
Nazywał się Karol Wojtyła. Dla przyja-
ciół Lolek. Być przyjacielem Karola… 
kto by nie chciał? Mieć za przyjaciela 
(przyszłego) Świętego… Tak po pro-
stu. Zwłaszcza, że Ten Człowiek nie 
stronił od ludzi. 

Jako mały chłopak był za-
wsze wśród kolegów. Na stu-
diach podobnie. Potem jako 
duchowny – chciał być dla każ-
dego, kto był w potrzebie. Jed-
nał, kochał, modlił się i słuchał. 
Rozumiał ludzi i ich problemy. 
Był wrażliwym i mądrym czło-
wiekiem. Od dzieciństwa po-
wierzał swoje życie Bogu w co-
dziennej modlitwie, z którą nie 
ustawał aż do końca. Trudne 
doświadczenia z młodości po-
łączone z wytrwałym i ufnym 
kontaktem z Bogiem, stanowiły 
solidny fundament, na którym 
opierała się jego misja życia. 
Naukowiec, filozof, publicysta, 
pedagog, polonista, pasjonat te-
atru i sportu, poeta i dramaturg, 
poliglota. 100 lat temu urodził 

się św. Jan Paweł II. Niezwykły 
papież zwykłych ludzi. 

To z jego osobą świat kojarzy 
Polskę tak, jak z Kopernikiem, 
Kościuszką, Chopinem, Skło-
dowską-Curie, Piłsudskim, czy 
Wałęsą. Bo on także należy do 
tych wybitnych naszych roda-
ków, którzy zmienili świat. Milio-
ny ludzi znały go z kontaktu oso-
bistego; miliony znały jedynie 
z telewizji, internetu, czy fotogra-
fii. Stał się swoistym fenomenem, 
który na życie jednych i drugich 
wywarł ogromny wpływ nie tyl-
ko jako 264. papież, ale także 
jako zwyczajny człowiek; jako 
jedna z najwybitniejszych postaci 
w historii Kościoła, Polski i świa-
ta; jako wielki autorytet.

W Łomży rocznicę tę upa-
miętniono modlitwą przed po-
mnikiem Jana Pawła II, znaj-
dującym się przed gmachem 
seminarium duchownego. Mo-
dlitwie przewodniczył Ojciec 
Jan Bońkowski z klasztoru Braci 
Mniejszych Ojców Kapucynów. 

Od dwóch miesięcy mieszkańcy Łomży, powiatu 
i okolicznych gmin nie mają dostępu do szpitala 
pierwszego kontaktu, w tym szpitalnego od-
działu ratunkowego oraz kilkudziesięciu porad-
ni specjalistycznych. 

Zmuszeni są do szukania pomocy w 
innych miastach. Niejednokrotnie zda-
rza się, iż odsyłani są z jednego szpitala 
do drugiego, a w drastycznych przypad-
kach umierają. W związku z tym, zarząd 
województwa podlaskiego zwrócił się 
ze specjalnym wnioskiem do wojewody 
podlaskiego o cofnięciu decyzji o usta-
nowieniu Szpitala Wojewódzkiego w 
Łomży jednoimiennym szpitalem zakaź-
nym. O likwidację "zakaźniaka" wniósł 
także poseł Lech Antoni Kołakowski. Pi-
smo zostało skierowane do Waldemara 
Kraski sekretarza stanu w ministerstwie 
zdrowia, przewodniczącego zespołu za-
rządzania kryzysowego ministerstwa 
zdrowia.

Feralny dzień dla łomżyńskiego szpitala
Dokładnie 14 marca 2020 r. Szpital 

Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wy-
szyńskiego w Łomży przekształcony zo-
stał w jednoimienny szpital zakaźny. De-
cyzja Bohdana Paszkowskiego, wojewody 
podlaskiego spotkała się z niezadowole-
niem oraz protestami zarówno lekarzy, 

pielęgniarek i całego personelu medycz-
nego, jak i mieszkańców miasta. Od tego 
czasu minęło ponad dwa miesiące i może 
się wydawać, iż sytuacja z koronawirusem 
w kraju ulega znacznej poprawie i jest spo-
kojniejsza.

Pandemia SARS-CoV-2 w Polsce spra-
wiła, iż Szpital Wojewódzki im. Kardyna-
ła Stefana Wyszyńskiego w Łomży został 
jedną z dziewiętnastu placówek, które 
przemianowane zostały na jednoimienne 
szpitale zakaźne. Oddelegowane one są do 
walki z koronawirusem w poszczególnych 
województwach. 

Dziś, gdzie sytuacja w związku z zacho-
rowaniami i zakażeniami na COVID-19 
wydaje się lepsza, nastąpić mogą kolejne 
decyzje.

Nowa stara funkcja szpitala w Łomży?
Zarząd województwa podlaskiego 

w związku z obecną sytuacja epidemio-
logiczna w regionie, postanowił wystoso-
wać specjalne pismo do wojewody podla-
skiego Bohdana Paszkowskiego. W liście 
mowa jest o cofnięciu decyzji o ustano-
wieniu Szpitala Wojewódzkiego im. Kar-
dynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży 
jednoimiennym szpitalem zakaźnym. 
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Urodził się 100 lat temu. Niezwykły papież zwykłych ludzi

Koniec „zakaźniaka”?

Warta honorowa Łomżyńskiego Bractwa 
Kurkowego w dniu 100 urodzin Św. Jana Pawła II

Poseł Lech Antoni 
Kołakowski po raz kolejny 
interweniuje w sprawie 
łomżyńskiego szpitala. 
Tym razem skierował 
pismo do wiceministra 
zdrowia Waldemara Kraski, 
pełnomocnika rządu,  
o cofnięcie decyzji

INTERWENCJA POSELSKA
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Pod wnioskiem podpisa-
li się marszałek województwa 
podlaskiego Artur Kosicki, wi-
cemarszałkowie Marek Olbryś 
i Stanisław Derehajło, a także 
członkowie zarządu: Wiesława 
Burnos oraz Marek Malinowski.

Jak argumentują podlaskie 
władze, Szpital Wojewódzki 
w Łomży od momentu pełnie-
nia nowej funkcji, spełniał swoją 
rolę w zakresie pomocy i lecze-
nia osób z podejrzeniem zakaże-
nia SARS-CoV-2 oraz chorych na 
COVID-19. 

Równoznaczne jest to z tym, 
iż personel medyczny oddelego-
wany był do walki z koronawi-
rusem, przez co dotychczasowi 
pacjenci łomżyńskiego szpita-
la mieli ograniczony dostęp do 
podstawowej opieki zdrowotnej 
oraz poradni diagnostycznych. 

Samorządowcy z wojewódz-
twa podlaskiego wskazują rów-
nież, iż liczba chorych w regionie 
oraz informacje o stanie obłoże-
nia łóżek w Szpitalu Wojewódz-
kim w Łomży, pokazuje, że dal-
sze przeznaczenie placówki tylko 
na rzecz osób zakażonych CO-
VID-19 może być niepotrzebne. 
Do tego celu wykorzystać można 
chociażby istniejący już oddział 
zakaźny

- Składamy wniosek do Pana 
wojewody z prośbą o rozpatrze-
nie takiej sytuacji, gdyż naszym 
zdaniem zaistniała sytuacja, nie 
uprawnia województwa podla-
skiego do dwóch szpitali jedno-
imiennych. Wynika to z tego, że 
zachorowań na naszym terenie 
jest bardzo mało i na szczęście 
ta sytuacja staje się coraz lep-
sza. W związku z powyższym, 
czy istnieją takie okoliczności, że 
zmuszają nas do wyodrębnienia 
dwóch szpitali? Naszym zdaniem 
nie ma takiej potrzeby - mówi Ma-
rek Olbryś, wicemarszałek woje-
wództwa podlaskiego. - Chcemy, 
by wojewoda podlaski wraz z mi-
nistrem zdrowia ponownie rozpa-
trzyli tę sytuację - dodaje.

Przywrócenie Szpitala Wo-
jewódzkiego im. Kardynała Ste-
fana Wyszyńskiego w Łomży 
do jego dotychczasowej funkcji 
wiąże się z ponownym urucho-
mieniem wielu oddziałów, a co 
za tym idzie również szpitalnych 
łóżek.

- Liczba pacjentów w zależ-
ności od dnia waha się miedzy 
dwudziestoma a trzydziestoma 
osobami. Jest to niewiele, a za-
blokowanych mamy 600 łóżek, 
łącznie ze Szpitalem MSWiA 
w Białymstoku. Naszym zdaniem 
jest to marnotrawstwo również 
pieniędzy podatników - tłuma-
czy wicemarszałek województwa 
podlaskiego.

Jednakże trzeba pamiętać, iż 
musi być to jak najbardziej do-
stosowane do bieżącej sytuacji. 
Niewątpliwie bardzo istotną rolę 
odegrać tutaj muszą zarówno 
personel medyczny oraz służby 

sanitarne. To ich zdanie powinno 
być najważniejsze i priorytetowe, 
by łomżyński szpital powrócił do 
stanu poprzedniego, sprzed epi-
demii.

Trzeba zaznaczyć także, iż 
przekształcenie łomżyńskie-
go szpitala w placówkę do walki 
z z pandemią SARS-CoV-2 spo-
wodowało, że znacznie większy 
ciężar oraz zakres obowiązków 
przeszedł na szpitale w okolicz-
nych powiatach. Osób, które 
wymagają pomocy, opieki wciąż 
przybywa, a system czy możliwo-
ści tychże szpitali nie pozwalają 
w pełni zaangażować się w dozo-
rowanie pacjentów.

- Istnieje problem z umiejsco-
wieniem pacjentów. Szpitale po-
wiatowe nie mają za dużo miejsc 
do hospitalizacji. Sądzę, iż ulży-
my powiatom ziemskim, które są 
w Kolnie, Zambrowie czy Gra-
jewie. Te szpitale także cierpią 

na brak łóżek. Należy pamiętać 
o tym i brać to pod uwagę - wska-
zuje Marek Olbryś.

Samorządowcy mają również 
nadzieję, iż wniosek skierowa-
ny do wojewody poparty będzie 
także przez dyrekcję szpitala, ale 
także przez mieszkańców subre-
gionu łomżyńskiego. Szpital Wo-
jewódzki im. Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Łomży jest pla-
cówką, która przyjmuje znaczącą 
liczbę pacjentów.

- Szpital był stworzony ze 
względu, iż Łomża, łącznie z po-
wiatami jest dużą aglomeracją. 
Jako szpital wojewódzki, wiodą-
cy obsługuje również inne obsza-
ry, powiaty. To nagromadzenie 
sięga blisko 500 tys. ludzi. Myślę, 
że placówka obsługuje w całości 
byłe województwo łomżyńskie. 
Trzeba zapewnić ochronę zdro-
wia i bezpieczeństwo wszystkim 
mieszkańcom. I taka jest rola 
tego szpitala – podkreśla wice-
marszałek Marek Olbryś.

Ponadto, pojawiły się również 
głosy, że łomżyński szpital miał-
by stracić status szpitala woje-
wódzkiego. Jednakże, jak zapew-
nia zarząd województwa, na taki 
stan rzeczy nie ma zgody.

- Szpital nie straci swojej re-
nomy wojewódzkiej i nie będzie 
szpitalem powiatowym. Zapew-
niam wszystkich mieszkańców 
Łomży, powiatu łomżyńskiego 
oraz okolicznych powiatów. Ta 
placówka nigdy nie straci funkcji 
szpitala wojewódzkiego. Nadal 
taka będzie. To jest nasze zada-
nie, nasz priorytet, by utrzymać 
taki stan rzeczy i nie ma innych 
projektów, wniosków czy roz-
mów. Zdecydowanie i stanowczo 
zaprzeczam wszystkim plotkom. 

On zawsze pozostanie szpitalem 
wojewódzkim. Taka sytuacja jest 
konieczna i zasadna. Nie będzie 
nawet żadnych prób wcielenia 
szpitala do takiej „narracji powia-
towej”. Szpital w Łomży będzie 
wojewódzki - zapewnia Marek 
Olbryś.

Jednakże trzeba pamiętać, iż 
najważniejsze jest przede wszyst-
kim zdrowie i życie ludzi. Na 
szczęście już teraz są gwarancje, 
że osoby zakażone na COVID-19 
nie będą pozostawieni sami sobie 
i pozbawieni opieki medycznej.

- To wirus, który podlega 
szczególnej działalności sani-
tarnej wszystkich szpitali. To 
również nadal funkcja Szpitala 
MSWiA w Białymstoku i jest on 
na to przygotowany. Ma zaple-
cze w postaci Uniwersyteckiego 
Szpitala Klinicznego w Białym-
stoku, i wszystkie inne szpitale, 
które posiadają oddziały zakaźne 
również służą pomocą mieszkań-
com, którzy się zgłoszą. Każdy 
szpital, który jest w rejestrze wo-
jewody, jako szpital z oddziałem 
zakaźnym, ma obowiązek przyj-
mować zarażonych koronawiru-
sem - tłumaczy wicemarszałek.

Zdaniem podlaskich władz, 
pokazuje to, iż dalsze ogranicze-
nia dostępności placówki spra-
wia, że narażone jest przede 
wszystkim zdrowie dotychcza-
sowych pacjentów z całego łom-
żyńskiego subregionu.

Co ciekawe, według samorzą-
dowców są analizy, które poka-
zują, iż tendencja liczby zachoro-
wań w całej Polsce jest spadkowa. 
Niestety z wyłączeniem Śląska, 
gdzie już teraz jest coraz więcej 
przypadków zakażeń i zaczyna 
powstawać tam nowe ognisko 
SARS-CoV-2. 

Jednocześnie zarząd woje-
wództwa podlaskiego, jako or-
gan nadzorujący zadeklarował, 
iż łomżyński szpital wciąż po-
zostanie w pełnej gotowości do 
przyjmowania pacjentów z CO-
VID-19 w momencie, gdy pojawi 
się kolejna fala zakażeń.

Poseł Lech Antoni Kołakowski: 
Przekształcenie łomżyńskiego szpitala 
w jednoimienny szpital zakaźny, jest 
jedną z najgorszych i niszczących 
zdrowie społeczności Ziemi 
Łomżyńskiej decyzją

O odzyskanie Szpitala Woje-
wódzkiego im. Kardynała Stefa-
na Wyszyńskiego w Łomży za-
biega także poseł Lech Antoni 
Kołakowski. Wniósł on o likwi-
dację jednoimiennego szpita-
la zakaźnego. Pismo skierowane 
zostało do Waldemara Kraski, 
sekretarza stanu w ministerstwie 
zdrowia, przewodniczącego ze-
społu zarządzania kryzysowego 
ministerstwa zdrowia. 

Jak podkreśla parlamentarzy-
sta, mieszkańcy regionu pozba-
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Koniec „zakaźniaka”?

Zarząd województwa podlaskiego skierował do wojewody podlaskiego pismo w sprawie cofnięcia decyzji o przekształceniu 
łomżyńskiego szpitala w szpital zakaźny, na zdjęciu Marek Olbryś wicemarszałek województwa podlaskiego
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wieni zostali szpitala pierwszego kontaktu 
z ponad dwudziestoma oddziałami, w tym 
szpitalnego oddziału ratunkowego oraz 
kilkudziesięciu poradni specjalistycznych. 
Także stacji dializ, pracowni: Rtg, rezo-
nansu magnetycznego, tomografii kompu-
terowej oraz hemodynamiki. 

Ponadto, wskazuje, iż mieszkańcy 
Ziemi Łomżyńskiej zmuszeni są do ko-
rzystania ze szpitali w innych miastach, 
nierzadko przy tym odsyłani do różnych 
placówek.

Zaznacza także, iż sami mieszkańcy 
dość mają takiego stanu rzeczy. Wskazuje 
również, iż wpływają także skargi do biura 
poselskiego od rodzin pacjentów, którzy 
wożeni są do odległych miejscowości wo-
jewództwa podlaskiego, a w drastycznych 
przypadkach umierają. 

Poniżej publikujemy pełną treść pisma 
posła Lecha Antoniego Kołakowskiego:

Pan
Waldemar Kraska
Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Przewodniczący Zespołu 
Zarządzania
Kryzysowego Ministra Zdrowia

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 9 
maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu po-
sła i senatora (tj. Dz. U. z 2018 poz. 1799, 
z późn. zm.) wnoszę o likwidację jedno-
imiennego szpitala w Łomży - Wojewódzkie-
go Szpitala im. Kardynała Stefana Wyszyń-
skiego i przywrócenie jego wcześniejszych 
wszystkich funkcji.

Skutkiem decyzji Wojewody Podlaskiego 
nr NK-I.0522.32.2020.JP z dnia 13 marca 
2020 r., ponad 60 tysięcy mieszkańców Mia-
sta Łomża, ponad 50 tysięcy mieszkańców 
Powiatu Łomżyńskiego i w sumie około 350 
tysięcy mieszkańców byłego województwa 

łomżyńskiego utraciło podstawową i specja-
listyczną opiekę medyczną.

Mieszkańcy zostali pozbawieni szpitala 
pierwszego kontaktu z ponad dwudziestoma 
oddziałami, w tym szpitalnego oddziału ra-
tunkowego, oraz kilkudziesięciu poradni spe-
cjalistycznych, stacji dializ, pracowni: Rtg , 
rezonansu magnetycznego, tomografii kom-
puterowej i hemodynamiki.

Od dwóch miesięcy mieszkańcy Ziemi 
Łomżyńskiej zmuszeni są do korzystania 
ze szpitali i poradni w innych miastach, wy-
słuchują komentarzy: „Przywieźliście nam 
koronawirusa”. Często odsyłani są z jedne-
go szpitala do drugiego, a w drastycznych 
przypadkach umierają, w wyniku opóźnień 
w udzieleniu specjalistycznej pomocy me-
dycznej i w skutek braku specjalistycznego 
sprzętu w okolicznych szpitalach powiato-
wych.

Do mojego Biura Poselskiego wpływają 
skargi od rodzin pacjentów i np. pacjentów, 
którzy muszą być dializowani. W stacji dia-
liz, która działała w Szpitalu Wojewódzkim 
w Łomży, a która została zamknięta po prze-
kształceniu szpitala w jednoimienny szpital 
zakaźny, dializowanych było około 100 cho-
rych. Obecnie są oni wożeni do odległych 
miejscowości województwa podlaskiego, 
warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego. 
Często są to dializy nocne. Sam dojazd do 
stacji dializ np. w Suwałkach, na odległość 
około 300 km w obie strony, trwa po 4 - 5 
godzin dziennie i jest bardzo uciążliwy dla 
pacjentów pogarszając ich zdrowie. Każdy 
pacjent taką dodatkową gehennę musi prze-
chodzić trzy razy w tygodniu.

W wyniku skutecznych działań profilak-
tycznych podejmowanych przez Rząd Pol-
ski udało się ograniczyć rozprzestrzenianie 
pandemii koronawirusa w kraju. Dobrze wi-
doczne jest to w województwie podlaskim i na 
Ziemi Łomżyńskiej. Obecnie w łomżyńskim 
szpitalu leczonych jest zaledwie około 20 

osób z potwierdzonym zakażeniem lub po-
dejrzeniem zakażenia koronawirusem. W ca-
łym województwie podlaskim, we wszystkich 
szpitalach, takich pacjentów jest około 80. 
Liczba osób aktualnie chorych na Covid-19 
(z potwierdzonym zakażeniem koronawiru-
sem) w całym województwie spadła poniżej 
70, a zdecydowana większość z nich zakaże-
nie przechodzi w izolacji domowej nie obcią-
żając szpitali.

Szpital Wojewódzki w Łomży przed 
przekształceniem w szpital jednoimien-
ny dysponował ponad 500 łóżkami szpi-
talnymi na ponad 20 oddziałach chorych. 
Dziś w ogromnej większości stoją one nie-
wykorzystywane, podczas gdy kilka tysię-
cy pacjentów, z terenu byłego województwa 
łomżyńskiego, zmuszonych jest do poszu-
kiwania specjalistycznej opieki medycznej 
w sąsiednich szpitalach powiatowych, które 
nie są do tego właściwie przygotowane. Wie-
lokrotnie z tych szpitali zgłaszano w moim 
Biurze Poselskim brak możliwości właści-
wego leczenia i problemy związane  z kie-
rowaniem pacjentów z Łomży i Powiatu 
Łomżyńskiego.

Dotychczasowe doświadczenie wykaza-
ło, iż dla zabezpieczenia potrzeb chorych 
na koronawirusa w województwie podla-
skim wystarczyłby sam Szpital MSWiA 
w Białymstoku, który podobnie jak Szpital 
Wojewódzki w Łomży, został przekształco-
ny w jednoimienny szpital zakaźny. Jest on 
jednym z kilku szpitali działających w Bia-
łymstoku, a jego przekształcenie w szpital 
jednoimienny nie miało aż tak negatywnego 
wpływu na zdrowie mieszkańców.

Tymczasem przekształcenie jedynego 
w Łomży Szpitala Wojewódzkiego w jedno-
imienny szpital zakaźny, skutkowało natych-
miastową likwidacją wszystkich oddziałów 
szpitalnych i poradni specjalistycznych i wy-
warło bardzo negatywne skutki zdrowotne 
dla społeczności lokalnej. 

Pozbawienie kilkuset tysięcy mieszkań-
ców Ziemi Łomżyńskiej specjalistycznej 
opieki zdrowotnej, która jest podstawowym 
prawem człowieka, wywołuje powszechne 
oburzenie, niezadowolenie i protesty społecz-
ne.

Decyzja Wojewody Podlaskiego, w oce-
nie mieszkańców, przekształcająca cały szpi-
tal w jednoimienny, jest jedną z najgorszych 
i niszczących zdrowie społeczności Ziemi 
Łomżyńskiej.

Mając na względzie powyższe argumenty 
wnoszę do Pana Ministra:

1. o likwidację szpitala jednoimiennego 
w Łomży 

2. o pilne przywrócenie w Szpitalu Wo-
jewódzkim w Łomży wszystkich utraconych 
oddziałów, poradni i funkcji sprzed pande-
mii koronawirusa 

3. wnoszę o pilne dofinansowanie łom-
żyńskiego szpitala ze środków krajowych 
i UE jako rekompensatę za przekształcenie 
Wojewódzkiego Szpitala im. Kardynała Ste-
fana Wyszyńskiego w Łomży w szpital jed-
noimienny.

4. w przypadku braków kadrowych per-
sonelu medycznego, związanego z  prze-
kształceniem szpitala w jednoimienny, 
wnoszę o dodatkowe środki zapewniające 
pozyskanie specjalistów na brakujące etaty.

Jeszcze raz proszę Pana Ministra o pil-
ną decyzję likwidacji szpitala jednoimienne-
go w Łomży i przywrócenie szpitala do jego 
podstawowych funkcji leczenia mieszkańców 
Łomży, Powiatu Łomżyńskiego i całej Ziemi 
Łomżyńskiej.

Z poważaniem
Lech Antoni Kołakowski

Poseł na Sejm RP

Rozmowy z ministrem
Cała sprawa z łomżyńskim szpitalem 

przeniosła się już na szczebel ministerial-
ny. Kilka dni temu odbyło się spotkanie 
z wiceministrem zdrowia Waldemarem 
Kraską. Wziął w nim udział minister edu-
kacji narodowej Dariusz Piontkowski, 
wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski, 
wicewojewoda podlaski Tomasz Madras 
oraz radny sejmiku województwa podla-
skiego Piotr Modzelewski. Samorządowcy 
rozmawiali z wiceministrem o sieci szpitali 
jednoimiennych w województwie podla-
skim. Głównym wątkiem było zwiększe-
nie dostępności do leczenia dla wszystkich 
pacjentów, nie tylko tych z koronawiru-
sem, a przy tym dalsza kompleksowa opie-
ka dla osób chorych na COVID-19. Jak in-
formował Dariusz Piontkowski w mediach 
społecznościowych,  jest duża szansa, że 
szpital w Łomży zacznie przyjmować pa-
cjentów. Decyzja w tej sprawie może za-
paść w ciągu kliku najbliższych dni.
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Od 15 maja kierowcy mogą już pojechać drugą 
jezdnią obwodnicy Szczuczyna, która tym sa-
mym stanie się dwujezdniową drogą ekspre-
sową S61 na całej długości 8 kilometrów. To 
trzeci gotowy odcinek tej drogi - po fragmencie 
obwodnicy Augustowa (12,75 km.) i obwodnicy 
Suwałk (12,83km). 

