
Kamienne fundamenty prawdopo-
dobnie dawnego Hotelu Polskiego na 
ulicy Rządowej,  nieopodal fragmenty 
wieży wschodniej kościoła jezuitów, 
na ulicy Giełczyńskiej fragmenty 
fundamentów budynku mieszkalne-
go pochodzącego prawdopodobnie 
z XVII- XVIII wieku. 

Do tego wiele innych, cen-
nych odkryć. No i serce mia-
sta, czyli Starówka. A tu m.in. 
całe  fundamenty starego ratu-
sza miejskiego i towarzyszących 
mu budynków i ratuszową wie-
żą czy drewniane studnie. O tym, 
co dokładnie udało się odkryć, 
jak ważny jest to przełom w dzie-
jach łomżyńskiej archeologii, 
a także nowych zaskakujących 
wykopaliskach przy ulicy Pięk-
nej z Mieczysławem Bienią 
archeologiem, kierownikiem ba-
dań wykopaliskowych rozmawia 
Marlena Siok 

Marlena Siok: - Czy dziś rzeczywiście 
możemy już powiedzieć, że jest to 
przełomowy rok w historii łomżyń-
skiej archeologii?

Mieczysław Bienia: - Ten 
czas zaczął się właściwie już 
w drugiej połowie roku 2019, 
kiedy przystąpiliśmy do ba-
dań przy ulicy Pięknej i odsło-
niliśmy fundamenty budynku 
Rembielińskiego, a później ho-
telu Rembielin i fragmenty daw-
nych budynków pojezuickich. 
Od tego czasu nieprzerwalnie 
urzędujemy w Łomży. Nieba-
wem minie rok od rozpoczęcia 
prac wykopaliskowych. I muszę 
przyznać, że efekty są niesamo-
wite. Opracowując monografie 
Łomży, tę część archeologiczną, 
parę lat temu zupełnie nie spo-
dziewałem się, że aż tyle nowego 
i niezwykle cennego materiału 
uda się pozyskać. I to zaledwie 
w ciągu jednego roku. Bo war-
to zaznaczyć, że na poprzednie 
informacje pracowaliśmy kil-
kadziesiąt lat. A tutaj praktycz-
nie w ciągu roku uzyskaliśmy 
ogromny zasób wiedzy na temat 
tego co działo się w Łomży. Jak 
chociażby wyglądały ulice. 
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14 sierpnia 1920 roku, w krytycznym 
momencie Bitwy Warszawskiej pod 
Ossowem podpułkownik Jerzy Sawa-
-Sawicki dowódca 33 pułku piechoty 
przejął dowodzenie nad rozbitym 
wojskiem i ochotnikami przybyły-
mi z Warszawy z księdzem Ignacym 
Skorupką i osobiście poprowadził 
kontrnatarcie, które powstrzyma-
ło Rosjan - przypomniał pułkownik 
Paweł Gałązka, dowódca formowa-
nego w Łomży 18. pułku logistyczne-
go. Chce, aby pułk przejął oficjalnie 
i w pełni tradycje 33 pułku piechoty 
i nosił nazwę "Łomżyński".

- Tegoroczne Święto Wojska 
to jednocześnie 100. rocznica Bi-
twy Warszawskiej. Jestem dum-
ny, bo wielki udział w zwycię-
stwie nad sowieckimi wojskami 
i w obronie niepodległości Polski 
mieli żołnierze łomżyńskiego 33 
pułku piechoty. Większość z nich 
okryła się chwałą pod Ossowem, 
ale wcześniej też batalion zapaso-
wy powstrzymał na 5 dni marsz 
bolszewików broniąc Łomży na 
piątnickich fortach. Bardzo się 
cieszę, że 18. pułk logistyczny tak 
chętnie podjął wojskowe tradycje 
naszego miasta - powiedział Ma-

rek Olbryś, Wicemarszałek Wo-
jewództwa Podlaskiego.

