów - 129, przemierzonych ki-
lometrów - prawie 1,3 mln, prze-

prowadzonych beatyfikacji - 148 
i kanonizacji - 51 oraz ogłoszo-
nych podczas nich błogosławio-
nych - 1343 i świętych - 482.

Już 13 maja 2005 r. ogłoszono 
decyzję nowego papieża, Bene-
dykta XVI, by w przypadku Jana 
Pawła II odstąpić od wymaganego 
przez przepisy kościelne okresu 5 
lat od śmierci danej osoby i rozpo-
cząć jego proces beatyfikacyjny. 
Zarówno tempo w jakim wszczę-
to proces beatyfikacyjny jak i czas 
jego trwania – niespełna dwa lata 
od jego otwarcia – są absolutnym 
ewenementem w naszych cza-
sach. 1 maja 2011 r. Jan Paweł II 
został beatyfikowany a 27 kwiet-
nia 2014 r. - ogłoszony świętym".

W Łomży 
Wizyta Papieża Jana Pawła II 

w Łomży 4 i 5 czerwca 1991 roku 
to jedyny do tej pory pobyt gło-
wy Kościoła Katolickiego w na-
szej diecezji.

Ojciec Święty odbył w Łomży 
dwa niezwykle istotne spotkania 
na szlaku ówczesnej pielgrzymki 

do kraju. Msza polowa w pobli-
żu obecnego Sanktuarium Miło-
sierdzia Bożego (pamiątką pozo-
staje wzniesiony wówczas ołtarz) 
zgromadziła około 100 tysięcy 
osób. Homilię w znacznej części 
Jan Paweł II poświęcił sprawom 
rolnictwa. Mówił wówczas   m. 
in.: 

"Dzięki składam Trójcy 
Przenajświętszej za pośrednic-
twem Matki Chrystusa, czczonej 
w łomżyńskim kościele katedral-
nym, za to, że dane mi jest dzisiaj 
być tutaj, w Łomży. W tej wiel-
kiej społeczności Ludu Bożego, 
w której przeważają rolnicy upra-
wiający ziemię, słyszymy Chry-
stusową przypowieść o siewcy 
i o ziarnie padającym na pole 
uprawiane przez człowieka.

Odtwarza się w mojej pa-
mięci łomżyńska stacja tysiąc-
lecia chrztu Polski w Łomży 
w roku 1966. Wciąż mam przed 
oczyma postać kardynała Stefa-
na Wyszyńskiego, Prymasa Pol-
ski - wciąż jakbym słyszał słowa 
Prymasowskiej homilii, w której 
nawiązywał do  Chłopów  Rey-
monta, aby dotknąć wielkiego se-
kretu chłopskiej duszy: umiłowa-
nia ziemi".

Międzynarodowy wymiar 
miało następnego dnia spotka-
nia papieża z pielgrzymami z Li-
twy w łomżyńskiej Katedrze. Są-
siadujący z Polską kraj niewiele 
ponad rok wcześniej ogłosił nie-
podległość i wyjście z ZSRR. Nie 
był jeszcze gotowy na przyjęcie 
papieża. Stąd spotkanie Łom-
ży, czyli stolicy diecezji, w której 
wówczas znajdowały się litewskie 
wspólnoty na Suwalszczyźnie 
(teraz do diecezja ełcka). 

Podczas swej obecności 
w Łomży Ojciec Święty Jana 
Paweł II koronował obraz Mat-
ki Bożej Pięknej Miłości w Ka-
tedrze oraz poświęcił budynki 
Wyższego Seminarium Duchow-
nego oraz Domu Księży Emery-
tów.     

aktualności

Rocznica smoleńskiej tragedii 
10 kwietnia minie 10 lat od dnia, który był jednym z najtragiczniejszych w hi-
storii Polski. W samolocie wiozącym delegację państwa polskiego na uroczy-
stości rocznicy zbrodni katyńskiej zginęło pod Smoleńskiem 96 osób. Był wśród 
nich prezydent RP Lech Kaczyński i jego małżonka Maria. Był ostatni prezydent 
RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski pochodzący z Białegostoku. Były osoby 
związane z naszym regionem.

Lech i Maria Kaczyńscy spoczywają na Wawelu. Ryszard Kaczo-
rowski w Warszawie. W Białymstoku pochowani zostali Krzysztof 
Putra, ówczesny wicemarszałek Sejmu, polityk Prawa i Sprawiedli-
wości, wielki przyjaciel Ziemi Łomżyńskiej  oraz stewardessa Justyna 
Moniuszko. W Supraślu pogrzebany został prawosławny ordynariusz 
Wojska Polskiego arcybiskup Miron Chodakowski.