- To jest ważny szlak w skali całej Pol-
ski, ale również w komunikacji państw 
UE oraz krajów nadbałtyckich. Via Balti-
cą będziemy mogli dotrzeć zarówno do 
Litwy, Łotwy i Estonii, ale również miesz-
kańcy północno-wschodniej części Pol-
ski będą mogli podróżować 
do innych regionów Eu-
ropy - mówi Rafał Weber, 
wiceminister infrastruktu-
ry- Koncentrujemy swo-
je wysiłki by każdy region 
Rzeczypospolitej był do-
brze skomunikowany drogą 
szybkiego ruchu- dodaje.

Budowa II jezdni ob-
wodnicy Szczuczyna jest 
współfinansowana przez 
Unię Europejską z instru-
mentu „Łącząc Europę”. 
Jak informuje GDDKiA 
oddział w Białymstoku, 
droga ekspresowa S61 jest 
głównym fragmentem pol-
skiego odcinka międzyna-
rodowego korytarza trans-
portowego Via Baltica, 
łączącego kraje nadbałtyc-
kie z zachodnią Europą. 

- Jest to droga właści-
wie łącząca Europę. Chce-
my szybkiego dojazdu ze 
Szczuczyna, z Łomży czy 
Grajewa do Warszawy. Ta droga to likwi-
dowanie białych plam tej części Polski na 
mapie. Na pewno dzięki niej poprawia się 
infrastruktura w naszym województwie- 
tłumaczy Lech Antoni Kołakowski, poseł 
na Sejm RP.

Obwodnica Szczuczyna, choć niewiel-
ka, już w II połowie przyszłego roku połą-
czy się z budowanym obecnie odcinkiem 
S61 Stawiski - Szczuczyn (18 km) oraz 
kolejnym fragmentem S61 węzeł Kolno - 
Stawiski (16,43 km). W 2022 także z od-
cinkiem Szczuczyn - Ełk Południe. Cała 
Via Baltica na obszarze Polski zostanie 
zrealizowana w ramach Programu Budo-
wy Dróg Krajowych na lata 2014 - 2023 
(z perspektywą do 2025). 

Różne nawierzchnie… GDDKiA 
Nawierzchnia drugiej jezdni obwodni-

cy Szczuczyna została wykonana z betonu 
cementowego (zwyjątkiem obiektów inży-
nierskich, gdzie nawierzchnia jest także bi-
tumiczna) i przystosowana do najcięższego 
ruchu (115 kN /oś). Tym samym obwod-
nica stała się pierwszą w regionie z jezdnia-
mi o różnej nawierzchni, ponieważ pierw-
sza jezdnia - wybudowana w 2015 roku 
- ma nawierzchnię bitumiczną.

.…ale standard „eski”
Wybudowana II jezdnia ma długość 

około 6,58 km. Łączy się z powstałym w ra-

mach pierwszego etapu budowy obwodni-
cy - dwujezdniowym węzłem Szczuczyn. 
Cała obwodnica ma tym samym 8 kilo-
metrów i standard dwujezdniowej drogi 
ekspresowej, po dwa pasy ruchu w każdą 
stronę, z pasami awaryjnymi i pasem roz-
działu. 

Wybudowano też wszystkie urządze-
nia z zakresu bezpieczeństwa ruchu dro-
gowego (bariery energochłonne i osłony 
przeciwolśnieniowe) oraz ochrony śro-
dowiska (ekrany akustyczne, przejścia dla 
zwierząt oraz wygrodzenia). 

Warto także podkreślić, iż powstała 
droga równozaczna jest z rozwojem same-
go wójewództwa podlaskiego, co wiąże się 
także ze zwiększeniem potencjału gospo-
darczego. 

- Przy budowie dróg szybkiego ruchu 
patrzymy nie tylko przez pryzmat zwięk-
szenia bezpieczeństwa w ruchu drogo-
wym, ale także przez pobudzenie go-
spodarcze regionu, przez który ta droga 
przebiega. Zależy nam, by każdy region 
naszego kraju miał jednakowe szanse roz-
wojowe. Via Baltica już teraz przyczyna się 
do zwiększenia zainterosowania przedsię-
biorców - wyjaśnia Rafał Weber wicemini-
ster infrastruktury.

Podczas oficjalnego otwarcia obwod-
nicy Szczuczyna byli również przedstawi-
ciele województa podlaskiego, którzy za-
znaczali, iż ta droga to szansa dla całego 
regionu.

- Ta inwestycja na pewno przyspieszy 
rozwój naszego województwa. Przyczyni 
się również do dynamizacji regionalnego 
biznesu. Jest ona symbolem nowocze-
sności, innowacyjości, ale także lepszej 
komunikatywności- mówi Marek Ol-
bryś, wicemarszałek województwa pod-
laskiego.

Budowa realizowana była w systemie 
„Projektuj i buduj” od 26 maja 2017 r. Cał-
kowita wartość umowy na roboty: 75 080 
380,94 zł brutto. Generalnym wykonawcą 

jest spółka POLAQUA. Nadzór nad robo-
tami sprawuje spółka TPF.

Harmonogram budowy S61
• Podborze – Śniadowo: 19,4 km, etap 

- uzyskiwanie decyzji o zezwoleniu na re-
alizację inwestycjidrogowej. Planowany 
termin udostępnienia kierowcom – III kw. 
2022 r. 

• Śniadowo – Łomża Południe: 16,99 
km, etap – w budowie od sierpnia 2019 r. 
Planowany terminudostępnienia kierow-
com – czerwiec 2021 r.

• Łomża Południe – Łomża Zachód: 
7,1 km, etap – w budowie od lutego 2020 
r. Planowany terminudostępnienia kie-
rowcom - IV kw. 2021 r.

• Łomża Zachód – węzeł Kolno: 12,9 
km, etap - uzyskiwanie decyzji o zezwole-
niu na realizacjęinwestycji drogowej. Pla-
nowany termin udostępnienia kierowcom 
– IV kw. 2021 r.

• Węzeł Kolno – Stawiski: 16,4 km, 
etap – w budowie od października 2019 r. 
Planowany terminudostępnienia kierow-
com - III kw. 2021 r.

• Stawiski – Szczuczyn: 18 km, etap – 
w budowie od września 2019 r. Planowany 
terminudostępnienia kierowcom – III kw. 
2021 r.

• Szczuczyn – węzeł Ełk Południe: 
23,3 km, etap - w budowie od marca 2020 
r. Planowany terminudostępnienia kie-
rowcom – koniec 2021 r.

• Węzeł Ełk Południe - węzeł Wyso-
kie: 22,9 km, etap - uzyskiwanie decyzji 
o zezwoleniu narealizację inwestycji dro-
gowej. Planowany termin udostępnienia 
kierowcom: IV kw. 2021 r.

• Węzeł Wysokie - Raczki: 20,2 km, 
etap - w budowie od października 2019 r. 
Planowany terminudostępnienia kierow-
com – II/III kwartał 2021 r.

• II jezdnia obwodnicy Szczuczyna: 
8 km, etap - oddana do użytku 15 maja 
2020 r.

• Raczki – Suwałki Południe (frag-
ment obwodnicy Augustowa): 12,75 km, 
etap - w użytkowaniu odlistopada 2014 r.

• Obwodnica Suwałk: 12,83 km, etap - 
oddana do użytku 13 kwietnia 2019 r.

• Suwałki – Budzisko: 24,1 km, etap - 
w budowie od stycznia 2020 r. Planowany 
terminudostępnienia kierowcom – III kw. 
2022 r.

Zobacz w Telewizji Narew i na www.narew.info

Kolejny odcinek Via Baltica 
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16 maja z rąk bpa Janusza Stepnow-
skiego 5 alumnów łomżyńskiego 
seminarium otrzymało święcenia 
pierwszego stopnia.

Diakoni mówią że dla nich 
jest to jeden z najważniejszych 
dni w życiu:  Jest to dla mnie 
niesamowicie ważny dzień. Jak 
dla każdego kto podejmuje taką 
decyzję w swoim życiu, któ-
ra jest jak powiedziałbym krok 
milowy, a dzisiaj jest taki dzień. 
Dziękuję Bogu za to, że utwier-
dził mnie w swojej łasce. Mam 
nadzieję, że ta łaska będzie 
mnie uzdalniała, że brewiarz 
będzie mnie trzymał na tej dro-
dze – mówi diakon Przemysław 
Sasinowski.

Zdaniem diakona  Patryka 
Banacha  nie ma prostych wybo-
rów i dróg, a każde powołanie 
wiąże się z trudnościami: Czasa-
mi możemy sobie wyobrażać, że 

życie w małżeństwie, w świecie 
będzie dużo łatwiejsze, bez pro-
blemów, ale to nie jest prawda. 

A tutaj z mocą Pana Boga, bo my 
sami nie dalibyśmy sobie rady 
z tym wszystkim, głosić, w ogó-
le wychodzić do człowieka… 
A z mocą Boga, myślę że wszyst-
ko damy radę.

W czasie homilii przewodni-
czący Mszy świętej biskup Janusz 
Stepnowski  opisał święcenia dia-
konatu jako niezatarte znamiona 
sług Chrystusa, a służba jak mó-
wił, jest szkołą miłości:  Wasza 
miłość do Kościoła i do człowie-
ka nie może być wyrachowana. 
To jest miłość, która może nieraz 
stracić, ale możemy przez tą naszą 
miłość i poświęcenie się drugiemu 
człowiekowi w oczach Chrystusa 
wiele zyskać. I wy, przez wasze ży-
cie diakońskie, przez waszą ascezę, 
posługę, sakramenty i inne funk-

cje które będziecie pełnić, będzie-
cie świadczyć o tej wielkiej miłosci 
Chrystusa do każdego człowieka.

Święcenia pierwszego stopnia 
przyjęli:  Patryk Banach  z para-
fii pw. ,Znalezienia Krzyża Świę-
tego w Małym Płocku,  Dariusz 
Berć  z parafii pw. św. Stanisła-
wa BM w Niedźwiadnej,  Ma-
ciej Cholewiński    z parafii pw. 
św. Antoniego Padewskiego 
w Ostrołęce, Adam Ryszard Pie-
trzak z parafii pw. św. Jana Chrzci-
ciela w Brańszczyku i  Przemy-
sław Sasinowski  z parafii pw. św. 
Maksymiliana Marii Kolbego 
w Starym Skarżynie.

Święcenia tradycyjnie miały 
miejsce w łomżyńskiej katedrze. 
Ze względu na obostrzenia zwią-
zane z koronawirusem w uro-
czystości udział wzięła jedynie 
najbliższa rodzina świeżo wy-
święconych diakonów i ograni-
czona liczba duchownych. 

KS. TOMASZ TRZASKA

Diecezja łomżyńska ma nowych diakonów 
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Zarząd Województwa Podlaskiego 
zaakceptował kandydaturę Jarosła-
wa Pokoleńczuka na stanowisko dy-
rektora Szpitala Wojewódzkiego im. 
Kard. Stefana Wyszyńskiego w Łomży 
(obecnieszpital jednoimienny zakaź-
ny). Nowy dyrektor łomżyńskiego 
szpitala pracę rozpocznie 1 czerwca 
br.

Powołuje się Pana Jarosława 
Pokoleńczuka na stanowisko Dy-
rektora SzpitalaWojewódzkiego 
im. Kardynała Stefana Wyszyń-
skiego w Łomży na okres 6 lat od 
dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 31 
maja 2026 r. – czytamy w uchwa-
le zarządu.

Jak informuje Aneta Kur-
sa z Urzędu Marszałkowskiegp 
w kwietniu br. Jarosław Poko-
leńczuk wygrał konkurs na sta-
nowisko dyrektora łomżyńskie-
go szpitala. Komisja konkursowa 
wybrała jego kandydaturę spo-
śród pięciu osób ubiegających się 
o to stanowisko. 

Jarosław Pokoleńczuk ukoń-
czył Wydział Prawa na Uniwer-
sytecie w Białymstoku orazpo-
dyplomowe studia: Master of 
Business Administration (MBA), 
zarządzanie i finanse w ochronie-
zdrowia, a także zarządzanie ka-
drami w administracji publicznej. 
Posiada wieloletnie doświadcze-
nie w pracy na stanowisku kie-
rowniczym. Pełnił m.in. funkcję 
głównego specjalisty ds.kontro-
li finansowo-rzeczowej, kierow-
nika działu kontroli realizacji 
umów na świadczenia w Podla-
skim Oddziale Wojewódzkim 
NFZ w Białymstoku, zastępcy 
dyrektora ds. finansowo-admini-
stracyjnych w SP ZOZ w Moń-
kach i obecnie - dyrektora SP 
ZOZ wMońkach.

Łomżyńscy krwiodawcy będą na swoim
Koparki, wykop i hałdy zie-

mi, budowlańcy w ochronnych 
kaskach - przy obiektach Szpita-
la Wojewódzkiego im. kardyna-
ła Stefana Wyszyńskiego praca 
idzie do przodu. Powstaje tam 
siedziba terenowego oddziału 
Regionalnego Centrum Krwio-
dawstwa i Krwiolecznictwa 
w Białymstoku.

- To wiele lat pracy. Myślę, 
iż brakowało tej przysłowiowej 
„kropki nad i”, a my ją postawi-
liśmy dzięki dobrej współpracy 
z Regionalnym Centrum Krwio-
dawstwa i Krwiolecznictwa 
w Białymstoku. Mamy wreszcie 
swój kącik, którzy przysłuży się 
lepszym warunkom dla krwio-
dawców- mówi Marek Olbryś, 
wicemarszałek- Oddawanie naj-
cenniejszego leku potrzebują-
cym ma w Łomży swoje piękne 
tradycje, specyfikę i bardzo sze-
roki zasięg. Jesteśmy w tym dzie-
le trochę inni i niezbędne było 
powstanie takiego godnego miej-
sca. Bardzo się cieszę, że mogłem 

przyspieszyć pewne działania 
i decyzje – dodaje.

Co ważne, jest to kolejny 
etap wzmacniania Szpitala Woje-
wódzkiego im. Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Łomży. Własny 
oddział krwiodawstwa i krwio-
lecznictwa z pewnością może 
podnieść renomę placówki.

Dyrektor RCKiK profesor 
Piotr Marek Radziwon przyzna-
je, że budowa w Łomży nieza-
leżnej siedziby, która pozwoli się 
wyprowadzić terenowemu od-
działowi z pomieszczeń szpital-
nych (także z korzyścią dla tej 
placówki), było w planach RC-
KiK od dawna. Jakoś jednak nie 
udawało się wcześniej dopro-
wadzić do sytuacji, aby „dwoje 
chciało naraz”.

 - Pan marszałek Marek Olbryś 
powinien otrzymać jakiś medal 
za przełamanie tej niemożności. 
Możemy wreszcie postawić samo-
dzielny budynek w naturalnej bli-
skości szpitala i powiązany z nim 
konstrukcyjnie. Bank krwi będzie 
na wyciągnięcie ręki dla placów-
ki, a jednocześnie zapewnieniem 
bezpieczeństwa, że krwiodawcy 
nie będą się stykać ze szpitalnymi 
pacjentami – wyjaśnia profesor 
Piotr Marek Radziwon.

Kilka miesięcy temu dyrek-
tor RCKiK brał udział w gali 
krwiodawstwa w Łomży. Przy-
znał wówczas, że nie miał wcze-
śniej okazji uhonorować w jed-
nym czasie i miejscu tak wielu 
zasłużonych dawców. Teraz też 
nie szczędzi pochwał pod ad-
resem łomżyńskiego środowi-
ska i jest zadowolony, że dawcy 
będą mieli lepsze warunki swo-
jej misji.

- Myślę, że to ważne dla nas 
i dla szpitala. Dla mnie osobi-
ście także dlatego, że będziemy 
w swoim gronie, a nie na koryta-
rzach szpitala, bo nie robię tego 
na pokaz – mówi Stanisław Ku-
charczyk z Łomży, który przez 
lata oddał już potrzebującym 
około 30 litrów krwi.

Terenowy oddział RCKiK 
w Łomży wznoszony jest tuż 
przy budynkach Szpitala Wo-
jewódzkiego w Łomży. Będzie 
miał także swoje miejsca par-
kingowe. Jak informuje dyrek-
tor Piotr Marek Radziwon, koszt 
inwestycji to ponad 5 milionów 
złotych. Obecnie trwają prace 
przy fundamentach budynku. 
Powstają także równocześnie 
moduły, z których obiekt zo-
stanie złożony. Placówka służyć 
ma przede wszystkim ludziom, 
którzy chcą oddawać krew oraz 
pomagać, a nawet ratować życie 
innym, Miejsce to ma sprawić, 
iż wszyscy krwiodawacy będą 
w końcu "na swoim". Jak zapew-
niono będzie to nowoczesna 
jednostka medyczna z własnym 
parkingiem. Prace budowlane 
zakończyć się mają najpóźniej 
pod koniec 2020 r.

Mobilny punkt pobrań w łomżyńskim 
szpitalu

Mimo, iż trwają próby przy-
wrócenia Szpitala Wojewódz-
kiego im. Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Łomży do sta-
nu sprzed epidemii, placówka 
wciąż stara się dbać o swoich 
pacjentów. W najbliższym cza-
sie planowane jest uruchomie-
nie mobilnego punktu pobrań 
materiału do badań w kierunku 

Covid-19, który ma być czynny 
codziennie (poniedziałek-nie-
dziela) w godz. 9.00-11.00. Jak 
informuje Jolanta Gryc, pełno-
mocnik dyrektora ds. systemu 
zarządzania jakością i akredy-
tacją, mobilna placówka będzie 
ustawiona w punkcie komunika-
cyjnym w okolicy SOR-u zapew-
niając pacjentom łatwy dojazd, 
z jednoczesnym zapewnieniem 
bezpieczeństwa dla osób z niego 
korzystających oraz personelu 
medycznego. 

Badanie będzie można wyko-
nać w 12 dniu kwarantanny. Wa-
runkiem jest posiadanie własne-
go samochodu, umożliwiającego 
przemieszczanie się bez kontaktu 
z innymi osobami.

-  To są dodatkowe elemen-
ty, które stwarzają poczucie bez-
pieczeństwa oraz zmniejszają 
ryzyko i nadal będziemy chcie-
li to rozwijać. Także centrum 
krwiodawstwa w Białymstoku 
z oddziałem łomżyńskim będą 
wyposażały i budowały labora-
torium koronawirusowe. To jest 
nasze współdziałanie z władza-
mi kraju, ministerstwem zdro-
wia, by nasz region uodpornić na 
pandemię- mówi Marek Olbryś, 
wicemarszałek województwa 
podlaskiego.

Do punktu pobrań należy 
zgłosić się własnym środkiem 
transportu. Wymaz będzie po-
brany przez odpowiednio przy-
gotowany personel medyczny 
szpitala bez konieczności wycho-
dzenia pacjenta z samochodu. 
Należy zabrać za sobą dokument 
ze zdjęciem i numerem PESEL.

Pracownik urzędu marszałkowskiego 
zakażony koronawirusem 

U jednego z pracowników 
Urzędu Marszałkowskiego Wo-
jewództwa Podlaskiego potwier-
dzono zakażenie SARS-CoV-2. 
Jak informuje Izabela Smaczna 
–Jurczykowska rzecznik praso-
wy marszałka województwa pod-
laskiego, w urzędzie wdrażane 

są procedury, mające na celu za-
pewnienie bezpieczeństwa oso-
bom pracującym w instytucji 
oraz jej klientom. 

W związku z potwierdzonym 
przypadkiem zakażenia SARS-
-CoV-2 u jednego z pracowników 
Urzędu Marszałkowskiego Wo-
jewództwa Podlaskiego od po-
niedziałku (18 maja 2020 roku) 
do odwołania budynki urzędu 
marszałkowskiego przy ul. Wy-
szyńskiego, Poleskiej i św. Rocha 
będą nieczynne. W tym czasie 
trwać będzie dezynfekcja wszyst-
kich pomieszczeń w tych lokali-
zacjach. 

Osoby z najbliższego otocze-
nia zarażonego pracownika zo-
stały objęte kwarantanną. De-
cyzją Marszałka Województwa 
Podlaskiego pracownicy, którzy 
mieli kontakt z zarażonym zo-
staną profilaktycznie poddani 
testom na obecność koronawi-
rusa. Z kolei pracownicy depar-
tamentów i biur, mieszczących 
się w wymienionych budynkach, 
a także Zarząd Województwa 
Podlaskiego od poniedziałku wy-
konują swoje zadania zdalnie.

Zarażony pracownik nie miał 
bezpośredniego kontaktu z klien-
tami UMWP.

W regionie 
Na poniedziałek, 18 maja 

2020 roku, w województwie 
podlaskim zakażonych koro-
nawirusem jest 389 osób. 326 
z nich uznaje się za tzw. “ozdro-
wieńców”. W poprzednim – 561 
wydaniu Tygodnika Narew in-
formowaliśmy o 7 zgonach. 
Niestety liczba ta wzrosła do 
9. Dwie kolejne ofiary w woje-
wództwie podlaskim to starszy 
mężczyzna z powiatu bielskie-
go, który był hospitalizowany 
w szpitalu w Bielsku Podlaskim 
oraz 91-letni mężczyzna, miesz-
kaniec powiatu Białostockie-
go, który był hospitalizowany 
w szpitalu w Łomży.

Trzeci etap znoszenia ograniczeń 
Od poniedziałku - 18 maja 

mogą funkcjonować zakłady fry-
zjerskie i kosmetyczne, jednakże 
w rygorze sanitarnym. Skorzysta-
nie z zakładów będzie możliwe 
po wcześniejszym umówieniu 
się na konkretne godziny. W trze-
cim etapie znoszenia ograniczeń 
przewidziano również otwarcie 
lokali gastronomicznych, a także 
zmiany w edukacji oraz w komu-
nikacji miejskiej.

- Nic nie będzie już takie jak 
wcześniej, a powrót do nowej 
rzeczywistości gospodarczej i no-
wej normalności zależy od tego 
jak będziemy trzymać się rygo-
rów. Kolejne tygodnie mają nas 
nauczyć radzenia sobie z nową 
normalnością - mówi premier 
Mateusz Morawiecki.

Stan epidemii i zmiany
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Jak podkreślił szef rządu, jest 
coraz więcej sygnałów, że w wielu 
województwach w Polsce liczba 
zakażeń jest niewielka.

- Będę powtarzał to cały czas. 
Ten powrót do normalności jest 
bardzo potrzebny i równocześnie 
możliwy dlatego, że chronimy się 
przez dystansowanie, stosowanie 
środków do dezynfekcji. Utrzy-
mujmy tę dyscyplinę - apelował 
Mateusz Morawiecki.

III etap odmrażania gospo-
darki rozpoczął się 18 maja. Wią-
że się on z ponownym funkcjo-

nowaniem zakładów fryzjerskich 
oraz kosmetycznych. Jednakże 
skorzystanie z ich usług możliwe 
będzie po wcześniejszym umó-
wieniu się na konkretne godziny, 
a nie gromadzenie się w zakła-
dach. Przestrzegany ma być rów-
nież rygor sanitarny, zapewniają-
cy bezpieczeństwo świadczącym 
usługi i klientom.

Ponadto, następuje rów-
nież częściowe otwieranie loka-
li gastronomicznych, restauracji, 
barów czy kawiarni, ale tak-
że z utrzymaniem reżimu. Pre-

mier zachęcał też do otwierania 
ogródków, o ile istnieje taka moż-
liwość.

• limit osób w lokalu: 1 osoba 
na 4 m2

• dezynfekcja stolika po każ-
dym kliencie

• zachowanie 2 m odległości 
między stolikami

• noszenie maseczek i rękawi-
czek przez kucharzy oraz obsługę 
lokalu gastronomicznego.

- Dystansowanie się społecz-
ne, trzymanie reżimu sanitarne-
go, zasłanianie ust i nosa czy też 
reżim sanitarny w salonach ko-
smetycznych, fryzjerskich i loka-
lach gastronomicznych są bardzo 
ważne - przyznaje Łukasz Szu-
mowski, minister zdrowia.

Nastąpią także zmiany w edu-
kacji. Od poniedziałku możliwe 
jest prowadzenie zajęć praktycz-
nych w szkołach policealnych, 
gdzie, jak podkreślił Mateusz 
Morawiecki, nauka trwa często 
rok czy półtora roku, dlatego też 
możliwy będzie powrót zajęć 
praktycznych w technikach czy 
szkołach zawodowych. 

Od poniedziałku 25 maja zo-
stanie uruchomiona natomiast 
opieka nad dziećmi w klasach 
1-3 szkoły podstawowej. Będą to 
zajęcia opiekuńczo-dydaktycz-
ne, a o powrocie dzieci i młod-
szej młodzieży decydować mają 

rodzice. Co ważne, pozostaje 
możliwość otrzymywania zasił-
ku opiekuńczego. Możliwe będą 
również konsultacje z nauczycie-
lami maturzystów i uczniów klas 
8. Natomiast taka możliwość do 
1 czerwca ma być dostępna dla 
wszystkich uczniów.