Pułkownik Paweł Gałązka 
odwiedził rankiem 14 sierpnia 

zabytkowy łomżyński cmen-
tarz katedralny i złożył kwiaty 
na strzeżonym przez rzeźbę orła 
grobie Jerzego Sawy-Sawickie-

go, który po jego śmierci w 1922 
ufundowali mu podkomend-
ni. To był pierwszy akcent uro-
czystości rozpoczynających  

w Łomży wojskowe święto. Przed 
południem tego dnia uczestni-
cy oddali także hołd żołnierzom 
33 pułku piechoty pod pomni-
kiem utworzonym z fragmentów 
schronu bojowego z linii obrony 
Narwi koło Nowogrodu we wrze-
śniu 1939 roku oraz pod tablicą 
przypominającą legionistów Jó-
zefa Piłsudskiego internowanych 
tu w latach 1916 - 1918. Pomnik  
i tablica znajdują się wśród obiek-
tów dawnych carskich koszar 
przy alei Legionów, w których 
stacjonował 33 pułk piechoty,  
a obecnie 18 pułk logistyczny. 

Na dalszy ciąg uroczystości - 
związanych już bardziej z teraź-
niejszością i przyszłością woj-
ska w Łomży - pułkownik Paweł 
Gałązka wraz z szefami innych 
łomżyńskich instytucji wojsko-
wych (m. in. 13 batalionu lek-
kiej piechoty Obrony Teryto-
rialnej) zaprosił gości na teren 
jednostki. Tam odbyła się cere-
monia uhonorowania żołnierzy 
odznaczeniami, awansami i na-
grodami.  

Wojskowe święto w Łomży. Tradycje i przyszłość  

Dokończenie na str. 3

Dokończenie na str. 5

Łomża zazwyczaj odradzała się jak Feniks z popiołów.  
To właśnie w tych popiołach znajdujemy „diamenty przeszłości” 
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Wydawane przez Urząd Miejski 
w Łomży samorządowe becikowe zo-
stało nominowane do tytułu Podlaska 
Marka Roku w kategorii „Społeczeń-
stwo”. Zwycięzców poszczególnych 
kategorii, poza jednym przypadkiem, 
wskaże kapituła konkursu powołana 
przez Marszałka Województwa Podla-
skiego. Tytuł „Marka Konsumentów” 
przyznają internauci w głosowaniu, 
które potrwa do 19 sierpnia.

Podlaska Marka to jeden 
z najstarszych i najbardziej presti-
żowych plebiscytów odbywają-
cych się na terenie regionu, orga-
nizowany nieprzerwanie od 2004 
r. przez Marszałka Województwa 
Podlaskiego i niezmiennie cie-
szący się dużym zainteresowa-
niem regionalnych producentów 

i konsumentów. W ciągu kilku-
nastu lat o nagrodę rywalizowało 
łącznie kilkaset produktów, któ-
re do dzisiaj, dzięki obecności na 
rynku i swojej doskonałej jako-
ści, przyczyniają się do promocji 
województwa podlaskiego w kra-
ju i poza granicami Polski.

W tym roku o tytuł Podla-
skiej Marki ubiega się „samorzą-
dowe becikowe”. Jednorazowe 
świadczenie z tytułu urodzenia 
się dziecka w wysokości 500 zł 
zostało wprowadzone z inicjaty-
wy prezydenta Mariusza Chrza-

nowskiego uchwałą Rady Miasta 
Łomża nr 132/XVIII/15 z dnia 
25 listopada 2015 r. Dodatkowo 
rodzice otrzymują także wypraw-
kę miejską którą obecnie tworzy 
kocyk z logo Łomży oraz karta 
rodzinna z pakietem sześciuset 
minut do wykorzystania w Par-
ku Wodnym. W ciągu 4,5 lat obo-
wiązywania „samorządowego 
becikowego” skorzystało z niego 
około 2700 mieszkańców nasze-
go miasta.