Wraz z nimi zginęło wiele niezmiernie ważnych postaci życia pu-
blicznego  w Polsce: parlamentarzyści, ministrowie, dowódcy Wojska 
Polskiego, kapłani, działacze społeczni i kulturalni, załoga samolotu. 

Okoliczności tragedii nie zostały dotąd w pełni wyjaśnione. Nie 
ma w Polsce wraku samolotu, który pozostaje w Rosji. Śledztwa nie 
zakończyła Prokuratura Wojskowa. Przedłużona została praca specjal-
nej podkomisji utworzonej przez Antoniego Macierewicza.   

15 lat temu odszedł święty
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Nadszedł czas, gdy z obawą wychodzi-
my po zakupy czy do pracy, a przede 
wszystkim, zamknięci w domach 
jesteśmy niepewni jutra. To przykre 
uczucie i trudno się z nim pogodzić. 
Podopieczni Fundacji „Pomóż Im” oraz 
ich rodziny taką codziennością żyją 
od wielu lat. I potrafią tym życiem się 
cieszyć. 

Choroba Konrada to wro-
dzona łamliwość kości w naj-
gorszym wydaniu. Od pierw-
szych chwil swojego życia 
cierpi. Mimo to jest bardzo 
pogodny, rezolutny i wrażli-
wy, a stała opieka pozwala na 
zmniejszenie bólu. Skończył 
już 11 lat. Energię do życia na-
wzajem czerpią od siebie Kon-
rad i babcia Hania, która się 
nim opiekuje w domu w Trusz-
kach. – Wcześniej płakałam, ba-
łam się każdego dnia, że sobie 
nie poradzę, że nie udźwignę 
tego ciężaru – wspomina pani 
Hania. – Kiedy zjawili się w na-
szym życiu ludzie z hospicjum 
wszystko się zmieniło. 

W 35 tygodniu ciąży u Ad-
riana zdiagnozowano tętniaka. 
Świat jego mamy, Agnieszki, 
się zawalił. Adrian ma wrodzo-
ne wady rozwojowe, wady ser-
ca, ogromne zmiany naczy-
niowe, dziecięce porażenie 
mózgowe i jest sparaliżowany 
od pasa w dół. To nie wszystkie 
choroby 4-latka z miejscowo-
ści Milewo-Gałązki. Blondynek 
o wielkich, niebieskich oczach 
uwielbia przytulać się do mamy 
i babci. Reaguje na ich głosy 
i delikatnie się uśmiecha. Ze 
względu na liczbę schorzeń, za-
wsze coś się może wydarzyć. Na 
szczęście, jeśli mama zadzwo-
ni nawet w środku nocy, osoba 
z zespołu medycznego Funda-
cji odbierze telefon i udzieli jej 
rady lub przyjedzie.

Gdy mama Oliwii była 
w ciąży, w wypadku zginął jej 
mąż. Dziewczynka mieszkają-
ca w Kolnie przyszła na świat 
przedwcześnie, razem ze zdro-
wą siostrą bliźniaczką. Porażenie 

mózgowe i niewydolność odde-
chowa to dramatyczna diagno-
za. Ale Oliwia jest uśmiechnięta, 
otoczona miłością mamy, która 
dzięki specjalistycznemu sprzę-
towi wykonuje przy niej podsta-
wowe czynności.

Adaś z Jedwabnego jest chory 
na encefalopatię, często zdarzają 
się mu napady padaczkowe. Ma 
zdrowego starszego brata Bartka. 
W rodzinie był jeszcze Damian, 
który odszedł po zaledwie 6 mie-
siącach życia. Adaś ma tę samą 
chorobę, ale dzięki profesjonal-
nej pomocy medycznej, zbliża się 
do trzecich urodzin. W Jedwab-
nem mieszka też kuzyn Adama 
– Dominik, także cierpiący na 

encefalopatię. Ma tylko roczek, 
a już wyraźnie pokazał co lubi: 
kąpiele, spacery i wycieczki sa-
mochodem. 

Emilka z Łomży cierpi na 
porażenie mózgowe. Gdy trafi-
ła pod skrzydła Fundacji, mama 
była w szoku. Hospicjum koja-
rzy się z tym, że dzieci umiera-
ją… Ale to tylko stereotyp. Dzie-
ci nieuleczalnie lub przewlekle 
chore otrzymują specjalistyczną, 
pełną troski, kompleksową opie-
kę w swoich domach. Rodzina 
cieszy się każdym dniem, a Emil-
ka jest traktowana przez nią jako 
wspaniały dar. 