Jeśli zaś chodzi o komuni-
kację miejską, limit pasażerów 
w środkach transportu publicz-
nego ma wynieść: 

• tyle, ile wynosi połowa 
miejsc siedzących (tak jak obec-
nie)

• lub tyle, ile wynosi 30 % 
liczby wszystkich miejsc siedzą-
cych i stojących (w tym przypad-
ku jednak połowa miejsc siedzą-
cych musi być wolna) 

Dostępna zostanie również 
szersza możliwość korzystania 

z otwartych miejsc uprawiania 
sportu na otwartej infrastruktu-
rze np. na stadionach, boiskach, 
orlikach, skoczniach i torach 
(maksymalnie 14 osób na obiek-
cie).  Ponadto zostaną otwarte 
pełnowymiarowe boiska piłkar-
skie, maksymalnie 22 osoby plus 
4 trenerów. 

Jeśli chodzi o szeroko po-
jętą kulturę, od 18 maja wzna-
wiana jest także działalność kin 
plenerowych, w tym samocho-
dowych. Również wznawiana 
jest praca na planach filmowych, 
ale z uwzględnieniem rządowych 
wytycznych. Możliwe będą na-
grania fonograficzne oraz audio-
wizualne, a także nagrania i próby 
w instytucjach kultury. Dostępne 
będą również indywidualne zaję-
cia na uczelniach artystycznych. 

koronawirus raport

Czy segregowanie odpadów jest 
łatwe? Odpowiedź na postawione 
pytanie wydaje się prosta, że tak. 
Jednak jeśli spojrzymy i na koloro-
we kosze i odpady wyprodukowane 
przez nas mogą pojawić się kolejne, 
ponieważ nie mamy tylko papiero-
wych, tekturowych opakowań. Są 
one połączone z innymi materiałami 
i już w tym momencie zaczynają się 
„schody”. Przestawiamy najczęściej 
zadawane pytania związane z po-
prawną segregacją.

Czy przed wyrzuceniem należy myć 
zużyte opakowania?

Nie myjemy opakowań – 
oszczędzamy wodę, będą umyte 
u recyklera. Pamiętajmy, że wy-
rzucamy opróżnione, bez zawar-
tości w środku.  

Czy przed wyrzuceniem należy usu-
wać etykiety z butelek i słoików?

Jeśli usunięcie etykiet wyma-
ga użycia wody, tego nie robimy. 
Zdejmujemy z opakowań etykie-
tę z folii termokurczliwej (PVC), 
która nie nadaje się do recyclingu 
i wrzucamy ją do odpadów zmie-
szanych.

Do którego pojemnika należy wrzu-
cić opakowanie (kartonik) po mleku, 
soku?

Te odpady wrzucamy do 
pojemnika na odpady z metali 
i tworzyw sztucznych.

Gdzie wyrzucać potłuczone talerze 
i kubki? Do odpadów szklanych?

Nie należy ich wrzucać do 
pojemników na odpady szklane. 
Potłuczonych talerzy, kubków 
i filiżanek, szkła hartowanego 
nie odzyskuje się, dlatego trafia-
ją one do kontenera na odpady 
zmieszane.   Do kontenerów na 
odpady szklane wrzucamy tylko 
odpady szklane, czyli słoiki i bu-
telki.

Jak należy postępować z odpadami 
składającymi się z różnych elemen-
tów, a trudnymi do samodzielnego 
rozdzielenia np. z zepsutymi wózkami 
dziecięcymi?

Takie przedmioty, jak np. 
wózki dziecięce, należy trak-
tować jak odpady gabarytowe 
i oddawać je do punktu zbiórki 
selektywnej. Mniejsze odpadu 
tego typu, np. zepsute zabawki 
można wrzucać do pojemnika 
na metale i tworzywa sztuczne, 
o ile nie są wykonane z kilku 
trwale połączonych surowców. 
W obu przypadkach odpad zo-
stanie mechanicznie rozdrob-
niony w sortowni.

Co należy zrobić w sytuacji, gdy do 
jednego pojemnika trafiają odpady 
składające się z kilku różnych surow-
ców?

Przeprowadzamy domową 
segregację w miarę możliwości. 
Należy je rozdzielić. Przykładem 
jest aluminiowe wieczko od jo-
gurtu, które powinno być ode-
rwane od plastikowego kubeczka 
przed wyrzuceniem obu elemen-
tów do kosza na plastik i metal. 
Kubeczka nie myjemy.

Co z odpadami po remoncie – czy gmi-
na ma obowiązek odebrać odpady 
w ramach opłaty?

Miasto Łomża określiła szcze-
gółowy sposób i zakres świad-
czenia usług w tym zakresie. 
Sprawdź na stronie internetowej  
www.pszoklomza.pl lub zadzwoń 
pod numer tel. 513026847.

Czy wyrzucając odpady papierowe 
należy usuwać zszywki do papieru, 
okładki od bindowania itp.?

Małe elementy takie jak 
zszywki można pozostawić – 
w papierni, gdzie odpady są prze-
twarzane w formę płynną, nie 
będzie to stanowiło problemu. 
Duże elementy jak np. okładki, 
ramki od kalendarzy itp. powin-
ny zostać oddzielone.

Do którego pojemnika należy wyrzu-
cić odpad wykonany z gumy, kauczu-
ku itp.?

Odpady wykonane z gumy 
czy z kauczuku należy wyrzucać 
do pojemników na tworzywa 
sztuczne.

Czy butelki typu PET i nakrętki od bu-
telek trzeba segregować osobno?

Butelki PET (najlepiej odkrę-
cone zgniecione) i nakrętki od 
butelek wyrzucamy razem do po-
jemnika na tworzywa sztuczne. 
Kwestie te powinny zostać okre-
ślone w regulaminie utrzymania 
czystości i porządku na terenie 
gminy.

Gdzie należy wyrzucać żywopłot i tra-
wę?

Odpady ogrodowe takie, jak: 
obcięty żywopłot, odpowied-
nio przygotowane obcięte gałę-
zie, skoszona trawa, liście, inne 
odpady roślinne należy wrzucać 
do pojemnika na bioodpady lub 
składować na kompostowniku.

Do bio wrzucamy fusy z kawy i herba-
ty. A co z saszetkami z herbaty ekspre-
sowej?

Patrząc teoretycznie powinno 
się rozdzielić wszystkie elementy 
torebki po herbacie: etykietka 
do papieru, sznurek do zmiesza-
nych, a sama saszetka do biood-
padów. To jednak najrozsądniej 
wrzucić ją do zmieszanych. Po-
wędruje do spalarni i niewiele 
z niej zostanie.

Gdzie mam wyrzucić stary telewizor 
czy lodówkę?

Każda gmina powinna wska-
zać mieszkańcom miejsca odbio-
ru niepotrzebnego sprzętu RTV 
i AGD. Przepisy zobowiązują 
każdą gminę do zorganizowania 
punktów zbiórki elektrośmieci 
i innych problematycznych od-
padów. To możliwość legalnego 
pozbycia się odpadów, z którymi 
teraz nie wiadomo, co zrobić (zu-
żyte baterie, przeterminowane 
leki, oleje odpadowe itp.). Miasto 
Łomża udostępniło mieszkań-
com Punkt Selektywnej Zbiór-
ki Odpadów Komunalnych przy 
ulicy Akademickiej 22, www.
pszoklomza.pl.

RSZ

Segregacja odpadów. Pytania i odpowiedzi
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Uroczystości były okazją do re-
fleksji związanej z życiem i na-
uczaniem papieża.

- Jan Paweł drugi jest patro-
nem naszego seminarium a tak-
że ojcem duchowym kolejnych 
pokoleń. Był obecny w cza-
sach powojennych kiedy domi-
nował system komunistyczny. 
My najlepiej pamiętamy pa-
pieża z pierwszej pielgrzym-
ki do Ojczyzny, kiedy powie-
dział znamienne słowa, "Niech 
zstąpi Duch Twój i odmieni ob-
licze Ziemi". Myślę, że każdy bez 
względu na wiek może czuć się 
pokoleniem Jana Pawła II- mówi 
ksiądz dr Jarosław Kotowski rek-
tor Wyższego Seminarium Du-
chownego w Łomży.

Rocznicowe obchody to oka-
zja do wspomnień i osobistej re-
fleksji.

- Pamiętamy spotkania Jana 
Pawła II z rodakami. Też uczest-
niczyłem w kilku takich spotka-
niach. Byłem z rodziną na spo-
tkaniu z papieżem w Łomży. 

Uczestniczyliśmy także 
z żoną w prywatnej pielgrzymce 
do Rzymu. To są niesamowite 
przeżycia, o których pamięta się 
przez całe życie - wspomina Ma-
rek Komorowski senator RP.

Marek Olbryś wicemarszałek 
województwa podlaskiego zwra-
ca uwagę na wyjątkowość osoby 
papieża.

- Jan Paweł drugi był osobą 
która w historii Polski dawno 
się nie zdarzyła. Postawą życio-
wą, nauczaniem ukształtował 
nowych Polaków. Wsłuchiwali-
śmy się w jego kazania i chcemy 
tak jak On zło dobrem zwycię-
żać - mówi wicemarszałek wo-
jewództwa podlaskiego Marek 
Olbryś.

Wartę honorową przed po-
mnikiem papieża zaciągnęli bra-
cia kurkowi.

- Dla nas członków Bractwa 
Kurkowego najważniejsze jest 
to, że był wśród nas. Wszyscy pa-
miętamy czerwiec 1991 roku kie-
dy papież był w Łomży. Spotkał 
się z mieszkańcami miasta i całej 
diecezji na błoniach przy koście-
le Miłosierdzia Bożego. Pierwszy 
raz w dziejach naszej kochanej 
Łomży papież przyjechał do nas. 
Przyjęliśmy go z wielką radością 
i serdecznością. Pamiętamy to 
wszyscy do dzisiejszego dnia. To 
były najpiękniejsze dni w dzie-
jach naszego miasta - przyznaje 
Bernard Szymański z Łomżyń-
skiego Bractwa Kurkowego.

W czasie spotkania miesz-
kańcy Łomży, przedstawiciele 
parlamentu i samorządu zapali-
li znicze i złożyli kwiaty pod po-
mnikiem Jana Pawła II.

Św. Jan Paweł II urodził się 18 
maja 1920 roku w Wadowicach 
(dzisiaj w woj. małopolskim), 
w głęboko religijnej rodzinie 
Emilii i Karola Wojtyłów. Matka 
zajmowała się domem, ojciec był 
porucznikiem Wojska Polskiego. 
Żyli skromnie, ale szczęśliwie. 
Niestety, nadszedł czas tragedii: 
jako dziewięciolatek Karol stracił 
matkę, a trzy lata później zmarł 
jego straszy brat Edmund, który 
jako lekarz zaraził się szkarlaty-
ną od pacjenta. Podczas drugiej 
wojny światowej, w roku 1941, na 
Karola spadł kolejny cios: śmierć 
ojca. W dorosłość wchodził więc 
już zupełnie pozbawiony naj-
bliższych... Jednak nigdy nie za-
chwiała się jego wiara! Choć miał 
wielkie zamiłowanie do literatu-
ry i sztuki, poszedł, bez żadnych 
wątpliwości, drogą kapłaństwa 
oraz pracy naukowej.

Szczególną datą w jego życiu 
i historii polskiego Kościoła stał 
się 16 października 1978 roku; 
wybrany został na pa-
pieża; jako pierwszy 
spoza Włoch, od cza-
su Holendra Hadria-
na VI (1522-1523), 
przyjmując imię Jan 
Paweł II. Najbardziej 
charakterystycznym 
znakiem jego ponty-
fikatu stały się podró-
że apostolskie – do 
129 krajów (co przy-
dało mu określenia 
„papież-pielgrzym”); 
całowanie ziemi, na 

którą przybył; wygłaszanie ho-
milii w całości lub części w języ-
ku lokalnym; niespotykana do-
tąd (od minionych ostatnich 
pięciu wieków) ilość beatyfiko-
wanych – 1340 osób i kanoni-
zowanych – 483 osoby; pojed-
nanie i dialog z wiernymi innych 
wyznań. Niezmiennie w swoich 
wystąpieniach i pismach ekspo-
nował poszanowanie życia i god-
ności ludzkiej oraz praw czło-
wieka, pokój między narodami; 
potępiał wojny, konflikty i każ-
dą formę przemocy, niesprawie-
dliwość społeczną. Historycy 
są zgodni, że przyczynił się do 
upadku komunizmu w Polsce 
i Europie. W jego duszpaster-
stwie, zarówno jako wikariusza, 
a potem biskupa, arcybiskupa, 
kardynała, wykładowcy akade-
mickiego i papieża, szczególne 
miejsce zajmowała młodzież, 
z którą zawsze miał doskona-
ły kontakt. Właśnie z myślą 
o młodym pokoleniu w roku 
1985 zainicjował Światowe Dni 
Młodzieży. Symbolicznie wpro-
wadził Kościół w trzecie tysiąc-
lecie. Wiadomo, że jeszcze za 
życia Jana Pawła II, przez jego 

wstawiennictwo, stawały się 
cuda uzdrowienia.

Dając osobisty przykład, 
z godnością znosił starość, postę-
pującą chorobę i związane z tym 
cierpienie. Zmarł 2 kwietnia 
2005 roku w Watykanie, żegnany 
przez miliony ludzi. Proces be-
atyfikacyjny, bez wątpienia na ich 
„żądanie” już podczas uroczysto-
ści pogrzebowej, w postaci hasła 
„Santo subito!” (w języku wło-
skim – „Święty natychmiast!”, 
rozpoczął się już miesiąc po 
śmierci Jana Pawła II, z pominię-
ciem wymaganego przez prawo 
Kościoła pięcioletniego okresu. 
Beatyfikowany (ogłoszony bło-
gosławionym) został 1 maja 2011 
r., a kanonizowany (ogłoszony 
świętym) – 27 kwietnia 2014 r.

Św. Jan Paweł II pozostanie na 
zawsze także w sercach mieszkań-
ców Łomży i historii łomżyńskiej 
diecezji, w której gościł 4 i 5 czerw-
ca 1991 roku, podczas IV piel-
grzymki apostolskiej do Ojczyzny. 

Rok 2020 Sejm Rzeczpospo-
litej Polskiej ustanowił Rokiem 
św. Jana Pawła II.

Zobacz w Telewizji Narew 
i na www.narew.info
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Jest to opowieść o ludziach, 
którym nie dana była beztroska, 

niewinna młodość. Chłopcy 
w ciągu kilku godzin stali się 

mężczyznami, nic już nie było takie 
jak przedtem, a odwaga, heroizm 

i siła ludzkiego ducha zostały 
poddane ostatecznej próbie.
7 grudnia 1941 roku siły lotnicze ce-

sarskiej Japonii przypuściły druzgoczą-
cy atak na amerykańską bazę wojskową 
w Pearl Harbor na Hawajach. To zdarze-
nie było dla Stanów Zjednoczonych bez-
pośrednim powodem do zaangażowania 
się w II wojnę światową.

Styczeń 1941. Amerykanie ogląda-
ją wojnę tylko w kronikach filmowych. 
Rafe (Ben Affleck) i Danny ( Josh Hart-
nett), od dzieciństwa zafascynowani 
samolotami, służą jako piloci w amery-
kańskiej armii. Rafe nawiązuje romans 
z pielęgniarką Evelyn. Wkrótce opuszcza 
ją. Wstępuje do elitarnego batalionu Or-
łów, amerykańskiego oddziału pilotów, 
którzy wraz z Brytyjczykami i Polakami 
walczyli w Bitwie o Anglię. Podczas akcji 
jego samolot zostaje zestrzelony, a on sam 
uznany za zmarłego.

Danny i Evelyn, których w międzycza-
sie przeniesiono na Hawaje, są zdruzgota-
ni. Śmierć bliskiego im człowieka zbliża 
ich, nawiązują romans. Niespodziewanie 
okazuje się, że Rafe żyje. I nie może się 
pogodzić z faktem, że ukochana jest teraz 
z jego najbliższym przyjacielem. A 7 grud-
nia 1941 roku Japończycy niespodziewa-

nie atakują Pearl Harbor… W ogniu bitwy 
odnajdą się Rafe i Danny – mężczyźni po-
dzieleni przez miłość do tej samej kobiety.

Pearl Harbor to baza amerykańskiej 
marynarki wojennej na hawajskiej wyspie 
Oahu. Japończycy bez wypowiedzenia 
wojny zaatakowali bazę. Amerykanie zo-
stali zupełnie zaskoczeni. W ciągu jednego 
dnia japońskie lotnictwo zniszczyło dużą 
część wojennej floty USA na Pacyfiku. 

Atak na Pearl Harbor – jedna z naj-
większych klęsk w historii Ameryki – po-
kazany w filmie, jest zarazem klasycznym 
melodramatem i wielkim widowiskiem 
batalistycznym. To hollywoodzkie kino 
na najwyższych produkcyjnych obrotach.

Oto najlepszy przykład, jak buduje się 
potęgę filmową: miłość, wojna, śmierć, 
bohaterstwo, widowiskowe naloty i walki 
powietrzne – pisze Piotr Radecki w Fil-
mwebie. Nieważne, że to klisze wykorzy-
stywane setki razy. Ważne, że film wzrusza 
wrażliwe serca i zachwyca rozmachem. 
A trzy młode gwiazdy – Ben Affleck, Kate 
Beckinsale i Josh Hartnett – wspomaga-
ne przez plejadę gwiazd starszych (Cuba  
Gooding Jr., Jon Voight, Tom Sizemore, 
Alec Baldwin) przyciągnęły miliony wi-
dzów. I to się liczy.

Na największe uznanie zasługuje 
pokazanie niesamowitych pojedynków 
powietrznych. Kamera jest wszędzie – 
wewnątrz kabiny, na zewnątrz, w powie-
trzu i na ziemi. Jednak prawdziwy pokaz 
możliwości i umiejętności współczesnych 
specjalistów od efektów specjalnych to 
sekwencja przedstawiająca atak na Pearl 
Harbor. Kilkanaście minut pełne wybu-
chów, tonących olbrzymich okrętów, walk 
powietrznych i chaosu, opisać się nie da 
i trzeba je po prostu zobaczyć. 

W zrealizowanym za 140 milionów 
dolarów, trzygodzinnym filmie, wyre-

żyserowanym przez Michaela Baya, jest 
wszystko, czego potrzeba do podbicia wi-
downi.

Pewnie nie wiesz...
Atak na Pearl Harbor – precyzyjnie za-

planowana i ćwiczona przez wiele miesięcy 
japońska operacja lotnicza, została prze-
prowadzona za pomocą 353 samolotów 
bombowych, torpedowych oraz myśliwskich. 
W dwugodzinnym ataku zatopionych lub 
ciężko uszkodzonych zostało pięć pancerni-
ków, na lotniskach zaś na wyspie zniszczo-
nych lub ciężko uszkodzonych zostało 328 
amerykańskich samolotów. W amerykań-
skiej bazie wojskowej zginęło 2335 żołnierzy 
i marynarzy oraz 68 cywilów. Rany odniosło 
prawie 1200 osób. Zwycięstwo Japonii kosz-
towało ją zaledwie 29 samolotów i 5 miniatu-
rowych okrętów podwodnych oraz 65 ludzi.

Japończycy nie zniszczyli ogromnych 
i łatwo widocznych zbiorników z olejem na-
pędowym (zgromadzonych było w nich 4,5 
mln baryłek ropy, czyli ponad 715 milionów 
litrów).

Głównym celem ataku na Pearl Harbor 
były cztery bazujące tam lotniskowce, które 
wcześniej wypłynęły w morze.

Tora! Tora! Tora! – to japońskie hasło do 
ataku na Pearl Harbor. Tora znaczy tygrys, 
ale składa się z pierwszych liter słów totsuge-
ki (nagły atak) i raigeki (atak torpedowy).

Scena pokazująca japońskie samoloty 
atakujące szpital wywołała krytykę, zarów-
no w Japonii, jak i wśród weteranów Pearl 
Harbor, ponieważ to się nigdy nie wydarzy-
ło. Japońscy piloci otrzymali surowe nakazy 
nie atakowania celów cywilnych. Nigdy nie 
zaatakowali szpitala. 

Dwa Curtiss P-40 Warhawks, pilotowa-
ne przez Danny’ego i Rafe, są autentycznymi 
samolotami z II wojny światowej.

Dziadek Bena Afflecka odmówił obej-
rzenia filmu, wyjaśniając, że nie jest za-
interesowany ponownym przeżywaniem 
wojny.

Całkowity koszt produkcji i promocji 
filmu w przybliżeniu równa się kosztowi 
amerykańskich strat wyrządzonych przez 
japoński nalot.

Premiera filmu odbyła się w Pearl Har-
bor, na pokładzie USS John Stennis – ame-
rykańskiego lotniskowca o napędzie atomo-
wym. Na pokładzie lotniczym ustawiono 
trybuny, a hangar został przekształcony 
w klub nocny.

Przed rozpoczęciem zdjęć w Pearl Har-
bor hawajski kapłan pobłogosławił załogę, 
co jest zgodne z lokalnym, ściśle przestrze-
ganym, zwyczajem. Ceremonia odbyła się 
pierwszego dnia kręcenia i trwała ponad... 
cztery godziny, ku wielkiemu zdenerwowa-
niu Michaela Baya, któremu powiedziano, 
że zajmie to tylko 15 minut.

Nakręcono 300 godzin materiału, 3 906 
scen, co daje około 40 scen dziennie. Wystą-
piło ponad 3000 osób.

Jak na ironię Ben Affleck, który gra pilo-
ta, boi się latać.

Aby nakręcić sceny ataku na lotnisko, na 
400 metrach pasa ułożono 50 ładunków dy-
namitu i rozlano 2000 litrów benzyny. 

Film kosztował 140 milionów dolarów, 
zarobił w kinach na świecie ponad 450 mi-
lionów dolarów.

Podczas zdjęć rozbił się jeden z japoń-
skich samolotów. Na szczęście pilot odniósł 
drobne obrażenia. Nakręcone podczas wy-
padku zdjęcia wykorzystano w filmie.

Pearl Harbor
Polsat piątek 21. 50
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Stosując się do obostrzeń sanitarnych 
można już zwiedzać galerię i muzea 
w Łomży i Nowogrodzie. W Galerii 
Sztuki Współczesnej w Łomży została 
otwarta wystawa litografii Witolda 
Warzywody.

- Galeria Sztuki Współczesnej 
w Łomży od kilku lat prezentuje 
twórczość artystów ze środowi-
ska łódzkiego, związanego z Aka-
demią Sztuk Pięknych. Tym ra-
zem pokazujemy prace Witolda 
Warzywody, profesora Akademii, 
który specjalizuje się w litografii. 
LItografia jest ciekawą techniką 
stosowaną przez największych 
artystów takich jak Leon Wy-
czółkowski. Technika litografii 

była wykorzystywana do druko-
wania plakatów oraz ilustracji do 
książek. Witold Warzywoda jest 
twórcą, który osiągnął mistrzo-
stwo w tej technice - wyjaśnia 
Karolina Skłodowska kierow-
nik Galerii Sztuki Współczesnej 
w Łomży.

Oprócz Galerii Sztuki Współ-
czesnej można już zwiedzać 
wystawy w Muzeum Północ-
no - Mazowieckiem w Łomży. 
Czynna jest wystawa toruńskich 
pierników. Niestety nie można 
już wziąć udziału w warsztatach 
zagniatania i pieczenia pierni-
ków. W najbliższych dniach zo-
stanie otwarta wystawa numi-
zmatyczna -  "Czas Jagiellonów". 

Na wystawie zostaną zapre-
zentowane monety, które były 
w obiegu w czasach panowania 
królów z dynastii Jagiellonów, 
od Władysława Jagiełły do Zyg-
munta Augusta.

Można "spacerowo"zwiedzać 
Skansen Kurpiowski w Nowo-
grodzie. Na teren skansenu jed-
norazowo może wejść 60 osób.

Czynne jest także Muzeum 
Diecezjalne. Oprócz bogatych 
zbiorów prezentowanych na wy-
stawach stałych, otwarte zostały 
wystawy poświęcone zmarłemu 
w styczniu biskupowi Stanisła-
wowi Stefankowi oraz fotogra-
ficzna z pobytu Stefana Kardyna-
ła Wyszyńskiego w Łomży.