Na swojego kandydata do 
tytułu „Marka Konsumentów” 

można głosować do 19 sierpnia 
br. na stronie www.podlaskamar-
ka.pl. Jeden numer telefonu to 
jeden głos (potwierdzany bez-
płatnym sms-em). Głosowanie 
na łomżyńskie samorządowe be-
cikowe odbywa się pod adresem 
https://podlaskamarka.pl/kan-
dydaci/samorzadowe-becikowe-
-urzad-miejski-w-lomzy.

Uzbrojeni w maseczki i wszelkie inne środki 
ochrony osobistej, za pióra chwycili z niemałym 
opóźnieniem, bo dopiero z początkiem czerwca. 
Teraz, po blisko dwóch miesiącach Okręgowa 
Komisja Egzaminacyjna w Łomży opublikowała 
wstępne informacje o wynikach egzaminu ma-
turalnego. Pełne wyniki, uwzględniające rów-
nież wyniki zdających w terminie dodatkowym 
(w lipcu) oraz w terminie poprawkowym (we 
wrześniu), będą znane 30 września 2020 roku.

Do egzaminów z wszystkich przed-
miotów obowiązkowych egzaminu matu-
ralnego w terminie głównym 2020 roku 
(w czerwcu) w województwie podlaskim 
przystąpiło 8 372 tegorocznych absolwen-
tów szkół ponadgimnazjalnych (liceów 
ogólnokształcących i techników). Według 
wstępnych informacji zdało go 6 345 osób. 
Oznacza to, że odsetek sukcesów wynosi 
75,8%. Osób, które mają prawo przystą-

pienia do egzaminu poprawkowego we 
wrześniu jest 1 332 (15,9%). Natomiast 
w województwie podlaskim 695 (8,3%) 
osób nie zdało egzaminu maturalnego 
z więcej niż jednego przedmiotu. 

Jeśli chodzi o Łomżę do wszystkich 
egzaminów obowiązkowych przystąpiło  
1 084 absolwentów. 699 z nich, to absolwen-
ci liceów ogólnokształcących, natomiast 
385 techników. Odsetek sukcesów jest bar-

dzo podobny, jak w całym województwie 
podlaskim. Według wstępnych wyników 
w naszym mieście wynosi on 75%. Oznacza 
to, że świadectwo dojrzałości w dłoni ma 
już 813 łomżyńskich maturzystów. 

Pełne wyniki tegorocznego egzaminu 
maturalnego, uwzględniające również wyni-
ki zdających w terminie dodatkowym (w lip-
cu) oraz w terminie poprawkowym (we wrze-
śniu), będą udostępnione 30 września 2020 r.

Lech Antoni Kołakowski, poseł na 
Sejm RP skierował pismo do Tade-
usza Kościńskiego, ministra finansów, 
w związku z potrzebą sfinansowania 
przebudowy skrzyżowania w Chojnach 
Młodych. Parlamentarzysta wskazuje, 
iż jest to niezbędna i pilna inwestycja, 
a kwota tego przedsięwzięcia sięgać 
ma ok. 2 mln zł.

Wystąpienie łomżyńskiego 
parlamentarzysty dotyczy prze-
budowy skrzyżowania drogi kra-

jowej nr 61 z drogami powia-
towymi  nr 1912B, 1913B oraz 
1946B w miejscowości Chojny 
Młode, a także zabezpieczenia 
środków finansowych w kwocie 
ok. 2 mln zł na realizację inwe-
stycji.

Jak argumentuje Lech Antoni 
Kołakowski, Chojny Młode na-
leżą do najbardziej niebezpiecz-
nych  miejsc na drogach w tej 
części Polski. Na feralnym skrzy-
żowaniu od wielu lat dochodzi 

do wypadków, w tym również 
śmiertelnych.