Fundacja „Pomóż Im” pro-
wadząc domowe hospicjum dla 

dzieci opiekuje się dziewięcioma 
dziećmi ich rodzinami z Ziemi 
Łomżyńskiej. Konradem, Adria-
nem, Oliwią, Adasiem, Domini-
kiem, Emilką, a także Maćkiem, 
Kubą i Jerzykiem. W całym wo-
jewództwie podlaskim takich ro-
dzin jest trzydzieści. Na pomoc 
mogą liczyć 24 godziny na dobę, 
7 dni w tygodniu, także teraz, gdy 
kraj sparaliżowała epidemia. Nie 
mają tyle czasu, co Ty. 1 % Two-
jego podatku to kolejna minuta, 
miesiąc, rok ich wspólnego szczę-
ścia. 

W 2020 roku można zostać 
Gwiazdą Pomagania. Mimo trud-
nych czasów, to jedno jest nadal 
proste. 

Rzeczywistość, w której dzisiaj 
przyszło nam żyć to dla niejednego 
ogromne wyzwanie. Pracodawcy, 
pracownicy czy rolnicy robią wszyst-
ko, by przetrwać ten kryzys. 

W naszym otoczeniu jednak 
są również istoty, które nie są 
w stanie zrozumieć tego z czym 
przyszło zmagać się światu, któ-
re nie potrafią egzystować, bez 
człowieka. To m.in. bezdomne 
psiaki z łomżyńskiego schroni-
ska “Arka”. Ich codzienność nigdy 
nie była łatwa, ale to z czym przy-
szło im się zmierzyć w tej chwi-
li to pewne ekstremum. Najkró-
cej mówiąc w schronisku kończy 
się jedzenie. Dlatego mieszkańcy 
Łomży postanowili zorganizo-
wać zbiórkę karmy. 

Zakłady mięsne, które zaopa-
trywały schronisko w mięsko 

kat. III ze względu na korono-
wirusa odmówiły współpracy. 
Były zapasy, ale i one się wy-
czerpują. Już od dłuższego czasu 
psiaki karmione są oszczędniej, 
aby jakoś to przedłużyć i prze-
trwać. Do tej pory było też dużo 
karmy mokrej i suchej. Szkoły 
regularnie organizowały zbiór-
ki. Karmę przynosiły też pry-
watne osoby. A teraz cisza. Była 
to ogromna pomoc. Kupowanie 
karmy w takiej ilości, aby wy-
starczyło, jest niemożliwe.

W schronisku przebywa oko-
ło 160 psów. Każdy z nich potrze-
buje pomocy. Wystarczy wejść na 
stronę  https://zrzutka.pl/f7xes8 
i przekazać dowolny datek. Jak 
mówi Magdalena Tońska, jedna 
z organizatorek zbiórki liczy się 
każdy grosz. 

W tej chwili na koncie zbiórki 
jest już blisko 9000 złotych. Do 
jej końca pozostało jeszcze nie-
co ponad 20 dni. Wszystko jest 
w naszych rękach!

Trzeba nakarmić psiaki 
z łomżyńskiego schroniska Arka 

Ich codzienność jest trudna od lat

Dominik cierpi na encefalopatię, ale jest radosnym maluchem. Uwielbia kąpiele, spacery i wycieczki 
samochodem

Konrad i jego babcia czerpią od siebie energię do życia

Drodzy Czytelnicy, 
znaleźliśmy się w momencie, 
w którym pragniemy tego, co najbardziej 
przyziemne. Obecności drugiego człowieka, 
wolności i bezpieczeństwa. Gwarancji 
pewnego i zdrowego jutra. Tegoroczny 
Wielkanocny czas będzie obcy. Pozbawiony 
tradycyjnych przeżyć i bliskości. Dlatego 
pragniemy życzyć Państwu zrozumienia. 
Dla siebie samych, dla siebie nawzajem 
i dla sytuacji, w której przyszło nam żyć. Niech ten czas upłynie 
w spokoju i nadziei. Dbajmy o siebie i bądźmy zdrowi!

Artur Filipkowski wraz ze współpracownikami Grupy Medialnej Narew
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Parlament Europejski rozpędził się na 
dobre, pracuje intensywnie w Brukse-
li oraz  w Strasburgu. Ostatnio wywo-
łuje jednak w Polsce kontrowersyjne, 
a nawet nieprzychylne opinie. Zanim 
do tego dojdziemy proszę powiedzieć, 
jakie były początki Pana udziału w ob-
radach, czym zajmowali się europo-
słowie? 