Łomża. Galerie i muzea w nowej normalności

Warto korzystając z nowej normalności odwiedzić muzea i galerie - powiedziała 
Karolina Skłodowska kierownik Galerii Sztuki Współczesnej w Łomży

Urodził się 100 lat temu. Niezwykły papież zwykłych ludzi

Św. Jan Paweł II, 4 czerwca 1991 roku  
w Łomży, podczas IV pielgrzymki 

apostolskiej do Ojczyzny

Parlamentarzyści i samorządowcy Ziemi Łomżyńskiej uczcili pamięć  
Papieża Polaka
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niewinna młodość. Chłopcy 
w ciągu kilku godzin stali się 

mężczyznami, nic już nie było takie 
jak przedtem, a odwaga, heroizm 

i siła ludzkiego ducha zostały 
poddane ostatecznej próbie.
7 grudnia 1941 roku siły lotnicze ce-

sarskiej Japonii przypuściły druzgoczą-
cy atak na amerykańską bazę wojskową 
w Pearl Harbor na Hawajach. To zdarze-
nie było dla Stanów Zjednoczonych bez-
pośrednim powodem do zaangażowania 
się w II wojnę światową.

Styczeń 1941. Amerykanie ogląda-
ją wojnę tylko w kronikach filmowych. 
Rafe (Ben Affleck) i Danny ( Josh Hart-
nett), od dzieciństwa zafascynowani 
samolotami, służą jako piloci w amery-
kańskiej armii. Rafe nawiązuje romans 
z pielęgniarką Evelyn. Wkrótce opuszcza 
ją. Wstępuje do elitarnego batalionu Or-
łów, amerykańskiego oddziału pilotów, 
którzy wraz z Brytyjczykami i Polakami 
walczyli w Bitwie o Anglię. Podczas akcji 
jego samolot zostaje zestrzelony, a on sam 
uznany za zmarłego.

Danny i Evelyn, których w międzycza-
sie przeniesiono na Hawaje, są zdruzgota-
ni. Śmierć bliskiego im człowieka zbliża 
ich, nawiązują romans. Niespodziewanie 
okazuje się, że Rafe żyje. I nie może się 
pogodzić z faktem, że ukochana jest teraz 
z jego najbliższym przyjacielem. A 7 grud-
nia 1941 roku Japończycy niespodziewa-

nie atakują Pearl Harbor… W ogniu bitwy 
odnajdą się Rafe i Danny – mężczyźni po-
dzieleni przez miłość do tej samej kobiety.

Pearl Harbor to baza amerykańskiej 
marynarki wojennej na hawajskiej wyspie 
Oahu. Japończycy bez wypowiedzenia 
wojny zaatakowali bazę. Amerykanie zo-
stali zupełnie zaskoczeni. W ciągu jednego 
dnia japońskie lotnictwo zniszczyło dużą 
część wojennej floty USA na Pacyfiku. 

Atak na Pearl Harbor – jedna z naj-
większych klęsk w historii Ameryki – po-
kazany w filmie, jest zarazem klasycznym 
melodramatem i wielkim widowiskiem 
batalistycznym. To hollywoodzkie kino 
na najwyższych produkcyjnych obrotach.

Oto najlepszy przykład, jak buduje się 
potęgę filmową: miłość, wojna, śmierć, 
bohaterstwo, widowiskowe naloty i walki 
powietrzne – pisze Piotr Radecki w Fil-
mwebie. Nieważne, że to klisze wykorzy-
stywane setki razy. Ważne, że film wzrusza 
wrażliwe serca i zachwyca rozmachem. 
A trzy młode gwiazdy – Ben Affleck, Kate 
Beckinsale i Josh Hartnett – wspomaga-
ne przez plejadę gwiazd starszych (Cuba  
Gooding Jr., Jon Voight, Tom Sizemore, 
Alec Baldwin) przyciągnęły miliony wi-
dzów. I to się liczy.

Na największe uznanie zasługuje 
pokazanie niesamowitych pojedynków 
powietrznych. Kamera jest wszędzie – 
wewnątrz kabiny, na zewnątrz, w powie-
trzu i na ziemi. Jednak prawdziwy pokaz 
możliwości i umiejętności współczesnych 
specjalistów od efektów specjalnych to 
sekwencja przedstawiająca atak na Pearl 
Harbor. Kilkanaście minut pełne wybu-
chów, tonących olbrzymich okrętów, walk 
powietrznych i chaosu, opisać się nie da 
i trzeba je po prostu zobaczyć. 

W zrealizowanym za 140 milionów 
dolarów, trzygodzinnym filmie, wyre-

żyserowanym przez Michaela Baya, jest 
wszystko, czego potrzeba do podbicia wi-
downi.

Pewnie nie wiesz...
Atak na Pearl Harbor – precyzyjnie za-

planowana i ćwiczona przez wiele miesięcy 
japońska operacja lotnicza, została prze-
prowadzona za pomocą 353 samolotów 
bombowych, torpedowych oraz myśliwskich. 
W dwugodzinnym ataku zatopionych lub 
ciężko uszkodzonych zostało pięć pancerni-
ków, na lotniskach zaś na wyspie zniszczo-
nych lub ciężko uszkodzonych zostało 328 
amerykańskich samolotów. W amerykań-
skiej bazie wojskowej zginęło 2335 żołnierzy 
i marynarzy oraz 68 cywilów. Rany odniosło 
prawie 1200 osób. Zwycięstwo Japonii kosz-
towało ją zaledwie 29 samolotów i 5 miniatu-
rowych okrętów podwodnych oraz 65 ludzi.

Japończycy nie zniszczyli ogromnych 
i łatwo widocznych zbiorników z olejem na-
pędowym (zgromadzonych było w nich 4,5 
mln baryłek ropy, czyli ponad 715 milionów 
litrów).

Głównym celem ataku na Pearl Harbor 
były cztery bazujące tam lotniskowce, które 
wcześniej wypłynęły w morze.

Tora! Tora! Tora! – to japońskie hasło do 
ataku na Pearl Harbor. Tora znaczy tygrys, 
ale składa się z pierwszych liter słów totsuge-
ki (nagły atak) i raigeki (atak torpedowy).

Scena pokazująca japońskie samoloty 
atakujące szpital wywołała krytykę, zarów-
no w Japonii, jak i wśród weteranów Pearl 
Harbor, ponieważ to się nigdy nie wydarzy-
ło. Japońscy piloci otrzymali surowe nakazy 
nie atakowania celów cywilnych. Nigdy nie 
zaatakowali szpitala. 

Dwa Curtiss P-40 Warhawks, pilotowa-
ne przez Danny’ego i Rafe, są autentycznymi 
samolotami z II wojny światowej.

Dziadek Bena Afflecka odmówił obej-
rzenia filmu, wyjaśniając, że nie jest za-
interesowany ponownym przeżywaniem 
wojny.

Całkowity koszt produkcji i promocji 
filmu w przybliżeniu równa się kosztowi 
amerykańskich strat wyrządzonych przez 
japoński nalot.

Premiera filmu odbyła się w Pearl Har-
bor, na pokładzie USS John Stennis – ame-
rykańskiego lotniskowca o napędzie atomo-
wym. Na pokładzie lotniczym ustawiono 
trybuny, a hangar został przekształcony 
w klub nocny.

Przed rozpoczęciem zdjęć w Pearl Har-
bor hawajski kapłan pobłogosławił załogę, 
co jest zgodne z lokalnym, ściśle przestrze-
ganym, zwyczajem. Ceremonia odbyła się 
pierwszego dnia kręcenia i trwała ponad... 
cztery godziny, ku wielkiemu zdenerwowa-
niu Michaela Baya, któremu powiedziano, 
że zajmie to tylko 15 minut.

Nakręcono 300 godzin materiału, 3 906 
scen, co daje około 40 scen dziennie. Wystą-
piło ponad 3000 osób.

Jak na ironię Ben Affleck, który gra pilo-
ta, boi się latać.

Aby nakręcić sceny ataku na lotnisko, na 
400 metrach pasa ułożono 50 ładunków dy-
namitu i rozlano 2000 litrów benzyny. 

Film kosztował 140 milionów dolarów, 
zarobił w kinach na świecie ponad 450 mi-
lionów dolarów.

Podczas zdjęć rozbił się jeden z japoń-
skich samolotów. Na szczęście pilot odniósł 
drobne obrażenia. Nakręcone podczas wy-
padku zdjęcia wykorzystano w filmie.
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Ocean’s Eleven: Ryzykowna gra

Obrobić  
trzy kasyna

Po czteroletniej odsiadce Danny Ocean zostaje warunkowo zwolniony 
z więzienia. Po wyjściu na wolność mężczyzna ma nowy pomysł. Tym ra-
zem postanawia upiec dwie pieczenie na jednym ogniu: zrobić skok na skar-
biec trzech największych kasyn w Las Vegas, mszcząc się przy okazji na ich 
właścicielu. Ocean tworzy jedenastoosobową grupę fachowców i rozpoczy-
na przygotowania do skoku. Stawką w tej grze jest 150 milionów dolarów.

Reżyser Steven Sodebergh, już na starcie stanął przed bodaj najtrudniej-
szym zadaniem całego przedsięwzięcia: zebrać znakomitą obsadę. Produ-
cenci nie żałowali pieniędzy: z 85-milionowego budżetu produkcji blisko 2/3 
poszło na gaże. Ale też efekt obsadowy jest imponujący: parę George Clooney – 
Brad Pitt wsparła nie tylko piękna Julia Roberts, ale również takie gwiazdy jak Matt 
Damon, Andy Garcia, Casey Affleck, Don Cheadle i Elliott Gould. Inwestycja opłaciła 
się: z wpływami w granicach 451 mln dolarów film zamyka pierwszą setkę najbardziej docho-
dowych filmów w historii.

Pewnie nie wiesz...
160 milionów dolarów w 100 dolarowych banknotach waży około 1 tony 600 kg. Nawet jeśli 

cały gang wynosiłby pieniądze z kasyna, każdy musiałby udźwignąć 145 kg.
Za wykorzystanie do zdjęć domu, który w filmie jest rezydencją Reubena Tischkoffa, zapłaco-

no 200 tys. dolarów.
Brad Pitt, podczas kręcenia jednej ze scen (powtórki), musiał zjeść ponad 40 krewetek.
Główni aktorzy mieszkali w superluksusowym hotelu Bellagio, w osobnych willach, każda 

o powierzchni 650 metrów kwadratowych.
Julia Roberts i George Clooney po raz pierwszy spotkali się na planie tego filmu.
W scenach z meczów bokserskich brało udział 2000 statystów.

Ocean’s Eleven: Ryzykowna gra
TVN piątek 22.00

Transporter 3

Groźna 
trasa

To francuski film akcji 
o przygodach znanego wi-
dzom z dwóch poprzednich 
części Franka Martina ( Jason 
Statham). Także ten rozdział 
jego przygód pełen jest zaska-
kujących wydarzeń i niesamo-
witych zwrotów akcji. 

Tym razem Frank dosta-
je dość nietypowe, najtrud-
niejsze w karierze zadanie od 
niejakiego Johnsona. Ma bez-
piecznie przewieźć z Marsylii 
do Odessy Valentinę, córkę 
ukraińskiego urzędnika. Jak 
zawsze Frank robi wszystko, 
aby wykonać zadanie, jednak 
droga pomiędzy miastami 
nie przebiega tak spokojnie, 
jak chciałby tego mężczyzna. 
Wróg czyha na niego na każ-
dym kroku. Trasa z Marsylii 
do Odessy stanie się pasmem 
niewiarygodnych pościgów 
i zaskakujących zwrotów akcji.

Szybkie samochody, pości-
gi, solidna dawka adrenaliny, 
seks, ostra broń oraz piękne 
kobiety, czyli wszystko czego 
pragną prawdziwi mężczyźni, 
podane są w filmie znakomicie 
przez reżysera Luca Bessona. 

Pewnie  
nie wiesz...

Natalya Rudakova (gra 
Valentinę), była fryzjerką, zo-
stała odkryta przez Bessona, 
gdy szedł ulicą w Nowym Jorku. 
Dogonił ją i poprosił, by wzięła 
kilka lekcji aktorstwa, a potem 
przyszła na przesłuchanie.

Jason Statham sam wy-
konywał wszystkie swoje 
wyczyny kaskaderskie.

S a m o c h o d o w e 
akrobacje zostały 
wykonane rzeczywi-
ście, bez użycia mo-
deli i komputerowych 
sztuczek.

Transporter 3
TV Puls sobota 20.00

Przekręt

Kamień
prawie

Londyn. Pokątny promo-
tor nielegalnych walk bokser-
skich podpada wybitnie wred-
nym mafiosom. Inny gang 
rabuje w Antwerpii wyjątko-
wo dorodny diament i prze-
wozi go do Anglii. Londyński 
światek przestępczy rozpo-

czyna walkę o drogocenny ka-
myk. Do akcji wkracza m.in. 
trójka mało rozgarniętych Ja-
majczyków, żydowscy handla-
rze kradzionymi klejnotami 
z Nowego Jorku, osiadły w An-
glii były agent KGB, bezlito-
sny płatny morderca, plemię 
irlandzkich Cyganów obozu-
jących na przedmieściach, pe-
wien pies. Drogi mniejszych 
i większych oprychów krzyżu-
ją się prowadząc do krwawych 
jatek. Zamieszanie jest tak to-
talne, że zwyciężą niekoniecz-
nie najsilniejsi i najsprytniejsi, 
lecz ci, którzy będą mieli naj-
więcej fartu...

Przewrotna komedia w re-
żyserii Guya Ritchie'ego. Ak-
cja rozgrywa się w barwnym 
światku londyńskiego pod-
ziemia przestępczego. Można 
znaleźć tu wszystko, z czego 
słynie filmowiec – dynamicz-
ną narrację, wielość wątków 
oraz mistrzowskie przeplata-
nie historii. W obsadzie nie 
zabrakło, takich gwiazd jak: 
Benicio Del Toro, Dennis Fa-
rina, Vinnie Jones, Brad Pitt 
oraz Jason Statham.

Przecudna, inteligentna, 
choć mocno pokomplikowa-

na, ale strawna całość. 
Film pokochali 

krytycy, publicz-
ność z zachwytu 
oszalała...

filozoficzny

Pewnie  
nie wiesz...

Głowy do rozbi-
cia o drzwi samocho-

du użyczył Tom Delmar, 
pomocnik reżysera, który 

zgłosił się do tej sceny na ochotnika.
Brad Pitt, aby przygotować się do roli, spędził 2 tygodnie 

z irlandzkimi emigrantami żyjącymi w sposób, w jakim żyli 
Cyganie w filmie.

Guy Ritchie zapłacił 1 milion dolarów za wykorzystanie 
piosenki Madonny: „Lucky Star”.

Przekręt
Stopklatka niedziela 21.55

wybierz  
coś  

dla siebie
Człowiek z blizną

TVN7 piątek 21.00

Dramat kryminalny. Historia błyskotliwej kariery 

mafijnej kubańskiego uchodźcy. Zacząwszy jako 

drobny złodziejaszek, dzięki wyjątkowej brutalności 

i bezwzględności wspina się na szczyt kokainowego 

imperium. Brawurowa kreacja Al Pacino.

Legion
TV4 piątek 23.00

Horror. Zbliża się biblijna Apokalipsa. Ziemię niszczy 

armia wojowniczych aniołów. Do walki staje właściciel 

przydrożnej kafejki, Bob Hanson (Paul Bettany), do 

którego przyłączy się jeden ze zbuntowanych aniołów.

Zaginiona
TV Puls sobota 23.45

Thriller. Jill odkrywa, że jej siostra Molly zaginęła bez 

śladu. Dziewczyna jest przekonana, że uprowadził ją 

morderca kobiet, z którego rąk cudem wyrwała się rok 

wcześniej. Porywacz nie zostawił żadnych śladów. Policja 

podejrzewa Jill o zaburzenia osobowości.

Need for speed
TV Puls niedziela 20.00

Sensacyjny. Wplątany w przestępstwo mechanik 

samochodowy i miłośnik ulicznych wyścigów Tobey 

Marshall po dwóch latach wychodzi z więzienia. Chce 

dokonać zemsty na rywalu, pokonując go w wyścigu 

samochodowym.

Niezniszczalny
Polsat niedziela 23.00

Dramat. David Dunn jako jedyny spośród 131 pasażerów 

przeżył katastrofę pociągu. Mężczyzna wyszedł 

z wypadku bez szwanku. Wcześniej nigdy nie chorował 

ani nie cierpiał wskutek zranień. Pewnego dnia David 

spotyka tajemniczego Elijaha – miłośnika komiksów, 

który twierdzi, że David jest jednym z Niezniszczalnych.

Ja cię 
kocham,  
a ty z nim

Dziewczyna brata
Życie Dana (Steve Carell) kręci się wokół jego 

trzech dorastających córek, które po śmierci żony 
samotnie wychowuje. Choć na co dzień zajmuje się 
prowadzeniem rubryki z poradami w poczytnym pi-
śmie, w realnym życiu nie do końca radzi sobie z rolą 
ojca. 

Po kolejnej wychowawczej porażce, cała czwórka 
jedzie na rodzinny zjazd do dziadków (Dianne Wiest 
i John Mahoney). Tam nieoczekiwanie Dan poznaje 
wspaniałą kobietę, która nie na żarty zawraca w gło-
wie pogodzonemu z losem wdowcowi. Cała rodzina 
jest zachwycona piękną Marie ( Juliette Binoche), 
i wydaje się, że i ona odwzajemnia ich sympatię, 
a nawet nagłe zauroczenie Dana. Wszystko byłoby 

cudownie, gdyby nie jeden drobny szczegół... Marie 
zjawiła się w ich domu jako dziewczyna jego młod-
szego brata – Mitcha (Dane Cook).

Historia opowiedziana w filmie została zainspi-
rowana przez prawdziwe życie. Wywodzi się z oso-
bistych doświadczeń scenarzysty, Pierce'a Gardnera, 
który starał się przedstawić zabawne, niekiedy całko-
wicie zaskakujące zdarzenia, związane ze spotkania-
mi jego licznej rodziny.

Ja cię kocham, a ty z nim
TVN7 sobota 15.50

Casanova po przejściach

Usługi pana  
z kwiaciarni

Murray Schwartz (Woody Allen), właściciel an-
tykwariatu, popada w problemy finansowe. Postana-
wia namówić nieśmiałego przyjaciela, pracującego 
w kwiaciarni Fioravante ( John Turturro), na spotka-
nie ze swoją dermatolog (Sharon Stone). Nie chodzi 
jednak o zwyczajną wizytę u lekarza, tylko o spełnie-
nie seksualnych fantazji znudzonej życiem pani dok-
tor. Oczywiście za pieniądze. 

Fioravante, choć z oporami, zgadza się na propo-
zycję. W końcu czego nie robi się dla przyjaciół w po-
trzebie? Tak zaczyna się dochodowy biznes dwójki 
panów, który z dnia na dzień przynosi większe zyski, 
gdyż sława kochanka do wynajęcia zatacza coraz 

szersze kręgi. Jednak pewnego dnia Fioravante po-
zna kolejną potencjalną klientkę, Avigal (Vanessa Pa-
radis). To spotkanie odmieni na zawsze życie obojga.

Ta opowieść ma swój wdzięk, dyskretny czar. 
Odznacza się wyczuciem i taktem. Turturro propo-
nuje romantyczną bajkę, podlaną delikatnym smut-
kiem.

Pewnie nie wiesz...
John Turturro (scenariusz, reżyseria, główna rola) 

i Woody Allen chodzą do tego samego fryzjera i tam Al-
len dowiedział się o filmie.

Jeden z niewielu występów Woody'ego Allena w fil-
mie, którego nie reżyseruje.

Woody Allen był zdenerwowany występem u boku 
Liewa Schreibera (w filmie Dovi), aktora, którego po-
dziwia.

Casanova po przejściach
ATM Rozrywka piątek 20.00
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Odznacza się wyczuciem i taktem. Turturro propo-
nuje romantyczną bajkę, podlaną delikatnym smut-
kiem.

Pewnie nie wiesz...
John Turturro (scenariusz, reżyseria, główna rola) 

i Woody Allen chodzą do tego samego fryzjera i tam Al-
len dowiedział się o filmie.

Jeden z niewielu występów Woody'ego Allena w fil-
mie, którego nie reżyseruje.

Woody Allen był zdenerwowany występem u boku 
Liewa Schreibera (w filmie Dovi), aktora, którego po-
dziwia.

Casanova po przejściach
ATM Rozrywka piątek 20.00



Niezmiennie zachęcam czytelników 
publikowanych w niniejszym cyklu in-
formacji o nazwiskach łomżan do wła-
snych poszukiwań genealogicznych. Na 
stronie internetowej www.name.lomza.
pl znajdą państwo wiele interesujących 
materiałów źródłowych i danych, które 
pomogą dookreślić własną tożsamość, 
dotrzeć do informacji o przedstawicie-
lach rodu, krewnych po mieczu i po ką-
dziel. Piszę o tym, ponieważ otrzymuję 
wiadomości od osób odwiedzających tę 
stronę. Są one zadowolone, że ją w ogó-
le odkryły i wyrażają swoją wdzięczność 
za jej stworzenie. Jedna z internautek 
napisała: „Jestem pod wrażeniem infor-
macji uzyskanych dzięki Waszej pracy, 
m.in. o moich przodkach zamieszczo-
nej w „Katalogu nazwisk mieszkańców 
parafii Wysokie Mazowieckie”, a dalej 
dodaje: „dziękuje bardzo za te chwile 
historycznych wzruszeń”. Ktoś inny zaś 
wysłał podziękowania:

„Bardzo dziękuję za podjęte przez 
Panią działania. Moja Mama niedawno 
umarła, a ja dopiero teraz zaczęłam na-
trafiać na ślady być może swoich przod-
ków. Może, bo nie mam na razie pewno-

ści, nie znam imion i dat. Jestem dopiero 
na początku swojej drogi w ustalaniu ich 
historii. Żałuję, że nie wiedziałam o tych 
stronach, że nie przyszło mi do głowy, że 
tyle dokumentów zostało już opracowa-
nych… Szczerze podziwiam Pani docie-
kliwość i bardzo za nią dziękuję w imie-
niu swoim i wszystkich poszukujących 
swoich korzeni!”

Mam nadzieję, że będą one dla czy-
telników motywacją do własnych po-
szukiwań. Warto skorzystać z zasobów, 
jakie pomieściliśmy w naszej ogólno-
dostępnej bazie danych o łomżyńskich 
nazwiskach. Stale też tę bazę wzbogaca-
my. Na jej podstawie przekazuję kolej-
ne (bardzo okrojone) informacje o na-
zwach osobowych, które są powiązane 
z Łomżą poprzez swoich nosicieli.

Nazwiska na literę o zawarte w poni-
żej publikowanym słowniku otwiera an-
troponim Obrycki, który odsyła nas do 
etymologii tej nazwy osobowej związa-
nej z regionem, jakim jest Mazowsza i do 
jednej z jego historycznych ziem, ziemi 
łomżyńskiej. To z nią prawdopodobnie 
byli związani protoplaści współczesnych 
nosicieli nazwiska Obrycki. Samo na-
zwisko występuje w źródłach z regionu 
łomżyńskiego (m.in. w parafii Romany 
i Jedwabne). Np. w metrykach jedwa-
bińskich znajdujemy:

Wojciech Konopka Stanu Szlachec-
kiego, syn Jana i Maryanny Obryckiey, 
zawarł małżeństwo z Maryanną Jałbrzy-
kowską, córką Ignacego i Franciszki 
Kurzątkowskiey. Konopki; KMJ 1829, 
poz. 13; Jakub Chrzanowski, Szlach-
cic, syn Walentego i Julianny z Obryc-
kich, zawarł małżeństwo z Franciszką 
Kuczewską Szlachcianką, córką Jozefa 
i Tekli z Wądołowskich. Kucze Małe; 
KMJ 1837, poz. 9;  Jan Chyliński, 
szlachcic, syn Józefa i Maryanny z Nie-
cikowskich, zawarł małżeństwo z Teres-
są Karwowską, córką Macieia i Julianny 
z Obryckich. Kąty Stryiaki; KMJ 1831m 
poz. 21; Wojciech Karwowski, szlach-
cic, syn Michała i Rozalii z Obryckich, 
zawarł małżeństwo z Teofila Konop-
czanką, szlachcianką, córką Woyciecha 
i Anny z Borawskich. Kubrzany; KMJ 
1835, poz. 3;  Maryanna z Obryckich 
Konopczyna, Szlachcianka, żona Jana. 
Konopki Chude; KZJ 1838, poz. 19; 
Kalixt Obrycki, Szlachcic, syn Grzego-
rza i Barbary z Dzięgelewskich, zawarł 
małżeństwo z Ludwiką Szumoską, wło-

ścianką, córką Jozefa i Maryanny z Rosz-
ków. Witynie; KMJ 1844, poz. 22.