Lech Antoni Kołakowski pod-
kreśla również, że droga krajowa 
nr 61 jest drogą o największym 
natężeniu ruchu w regionie Łom-
ży. Na odcinku Miastkowo-Łomża 
to ok. 8000 pojazdów dziennie.

Ponadto, sami mieszkań-
cy zgłaszali potrzebę przebudo-
wy skrzyżowania. Bowiem w tej 
chwili, znajdujące się tam przej-
ście dla pieszych stanowi nie za-

pewnia bezpieczeństwa dzieciom 
idącym do szkoły. Tam także od-
bywają się blokady drogi, gdy 
protestują różne grupy społeczne 
czy zawodowe.  

Parlamentarzysta zwraca się 
do szefa resortu finansów o przy-
dzielenie środków na tę inwesty-
cję, w wysokości ok. 2 mln zł.  Jak 
podkreśla, jest to strategiczna 
droga zarówno pod względem 
gospodarczym jak i turystycz-
nym.

Samorządowe becikowe walczy 
o Podlaską Markę Roku! 

Lech Antoni Kołakowski z prośbą do Ministra Finansów  
o przebudowę skrzyżowania w Chojnach Młodych

Jedni po świadectwa, inni będą poprawiać 
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- Święto Wojska Polskiego  
w tym  roku 18. Pułk Logistyczny 
obchodzi po raz pierwszy w swo-
jej historii – mówił pułkownik Pa-
weł Gałązka, dowódca 18. Łom-
żyńskiego Pułku Logistycznego.   
- Wystąpiłem do ministra obrony 
z  wnioskiem o zgodę na formal-
ne przyjęcie i kontynuowanie tra-
dycji 33 pułku piechoty, przyjęcia 
jako patrona pułku generała bry-
gady Mariana Stanisława Raga-
nowicza dowódcę obrony Łom-
ży w 1920 roku , ustanowienie 
14 sierpnia świętem pułku  oraz 
nadanie mu wyróżniającej na-
zwy "Łomżyński". Mam nadzie-
ję, że w przyszłym roku dzień 14. 
sierpnia będzie świętem które 
uroczyście będziemy obchodzić 
z szacunkiem dla historii i tradycji 
w obecności ufundowanego przez 
społeczeństwo ziemi łomżyńskiej 
sztandaru i z kompanią honoro-
wą. Będziemy podtrzymywać tra-
dycje, opiekować się grobami, pa-
miętać o historii - poinformował 
pułkownik Paweł Gałązka.

Łomżyński 18 pułk logistycz-
ny znajduje się w strukturach naj-
nowszej w wojsku polskim 18. 
Dywizji Zmechanizowanej im. 
generała Tadeusza Buka. Forma-
cja kontynuuje tradycje dawnej 
18. Dywizji Piechoty zwanej Że-
lazną, której sztab również miał 
swoją siedzibę w Łomży.

Pod adresem łomżyńskich 
żołnierzy popłynęły tego dnia 
gratulacje i życzenia zawarte w li-
stach ministra obrony Mariusza 
Błaszczaka ( Jesteście potomka-
mi wielkich bohaterów - napisał 

minister), oraz ministra eduka-
cji Dariusz Piontkowskiego od-
czytanym przez radnego Sejmi-
ku Piotra Modzelewskiego oraz 
generał Jarosław Gromadziński, 
dowódca 18. Dywizji. Osobiście 
zwrócili się do uczestników uro-
czystości senator Marek Adam 
Komorowski, biskup Tadeusz 
Bronakowski, wicestarosta Ma-
ria Dziekońska, wiceprezydent 
Łomży Andrzej Stypułkowski.             

- Dziękujemy, że chronicie 
nas nie tylko przed zagrożeniami 
militarnymi i innymi, które nie-
sie świat, ale także że chronicie 
nas przed utratą wierności ide-
ałom, tradycjom i wartościom - 
powiedział wicemarszałek Marek 
Olbryś.