Pierwsza sesja Parlamen-
tu Europejskiego po majowych 
wyborach rozpoczęła się 2 lip-
ca 2019 roku. Jestem wdzięczny 
moim wyborcom, że mogę słu-
żyć Polakom, dbając o polskie in-
teresy polityczne i gospodarcze 
zabezpieczone sprawiedliwym 
unijnym budżetem, ze szczegól-
ną troską o rolnictwo i rozwój 
obszarów wiejskich. O zawsze 
bliski mi region Polski Północ-
no – Wschodniej. 3 lipca został 
wybrany przewodniczącym PE 
włoski socjalista David Sassoli 
oraz jego zastępcy. Zgodnie z mo-
imi zainteresowaniem wszedłem 
w skład Komisji Rolnictwa i Roz-
woju Wsi, a w zastępstwie – do 
Komisji Rozwoju Regionalnego. 
Z poparciem polskich europo-
słów stanowisko przewodniczą-
cej Komisji Europejskiej objęła 
Ursula von der Leyen z Niemiec. 
Nie brakowało emocji podczas 
parlamentarnych wysłuchań kan-
dydatów na komisarzy. Szczęśli-
wie, pozytywnie dla polskiego 
rolnictwa, został zaakceptowany 
Janusz Wojciechowski. 

Czym grupa polityczna EKR, do której 
należą posłowie PiS, różni się od in-
nych frakcji w Parlamencie Europej-
skim?

Ogólnie biorąc: lewica, libe-
rałowie, ugrupowania chadeckie 
i Zieloni zdominowali Parlament 
Europejski. EKR z udziałem po-
słów z 15 państw skupia euroreali-
stów o profilu konserwatywnym. 
Nie chcemy narzucania szkodli-
wych ideologicznych wzorów 
sprzecznych z tradycyjnymi war-
tościami w odniesieniu do mał-
żeństwa, rodziny i społeczeństwa. 
Odrzucamy ingerencje biurokra-
cji brukselskiej, Komisji Euro-
pejskiej oraz Parlamentu w kom-
petencje państw członkowskich, 
zapisane w traktatach. Nie ma 
zgody na jawne i zakamuflowane 
działania zmierzające do utworze-
nia federacyjnego superpaństwa, 
w którym Polska stałaby się pod-
rzędnym krajem związkowym czy 
regionem. Wykluczamy podział 
na Europę dwóch prędkości. 

W tym roku najważniejsza batalia 
toczyć się będzie wokół budżetu UE 
na lata 2021 2027. W gąszczu sprzecz-
nych deklaracji i interesów, czy widać 

już kształt wieloletnich ram finanso-
wych? 

Negocjacje przedłużają się, nie 
weszły jeszcze w decydującą fazę. 
Wszystko przed nami, z decydują-
cą rolą rządu polskiego. Potrzeba 
silnej, wytrwałej presji, tworze-
nia koalicji państw, aby rozdział 
środków nie zahamował realiza-
cji kluczowych, strategicznych in-
westycji, szczególnie drogowych 
i transportowych w Polsce. Nale-
ży zrobić wszystko, by nie doszło 
do zmniejszenia finansowania 
Wspólnej Polityki Rolnej. Kiedy 
Komisja Europejska przedstawiła 
propozycje budżetowe z uwzględ-
nieniem skutków brexitu,  szybko 
ujawnili się zwolennicy obcinania 
funduszy na tradycyjne polityki, 
a konkretnie - politykę spójności 
i politykę rolną. 

W Parlamencie debatowa-
liśmy o budżecie, bez optymi-
zmu o bliski finał negocjacji. 
Mogę powiedzieć, że przeważa 
stanowisko, aby nie dopuścić 
do radykalnych cięć w obsza-
rze polityki spójności i wspól-
nej polityki rolnej. Parlament 
zdecydowanie popiera ambitny 
- pod względem celów i wiel-
kości - budżet unijny. Wszystko 
ma się ogniskować wokół reali-
zacji głównego celu - zatrzyma-
nia zmian klimatycznych, dąże-
nia, aby w 2050 roku osiągnąć 
neutralność emisji dwutlenku 
węgla do atmosfery. Stąd niemal 
wszystkie dotacje  będą wypła-
cane pod warunkiem uwzględ-
nienia kryteriów klimatycznych. 
Jestem zaniepokojony, czy tak 
radykalne ustawienie celów nie 
zaszkodzi perspektywom wzro-
stu gospodarczego Unii, a tym 
bardziej Polsce. 

Proszę Pana Posła o jakieś konkrety 
dotyczące pieniędzy dla Polski. Czy 
wiemy coś na ten temat? 