Te ostatnie ekscerpty z księgi zmar-
łych i z księgi małżeństw zaświadczają 
o szlacheckim pochodzeniu Maryanna 
z Obryckich i Kalixta Obryckiego. Samo 
nazwisko pochodzące od nazwy miej-
scowej (wieś szlachecka m.in. w gm. 
Przytuły, pow. Łomża; wywodzi się jej 
nazwę od nazwy osobowej Obrytek 
lub od nazwy kulturowej, która ozna-
cza ‘miejsce obryte’  por. NMHS, s. 153) 
wskazuje na to, że osoby je noszące są 
pochodzenia szlacheckiego, lecz dodat-
kowo opis zmarłej jako szlachcianki i ka-
walera jako szlachcica potwierdza tę in-
formację etymologiczną. W Herbarzu 
Kapicy zapisano:

OBRYCKI:  Obryczki herbu Buyno-
wie 1522. HKap; s. 157;  Obriczki de 
Kownati herbu Buyny 1532. HKap; s. 
117; Obriczki de Rostuszewo herbu 
Buyny 1532. HKap; s. 117 i miejsco-
wość OBRYTKI:   Obrytki herbu Buy-
no 1471. HKap; s. 139; Obrytki herbu 
Buyno. 1471. HKap; s. 156;

Nazwisko to nosiły także osoby 
wyznania mojżeszowego: w Nowo-
grodzie Obrycka Sora, córka Jankiela 
(246/1854), a w Łomży Obrycki Jan-
kiel, syn Ajzyka (111/1884) i Obrycki 
Wigdor, syn Icka (30/1900), jak notuje 
to księga zmarłych. 

Pośród nazwisk łomżyńskich wiele 
jest motywowanych podobnie (por. np. 
Olszewski, Pachucki, Pogroszewski), 
ponieważ mieszczanie łomżyńscy wy-
wodzili się głównie z okolicznej drob-
nej szlachty. Historyk Kazimierz Tymie-
niecki stwierdził, że: „Mieszczan, którzy 
są nie tylko pochodzenia szlacheckiego, 
ale którzy nawet ze stanem szlacheckim 
nie zatracili związków spotykamy szcze-
gólnie licznie w Łomży” (za: Tymie-
niecki K.,  Procesy twórcze formowania 
się społeczeństwa polskiego w wiekach 
średnich, Warszawa 1921, s. 100-101).  

OBRYCKI: Feliks Obrycki 1872, 
KAŚŁ 51; nazwisko utworzone od Maz. 
n. msc. Obryte, łomż., gm. Nur (za: 
SEM cz. 3, s. 132); też Obrytki w gm. 
Przytuły; formantem -cki [6].

Forma żeńska: Zofia Obrycka 1620, 
LBŁ 1284.

OBUCHOWSKI: Andrzej Obuchow-
ski 1680, LBŁ 733; nazwisko utworzone 
od ap. obuch ‘1. ucho siekiery, topora; 
2. gatunek dawnej broni; 3. buty’ lub n. 

msc. Obuchów w pow. dzisieńskim, wi-
tebskim formantem -(ow)ski (za: NMK 
s. 281).

Forma żeńska: Brygida Obuchow-
ska 1681, LBŁ 576.

OCHOCKI: Józef Ochocki 1755, LBŁ 
1135; nazwisko utworzone od n. msc. 
Wlkp: Ochocice, piotr., gm. Kamieńsk 
(za: SEM cz. 3, s. 132) formantem -cki.

OCHOTKA: Szymon Ochotka 1614, 
LBŁ 157; nazwisko utworzone od ap. 
ochota ‘chęć’ (por. NP2, s. 171) forman-
tem -ka. 

(OGONOWSKI) Forma żeńska: Anna 
Ogonowska 1696, LBŁ 77; nazwisko 
utworzone od n. msc. Ogonowo (za: 
SHNO t. I, s. 268) też n. m. Ogony 
ostroł., gm. Różan (za: NP2, s. 174) for-
mantem -ski [18].

OKRASA: Zofia Okrasa 1608, MBŁ 
69; nazwisko utworzone od ap. okra-
sa ‘ozdoba, przybranie’; też ‘przyprawa’ 
(za: SEM cz. 1, s. 194) też od n. msc. 
Okrasin łomż., gm. Radziłów (za: NP2, 
s. 176) [2].

OKULIŃSKI: Władysław Okuliński 
1896, KS; nazwisko utworzone od n. 
msc. Okulice tarn., gm. Rzezawa (za: 
NP2, s. 177) [5].

Forma żeńska: Wiktoria Okulińska 
1887, KOPŁ 285.

(OKUNIEWSKI) Forma żeńska: Józe-
fa Okuniewska 1869, KAZŁ 79; nazwi-
sko utworzone prawdopodobnie od ap. 
okuń ‘okoń’ (za: SEM cz. 1, s. 195) for-
mantem -ewski lub od n. msc. Okuniew 
warsz., gm. Halinów formantem -ski [1].

OKUROWSKI: Stanisław Okurowski 
1614, LBŁ 134; nazwisko utworzone od 
Maz. n. msc. Okurowo, łomż., gm. Kol-
no (za: SEM cz. 3, s. 133) formantem 
-ski [5].

Forma żeńska: Marianna Okurow-
ska 1708, LBŁ 1141.

Nazwisko poniżej ma etymologię, 
która odsyła nas do języka niemieckie-
go, a współcześnie do znanego w Łom-
ży i w regionie łomżyńskim nazwiska 
Olbryś, które jest spolszczoną postacią 
antroponimu Olbricht i wskazuje na ko-
rzenie jego nosicieli.  

OLBRICHT: Zuzanna Olbricht 1612, 
MBŁ 1057; nazwisko utworzone od im. 
Adalbert, Olbracht, w stwniem. Athal-
bracht (adal ‘szlachetny ród’ i beraht ‘ja-
sny, błyszczący’) (za: SEM cz. 2, s. 2).

OLECHOWSKI: Konstanty Olechow-
ski żołnierz urlopowany 1869, KAZŁ 

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

Podaj mi swoje nazwisko,  
a powiem Ci czyś z Łomży (cz. 15)



MAŁGORZATA K. 
FRĄCKIEWICZ 

21; nazwisko utworzone od n. msc. 
Krpłd: Olechowiec, Olchowiec, dziś Ol-
chowiec, krośn., gm. Czerna (za: SEM 
cz. 3, s. 133) formantem -ski [10].

OLEJOWICZ: Ryfka z Oleiowiczow, 
żona Leybka Idzkowicza Kadzidło, 
1827, APŁ z. 169; nazwisko utworzo-
ne od ap. olej ‘płynny tłuszcz wyciskany 
z oliwek lub innych roślin oleistych’ (za: 
NP2, s. 178) formantem -owicz. 

OLENDER: Stanisław Olender wyrob-
nik 1869, KAZŁ 270; nazwisko utwo-
rzone od Holender ‘pochodzący z Ho-
landii’ (za: NP1, s. 309) [15].

(OLESKI) Forma żeńska: Anna Ole-
ska 1712, LBŁ 1360; nazwisko utworzo-
ne od n. msc. Wlkp: Olsze, wieś w par. 
Wieszczyczyno w dawnym powiecie ko-
ściańskim, dziś zaginiona; Młp: Olesz-
no, kiel., gm. Krasocin; Krpłd: Olesko 
(za: SEM cz. 3, s. 133) [1].

OLEWNIK: Małgorzata Olewnik 
1599, LBŁ 160; nazwisko utworzone od 
ap. olej > oliwnik ‘ten, kto trudni się wy-
robem oleju’ (za: SEM cz. 1, s. 195).

OLĘDZKI: Wacław Olędzki 1876, 
WPRŁ 122; nazwisko utworzone od n. 
msc. Młp: Olędy, siedl., gm. Zbuczyn 
Poduchowny (za: SEM cz. 3, s. 133).

OLSZAŃSKI: Jan Olszański1820, 
KAUŁ 31; nazwisko utworzone od n. 
msc. Krpłd: Olszany, przem., gm. Kra-
siczyn; Olszany, Olszanica; Krpłn: Hol-
szany, Olszany w dawnym powiecie 
oszmiańskim (za: SEM cz. 3, s. 134) for-
mantem -ski [4].

OLSZE(W)SKI: Albertus filus Joan-
nis Olszewski terra Lomzensis incola 
1595, APB zbiór Kapicjana; Franciszek 
Olszeski mayster kunsztu szewskiego 
1809, KAŚŁ 36; nazwisko utworzone 
od n. msc. Wlkp: Olszow, dziś Olszewo, 
pozn., gm. Środa Wielkopolska; Młp: 
Olszowka, dziś Olszówka Nowa i Sta-
ra, kiel., gm. Wodzisław; Maz: Olszewo-
-Borki, ostroł., gm. Olszewo-Borki; Ol-
szewo-Przyborowo, łomż., gm. Rutki; 
Olszewo, łomż., gm. Śniadowo; Krpłn: 
Olszewo, wieś w dawnym powiecie 
święciańskim (za: SEM cz. 3, s. 134); też 
od n. os. Olszewy, Olszowy lub n. msc. 
Olszewo, m. in. w pow. nieszawskim (za: 
NMK s. 284) formantem -ski [74].

Forma żeńska: Jadwiga Olszewska 
1638, LBŁ 1477.

OŁDAKOWSKI: Wincenty Ołdakow-
ski 1869, KAZŁ 197; nazwisko utwo-
rzone od Maz. n. msc. Ołdaki gm. Rze-
kuń, pow. ostroł. (por. NWHS, s. 154) 
formantem -owski [8].

Forma żeńska: Cecylia Ołdakowska 
1864, KAZŁ 98.

OP(EN)ĘCHOWSKI: Ignacy Opę-
chowski 1695, KAŚŁ 156; nazwisko 
utworzone od n. m. Opęchowo ostroł., 
gm. Troszyn; ta od ap. pęch ‘węch’, po-
pąchać ‘obwąchać’ (por. NWHS, s. 154) 
formantem -ski [16].

Forma żeńska: Magdalena Opę-
chowska 1876, WPRŁ 162.

ORŁOWSKI: Piotr Orłowski stelmach 
1593, APŁ zbiór Kapicjana; nazwisko 
utworzone od n. msc. Wlkp: Orłów, 
płoc., gm. Bedlno; Młp: Orłów, krak., 
gm. Wężerów; Maz: Orły, dziś Orły-
-Cesin, skiern., gm. Sochaczew; Orły, 
warsz., gm. Ożarów Mazowiecki (za: 
SEM cz. 3, s. 135); też od n. os. Orzeł 
lub n. msc. Orła w pow. łęczyckim; Orło 
w pow. łomżyńskim; Orłów w pow. kut-
nowskim. miechowskim, inowrocław-
skim; Orłowo w pow. lipnowskim, obor-
nickim, chełmińskim (za: NMK s. 287) 
formantem -ski [38].

Forma żeńska: Teresa Orłowska 
1692, LBŁ 1279.

ORZECHOWSKI: Gotfryd Orzechow-
ski 1796, KACŁ 1813; nazwisko utwo-
rzone od n. msc. Wlkp: Orzeszkowo, 
pozn., gm. Kwilcz; Krpłd: Orzechowce, 
przem., gm. Żurawica (za: SEM cz. 3, 
s. 135); też od n. os. Orzech lub n. msc. 
Orzechów w pow. noworadomskim, 
włodawskim; Orzechowo, m.in. w pow. 
wrzesińskim, toruńskim (za: NMK s. 
287-288) formantem -(ow)ski [31].

Forma żeńska: Zofia Orzechowian-
ka 1696, KAŚŁ 175; Julia Orzechowska 
1834, KAUŁ 28.

ORZEŁEK, ORZOŁEK: Aleksander 
Orzełek 1862, KAZŁ 242; Stanisław 
Orzołek 1863, KAZŁ 150; nazwisko 
utworzone od ap. orzeł (za: SEM cz. 1., 
s. 199) formantem -ek [19]. 

OSIECKI: Jacobus Osieczki f. d. Mo-
gliszowski S Reginalis Maiestatis Bo-
nae reginae Poloniae… de capitaneatu 
Lomzensi, Kolnensi et Visnensi 1555, 
RTA s. 40; nazwisko utworzone od n. 
msc. Wlkp: Osiek, leszcz., gm. Kościan; 
Osieczna, leszcz., miasto; Młp: Osiecza-
ny, krak., gm. Myślenice; Maz: Osiek-P-
niewo, dziś Osiek, płoc., gm. Zawidz (za: 
SEM cz. 3, s. 136) formantem -cki [10].

Forma żeńska: Dorota Osiecka 
1710, LBŁ 1295.

OSTASZEWSKI: Kazimierz Ostaszew-
ski 1863, KAZŁc 169; nazwisko utwo-
rzone od n. msc. Młp: Ostaszów-Chosz-
czow, dziś Choszczów, lub., gm. Kurów 
(za: SEM cz. 3, s. 136) formantem -ski 
[20].

Forma żeńska: Marianna Ostaszew-
ska 1619, LBŁ 1131.

OSTRO(W)SKI: Antoni Ostrowski 
1750, LBŁ 647; nazwisko utworzone 
od n. msc. Wlkp: Ostrow Lednicki, dziś 
Ledogóra, pozn., gm. Łubowo; Młp: 
Ostrów, lub., gm. Kamionka; Krpłd: 
Ostrowiec, Ostrów, przem., gm. Prze-
myśl; Maz: Ostrow, dziś Ostrówek, 
warsz., gm. Karczew (za: SEM cz. 3, s. 
136-137); też od Ostrów w pow. łomż. 
(za: NMK s. 289) formantem -ski [61].

Forma żeńska: Anna Ostrowska 
1616, LBŁ 549.

OSZKINIS: Wincenty Oszkinis wy-
robnik 1873, KAŚŁ 65; nazwisko utwo-
rzone od im. wsł. Onisko, Oniszko (: 
cerk. Onisij, Onisim) (za: SHNO, t. 1., 
s. 275) formantem -is [16].

Kolejne cztery nazwiska mogą 
świadczyć o historii nazwiska Owcza-
rek,  które miało swoje różne postaci, za-
nim przyjęło późniejszy kształt, co był 
wynikiem długiego procesu.

OWCA: Jadwiga Owcza 1635, LBŁ 
1171; nazwisko utworzone od ap. owca 
(za: SEM cz. 1, s. 203).

OWCZAK: Katarzyna Owczak 1680, 
LBŁ 518; nazwisko utworzone najpew-
niej od ap. owca formantem -ak.

OWCZAREK: Zofia Owczarek 1681, 
LBŁ 584; nazwisko utworzone od ap. 
owczarek ‘1. pastuszek do owiec, po-
mocnik pasterza owiec; 2. rasa psa; 3. 
rodzaj tańca’ (za: NMK s. 290) [1].

OWIECZKA: Mateusz Owieczka 
1629, LBŁ 620; nazwisko utworzone od 
ap. owieczka, zdrobnienie od owca (za: 
SEM cz. 1, s. 203).

OŻAROWSKI: Leybka Nisonowicz 
Ożarowski 1827, APŁ z. 169; nazwisko 
utworzone od n. msc. Młp: Ożarów, lub., 
gm. Kamionka (za: SEM cz. 3, s. 138); 
też od n. msc. Ożarki-Olszanka gm. Rut-
ki-Kossaki, Ożary Wielki gm. Rutki-
-Kossaki (por. NWHS, s. 
155) formantem -ski 
[6].

Nabożeństwa majowe  

ku czci Matki Bożej  

z Katedry Łomżyńskiej 

codziennie o 12.00  

w Telewizji Narew oraz  

na www.narew.info
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Za pomocą animacji komputerowej 
twórcy zdradzają sekrety architektury tam-
tejszych wieżowców i zaglądają pod piaski 
rozciągającej się wokół pustyni. Miejscowi 
inżynierzy i geologowie zdradzają, co za-
bezpiecza budynki w Dubaju przed skut-
kami burz piaskowych, a zarazem chroni 

ich mieszkańców przed palącym upałem. 
Ogromny wpływ na przeszłość oraz przy-
szłość miasta mają nadmorskie pola nafto-
we, a także wydmy pobliskiej pustyni.

W Dubaju znajduje się ponad 40 
budowli o wysokości wyższej niż 150 
metrów. W mieście jest ponad 300 wy-

sokościowców (mają ponad 55 metrów 
i więcej niż 18 pięter). Burdż Chalifa 
o wysokości 828 metrów to najwyższy 
budynek świata.

W 2019 roku Dubaj liczył ok. 3,3 mln 
mieszkańców. W 2018 miasto odwiedziło 
16,66 mln turystów z całego świata – był 

czwartym najczęściej odwiedzanym mia-
stem świata po Bangkoku, Londynie i Pa-
ryżu. 

Nagie miasto
Focus TV sobota 20.00

Wielkie i zaskakujące

Nagie miasto

Grace, księżna Monako

W złotej 
klatce

Ten biograficzny film opowiada 
o Grace Kelly (gra ja Nicole Kid-
man), amerykańskiej aktorce i zdo-
bywczyni Oscara. W 1956 r. zostaje 
żoną księcia Rainiera III. Porzuca 
Hollywood i dotychczasowy styl 
życia. Sześć lat później odwiedza ją 
Alfred Hitchcock, który proponuje 
powrót do fabryki snów i zagranie 
głównej roli w filmie „Marnie” za za-
wrotną gażę miliona dolarów. Grace 
musi wybrać pomiędzy życiem, do 
którego tęskni, a zaakceptowaniem 
roli księżnej Monako.

Miała u stóp cały świat, kiedy w jej 
życiu pojawił się on – książę Monako 
Rainier III. Dla niego Grace Kelly po-
rzuciła Hollywood. Od tej pory mia-
ła występować jedynie u boku swe-
go męża na europejskich salonach. 
Sztywna etykieta dworska, ledwie 
skrywana niechęć do nuworyszki zza 
oceanu, intrygi, samotność potęgo-
wana słabą znajomością francuskiego. 
To wszystko nie wpływało dobrze na 
tęskniącą za znajomymi, hollywoodz-
ką swobodą i gwarem aktorkę.

Jej mąż nie lubił opery, a na spek-
taklach zazwyczaj zasypiał. Ponadto, 
miał wybuchowy temperament, a ona 
była ugodowa. Szybko odkryła, że 
książę ma kochanki. Grace była więc 
piekielnie samotna. Dlatego szukała 
pocieszenia, również w kieliszku. 

13 września 1982, mająca 52 lata, 
doznała ataku apopleksji i straciła pa-
nowanie nad pojazdem. Auto runęło 
w przepaść. Podłączono ją do apara-
tury podtrzymującej życie. Następ-
nego dnia o godzinie 22:10 aparatura 
została wyłączona. Księżniczka Stefa-
nia, która z nią jechała, odniosła nie-
wielkie obrażenia.

W ceremonii pogrzebowej uczest-
niczyło czterystu gości. Przybyła 
księżna Walii, Diana, która sama zgi-
nęła w wypadku samochodowym 
piętnaście lat później. Książę Rainier, 
który nie ożenił się ponownie, po 
śmierci w 2005 roku został pochowa-
ny u boku swojej żony.

Grace, księżna Monako
TVP1 niedziela 22.30

Richard Strauss i jego heroiny

Czarodziej 
dźwięków  
z Bawarii

Kompozytor, dyrygent (1864-1949). 
Był mistrzem nowoczesnego instrumen-
talizmu i nowatorskich barw dźwięków. 
Światową sławę zapewniły mu opery 
„Salome“ i „Elektra“. Cieniem na twór-
czości Richarda Straussa kładzie się jego 
ambiwalentny stosunek do hitlerowskiej 
dyktatury.

Któż nie zna tej charakterystycznej 
melodii, którą Stanley Kubrick rozpoczął 
swoją „Odyseję Kosmiczną 2001”? Frazy 
te pochodzą z poematu symfonicznego 
Richarda Straussa „Tako rzecze Zara-
tustra”.

Richard Strauss jest jednym z kompo-
zytorów, którym udało się wyrazić kobie-
ce emocje z największą dokładnością, był 
zafascynowany silnymi i emocjonalnymi 
kobietami. Śpiewaczki identyfikowały się 
ze stworzonymi przez niego bohaterkami 
i uwielbiały wykonywać jego dzieła. In-
spiracją dla kompozytora była jego żona, 
sopranistka Pauline. To dla niej skompo-
nował najpiękniejsze pieśni. Drugą ko-
bietą jego życia była synowa Alice. 

O wielkim kompozytorze opowiada-
ją w filmie wybitne śpiewaczki operowe, 
a jego wnuk Christian Strauss, w willi 
w Garmisch-Partenkirchen, przypomi-
na historie i anegdoty o swoim dziadku, 
pokazuje osobiste przedmioty kompozy-
tora.

Strauss poślubił Pauline de Ahna (sopran)  
w 1894 r. Słynęła z trudnego charakteru 

i ekscentryczności, ale małżeństwo było szczęśliwe, 
była dla niego źródłem inspiracji.  

Zmarła osiem miesięcy po nim w 1950 roku.

Richard Strauss z żoną i synem Franzem w 1910 r. 
Dla żony skomponował najpiękniejsze pieśni,  

w tym słynne „Cztery Ostatnie Pieśni”.

Namalowany przez
Maxa Liebermanna
w 1918 roku
portret Richarda 
Straussa.
Światową sławę 
przyniosły mu opery
„Salome” i „Elektra”.

To była miłość o d pierwszego 
wejrzenia. Kwiecień 1956 
rok. Grace Kelly poślubia  

księcia Rainiera III. 
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W sieci

Zemsta 
Tom (Michael Do-

uglas) jest menedżerem 
w firmie DigiCom, zaj-
mującej się zaawansowa-
nymi technologiami. Jego 
przyszłość zdaje się zapowiadać 
znakomicie. Przedsiębiorstwo ma 
połączyć się z innym, mężczyzna liczy na 
awans. Może objąć stanowisko wiceprezesa. Nieste-
ty, szefem zostaje Meredith Johnson (Demi Moore), 
z którą łączył go niegdyś namiętny romans. Kobieta 
zaprasza go do gabinetu po godzinach pracy, próbu-
je bezskutecznie uwieść. Następnego dnia oskarża 
go o napastowanie. Koledzy z pracy odwracają się 
od niego, nie szczędząc mu słów potępienia. Tom, 
próbując oczyścić się z zarzutów, wpada na trop naj-
większych tajemnic DigiComu.

Pewnie nie wiesz...
Film zarobił w kinach na świecie prawie 220 milio-

nów dolarów, kosztował 55 miliony. 
Film powstał na podstawie powieści Michaela 

Crichtona (autora „Parku Jurajskiego” i serialu „Ostry 
dyżur”). Pisarz sprzedał prawa do sfilmowania swo-
jej powieści za okrągły milion dolarów, zanim jeszcze 
książkę wydano.

W 2002 roku Demi Moore została oskarżona 

o molestowanie seksualne przez zarządcę swojego 
rancza w Idaho, Lawrence'a Bassa, który domagał się 
odszkodowania w wysokości 200 000 dolarów. Sprawa 
ucichła, bo Lawrence okazał się podejrzana postacią, 
mającą na sumieniu sporo grzeszków, ale stawiano 
pytanie: dlaczego taki typ został zatrudniony przez 
aktorkę. 

W sieci
Stopklatka niedziela 21.55

Za horyzontem

Wymarzony 
kawałek ziemi

Film obyczajowy, przygodowy z wątkiem 
miłosnym w tle. Akcja rozgrywa się w latach 90. 
XIX wieku w Ameryce. To tu za chlebem i w po-
szukiwaniu szczęścia trafia para irlandzkich emi-
grantów. 

Głównych bohaterów zagrali hollywoodzcy 
aktorzy Tom Cruise i Nicole Kidman, wówczas 
(1992 r.) także para w życiu prywatnym. Ich mał-
żeństwo zakończyło się w 2001 roku burzliwym 
rozwodem. 

On to Joseph Donnelly, który po śmierci ojca 
traci jedyny majątek, jaki posiada. Jego rodzinny 
dom zostaje spalony za długi przez ludzi magna-
ta ziemskiego, Daniela Christie. Ona, Shannon 
Christie, znudzona życiem w Irlandii córka ma-
gnata, planuje ucieczkę do Ameryki. Szukający 
zemsty Joseph chce zabić Daniela, ale sam zosta-
je ranny. Poznaje wtedy Shannon, która propo-
nuje mu wspólny wyjazd za ocean. 

Wspólne mieszkanie i walka o swoje miej-
sce w Ameryce bardzo zbliża tych dwoje do 

siebie. On zarabia spore pieniądze na wal-
kach bokserskich. Są coraz bliżej marzeń 

o własnej ziemi w Oklahomie. 

Pewnie nie wiesz...
Kiedy Joseph i Shannon wysiada-

ją ze statku w Bostonie, uliczni han-
dlarze sprzedają amerykańskie flagi 
z 48 gwiazdkami. Pod koniec XIX 
wieku na fladze widniały 44 gwiazd-
ki.

W trakcie rekonstrukcji wielkie-
go wyścigu użyto 800 statystów, 400 
koni oraz 200 wozów.

Temple Bar to sieć uliczek z pra-
cowniami artystycznymi, galeriami, 
sklepami, restauracjami, pubami 
i kawiarniami. Zostały zamknięte 
przez filmowców na trzy miesiące, 

aby przystosować je do scen z Molly 
Kay. Firmy dostały odszkodowanie. 

Uliczki są widoczne w filmie bardzo 
krótko.

Za horyzontem
TVP2 sobota 22.40

Life

Calvin z Marsa
To fascynujący, trzymający w nieustannym napięciu thriller science fiction o sześcioosobowej grupie na-

ukowców na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, których misja przekształca się w prawdziwy koszmar, gdy 
odkrywają gwałtownie rozwijającą się, niezwykle inteligentną formę życia, która spowodowała wyginięcie życia 
na Marsie, a teraz zagraża nie tylko załodze, ale życiu na Ziemi.

W próbkach gleby z Marsa znaleziono mały, ale jak najbardziej żyjący organizm, przez badaczy nazwany 
Calvinem. Wszyscy zdają sobie sprawę, że to epokowe odkrycie. Stopniowo Calvin rośnie i, co szokujące dla 
ekipy, wykazuje też oznaki inteligencji! Wkrótce boleśnie przekonuje się o tym jego opiekun Hugh, któremu 
pozaziemska istota wymyka się spod kontroli i opuszcza swe lokum. Okazuje się, że Calvin wcale nie jest tak 
łagodny, jak się wydawało...

Atutem produkcji są wyborne efekty specjalne oraz gwiazdorska obsada. W role głównych bohaterów wcie-
lają się: Jake Gyllenhaal, Rebecca Ferguson i Ryan Reynolds.

Life
Super Polsat piątek 20.00
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Zły duch z krainy baśni zamierza za-
władnąć światem, zagrozić dziecięcym 
snom i zabrać im szczęśliwe wspomnie-
nia. Mogą go powstrzymać tylko strażnicy 
beztroskiego dzieciństwa, z których każdy 
ma nadprzyrodzone talenty. 

To jedna z tych przewrotnych bajek, 
w których zrywa się ze schematami i le-
gendami, a bajkowe czy baśniowe posta-
cie ukazuje w innym świetle. I tak Święty 

Mikołaj to mocarny zawadiaka o wyglą-
dzie fińskiego drwala, Zając Wielkanoc-
ny nie kładzie po sobie uszu, tylko szuka 
okazji do rozróby, Zębowa Wróżka jest 
seksowna, a Jack Mróz cierpi na traumę 

z dzieciństwa. Mamy jeszcze Piaskowego 
Dziadka, który gadać nie potrafi, ale zmie-
nia kształty układając się w coś w rodzaju 
rebusów…

Wymieniona wyżej grupka znana jako 

Strażnicy Marzeń musi zjednoczyć siły, 
aby stawić czoła Mrokowi, który przez 
zawładnięcie dziecięcymi snami i marze-
niami (i zastąpienie ich koszmarami) ma 
zamiar zapanować nad światem…

Strażnicy marzeń
Polsat niedziela 12.00

Strażnicy marzeń

Przeciw Mrokowi

Byli sobie podróżnicy

Nieustraszeni 
odkrywcy

Zaledwie kilka wieków temu Ziemia stanowiła 
dla swoich mieszkańców nieznaną i pełną tajemnic 
przestrzeń. Dzięki tej serii bez wychodzenia z domu 
można znaleźć się w wielu ciekawych zakątkach glo-
bu, przeżyć niesamowite przygody oraz poznać zwy-
czaje ludzi z różnych epok i kultur. To pasjonująca 
opowieść o wielkich odkryciach geograficznych i po-
dróżnikach, którzy tych odkryć dokonali. Dowiemy 
się, kim byli m.in. Aleksander Wielki, Vasco da Gama, 
Amerigo Vespucci, Ferdynand Magellan czy David Li-
vingstone, poznamy trasy ich wędrówek i tereny, które 
odkryli lub podbili.

W pierwszym odcinku będzie mowa o nowych 
możliwościach, jakie stają przed człowiekiem po wy-
nalezieniu koła i żaglowca. Prowadzi to do rozwoju 
cywilizacji, ale także do wojen. Wielcy żeglarze opły-
wają Afrykę, wyruszają za Słupy Herkulesa, a król Ita-
ki – Odyseusz, przez 10 lat tuła się po morzach, prze-
żywając dramatyczne przygody. 

Byli sobie podróżnicy
Nowa TV sobota 8.40, 9.15, 9.45, 10.20, odc. 1-4

Goryl Śnieżek w Barcelonie

Ratunek tylko 
u wróżki

Bohaterem filmu jest wyjątkowy mieszka-
niec ogrodu zoologicznego – jedyny biały goryl 
na świecie. Jego gęste, śnieżne futro wywołuje 
zachwyt ludzi, ale dla innych człekokształtnych 
lokatorów zoo małpiszon-albinos jest źródłem 
wstydu. Odtrącony i wyszydzany przez swo-
ich ziomków, dzielny biały gorylek postanawia 
wyruszyć w sekretną misję do samego serca 
wielkiego miasta, gdzie rezyduje wszechwładna 
wróżka, która jako jedyna może przemienić go 
w zwykłego goryla. Tak rozpoczyna się niezwy-
kła przygoda sprytnej małpki oraz towarzyszą-
cego jej przyjaciela – wesołej czerwonej pandy. 
Ścigani przez kłusowników, wywołają w metro-
polii spore zamieszanie.

Goryl Śnieżek w Barcelonie
Super Polsat sobota 18.25

Asterix Gal

Na pomoc 
magowi

Pierwsza filmowa adaptacja 
komiksu Rene Goscinnego (tekst) 
i Alberta Uderzo (rysunki). Rzy-
mianie podbili już prawie całą Galię. 
Tylko jedna jedyna wioska wciąż 
stawia im opór dzięki nadprzyro-
dzonej sile tajemniczego napoju. 
Daje on nadludzką moc. Centurion 
Rzymian pragnie zająć miejsce 
Cezara, do czego potrzebna mu 
nadludzka moc Galów. Aby poznać 
sekret, wysyła tam swojego szpiega, 
który dowiaduje się o napoju, jed-
nak szybko zostaje zdemaskowany. 
Rzymianie porywają Panoramixa – 
twórcę napoju. Na pomoc druidowi 
rusza Asterix. Gal i mag wymyślają 
sprytny plan.

Asterix Gal
TV Puls2 sobota 18.45,  

niedziela 12.50
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Odbiory paszportów 
już możliwe w Łomży

Od poniedziałku (11 maja) Oddziały Paszportów Pod-
laskiego Urzędu Wojewódzkiego w Łomży, Białym-
stoku, oraz w Suwałkach wznawiają bezpośrednią 
obsługę klientów w zakresie przyjmowania wnio-
sków o wydanie dokumentu paszportowego i odbioru 
paszportu.

Jak poinformował Podlaski Urząd Woje-
wódzki, od poniedziałku wznowiona jest ob-
sługa interesantów w sprawach paszportowych. 
Oddziały Paszportów Podlaskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Łomży, Białymstoku, oraz 
w Suwałkach zaczynają funkcjonować. Trze-
ba pamiętać, iż wizyty umawiane są wyłącznie 
po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu 
terminu. Rezerwacja internetowa pozostaje 
zawieszona. Trzeba pamiętać, iż wizyty uma-
wiane są wyłącznie po wcześniejszym telefo-
nicznym uzgodnieniu terminu. Rezerwacja in-
ternetowa pozostaje zawieszona. 

Numery kontaktowe: 
ŁOMŻA – 86 216 37 04,

BIAŁYSTOK – 85 742 65 91, 
SUWAŁKI – 87 566 41 18. 

Niestawienie się na wizytę o ustalonej go-
dzinie powoduje jej anulowanie i konieczność 
ponownej telefonicznej rejestracji nowej wizy-
ty. 

Osoby składające wnioski o wydanie pasz-
portu muszą posiadać komplet dokumentów 
niezbędnych do załatwienia sprawy, zwłaszcza 
ważny paszport lub dowód osobisty (nie do-
tyczy dzieci) oraz opłatę paszportową. Wnieść 
ją można kartą płatniczą w oddziale lub prze-
lewem, ponosząc związane z tym koszty, na 
rachunek: Wydział Finansów i Budżetu Pod-
laskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymsto-
ku 94101010490000392231000000 tytułem 
„opłaty paszportowej”.

Co ważne, dzieci do piątego roku życia 
nie muszą być obecne przy składaniu wnio-
sku o wydanie paszportu. Również do odbioru 
paszportu dla dziecka (do 18. roku życia) ko-
nieczna jest wizyta wyłącznie jednego z rodzi-
ców bądź opiekunów prawnych dziecka. 

Obsługa klienta odbywać się ma z zacho-
waniem wymogów sanitarnych oraz zapewnie-
niem bezpieczeństwa klientów i pracowników. 
Niezbędne będzie również zachowanie dwu-
metrowych odstępów między osobami, a także 
obecność w masce oraz w rękawiczkach. Zdję-
cie maski i rękawiczki nastąpi wyłącznie na żą-
danie pracownika w celu identyfikacji i pobra-
nia odcisków linii papilarnych.

Dzięki współpracy Urzędu Miejskiego 
w Jedwabnem oraz Stowarzyszenia Miło-
śników ZiemiJedwabieńskiej w miejsco-
wości powstanie pierwszy mural. Istnieją-
ce od niedawna stowarzyszenie, działające 

na terenie gminy Jedwabne otrzymało do-
finansowanie z Urzędu Marszałkowskie-
go Województwa Podlaskiego na projekt 
pn. „Mural –Sowieckie deportacje na 
wschód”. - Symbolizować ma on masowe 

wywózki na Syberię, które dotknęły około 
500 mieszkańców naszej gminy - czytamy 
w komunikacie gminy.

Wykonawcą muralu będzie Rafał Wła-
dysław Roskowiński – polski artysta, dok-

tor sztuk pięknych,malarz muralista, zało-
życiel Gdańskiej Szkoły Muralu. 

Mural w całej okazałości będziemy mogli 
zobaczyć już pod koniec wakacji. Koszty w ca-
łości pokryte zostaną z kwoty dofinansowania.

Pierwszy mural „Sowieckie deportacje na wschód” powstanie w Jedwabnem

Po ponad 3 latach niespodziewanie, z funkcji 
dyrektora Biebrzańskiego Parku Narodowego 
został odwołany Andrzej Grygoruk. Jak przy-
znaje w rozmowie z Gazeta.pl - Nie podano 
żadnych powodów. 

Andrzej Grygoruk, decyzję o od-
wołaniu ze stanowiska dyrektora Bie-
brzańskiego Parku Narodowego otrzy-
mał w środowe popołudnie. Odebrał ją 
w sekretariacie Ministerstwa Środowi-
ska. Dotychczasowy szef BPN formal-
nie będzie pracował jescze trzy miesiące. 
Formalnie, gdyż został zwolniony z obo-
wiązku świadczenia pracy.

Jak donosi Polska Agencja Prasowa 
decyzja o odwołaniu ze stanowiska dy-
rektora Biebrzańskiego Parku Narodo-
wego została podjęta m.in. po analizie 
wyników zleconego audytu przeciwpo-
żarowego.

- Decyzja o odwołaniu pana Andrze-
ja Grygoruka ze stanowiska dyrektora 
Biebrzańskiego Parku Narodowego zo-

stała podjęta po szczegółowej analizie 
wyników kontroli i audytu przeciwpo-
żarowego zleconego przez Ministerstwo 
Środowiska oraz przekrojowej ocenie 
działalności zarządczej - poinformo-
wał rzecznik resortu środowiska Michał 
Gzowski.

Jednak jak podaje Gazeta.pl Dyrek-
tor Biebrzańskiego Parku Narodowe-
go oficjalnie nie otrzymał uzasadnienia 
i nie wie co jest przyczyną tej decyzji.

Na stanowisko dyrektora Biebrzań-
skiego Parku Narodowego Andrzej 
Grygoruk został powołany w paździer-
niku 2006 roku. W BPN pracował od 
2000 roku. Wcześniej pracował w Nar-
wiańskim Parku Krajobrazowym, a po-
tem Narodowym. W sumie, w ochronie 
przyrody pracuje ponad 30 lat.

Minister środowiska wyznaczył już 
pełniącego obowiązki dyrektora parku. 
Będzie to Mariusz Siłakowski. Dotych-
czas był on  zastępcą Andrzeja Grygo-
ruka. 

Andrzej Grygoruk odwołany  
z funkcji dyrektora BPN

ARiMR otwiera 
swoje placówki 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rol-
nictwa od 18 maja będzie sukcesywnie otwie-
rała swoje placówki dla rolników. W pierwszej 
kolejności będą to biura 
powiatowe i wybrane biura 
w oddziałach regionalnych. 
Od poniedziałku na miejscu 
rolnicy mogą załatwić sprawy związane z re-
jestracją zwierząt, wnioskami inwestycyjny-
mi czy sprawy dotyczące działań premiowych.

W związku z wprowadzeniem w Pol-
sce stanu epidemii, od 16 marca 2020 r. 
ograniczona została możliwość bezpo-
średniego kontaktu z klientem w biurach 
powiatowych, oddziałach regionalnych 
i centrali ARiMR. Mimo wprowadzenia 
obostrzeń Agencja realizowała swoje za-
dania na bieżąco.

Sprawna obsługa jest możliwa m.in. 
dzięki realizowanej w ARiMR strategii 
Agencja 4.0. 

Dzięki systematycznej cyfryzacji 
procesów i wdrażaniu nowych techno-

logii, beneficjenci otrzymali do dyspo-
zycji kilka narzędzi pozwalających na 
załatwienie sprawy przez internet,

m. in. aplikację eWniosekPlus, por-
tal IRZplus. Wdrażanie strategii cyfry-
zacji ARiMR nie tylko zapewniło re-
alizację zadań w sytuacji kryzysowej, 

ale na co dzień znacz-
nie skraca proces obsłu-
gi składanych wniosków 
o dopłaty bezpośrednie 

i obszarowe, a co za tym idzie przyspie-
sza wydanie decyzji i wypłatę wniosko-
wanego wsparcia.

Po okresie zamrożenia wywołanym 
stanem epidemii, ARiMR częściowo 
otwiera biura powiatowe i oddziały re-
gionalne. 

– Chcemy, by jak najszybciej nasze 
placówki były znów otwarte dla rolni-
ków – mówi Tomasz Nowakowski, Pre-
zes Agencji Restrukturyzacji i Moderni-
zacji Rolnictwa. – Chcemy, żeby było to 
wprowadzone w sposób maksymalnie 
bezpieczny zarówno dla pracowników 
Agencji, jak również dla naszych bene-
ficjentów – dodaje.

Już 18 maja zostały otwarte biura po-
wiatowe. 

- Najpierw chcemy umożliwić rolni-
kom załatwienie spraw paszportowych 
i zgłoszeń zwierzęcych, bo docierały do 
nas informacje, że to sprawiało rolni-
kom, w związku z obostrzeniami wywo-
łanymi epidemią, największe trudności 
- mówi Tomasz Nowakowski.

Od poniedziałku w standardowym 
trybie działają także Biura Wsparcia 
Inwestycyjnego i Biura Działań Pre-
miowych w oddziałach regionalnych. 
Sprawy można załatwiać stosując się 
do obowiązujących zasad bezpieczeń-
stwa.

Utrzymana zostaje możliwość zło-
żenia dokumentów za pośrednictwem 
wrzutni, które znajdują się przy placów-
kach ARiMR.

Kolejnym etapem odmrażania bę-
dzie możliwość uzyskania pomocy tech-
nicznej w biurach powiatowych przy 
wypełnianiu wniosków o dopłaty bez-
pośrednie i obszarowe.

O zmianach ARiMR będzie infor-
mowała na bieżąco.
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– Zrównoważony rozwój jest central-
nym dążeniem wielu rządów, instytu-
cji gospodarczych i naukowych. Coraz 
bardziej uświadamiamy sobie, że 
nasza więź z przyrodą, dbałość o nią, 
są po prostu priorytetowe – mówi 
dr Monika Surawska, psycholożka 
z PWSIiP w Łomży, która jest uczelnia-
nym koordynatorem międzynarodo-
wego projektu „System wspomagania 
decyzji dla wdrożenia celów zrów-
noważonego rozwoju na obszarach 
chronionych”. 

Państwowa Wyższa Szkoła 
Informatyki i Przedsiębiorczo-
ści w Łomży oraz Narwiański 
Park Narodowy w Kurowie, są 
dwiema z wielu europejskich in-
stytucji, które będą współtwo-
rzyć tłumaczoną na pięć języków 
platformę edukacyjną skiero-
waną do decydentów, rolników, 
gospodarstw agroturystycznych, 
przedsiębiorców, instytucji i or-
ganizacji pozarządowych. 

W projekt zaangażowanych 
jest pięć państw: Niemcy, Hisz-
pania, Rumunia, Litwa, Polska, 
które tworzą konsorcjum SD-
Gimp. Ma ono wypełnić lukę 
pomiędzy teorią i praktyką, po-
przez stworzenie długofalowych 
rekomendacji na rzecz obsza-
rów chronionych przyrodniczo 
(parków narodowych, parków 
przyrodniczych, biosfer). Cho-
dzi o to, aby kapitał przyrodni-
czy tych miejsc, ich indywidu-
alna specyfika,  były systemowo 
chronione. Aby móc wdrożyć 
odpowiednie wytyczne naukow-
cy z osobami zarządzającymi ob-
szarami chronionymi wymode-
lują wspólny przekaz edukacyjny. 
Zostanie on udostępniony na 
wirtualnej i powszechnie dostęp-

nej  platformie, za której przygo-
towanie techniczne odpowiada 
litewska strona. 

W skład konsorcjum we-
szło siedem instytucji czoło-
wych (trzy niemieckie – Das 
Institut für ländliche Struktur-
forschung (jako lider projektu), 
Das  UNESCO Biosphärenre-
servat  Bliesgau, Foderation der 
Naturund  Nationalparke Euro-
pas; jedna hiszpańska - Asocia-
cion para el Desarrollo Rural del 
Litoral de la Janda;  jedna rumuń-
ska - Comunitatea Pentru Invan-
tarea Permanenta; jedna litewska 
- Baltijos Edukacinių Techno-
logijų Institutas; jedna polska – 
Państwowa Wyższa Szkoła Infor-
matyki i Przedsiębiorczości) oraz 
stowarzyszeni partnerzy będący 
parkami narodowymi, parkami 

krajobrazowymi lub też parkami 
chroniącymi biosferę. 

– Od lat współpracujemy 
z wieloma instytucjami zagra-
nicznymi na polu nauki, dydak-
tyki i praktyki społeczno-gospo-
darczej. Umiędzynarodowienie 
nauki jest kluczem do rozwiąza-
nia wielu dylematów współcze-
snych społeczeństw, także tych 
związanych z degradacją środo-
wiska naturalnego – mówi dr 
hab. Sylwia Chojnowska, Prorek-
tor ds. Nauki i Współpracy z Za-
granicą PWSIiP w Łomży. 

Do partnerstwa w projek-
cie łomżyńska uczelnia zaprosi-
ła Narwiański Park Narodowy 
w Kurowie, który jest perłą pół-
nocno-wschodniej Polski, obej-
muje cenny przyrodniczo obszar 
rozlewisk i bagien górnej Narwi. 

– Do lat 60-tych dwudziestego 
wieku ten piękny obszar tworzo-
ny i chroniony byłe ręką stwórcy 
i ciężką pracą okolicznych rolni-
ków, był efektem ekstensywnej 
gospodarki, dziesięcioleci natu-
ralnego wykaszania i wypasania 
łąk. Ludzie współtworzyli bio-
różnorodność Doliny Narwi. 
Ten proces się załamał, krowy 
zniknęły z polskiego pejzażu, łąki 
zarastają trzcinami i krzakami. 
Ekonomicznie nieopłacalne jest 
ich wykaszanie. Obecnie samo-
dzielnie wykaszamy ponad ty-
siąc hektarów trzcin. Zachęcamy 
do tego rolników, są też specjalne 
programy rolno-środowiskowe. 
Świadomość ekologiczna rolni-
ków jest naprawdę wysoka, ale 
umiejętność tradycyjnego wyka-
szania mokradeł kosą posiadają 

tylko starsi gospodarze, którzy 
mawiają, że „kombajn to i pro-
fesor obsłuży, ale do kosy trzeba 
specjalisty…” – mówi Ryszard 
Modzelewski, od 15 lat dyrektor 
Narwiańskiego Parku Narodo-
wego.

A to właśnie naturalne wyka-
szanie łąk i rozlewisk sprawia, że 
powstają lęgowiska dla ptactwa 
wodno-błotnego, w tym błotni-
ka stawowego, który znajduje się 
w herbie Narwiańskiego Parku 
Narodowego. 

Sam park zlokalizowany jest 
przede wszystkim na gruntach 
prywatnych, ze sporym rozdrob-
nieniem struktury własności. – 
To kilkanaście tysięcy drobnych 
działek, które układają się w po-
przek Doliny Narwi, z czego ok 
65% stanowi własność prywat-
na. Prowadzenie ochrony w ta-
kich warunkach jest utrudnione. 
Dlatego staramy się wykupo-
wać poszczególne grunty. Do-
tychczas wykupiliśmy ok. tysią-
ca hektarów nieużytków. Ważna 
jest edukacja i spójny przekaz do 
właścicieli działek, do polityków, 
żebyśmy lepiej rozumieli specyfi-
kę przyrody i dbali o nasze dzie-
dzictwo przyrodnicze, byśmy 
mogli oddać następnym pokole-
niom to, co od nich wypożyczyli-
śmy – podkreśla Ryszard Modze-
lewski.

Projekt  „System wspomaga-
nia decyzji dla wdrożenia celów 
zrównoważonego rozwoju na ob-
szarach chronionych” realizowa-
ny jest w ramach programu ERA-
SMUS+. Jego wartość opiewa na 
kwotę  261 259,00 Euro, z czego 
28  857,00 Euro przeznaczonych 
jest na działania polskiej strony. 

Nie dajmy się 
zwariować 

Sytuacja w jakiej się znaleźliśmy jest 
trudna dla wszystkich. Sam fakt, że 
nie możemy wychodzić z domu i przez 
długie godziny jesteśmy zmuszeni 
do przebywania w zamkniętych po-
mieszczeniach, przy obecnej pogo-
dzie już jest przygnębiający. 

A tu codziennie każdego 
ucznia czeka duża dawka edu-
kacji. Ale przecież nie samą na-
uką człowiek żyje... Żeby uatrak-
cyjnić uczniom pobyt w domu, 
kreatywni nauczyciele SP nr 2 
w Łomży, zorganizowali dla nich  
Szkolny Konkurs Fotograficz-
ny pt.: „NIE DAJMY SIĘ ZWA-
RIOWAĆ. OBŁOŻONY KSIĄ-
ŻEK KUPĄ… – JAK SIĘ UCZĘ 
PODCZAS KWARANTAN-
NY?”

Chętni do wzięcia udziału 
w konkursie uczniowie, musie-
li wykazać się pomysłowością 
i poczuciem humoru. W zabaw-

ny sposób mieli przedstawić swo-
je pomysły na domową edukację. 
Okazało się, że konkurs był strza-
łem w „dziesiątkę”. Mimo krót-

kiego terminu fascynaci fotogra-
fii zabrali się do twórczej pracy. 
Większość z nich udowodniła, 
że są kreatywni, a ich pomysły – 
oryginalne.