Według projektu przedstawio-
nego przez Komisję Europejską, 
z ogólnej kwoty wynoszącej 1 135 
mld euro, szacuje się, że Polsce 
przypadnie około 91,4 mld euro, 
co oznaczałoby zmniejszenie 
o 14,5 mld w stosunku do obec-
nej perspektywy finansowej. Zło-
żony z przywódców 16 państw 
tzw. Klub Przyjaciół Spójności 
apeluje, usiłuje wywierać presję, 
by został utrzymany poprzed-
ni poziom finansowania polityki 
spójności. Do Polski miałoby tra-
fić ok. 64 mld euro, czyli 20 proc. 
mniej. Nasz kraj jest największym 
beneficjentem. Czas wreszcie, aby 
do polityków z innych państw do-
tarł argument, że budowane u nas 
połączenia drogowe, kolejowe, 
inwestycje energetyczne i klima-
tyczne służą całej Europie. Na 
dopłaty bezpośrednie dla rolni-
ków przeznacza się o jeden proc. 
mniej, a na rozwój obszarów wiej-
skich – prawie 20 proc. Myślę, że 
pod koniec tego roku dojdzie do 
ostatecznych rozstrzygnięć. Po-
winny być korzystniejsze dla nas, 
niż zamierza Komisja Europejska. 

Szumnie i dumnie zabrzmiały dekla-
racje o tym, że Unia będzie świato-
wym liderem w ochronie środowiska 
naturalnego. Ogłoszono alert: bliska 
jest katastrofa klimatyczna z powodu 
nadmiernej emisji gazów cieplarnia-
nych. Jedynie koncepcja Europejskie-
go Zielonego Ładu, rzetelnie realizo-
wana, doprowadzi do neutralności 
klimatycznej w 2050 r. Czy również 
Pan Poseł bije na trwogę ? 

Europejski Zielony Ład ogło-
szony przez Komisję Europejską 

to strategia walki o obniżenie emi-
sji dwutlenku węgla i zapobiega-
nia zmianom klimatu. Propozycje 
Komisji krytycznie ocenili posło-
wie PiS. W debacie parlamentar-
nej było dużo alarmistycznych 
wypowiedzi, roztaczania ponu-
rych wizji o grożącej nam ka-
tastrofie, roztaczanych głównie 
przez deputowanych z zachod-
niej części UE. Pamiętam w latach 
siedemdziesiątych, jak to Klub 
Rzymski ogłosił raport ostrzega-
jący przed katastrofą klimatyczną 
z powodu oziębienia globu… Na-
mawiam do zajęcia powściągliwej 
postawy, do racjonalnych, bardziej 
przemyślanych działań. Należy, 
oczywiście, poważnie traktować 
zmiany klimatyczne, ale obawiam 
się, że gwałtowne, restrykcyjne 
przedsięwzięcia w każdej dziedzi-
nie gospodarki, przemysłu oraz 
w rolnictwie mogą doprowadzić 
do pogorszenia konkurencyjno-
ści europejskiej gospodarki i ob-
niżenia poziomu życia obywateli. 
Ubóstwo energetyczne mieszkań-

ców Europy, których nie będzie 
stać na opłacenie dostaw energii 
cieplnej - obecnie występujące 
- znacznie się pogłębi. Potrzeb-
na nam sprawiedliwa, wyważona 
transformacja klimatyczna, która 
nikogo nie wyklucza, z uwzględ-
nieniem różnic w poziomie roz-
woju gospodarczego krajów. Weź-
my też pod uwagę, że Rosja, USA, 
Chiny, Indie nie przystąpiły do 
realizacji Porozumienia Paryskie-
go, a odpowiadają za gigantyczną  
emisję CO2 do atmosfery. 

Polska jest w tej sytuacji, że Euro-
pejski Zielony Ład wyraźnie uderza 
w podstawy energetyki opartej na 
węglu. Czy są uzasadnione powody 
do obaw? Czy sprostamy zobowiąza-
niom, jakie nałoży Unia Europejska? 

Szybka dekarbonizacja i stwo-
rzenie sektora energetycznego ba-
zującego w dużej mierze na źródłach 
odnawianych będzie niemożliwa, 
ugodzi mocno w polską gospodar-
kę. Inwestycje na przekształcenia 
w kierunku neutralności klimatycz-
nej w 2050 roku, szacuje się, że kosz-
towałyby nasz kraj 400 – 500 mld 
euro. Zapowiadana pomoc finanso-
wa Unii w postaci tzw. Mechanizmu 
Sprawiedliwej Transformacji jest 
niezadowalająca, zbyt mała. Szcze-
gólnie Niemcy i Francja naciskają 
na przeprowadzenie dekarbonizacji 
i redukcję emisji. Widocznie mają 
swoje interesy, które jednak kolidują 
z polskimi. Rząd polski, jak wiemy, 
zabiega o zgodę, abyśmy podąża-
li swoją drogą w realizacji Europej-
skiego Zielonego Ładu, w dłuższym 
czasie, by nie zahamować wzrostu 
gospodarczego, który służy prze-
cież poprawie dochodów Polaków. 
Mam nadzieję, że rząd wspierany 
przez posłów PiS w Parlamencie Eu-
ropejskim, wytrzyma presję, a na-
wet szantaż najbogatszych państw 
unijnych. Ustępstwa byłyby bardzo 
niebezpieczne. 