Komisja konkursowa po wni-
kliwej analizie prac, biorąc pod 
uwagę walory merytoryczne, ar-
tystyczne i estetyczne, nagrodziła 
i wyróżniła:

KATEGORIA:
- ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY
I miejsce – nie przyznano
II miejsce - Abubakar Barry
III miejsce – nie przyznano
Wyróżnienia: nie przyznano

- KLASY I-III
I miejsce - Maja Grajko, Oliwier 
Kosiński
II miejsce - Tobiasz Marcińczyk, 
Mohamed Barry
III miejsce - Aset Khumaidova
Wyróżnienia: Natalia Ostrowska, 

Maja Welszyng, Kacper 
Kopańczyk 

- KLASY IV-VIII
I miejsce - Magdalena Duchnowska, 
Julia Dąbrowska 
II miejsce - Wiktoria Małachwiej, 
Oliwia Borawska
III miejsce - Szymon Świderski
Wyróżnienia: Oliwier Siedler, Jakub 
Świderski, Sebastian Rogowski

Ponadto komisja postanowiła 
przyznać:
NAGRODĘ ZA PIERWSZE 
NADESŁANE ZDJĘCIE NA KONKURS
- Magdalena Duchnowska
NAGRODY w KATEGORII - PRZY 
NAUCE TEŻ JEST CHWILA, 
DLA MOJEGO PUPILA (trzy 
równorzędne)
- Aset Khumaidova, Magdalena 
Duchnowska, Julia Dąbrowska 
Gratulujemy wszystkim 
nagrodzonym!!!

PWSIiP w międzynarodowym projekcie 
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Od 21.04.2020 r. w Tygodniku Narew publiku-
jemy fragmenty tomu 3 „Meandrów losu”. Au-
torem jest Zenon Krajewski. Akcja w tym tomie 
dzieje się w ciągu kilkunastu dni po ataku Nie-
miec na Sowiety w 1941 r. i dotyczy początków 
Holocaustu na naszych ziemiach. To zdaniem 
autora najważniejszy tom w całym jego cyklu 
powieściowym.

Rutki to miejscowość o kilometr odda-
lona od głównego traktu z Warszawy przez 
Białystok do Wilna, Rygi, Tallina i Peters-
burga. Ponoć ten trakt wyznaczył sam car, 
kreśląc linię na mapie, za nic sobie ma-
jąc warunki naturalne w terenie. Budowa 
traktu, przeprowadzonego też przez mo-
kradła, kosztowała więc wiele istnień ludz-
kich. Nie inaczej było z linią żelazną z War-
szawy do Petersburga, przebiegającą kilka 
ładnych kilometrów na południe. 

Najbliższe Rutek większe miasto to 
Zambrów, leżące właśnie przy osławio-
nym trakcie. Same Rutki też posiadały 
prawa miejskie. Uzyskały je za panowania 
ostatniego króla Polski, Stanisława Augu-
sta Poniatowskiego, a straciły w kilka lat 
po upadku Rzeczypospolitej Obojga Na-
rodów.

Na miejskość Rutek wskazywało ist-
nienie obszernego rynku i układ ulic od 
niego odchodzących. Od kilku stuleci 
mieszkało w tej miejscowości sporo moj-
żeszowych wyznawców. Na półtora tysią-
ca mieszkańców w chwili wybuchu wojny 
polsko-niemieckiej w tysiąc dziewięćset 
trzydziestym dziewiątym roku niemal po-
łowę populacji stanowili Żydzi, zajmują-
cy się głównie rzemiosłem i usługami, ale 
również wielu było rolników, podobnie 
jak Polacy, mozolnie pracujących na roli. 
Późniejsza okupacja sowiecka nie zmie-
niła stosunków narodowościowych w tej 
miejscowości.

W Rutkach, gdzie na początku tysiąc 
dziewięćset czterdziestego roku osiedliło 
się dwóch starszych synów Samuela Wier-
nika, gwałtowny zwrot polityczny, jakim 
był atak Niemiec na Związek Sowiecki 
kilkuset zamieszkałych tu mojżeszowych 
przyjęło ze strachem i uzasadnionymi oba-
wami. Starszyzna społeczności żydowskiej 
jeszcze przed południem zebrała się w swo-
jej bożnicy znajdującej się w centrum mia-
steczka, powyżej północnej pierzei placu 
targowego, aby modlić się do Pana, a także  
naradzić się co przedsięwziąć w tak rady-
kalnie zmienionej sytuacji. 

W samo południe tuż obok, w oka-
załym kościele, zamykającym zachodnią 
stronę rynku, rozpoczęła się suma, jak 
zwykle najbardziej tłumnie uczęszczana 
przez Polaków. 

Fakt zgromadzenia się większości pol-
skich mieszkańców Rutek i okolic wy-
korzystało kilku narodowców, którzy od 
strony ulicy Szkolnej podjechali konno 
pod bożnicę. Dzięki swoim informatorom 

dobrze wiedzieli, że najważniejsi przedsta-
wiciele żydowskiej społeczności zebrali się 
w swojej synagodze. Postanowili więc wy-
korzystać ucieczkę Sowietów przed nad-
ciągającym Wehrmachtem i brak jakiej-
kolwiek władzy w miasteczku, aby w łatwy 
sposób obłowić się na najbogatszych miej-
scowych Żydach.

Jeden z napastników, mężczyzna jesz-
cze dosyć młody, ale pewnie już po trzy-
dziestce, otworzył drzwi bożnicy i stając 
w nich krzyknął głośno:

- Wychodzić stąd, ale to już!
Zgromadzeni wewnątrz Żydzi zamarli 

ze zgrozy. Nikt się nie ruszył. Wszystkich 
zebranych ogarnęło przerażenie.

- Nie będę dziesięć razy powtarzał. 
Natychmiast wychodzić! – wycedził po-
naglająco napastnik. – Mam użyć broni?

Pierwszy podniósł się i skierował do 
wyjścia Izrael Lewiński, będący przy-
wódcą społeczności żydowskiej w Rut-
kach. W ślad za nim po kolei wyszli inni 
mężczyźni. Wszyscy byli ubrani w letnie, 
lekkie chałaty, bo dzień był ciepły, a jed-
nocześnie wyjątkowy w swej grozie. Na-
tychmiast zostali otoczeni przez resztę 
konnych.

- Uformować dwuszereg i idziemy – 
zarządził ich przywódca.

- Dokąd, panie? – zdecydował się 
nieśmiało spytać Lewiński, podczas gdy 
wszyscy Żydzi, wystraszeni, potulnie 
wykonali polecenie.

- Na spacer. Niedaleko, nie bójta się 
– odpowiedział.

- Ale o co chodzi? – Lewiński zdecy-
dował się zadać następne pytanie. Inni 
Żydzi stali niepewnie obok, nie na żarty 
wystraszeni.

- Musztry będziemy was uczyć. 
Niemcy się zbliżają, to musicie umieć 
się bronić – zarechotał herszt bandy, 
a inni napastnicy jemu zawtórowa-
li. Większość z nich miała broń palną, 
a niektórzy białą. – Za mną marsz – za-
komenderował i wyjechał przed szereg. – 
No, ruszać się.

Lewiński stanął na czele pośpiesznie 
utworzonego dwuszeregu. Po jego bokach 
ustawiło się po dwóch napastników, 
a z tyłu jeszcze jeden, zamykający prowi-
zoryczny pochód. Napastników było sze-
ściu, Żydów – dziewięciu.

Ruszyli. Z okien pobliskich domów 
oglądało ten spektakl wiele żydowskich, 
ale też i polskich głów. Nikt jednak nie 
wychylił nosa poza swoje opłotki. Z bu-
dynku pobliskiej szkoły wybiegł jednak 
jej kierownik, machając rękoma i krzy-
cząc coś. 

Zwrócił uwagę napastników swoim za-
chowaniem. Poczekali aż dobiegnie, chcąc 
usłyszeć co ten ogólnie szanowany w Rut-
kach nauczyciel ma do powiedzenia.

- Zostawcie ich! – zażądał stanowczo, 
gdy znalazł się obok nich.

- Niby dlaczego? – spytał jeden z na-
pastników.

- Bo nic wam nie zrobili. Dlatego – od-
powiedział twardo, wzburzony.

- Skąd wiesz, belfrze, co Żydzi nam zro-
bili albo nie zrobili? – spytał pogardliwym 
tonem przywódca bandy.

- Oni z pewnością wam nic nie zrobi-
li. Zostawcie ich w spokoju! – zażądał raz 
jeszcze.

- Odejdź, człowieku, pókim dobry. 
Znalazł się obrońca uciśnionych – skwi-
tował szyderczo ten sam mężczyzna. – 
Chyba, że chcesz zostać na tej ulicy z kul-
ką w głowie – dodał, znacząco podnosząc 
swoją broń.

Dwóch mężczyzn podjechało do od-
ważnego, aczkolwiek niezbyt rozważnego 
kierownika miejscowej szkoły, powalając 
go na ziemię, podczas gdy inni napastnicy 
poprowadzili mojżeszowych najpierw uli-
cą Szkolną, potem 11 Listopada, a w koń-
cu Cmentarną i drogą ku oddalonemu 
półtora kilometra zagajnikowi w Rutkach 
– Nowinach.

Żydzi, coraz bardziej wystraszeni, 
zwolnili, ciągnąc się niemal noga za nogą. 
Nie mniej, niż reszta mężczyzn, przestra-
szony Lewiński, aby podtrzymać swoich 
przyjaciół na duchu, zaintonował: „Któ-
rzy ufają w Panu, są jak góra Syjon, niepo-
ruszona, trwająca wiecznie”. Natychmiast 
dołączyli inni, odpowiadając mu: „Jak wo-
koło Jeruzalem są góry, tak Pan wokoło 
ludu swego, teraz i na wieki”.

- Milczeć – wykrzyknął prowadzący 
pochód napastnik. Lewiński jednak go nie 
słuchał.

- „Siło moja, Ciebie wyglądam…” – za-
intonował.

- „…albowiem Ty, Boże, moją twier-
dzą jesteś” – dopowiedzieli natychmiast 
za niego inni uprowadzeni. W odpowiedzi 
na znak prowadzącego napastnicy zesko-
czyli z koni i czym kto miał zaczęli okładać 
po plecach mojżeszowych.

- Szybciej, mośki! Nie czas na modły 
– krzyknął, odwracając głowę, przywódca 
bandy. 

Zbliżali się do nowińskiego zagajni-
ka. Lewiński za wszelką cenę chciał pod-
trzymać ducha w sercu uprowadzonych. 
Znów zaintonował recytację:

- „Pan jest moc moja i tarcza moja”.
- Stać! Żadna tarcza was nie obroni, je-

śli nie będziecie mnie słuchać – wpadł mu 
w słowo herszt bandy. 

 Konwój dotarł w końcu do ściany lasu.
- Ustawić ich na rozwałkę – polecił na-

pastnikom ich przywódca. 
Na wpół żywi ze strachu Żydzi rzuci-

li mu się do nóg, aby błagać go o zacho-
wanie ich życia. Ten, nie namyślając się 
wiele, wystrzelił dwukrotnie w powietrze 
na ostrzeżenie. Żydzi zamarli. Po chwili 

potulnie dali się już ustawić w szeregu 
na skraju lasu, otoczeni z każdej strony 
przez bandytów. 

Przemówił do nich herszt bandy.
- Nic się wam nie stanie jak oddacie 

nam wszystko, co macie wartościowego 
przy sobie.

- Ale my nie mamy nic takiego – zde-
cydował się odpowiedzieć jeden z Ży-
dów.

- Albo oddacie, co macie dobrowol-
nie, albo przyjdziemy do waszych do-
mów. Wtedy będzie gorzej dla was i dla 
waszych rodzin.

Żydzi uparcie milczeli.
- Niemcy są jeszcze daleko. Zdążymy 

przyjść do was. Nikt i nic was nie obroni.
Wtem od strony traktu zaczął wzma-

gać się hałas pojazdów, które bezzwłocz-
nie rozpoczęły ostrzał. Żydzi rzucili się na 
ziemię. Ich prześladowcy szybko wsko-
czyli na konie.

- Szwaby tu walą, na miłość boską! 
Spierdalajmy do lasu! – ryknął do nich 
herszt, zacinając konia i kierując go na le-
śną dróżkę. W ślad za nim skoczyli inni, 
znikając w zagajniku.

W chwilę potem kilkoma łazikami 
podjechali Niemcy i widząc leżących na 
dróżce Żydów, zatrzymali się zdumieni.

- Polnische Banditen. Sie haben sich 
im Wald versteckt! – krzyknął Lewiński, 
wskazując ręką kierunek, co sprawiło, że 
Niemcy,  widząc podnoszących się i otrze-
pujących z trawy Żydów, już po chwili za-
śmiewali się do łez. 

- Verdammter Mist! Sie sind weg! – 
oficer machnął ręką. 

Niemieckie pojazdy natychmiast za-
wróciły do traktu. Żydzi zostali sami. Mo-
gli już bez przeszkód wrócić do swoich 
domów w Rutkach. I tak to na samym po-
czątku wojny z Sowietami Wehrmacht od-
bił Żydów z rąk polskich rzezimieszków. 
Ta niezwykłość sytuacji  rozśmieszyła nie-
mieckich żołnierzy. Żydzi odetchnęli z ulgą. 

„Może z tymi Niemcami nie będzie 
wcale źle” - pomyślał Lewiński. „To w koń-
cu kulturalni ludzie. Pewnie można się bę-
dzie z nimi dogadać”.

literatura

Meandry Losu

Więzy śmierciZenon 
Krajewski
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Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polity-
ki Społecznej zatwierdziło listę ofert 
na utworzenie nowych placówek dla 
seniorów i dofinansowanie już istnie-
jących w województwie podlaskim 
w 2020 roku. W ramach rządowego 
programu „Senior plus”, ponad 2 mln 
zł przeznaczone zostanie dla 27 pod-
laskich gmin, z czego blisko 300 tys. zł 
trafi do Łomży i Piątnicy.

Program „Senior plus” adre-
sowany jest do osób nieaktyw-
nych zawodowo w wieku powy-
żej 60 roku życia. Jego głównym 
celem jest aktywizacja osób star-
szych. W ramach programu, sa-
morządy otrzymać mogą do-
finansowanie na utworzenie, 
przebudowę, remont czy wy-
posażenie, a także zapewnienie 
funkcjonowania istniejących już 
placówek.

- Mimo panującej pande-
mii nie rezygnujemy z naszych 
kluczowych programów, w tym 
z najbardziej priorytetowego, ja-
kim jest „Senior plus”. Urucha-
miamy środki dla samorządów, 

ponieważ zależy nam na tym, aby 
powstało w Polsce jeszcze więcej 
miejsc, w których seniorzy mogą 
się spotykać ze sobą i realizować 
swoje pasje – podkreśla Marlena 
Maląg, szefowa resortu rodziny, 
pracy i polityki społecznej.

W ramach programu, w wo-
jewództwie podlaskim przyzna-
no 1 571 574,29 zł na utworze-
nie nowych placówek oraz 792 
595,20 zł na utrzymanie tako-
wych miejsc. Warto zaznaczyć, 
iż do gminy Łomża oraz gminy 
Piątnica trafi blisko 300 tys. zł na 
wskazane podmioty.

- Jestem zadowolony z tego, 
że ta rządowa inicjatywa, która 
się rozwija od 2015 roku, cieszy 
się tak dużą popularnością na te-
renie naszego województwa i ca-
łego kraju. Nic dziwnego skoro 
trafia w potrzeby społeczne, któ-
re widzą samorządy. Cieszę się, 
że tych klubów stale nam przyby-
wa, szczególnie na terenach wiej-
skich – przyznaje Bohdan Pasz-
kowski, wojewoda podlaski.

W 2020 roku w ramach pro-
gramu „Senior plus” w woje-
wództwie podlaskim samorządy 
złożyły 32 oferty. Ministerstwo 
Rodziny, Pracy i Polityki Spo-
łecznej zatwierdziło wszystkie 
wnioski, które wcześniej zostały 
zarekomendowane przez woje-
wodę podlaskiego do dalszego 
postępowania konkursowego.

Ze wszystkich ofert, 12 było 
na utworzenie lub wyposażenie 
placówek, natomiast 20 na za-
pewnienie funkcjonowania już 
istniejących miejsc. Dwie ofer-
ty nie spełniły wymagań for-
malnych, a trzy samorządy zre-
zygnowały z realizacji zadań 
i ostatecznie przyznano dofinan-
sowanie 27 beneficjentom. 

Poniżej zamieszczamy peł-
ną listę wszystkich gmin z woje-
wództwa podlaskiego. 

Zapewnienie funkcjonowania 
placówkom  
• Gmina Łomża - 216 tys. zł
• Gmina Piątnica - 72 tys. zł

• Gmina Nowogród - 54 tys. zł
• Gmina Turośń Kościelna - 14 
040,00 zł
• Miasto Suwałki - 30 tys. zł 
• Gmina Jedwabne - 19 192,00 zł 
• Gmina Grabowo - 36 349,20 zł 
• Gmina Radziłów - 15 880,00 zł  
• Gmina Zambrów - 31 030,00 zł 
• Gmina Perlejewo - 14 664,00 zł 
• Gmina Łapy - 126 tys. zł 
• Gmina Siemiatycze (Krupice) - 
21 532,00 zł 
• Gmina Siemiatycze (Rogawka) 
- 14 876,00 zł 
• Gmina Siemiatycze (Baciki 
Dalsze) - 18 232,00 zł 
• Gmina Supraśl - 20 tys. zł 
• Gmina Grodzisk - 20 tys. zł

Utworzenie i/lub wyposażenie 
placówki 
• Gmina Milejczyce - 150 tys. zł
• Gmina Mielnik - 150 tys. zł 
• Gmina Perlejewo - 150 tys. zł 
• Gmina Ciechanowiec - 121 
036, 00 zł 
• Gmina Łapy - 150 tys. zł 
• Gmina Zambrów - 25 tys. zł 

• Gmina Goniądz - 75 924,00 zł 
• Gmina Siemiatycze - 149 
616,00 zł 
• Gmina Boćki - 150 tys. zł 
• Gmina Tykocin - 150 tys. zł 
• Gmina Wizna - 149 998,29 zł 

W latach 2015 - 2019 w woje-
wództwie podlaskim samorządy, 
dzięki programowi Senior plus, 
utworzyły 35 placówek dla osób 
starszych. Natomiast w całym 
kraju powstało 735 takich miejsc.

Jak informuje Ministerstwo 
Rodziny, Pracy i Polityki Spo-
łecznej, samorządy oferty na 
otrzymanie dofinansowania 
z programu Senior plus składać 
mogą do 21 maja. Wnioski obej-
mują zarówno utworzenie i/
lub wyposażenie placówek jak 
i ich utrzymanie, jednakże w tym 
przypadku tylko tych miejsc, któ-
re powstały z rządowego progra-
mu w latach 2015 – 2019. Wy-
sokość środków planowana na 
utworzenie Dziennych Domów 
„Senior plus”, utworzenie klubów 
oraz na zapewnienie funkcjono-
wania już istniejących placówek 
w skali kraju wynosi 16,5 mln zł.

Zarząd województwa podlaskiego postanowił 
przeznaczyć 3 541 364 zł na cyfryzację w czasie 
pandemii SARS-CoV-2. Pieniądze pochodzą z Re-
gionalnego Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Podlaskiego. Do dwudziestu podlaskich 
szkół trafią pracownie mobilne, laptopy, roboty 
edukacyjne czy zestawy do prezentacji. Wszyst-
ko to w ramach pilotażowego projektu podno-
szącego kompetencje cyfrowe mieszkańców re-
gionu. Zostaną również zorganizowane zajęcia 
dla uczniów, a nauczyciele przejdą odpowiednie 
szkolenia. 

W ramach Regionalnego Programu 
Województwa Podlaskiego, ponad 3,5 
mln zł przeznaczone zostaną na cyfryzację 
w dobie pandemii koronawirusa w Polsce. 
Dzięki temu, dwadzieścia szkół w regio-
nie zaopatrzone zostaną m.in. w pracow-
nie mobilne, laptopy, roboty edukacyjne 
czy zestawy do prezentacji. Projekt służyć 
ma podniesieniu kompetencji cyfrowych 
uczniów oraz nauczycieli województwa 
podlaskiego.

- Jeszcze przed pandemią negocjo-
waliśmy z Komisją Europejska pozakon-
kursowy, pilotażowy projekt wzmacnia-
jący kompetencje cyfrowe nauczycieli 
i uczniów w naszym województwie. Chy-
ba wyprzedziliśmy swoje czasy, gdyż pan-
demia spowodowała, że edukacja cyfrowa 
stała się obecnie podstawą funkcjonowa-
nia środowiska szkolnego - mówi Stani-
sław Derehajło, wicemarszałek wojewódz-
twa podlaskiego.

Jak podkreślają podlaskie władze, 
jest to projekt pilotażowy, wzmacniający 
również ogólnopolską sieć edukacyjną, 
która od kliku lat rozbudowuje się na te-

renie kraju. Bierze w nim udział dwadzie-
ścia szkół z regionu z dwudziestu gmin, 
których wkład własny wynosi 354 tys. zł. 
W ramach przedsięwzięcia zostanie zaku-
pionych 20 pracowni mobilnych, 467 lap-
topów, 65 tabletów, 20 zestawów do pre-
zentacji oraz 235 robotów edukacyjnych 
z akcesoriami.

Jednym z celów całego projektu będzie 
m.in. przeszkolenie nauczycieli z przed-
miotów informatycznych, humanistycz-
nych czy matematyczno-przyrodniczych 
w zakresie robotyki i programowania. 

Organizowane będą również zajęcia dla 
uczniów na różnym poziomie zaawanso-
wania cyfrowego. 

Jednym z beneficjentów jest m.in. gmi-
na Grodzisk.

- Jestem bardzo zadowolony z tego 
projektu. Jest on odpowiedni do dzisiej-
szych czasów ponieważ wnosi automatykę 
i robotykę do szkół, a to jest teraz bardzo 
ważne - tłumaczył Dariusz Tatarczuk, wójt 
gminy Grodzisk.

Do szkoły w Grodzisku trafi 12 robotów 
edukacyjnych, 23 laptopy, a także zakupio-

ne zostanie również niezbędne oprogramo-
wanie. Podobnie jak w innych placówkach, 
odbędą się szkolenia dla nauczycieli. Wójt 
gminy liczy, że już w nowym roku szkol-
nym uczniowie i nauczyciele będą praco-
wać na nowoczesnym sprzęcie.

- Ten projekt to rzeczywiście wielkie 
wyzwanie. Także dla środowiska nauczy-
cielskiego i dla uczniów, ale przede wszyst-
kim dla samorządu. Zabezpieczenie sieci 
lanowskich w szkole czy dostępu do inter-
netu jest bardzo ważnym tematem, który 
niejednokrotnie nam, jako samorządow-
com na szczeblu gminnym uciekał – tłu-
maczy Stanisław Derehajło, wicemarsza-
łek województwa podlaskiego.

Wartość projektu „Podnoszenie kom-
petencji cyfrowych nauczycieli i uczniów 
w województwie podlaskim” to ponad 3,5 
mln zł. Pieniądze pochodzące z Regional-
nego Programu Województwa Podlaskie-
go pozwolą na pokrycie 90 % kosztów ca-
łego przedsięwzięcia.

Ponadto zarząd województwa planu-
je uruchomienie projektu „Cyfrowe pod-
laskie”, który ma za zadanie podniesienie 
kompetencji cyfrowych mieszkańców re-
gionu zarówno w życiu codziennym jak 
i w pracy zawodowej.

- Zachęcamy do rekrutacji za pośred-
nictwem formularzy, które znajdują się na 
stronie www.cyfrowepodlaskie.wrotapod-
lasia.pl. Można zgłosić się na cztery rodza-
je szkoleń m.in. związanych z podstawo-
wą obsługą komputera, wykorzystaniem 
e-usług w naszym województwie, a także 
dotyczących bezpieczeństwa wykorzysta-
nia narzędzi informacyjno-komunikacyj-
nych- wyjaśnia Agnieszka Aleksiejczuk, 
dyrektor Departamentu Społeczeństwa 
Informacyjnego.

Samorządowcy z województwa podla-
skiego liczą, iż przedsięwzięcie „Cyfrowe 
podlaskie” będzie cieszyć się sporym zain-
teresowaniem. 

Blisko 300 tys. zł  dla Łomży i Piątnicy z programu „Senior plus”

Ponad 3,5 mln zł na cyfryzację  
w czasie koronawirusa
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RÓŻNE/SPRZEDAM
Sprzedam duże bele sianokiszonki. 
Cena 130 szt. Nowe Kupiski 60. Tel. 
696 837808.

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

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

Sprzedam 40 sztuk płyt MFP tak jak 
OSB grubość 15 mm rozmiar 2,10 x 
2.80 = 6m2 cena 140 zł mam jeszcze 
kilka 22 mm. Tel. 600 588 666.