Parlament Europejski

Ostra batalia o budżet unijny, korzystny dla Polski
Rozmowa z Krzysztofem Jurgielem – posłem do Parlamentu Europejskiego

Spotkanie Komisarza Janusza Wojciechowskiego z Komisją AGRI 

Elisa Ferreir komisarz do spraw spójności i reform oraz Krzysztof Jurgiel

Dokończenie na str. 24
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Unia stawia na zieloną politykę rolną, 
w jakim kierunku będzie zatem zmie-
niała się Wspólna Polityka Rolna po 
2020 roku ?

Najważniejsze jest w tym, 
że propozycje reformy Wspól-
nej Polityki Rolnej potwierdzają 
jej kluczowe znaczenie w ogól-
nej polityce Unii. Nowe zadania 
w zakresie środowiska, realizacja 
celów klimatycznych, rzeczywi-
ście, będą wymagały odpowied-
niego wsparcia finansowego, by 
nie obciążać rolników wysokimi 
kosztami. Różne ograniczenia 
dotyczące nawożenia, środków 
ochrony roślin, dobrostanu zwie-
rząt, zmuszają do poważnych 
wydatków. Sprzeciw mój budzą 
pomysły radykalnej redukcji po-
ziomu pogłowia zwierząt ho-
dowlanych. Europa powinna na-
dal podnosić konkurencyjność 
gospodarki rolnej i dbać o bez-
pieczeństwo żywnościowe ludzi. 
Na posiedzeniu Komisji Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi postawiłem 
kwestię, czy Komisja Europej-
ska nie powinna dokonać oceny 
celów traktatowych WPR i do-
konać zmiany zapisów w związ-
ku z wprowadzaniem Zielonego 
Ładu.

Dobrym posunięciem będzie 
przewidywane wsparcie małych 
i średnich gospodarstw, które ce-
chuje większa elastyczność, gdzie 
łatwiej wprowadzać tradycyjne 
metody produkcji, nie szkodzą-
ce środowisku. Krytycznie zaś 
oceniam zamiar obniżenia finan-
sowania w drugim filarze WPR 
i przeniesienie  na budżety kra-
jowe wydatków na rozwój obsza-
rów wiejskich. Na szczeblu rzą-
dowym, parlamentarnym, trzeba 

nadal prowadzić starania o wy-
równanie dopłat bezpośrednich 
naszym rolnikom. Jak się zakoń-
czą? Czas pokaże. 

W dużym stopniu zawdzięczamy Panu 
inicjatywę Programu Rozwoju Polski 
Wschodniej, dobrego instrumentu 
podciągania do wyższego poziomu 
gospodarczego i społecznego zapóź-
nionych regionów. Co się dzieje, czy 
nowy Program na kolejną perspekty-
wę finansową Unii zostanie zaakcep-
towany? 

W obecnej perspektywie fi-
nansowej środki unijne w wy-
sokości 2 mld euro są przezna-
czane na rozwój innowacyjnej 
przedsiębiorczości, rozbudowę 
ekologicznych systemów trans-
portu miejskiego, drogi, obwod-
nice oraz koleje. Województwa 
podlaskie i warmińsko - mazur-
skie skorzystały z wielu projek-
tów inwestycyjnych na rzecz 
poprawy warunków życia, kon-
kurencyjności firm czy lepszego 
wyposażenia uczelni wyższych. 
Założenia nowego Programu 
Polski Wschodniej zmierzają do 
dalszego rozwijania infrastruk-
tury drogowej i kolejowej. Za-
biegamy o środki  na  projekty 
ożywienia małych miast, które 
najbardziej ucierpiały po latach 
liberalnej polityki. Nowe techno-
logie informacyjno – komunika-
cyjne, także dostęp do szeroko-
pasmowego internetu, uzyskają 
finansowe wsparcie. Ponadto bu-
dowa, rozbudowa sieci gazowej 
i elektroenergetycznej. 

W sprawie uruchomienia no-
wego programu Polski Wschod-
niej rozmawiałem z panią komi-
sarz ds. spójności Elisą Ferreira. 

Jeśli  podejmiemy intensywne, 
wspólne działania w instytucjach 
unijnych, co w dużym stopniu za-
leży od marszałków wschodnich 
województw, to sukces będzie 
w zasięgu ręki. 

Parlament Europejski zajmował się 
rzekomym naruszaniem praworząd-
ności w Polsce. Z ramienia Komisji 
wiceprzewodnicząca Vera Jourowa 
krytykowała ustawy sejmowe doty-
czące reformy sądownictwa, dyscypli-
nowania rozpolitykowanych sędziów. 
W rezolucji znalazły się groźby o moż-
liwości karania finansowego naszego 
kraju. Czy zgadza się Pan Poseł z opi-
nią, że unijne gremia ostentacyjnie 
wkraczają w kompetencje suweren-
nego państwa polskiego? 

Polacy naprawdę długo, po-
nosząc duże ofiary, walczyli o su-
werenność Ojczyzny, żeby teraz 
rezygnować. Zwłaszcza, że trak-
taty unijne jasno wskazują na 
wyłączność kompetencji państw 
członkowskich odnośnie do 
ustroju sądów krajowych. Z ust 
atakujących Polskę posłów sły-
szało się często wierutne kłam-
stwa, słowa oszczerczej ignoran-
cji i brak znajomości polskich 
reform. Do tych haniebnych 
ataków włączyli się aktywnie 
posłowie totalnej opozycji, nie-
którzy domagali się nawet sank-
cji finansowych. Dla mnie takie 
zachowanie jest pochodną post-
kolonialnej mentalności, kom-
pleksów, które każą wzywać 
zagranicę do interwencji w obro-
nie swoich interesów, w zaciekłej 
walce o odzyskanie władzy. Cóż 
zatem wspominać o patrioty-
zmie, o honorze Polaka? Przykre 
to i zasmucające.

Pamiętam, że wkrótce, kiedy Parla-
ment Europejski rozpoczął obrady 
na sesjach plenarnych, zabierał Pan 
Poseł głos, kierował pisemne pytania. 
Również w Komisji Rolnictwa i Roz-
woju Wsi. Jakich spraw dotyczyły te 
wypowiedzi? 

Jak łatwo można wywnio-
skować przeważnie zabierałem 
głos w sprawach istotnych dla 
rolnictwa, w kontekście Wspól-
nej Polityki Rolnej, biorąc po 
uwagę interesy rolnictwa pol-
skiego. Jednak najpierw wspo-
mnę apel do unijnych instytu-
cji, by zrewidowano przepisy 
o warunkach przyznawania wiz 
Białorusinom, pragnącym ro-
bić zakupy na Podlasiu. Do-
magałem się wprowadzenia 
ściślejszej kontroli eksportu 
ukraińskiego zboża oraz dro-
biu, wyeliminowania nadużyć 
oraz ograniczenia bezcłowych 
kontyngentów do krajów unij-
nych. Kilka razy wskazywa-
łem na potrzebę większego 
wsparcia i koordynacji dzia-
łań w walce z afrykańskim po-
morem świń. Protestowałem 
przeciwko kłamliwym pomó-
wieniom jakoby Polska ekspor-
towała drób zarażony wirusem 
ptasiej grypy. 

Bywa niekiedy tak, że jak ktoś zdo-
będzie mandat do Parlamentu Euro-
pejskiego, to z poziomu Brukseli nie 

chce mu się już schodzić w teren, na 
spotkania z wyborcami. Pan jednak 
nie rezygnuje, chce być blisko ludzi, 
jak zawsze w całej wieloletniej dzia-
łalności posła na sejm, ministra. Jakie 
były to spotkania dotąd, a jakie są 
w planie?

 Nie zmieniam się pod tym 
względem. Bardzo sobie ce-
nię takie spotkania i ludzi, 
którzy chcą ze mną porozma-
wiać, dzielić się wiedzą albo 
zwracają się z problemami, ja-
kie ich dotyczą. Realizuję cykl 
konferencji w miastach po-
wiatowych, odbyły się m. in. 
w Bielsku Podlaskim i Sejnach. 
Spotkania informacyjne zor-
ganizuję we wszystkich powia-
tach. Zapoznaję mieszkańców 
woj. podlaskiego i warmińsko 
- mazurskiego z działalnością  
europarlamentu, z moją ak-
tywnością oraz posłów grupy 
EKR. Omawiamy też prioryte-
ty rozwoju Polski Wschodniej. 
Brałem udział w wielu spotka-
niach organizowanych przez 
izby rolnicze. Zawsze chętnie 
uczestniczę w uroczystościach 
patriotyczno - religijnych. Po-
nadto przyjmuję interesantów 
w białostockim biurze posel-
skim i w jego filiach.

Dziękuję Panie Pośle.