Sprzedam rower typ górski 98 % 
sprawny tanio wyślę MMS. Tel. 508 
479 725.

Sprzedam poręcz na schody 4 stop-
nie nierdzewka, rurka 50 mm, tanio. 
Tel. 508 479 725.

Camping LEŚNA POLANA w Bogu-
szach woj. warm-maz. zaprasza na 
wypoczynek pośród pięknego ma-
lowniczego lasu sosnowego z bezpo-
średnim dostępem do jeziora Toczy-
łowo. W ofercie wynajem domków 
góralskich i przyczep kempingowych. 
Idealne miejsce na postawienie na-
miotu i campingu - wyposażony wę-
zeł sanitarny. Kontakt : P.H.U. Iwona 
Wiśniewska. Tel. 600 011 914, 
www.mazurskicamping.pl

Sprzedam drzewo sosnowe duże 
ilości, kupię grunty po wyciętych la-
sach,niużytki, inne tereny, bagno do 
15 tys. za hektar. Tel. 535 480 220

Sprzedam fotelik samochodowy dla 
dziecka 0-3 kg Maxi Cosi Cabriofix, 
stan bdb kupiony w lipcu 2019. Cena 
250 zł. Tel. 507 824 415.

Sprzedam wózek dziecięcy Bebetto 

Holand 2 w 1 kolor szary, stan bdb. 
Kupiony w lipcu 2019. Cena 750 zł. 
Tel. 507 824 415.

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, teraz: 
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.

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

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

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.

MATRYMONIALNE
Kawaler bez nałogów i zobowiązań 
pozna samotną kobietę w wieku do 
60 lat na resztę życia. Tel. 791 522 721

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  
MAGAZYNOWEGO

- 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

Doświadczona opiekunka, bez na-
łogów, zaopiekuje się osobą starszą  
lub dzieckiem na terenie Łomży.  
Tel. 516 630 492.

tel. 503 010 038

RĘCZNA MYJNIA
ZBIGNIEW JAKACKI

 602 422 762

 Łomza, ul. Nowogrodzka 24

-CZYSZCZENIE I KONSERWACJA 
TAPICEREK SKÓRZANYCH

-ODŚWIEŻANIE I KOREKTA POWŁOK 
LAKIERNICZYCH

-CERAMICZNE I SZKLANE POWŁOKI
ZABEZPIECZAJĄCE

-TWARDE WOSKI OCHRONNE
-GLINKOWANIE I INSPEKCJA POWŁOK

LAKIERNICZYCH
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Dawno, dawno temu pewien dyrek-
tor, z którym pracowałam krzyczał do 
swojego zespołu „Tam jest brama, je-
śli się nie podoba praca! Pod tą bramą 
czeka kilkunastu takich jak ty!”. I miał 
niestety rację – czekali. I drżeli o to, 
że nie mają pracy. I daliby wszystko, 
żeby ją mieć.

A potem, świat się zmienił. 
Pracownicy zaczęli odchodzić do 
firm, w których lepiej płacono, le-
piej szkolono, lepiej traktowano. 
Lepiej. Słowo klucz.

Co jest dziś tym lepiej?
Czy odejdziesz ze swojej fir-

my, bo ktoś Ci da lepsze wyna-
grodzenie, a może lepsze szkole-
nie, a może lepszy benefit?

A może dziś „lepiej” znaczy, 
że firma jest zabezpieczona, że ma 
własny pakiet antykryzysowy, roz-
ważnie gospodaruje pieniędzmi, 
nie ginie z powierzchni ziemi po 
2 miesiącach kryzysu, tylko stabil-
nie się trzyma, a może to oznacza, 
że firma się komunikuje, informu-
je, rozmawia, że traktuje cię jako 
partnera w swoim funkcjonowa-
niu, że współpracuje w tworze-
niu rozwiązań na czas kryzysu, że 
razem z tobą uzgadnia najtrud-
niejsze decyzje?  A może „lepiej” 
oznacza, że ta firma jest dla mnie 
ważna, że ją zwyczajnie lubię, że 
lubię w niej pracować, że się z nią 
identyfikuję, że jestem dumny, że 
w niej pracuję, że nie chcę pra-
cować dla innej firmy, że jestem 
w stanie dla niej się poświęcić?

A dziś mamy epidemię. Epi-
demię wirusa. A w tle…Ludzkie 
dramaty. Zwolnienia długolet-
nich pracowników. Mailem.

A dziś mamy firmy, które po 
1 miesiącu kryzysu mówią -> 
mamy straty, idziemy na dno.

A dziś mamy epidemię stra-
chu. Strachu przed kryzysem, in-
flacją, a przede wszystkim przed 
zwolnieniami, utratą pozycji, wy-
nagrodzenia, możliwości utrzy-
mania rodziny, wizją niezapła-
conych gigantycznych kredytów 
i spadkiem jakości dotychczaso-
wego życia.

I tu was zaskoczę.
Bo to jest dobry czas na we-

ryfikację. Weryfikację firm i ich 
wartości oraz weryfikację pra-
cowników i ich wartości. Prze-
śmiewczo napisałabym za Mic-
kiewiczem: „że prawdziwych 
przyjaciół poznajemy w biedzie”, 
ale głos rozsądku mówi mi, że 
przecież pracodawca i pracownik 
to nie przyjaciele. A może nie-
przyjaciele? Eksperci od prawa 
pracy szybko skorygowaliby mój 
sposób myślenia, że to tylko „sto-
sunek”. Że jeden robi, a drugi pła-
ci. I ten co robi, ma robić to, co 
ten drugi każe. Ach. Serio?

Czas epidemii odkryje nie-
szczere wizerunki firm. Sztucz-
ny Employer Branding. Sztucz-
ność relacji. Sztuczną lojalność. 
Sztuczną troskę. Sztuczną dba-

łość o pracownika. Sztuczne za-
angażowanie. Sztuczne twarze 
kierowników, managerów i pra-
cowników. Będzie jak na dłoni.

Jak bańka mydlana pękną 
sztuczne deklaracje, jakim to my 
jesteśmy dobrym pracodawcą, 
albo pracownikiem.

Zły pracodawca zamiast 
przyjść i powiedzieć o możli-
wych rozwiązaniach w trakcie 
kryzysu wyśle ci maila ze zwol-
nieniem bez uzasadnienia. Bez 
dziękuję. Bez przykro mi. Bez 
chwili wyjaśnienia. Skreśli cię 
z listy zatrudnienia jakbyś nigdy 
nie istniał.

A przecież jest kryzys…Moż-
na podziękować. Można powie-
dzieć, że sytuacja nas zmusza do 
pewnych kroków. Można podzię-
kować za lata pracy. Można, ale 
po co.

Tak się odkrywa prawdziwe 
JA firmy. Ukryty za piękną grafi-
ką, wzniosłymi hasłami, marke-
tingowym bełkotem prawdziwy 
wizerunek pracodawcy. Bez-
względny, nieszanujący, mający 
pracownika gdzieś.

Hej Wy wszyscy, do których 
pracodawca przyszedł i dał wy-
bór, pokazał rozwiązania, powie-
dział jak jest, wsparł, zatroszczył 
się-> Hej Wy! -> macie szczęście. 
Macie dobrego pracodawcę. Do-
ceńcie go. Napiszcie o tym. Niech 
ludzie się dowiedzą, komu oddać 
najlepsze lata swojego życia.

Kryzys pokaże tych praco-
dawców, którzy są zwyczajnie 
prawdziwi w tym, co komuniku-
ją. Spójni wtedy, kiedy jest do-
brze i kiedy jest źle. Spójni, kiedy 
mają za mało pracowników i kie-
dy mają ich za dużo. Nie oszu-
kują, gdy potrzebują. Nie udają 
swoich wartości.

Bo kiedy pracodawca nie uda-
je, to będzie mu na was zależało. 
I dla takich firm warto pracować.

Epidemia to również test dla 
pracowników.

Znam bardzo różnych pra-
cowników. Takich, którzy 120 
% swojego życia oddają pracy, 
angażując się i ciesząc z każdego 
dnia w niej spędzonego. Znam 
też takich, którym sama myśl 
o pracy sprawia ból. Nienawi-
dzą jej. Chodzą, bo utknęli, bo 
nie widzą innych możliwości, 
bo się boją. Znam też takich, 
którzy nie szanują pracy, wciąż 
chodzą na zwolnienia, robią na 
minimum.

A ty do której grupy nale-
żysz?

Gdy epidemia stanie się real-
na dla twojego pracodawcy, jak 
się zachowasz?

Czy pomożesz? Czy wes-
przesz? Czy ograniczysz oczeki-
wania?

Czy zauważysz starania?
Czy ty pracowniku lubisz 

swoje miejsce pracy na tyle, aby 
pomóc mu przetrwać trudne cza-
sy?

Ile możesz stracić sam, żeby 
ochronić swoje miejsce pracy?

A może ci na tym zupełnie 
nie zależy?

A może w tym czasie znaj-
dziesz okazję do tego, aby od-
wdzięczyć się swojemu praco-
dawcy za całe dotychczasowe 
zło?

To jakim jesteś pracowni-
kiem?

Gdybyś był swoim pracodaw-
cą i popatrzył na swoją pracę oraz 
nastawienie, czy zatrudniłbyś sa-
mego siebie?

Tam, gdzie firmy nie zbudo-
wały zaufania do pracowników 
w dobrym, spokojnym czasie, jak 
mają to zrobić teraz?

Epidemia zmieni rynek. Zno-
wu nie będzie łatwo. Znowu po-
jawi się bezrobocie. Znowu bę-
dzie konkurencja.

Kto tu wygra?
Z badań Konfederacji Lewia-

tan przeprowadzonych wśród 
800 firm w Polsce, 69% przed-
siębiorstw planuje redukcję za-

trudnienia. Mało jest takich firm, 
które mówią „pomożemy ci”. 
Wiele jest takich, które mówią 
„jeśli państwo nam nie pomoże, 
to…”. Firmy oczekują od swo-
ich pracowników proaktywno-
ści, więc teraz patrz pracowniku, 
jak proaktywna jest twoja firma 
w obliczu problemu. Czy prze-
kształca działalność, czy zmienia 
profil, czy dostosowuje się no-
wych warunków, czy stoi i czeka.

Ale na co?
Tę grę wygrają ci, którzy 

wpadną na to, jak razem prze-
trwać.

Jeśli kochasz swojego fryzje-
ra, zapłać mu za szkolenie „jak 
obciąć włosy męża i dzieci”. Jeśli 
lubisz miejsce, które odwiedzasz 
każdego roku zachęć jego wła-
ścicieli do tworzenia rękodzieła, 
robienia zdjęć i kupuj je, aby wes-
przeć te miejsca. Ten czas wyma-
ga wsparcia – barterów, wymiany. 
Wymiany pracowników? Kie-
dyś ludzie żyli w grupach i każ-
dy coś potrafił, wykorzystajmy 
to. Czerpmy ze swoich mocnych 
stron w swoich małych społecz-
nościach…Wymyślajmy. Prze-
kształcajmy. Świat już nigdy nie 
będzie taki sam. A pomysłów jest 
wiele. Teraz może wydają ci się 
szalone. Ale za miesiąc nazwiesz 
je kreatywnymi i pochwalisz się 
w mediach społecznościowych.

Bo epidemia się kiedyś skoń-
czy i wieści się rozejdą…

O dobrych i złych.
Pomysłach. Działaniach. De-

cyzjach. Miejscach. Ludziach.
I żaden Employer Branding 

tu nie pomoże, gdy się było…
niemyślącym, reaktywnym i obo-
jętnym.

NATALIA GRZESIAK

Koniec rynku pracownika 
czyli o tym jak sztuczny wizerunek i wartości firm runęły w 1 miesiąc

Po ponad dwóch miesiącach przerwy spowodowanej epidemią 
koronawirusa w poniedziałek, 18 maja lokale gastronomiczne 
ponownie otwierają się dla klientów. Trzeba być jednak 

przygotowanym, że kolacja w restauracji lub kawa  
w ulubionej kawiarni będą wyglądać inaczej.  
Rząd wprowadził szereg restrykcji - część zaskakuje.

Wytyczne, jak mają działać restauracje, bary  
i kawiarnie w Polsce w tzw. nowej normalności,  
Ministerstwo Rozwoju przygotowało razem z Głównym 
Inspektoratem Sanitarnym. Co z nich w praktyce wynika?
Więcej na www.narew.info

Gościem 
mym bądź
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Śmierć  
w pożarze

W minioną niedzielę – 17maja 2020 
roku rano ciało starszego mężczyzny 
znaleźli strażacy wezwani na miejsce 
pożaru, który wybuchł w murowanym 
budynku w gminie Piątnica.

Do tragedii doszło przed go-
dziną 8:00 w miejscowości Po-
niat. Prawdopodobnie źródłem 
pożarubyła kaflowa kuchenka. 
Dokładne okoliczności zdarzenia 
wyjaśni policja pod nadzorem-
prokuratora.

Łomżyńscy funkcjonariusze 
KAS zabezpieczyli nielegalne 

automaty i sterydy 
3 automaty służące do urządzania nielegalnych gier hazardowych oraz blisko 9 
tys. tabletek z lekami zawierającymi sterydy i hormony zabezpieczyli funkcjo-
nariusze Krajowej AdministracjiSkarbowej (KAS) z Łomży. 

Mundurowi z łomżyńskiej KAS ustalili, że w jednym z lokali 
w Wysokiem Mazowieckiemurządzane są nielegalne gry hazardo-
we. Po wejściu do wcześniej wytypowanych pomieszczeńzabezpie-
czonych m.in. systemem selekcji klientów i monitoringiem funkcjo-
nariusze ujawnili 3nielegalne automaty do gier hazardowych. Jak 
informuje KAS, automaty zostały zajęte do sprawy karnej skarbo-
wej. Oprócz sankcji karnych w postaci grzywny lub kary pozbawie-
nia wolności, osoby urządzające tego typu nielegalne gry oraz po-
siadające automaty wbrew przepisom ustawy o grach hazardowych 
muszą liczyć się z karą pieniężną w wysokości 100 tys. złotych od 
każdego automatu. 

Nielegalnie przesyłane leki funkcjonariusze KAS z Łomży zabez-
pieczyli natomiast podczas kontroli przesyłek w oddziale jednej z firm 
kurierskich. W paczce nadanej na południu Polski doodbiorcy z woj. 
podlaskiego kontrolujący znaleźli 8860 tabletek ze sterydami i hor-
monami. Ichwartość rynkowa została oszacowana na ponad 21 tys. 
złotych. Z uwagi na podejrzenie naruszenia przepisów ustawy Prawo 
farmaceutyczne dotyczących wprowadzenia do obrotu preparatów 
medycznych bez stosownego zezwolenia, lekarstwa zostały zabezpie-
czone przez KAS do dalszego postępowania.

Łomżyńscy policjanci systematycznie 
prowadzą działania, mające na celu 
zapewnieniebezpieczeństwa w ruchu 
drogowym. W ubiegły czwartek – 14 
maja 2020 roku mundurowi, na terenie 
całego powiatu, od wczesnych godzin 
rannych, egzekwowali od kierowców 
przestrzeganie ograniczeń prędkości. 

Od wczesnych godzin po-
rannych, policjanci łomżyńskiej 

„drogówki”, na terenie całego 
powiatu, przeprowadzali kaska-
dowy pomiar prędkości. Celem 
tych działań było egzekwowanie 
od kierowców przestrzegania 
ograniczeń prędkości głównie 
na drogach o dużym natężeniu 
ruchu. Policjanci skontrolowa-
li w sumie 113 pojazdów. Nie-
stety, prędkość przekroczyło 

aż 92 kierowców.Mundurowi 
przypominali uczestnikom ru-
chu jak ważna jest jazda z tzw. 
prędkością bezpieczną – taką, 
przy której kierowca zachowu-
je możliwość pełnego panowa-
nia nad pojazdem. Na drodze, 
gdzie sytuacja jest bardzo czę-
sto dynamiczna, mogą wystąpić 
niebezpieczne sytuacje, w któ-
rychzmuszeni będziemy do na-
tychmiastowej reakcji. Policjan-
ci zapowiadają, że tego typu 
działania będą kontynuowane 
w przyszłości.

Prokuratura Okręgowa w Łomży 
wszczęła śledztwo w związku z za-
bójstwem noworodka, któregozwłoki 
ujawniono na terenie Zakładu Prze-
twarzania i Unieszkodliwiania Odpa-
dów w CzerwonymBorze. Przyczyną 
zgonu noworodka był uraz wielomiej-
scowy. 

Prokuratura Okręgowa 
w Łomży informuje, że w dniu 
12 maja 2020 roku wszczęła 
śledztwo wsprawie zabójstwa 

noworodka, płci męskiej, które-
go zwłoki ujawniono w dniu 08 
maja 2020 rokuna terenie Zakła-

du Przetwarzania i Unieszkodli-
wiania Odpadów w kompleksie 
leśnym wCzerwonym Borze, tj. 
o przestępstwo z art. 148§ 1 kk. 
Na miejscu zdarzenia przepro-
wadzono czynności procesowe 
z udziałem prokuratora. W dniu 
11maja 2020 roku w Zakładzie 
Medycyny Sądowej w Białym-
stoku przeprowadzono oględzi-
ny zwłok. Ustalono, iż przyczyną 
zgonu noworodka był uraz wielo-
miejscowy.

Najbliższe 3 miesiące spędzi w aresz-
cie 28-latek z Zambrowa, który w wa-
runkach recydywy posiadał znaczne 
ilości narkotyków. Śledztwo w tej 
sprawie prowadzi Prokuratura Okrę-
gowa w Łomży.

Rzecznik Prasowy Prokura-
tury Okręgowej w Łomży in-

formuje, że ta prowadzi śledz-
two w toku którego w dniu 8 
maja 2020 roku Norbertowi 
W. przedstawiono zarzut posia-
dania znacznej ilości środków 
odurzających w postaci 180 
gram amfetaminy, 234 sztuk ta-
bletek ecstazy oraz 5 gram zie-
la konopi, tj. przestępstwa z art. 
62 ust. 2 Ustawy z dnia 29 maja 
2005 roku o przeciwdziałaniu 
narkomanii.

Z ustaleń śledztwa wynika, iż 
podejrzany, 28 – letni mieszka-
niec Zambrowa Norbert W.,za-
rzucanego czynu dopuścił się 
działając w warunkach recydywy. 
Na wniosek prokuratora Sąd Re-
jonowy w Zambrowie zastosował 
wobec podejrzanego środek za-
pobiegawczy w postaci tymcza-
sowego aresztowania na okres 3 
miesięcy.

Prokuratura wszczyna śledztwo  
w sprawie zabójstwa noworodka

W warunkach recydywy miał 
znaczne ilości narkotyków

92 przypadki przekroczenia 
prędkości w jeden dzień 
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Parlament Europejski był 
i jest miejscem ścierania się 
rozmaitych idei. Niestety są 
takie idee, które lekceważą 
fakty, stając się szkodliwymi 
ideologiami. Ideologie 
mają zaś to do siebie, że 
wykoślawiają znaczenia pojęć. 

Nadają im znaczenia zgoła 
odmienne od pierwotnych. Do-
skonałym tego przykładem są 
w ostatnim czasie hasła obrony 
demokracji i praworządności. 
Gdy ktoś poucza o konieczno-
ści obrony demokracji, z dużą 
dozą pewności można zakładać 
że właśnie kwestionuje jej roz-
strzygnięcia. Gdy ktoś ogłasza, że 
strzeże praworządności, prawdo-
podobnie nie godzi się z ustalo-
nym w danym kraju porządkiem 
prawnym. 

Każdy, kto śledzi prace insty-
tucji europejskich wie, że Parla-
ment i Komisja wzięły sobie za 
cel szczególnie dwa kraje, w któ-
rych według własnego mniema-
nia są zagrożone demokracja 
i praworządność: Polskę i Węgry. 
Nie chodzi bynajmniej o to, że 
w państwach tych doszło do nie-

uprawnionego zdobycia władzy. 
Na Węgrzech od 10 lat rządzi 
Fidesz Victora Orbana. W Polsce 
od przeszło czterech lat Prawo 
i Sprawiedliwość. Demokratycz-
nych wyborów nikt nie kwestio-
nował. Chodzi raczej o to, że rzą-
dy obu państw śmiało protestują 
przeciwko eurokratycznym zapę-
dom ograniczającym suweren-
ność narodów. Oba kraje zostały 
protekcjonalnie określone jako 
enfant terrible współczesnej Unii 
i raz po raz są sztorcowane za 
śmiałość w wyrażaniu własnych 
opinii. Przykładów tego mieli-
śmy w ostatnich latach wiele. 

Najnowszy wydaje się 
zupełnie absurdalny. 
W agendzie prac Parlamentu 
w tym miesiącu pojawił się 
projekt rezolucji, w której 
potępia się Polskę i Węgry 
za reakcję tych państw na 
epidemię koronawirusa. 

Niektórzy posłowie wyrazi-
li obawy dotyczące kroków pod-
jętych przez rząd Węgier w celu 
bezterminowego przedłużenia 
stanu wyjątkowego w związku 

z pandemią, dekretami bowiem 
są zawieszane ustawy, a nadzór 
parlamentarny nad sytuacją kry-
zysową został osłabiony. Od-
wrotna decyzja rządu polskiego 
– to jest utrzymanie normalnej 
procedury demokratycznej, jaką 
są wybory – również według re-
zolucji jest niezgodna z prawem. 
Przeprowadzenie koresponden-
cyjnych wyborów prezydenckich 
w środku pandemii stoi rzekomo 
w sprzeczności z wartościami eu-
ropejskimi. Posłowie wzywają 
KE do pilnej oceny, czy podjęte 
środki nadzwyczajne w obu kra-
jach są zgodne z traktatami UE, 
apelują o wykorzystanie wszyst-
kich dostępnych narzędzi i sank-
cji UE, w tym budżetowych, 
w celu zaradzenia naruszeniu pra-
worządności. Warto zaznaczyć, 
że rezolucja nie ma mocy praw-
nej wobec Węgier i Polski. Jednak 
jest w niej zawarta groźba ponow-
nego kontrolowania praworząd-
ności - rzekomo naruszanej - na 
podstawie art. 7 Traktatu o Unii 
Europejskiej. Nie trzeba doda-
wać, że kwestia wyborów nie na-
leży do kompetencji UE, wybory 
korespondencyjne odbywały się 
zaś m.in. w Bawarii. Najbardziej 
przykre jest to, że inspiracja do 
ciągłego pouczania Polski i stra-

szenia możliwymi sankcjami po-
chodzi od polskich posłów. Nie 
kryją oni tego, wręcz przeciwnie 
– traktują jako powód do dumy 
to, że obce państwa zwracają uwa-
gę naszemu rządowi. Prawda jest 
zaś taka, że obowiązująca Kon-
stytucja wyraźnie mówi o pięcio-
letniej kadencji Prezydenta RP. 
Bazując więc na ustawie zasadni-
czej, tak chętnie przywoływanej 
przez opozycję  wybory muszą 
odbyć się w ustalonym terminie. 
Sytuacja epidemiczna jest jak 
wiadomo bardzo poważna, stąd 
zrodził się pomysł aby przepro-
wadzić je korespondencyjnie. Jest 
to zadanie bardzo trudne, ale ko-
nieczne jeśli chcemy przestrzegać 
standardów demokratycznych. 

Powtarzające się zarzuty 
o rzekome naruszanie 
praworządności wynikają 
z powodów ideologicznych. 
Niestety utrwalają na 
forum międzynarodowym 
krzywdzący stereotyp na 
temat Polski, daleki od 
refleksji na temat stanu 
faktycznego. 

Jest to o tyle poważne, że sto-
imy w obliczu dwóch bardzo waż-
nych decyzji. Po pierwsze w przy-
szłym roku rozpocznie się nowa, 
siedmioletnia perspektywa finan-
sowa UE, która określa ile i na co 
Polska otrzyma z budżetu Wspól-
noty. Po drugie przywódcy unijni 
decydują właśnie o kształcie tzw. 
drugiego planu Marshalla, czyli 
funduszu naprawy europejskiej 
gospodarki po pandemii korona-
wirusa, mogącego wynieść nawet 
2 biliony euro. 

Oskarżenia pod adresem 
Polski o rzekome naruszanie 
norm demokracji 
i praworządności, jakkolwiek 
brzmią dla nas absurdalnie, 
mogą osłabić naszą pozycję 
negocjacyjną. 

Obyśmy za wydumane, ide-
ologiczne zarzuty nie ponieśli 
faktycznych kosztów. 

KRZYSZTOF JURGIEL
POSEŁ DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

Gdy ideologia szkodzi gospodarce