ROZMAWIAŁ: LESZEK KOLEŚNIK 

KRZYSZTOF JURGIEL:
Poseł PiS do PE (EKR) od 2019 r.; 

Poseł na Sejm RP od 1997 r.; 
Członek sejmowej  
Komisji Rolnictwa

i Rozwoju Wsi od 1997 r.; 
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

w latach 2005 – 2006  
i 2015 – 2018.
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Wolontariat studencki 
– To zwykły gest solidarności z ludź-

mi, którzy szukają sprawdzonych infor-
macji, jak radzić sobie z pandemią, jakie 
standardy stosować w życiu codziennym 
i w pracy. Wiedza, jak postępować, aby 
chronić przed chorobą Covid-19 siebie, 
swoich bliskich, sąsiadów, całe społe-
czeństwo jest teraz najcenniejszą war-
tością  – mówi Iza Serafińska, studentka 
III roku pielęgniarstwa w Państwowej 
Wyższej Szkole Informatyki i Przedsię-
biorczości w Łomży. Od 16 marca adep-
ci pielęgniarstwa przeprowadzają tele-
foniczne wywiady epidemiologiczne 
w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epide-
miologicznej w Łomży: zbierają dane, 
informują, uspokajają, doradzają.  – Je-
żeli mamy taką możliwość, pozostań-
my w domach. Pamiętajmy, że możemy 
przechodzić zakażenie koronawirusem 
bezobjawowo i nieświadomie zarażać 
innych ludzi, na przykład seniorów, oso-
by z obniżoną odpornością. Proszę, za-
dbajmy o tych, którzy są najsłabsi – ape-
luje Iza Serafińska. 

Drukują przyłbice ochronne 
Wydział Informatyki i Nauk o Żywno-

ści PWSIiP włączył się w akcję drukowa-
nia przyłbic ochronnych. 

Przyłbice ochronne dla lekarzy, pielę-
gniarek, ratowników medycznych produ-
kowane są w całym kraju przez uczelnie, 
szkoły, osoby prywatne. Sprzęt ochrony 
osobistej jest obecnie na wagę złota. Sta-
nowi najważniejszy oręż w walce na pierw-
szej linii frontu z koronawirsuem. W akcję 
drukowania przyłbic zaangażowali się stu-
denci PWSIiP, kierunków Informatyka 
oraz Automatyka i robotyka. 

Akademicki FOCUS oferuje wsparcie 
psychologiczne

– W tym ciężkim dla nas wszyst-
kich czasie musimy być w społecznej 
izolacji, ale nie musimy być samotni – 
mówi psycholożka dr Monika Suraw-
ska z Państwowej Wyższej Szkoły Infor-
matyki i Przedsiębiorczości w Łomży. 
Zachęca, aby wszystkie osoby, a zwłasz-
cza studenci, absolwenci, pracownicy 
uczelni, u których pandemia wywołuje 
objawy lęku, paniki i bezradności, pi-
sały na skrzynkę  focus@pwsip.edu.pl. 
Członkowie Akademickiego Ośrodka 

Rozwoju Osobistego i Społecznego – 
FOCUS, i jednocześnie psycholodzy 
z „Państwówki”, udzielą wsparcia, usta-
lając indywidualnie opcjonalną formę 
kontaktu. 

– Musimy zaadaptować się do sytu-
acji chronicznego stresu, strachu, lęku 
o siebie, naszych bliskich. Im dłużej bę-
dzie trwała sytuacja wymuszonej izolacji, 
tym bardziej będą wyczerpywać się nasze 
zasoby psychiczne i fizyczne, pojawiać 
się będą stany depresyjne, lękowe, po-
czucie totalnego zniechęcenia. Niezwy-
kle ważną rolę odegrają  formy zdalnego 
wsparcia. Dlatego tak ważne jest, abyśmy 
zadbali o siebie nawzajem – podkreśla dr 
Monika Surawska. Można to robić two-
rząc lokalne kręgi wspólnotowe, na przy-
kład facebookowe grupy wsparcia, a tak-
że uruchamiając wszelkie możliwe formy 
zdalnej interwencji kryzysowej, co robią 
psycholodzy z PWSIiP.  Bezcenny może 
być obecnie ciepły głos drugiej oso-
by w słuchawce, życzliwie wysłany ese-
mes, każdy przejaw nawet drobnej troski 
o drugiego człowieka. 

Solidarna uczelnia 
Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży włączyła 

się w działania przeciwdziałające pandemii. – Nadzwyczajne okoliczności 
wyeksponowały pozytywne cechy społeczności akademickiej: solidarność, 

kreatywność, optymizm – mówi dr hab. Dariusz Surowik, prof. PWSIiP. 