15 sierpnia w Łomży 
Wypełniony wydarzeniami 

był także świąteczny dzień. Pro-
gram łomżyńskiego 15 sierpnia 
był bogaty i urozmaicony.  

- Świętujemy na wiele sposo-
bów, wśród których każdy powi-

nien znaleźć coś dla siebie, nieza-
leżnie od wieku. Zaczynamy od 
uroczystości o charakterze ofi-
cjalnym, a zakończymy rodzin-
nym piknikiem z grami, zabawa-
mi, i darmowymi smakołykami 
oraz koncertem w Parku Jana 
Pawła II  - informował prezydent 
Mariusz Chrzanowski      

Rozpoczął od odsłonięcia - 
wraz z pułkownikiem Pawłem 
Gałązką, dowódcą 18. pułku logi-
stycznego - tablicy upamiętniają-
cej stulecie Bitwy Warszawskiej. 
Kilka miesięcy wcześniej otrzy-

mali je od prezydenta Andrzeja 
Dudy samorządowcy z miejsco-
wości, które zapisały się w histo-
rii wojny polsko - bolszewickiej. 
Jak wyjaśnił Mariusz Chrzanow-
ski, miejsce umieszczenia tabli-
cy na Domu Pastora, wybrane 
zostało po konsultacjach z hi-
storykami, głównie ze względu 
na związki tego miejsca z mar-
szałkiem Józefem Piłsudskim, 
częstym gościem pastora parafii 
ewangelickiej Kacpra Mikulskie-
go. Przyszły Naczelnik Państwa 
ukrywał się przy ulicy Krzy-
we Koło kilka razy jeszcze jako 
walczący z caratem konspirator 
w początkach XX wieku. Kwiata-
mi upamiętnili jego postać m. in. 
poseł Lech Antoni  Kołakowski 
i wicewojewoda Tomasz Madras. 

Do tradycji miejskich obcho-
dów15 sierpnia w należy także 
oddanie hołdu żołnierzom  33 
pułku piechoty na placu Jana 
Pawła II. Wraz wicemarszałkiem 
Markiem Olbrysiem kwiaty zło-
żyli radni Sejmiku Piotr Modze-
lewski i Jacek Piorunek. 

Uczestnicy uroczystości wzię-
li udział w mszy w intencji Oj-
czyzny w łomżyńskiej Katedrze. 
W homilii proboszcz Marian 
Mieczkowski przywołał refleksje 
na temat Polski papieża Jana Paw-
ła II, którego setna rocznica uro-
dzin także przypada w tym roku.         

Nowym składnikiem świą-
tecznej tradycji stało się w tym 
roku odsłonięcie muralu na jed-
nym z bloków przy ul. Polowej. 
Znany twórca malowideł wiel-
koformatowych Rafał Rosko-
wiński przedstawił wizerunek 
harcerza i słowa harcerskiego 
przyrzeczenia.

- Jestem instruktorem Związ-
ku Harcerstwa Polskiego Dla 
mnie to bardzo ważne wydarze-
nie, bo mówi o wielkim wkładzie 
harcerstwa łomżyńskiego w dzie-
ło niepodległości Polski i co-
dziennej pracy druhen  i druhów 
kierujących się zasadami patrio-
tyzmu. Mamy w genach zapisane 
: Ojczyzna, Cnota i Sprawiedli-
wość - powiedział wicemarszałek 
Marek Olbryś. 

Urząd Marszałkowski dzieło 
stworzenia muralu wsparł kwota 
10 tysięcy złotych.

- To dziewiąty w naszym mie-
ście mural i myślę, że zamykamy 
nim w symboliczny sposób cykl 
malowideł odnoszących się do 
historii. Upiększają miasto i uczą. 
Ale to nie koniec w ogóle, w przy-
szłym roku powrócimy z mura-
lami nawiązującymi do współ-
czesności - stwierdził prezydent 
Mariusz Chrzanowski dzięku-
jąc marszałkom Arturowi Kosic-
kiemu i Markowi Olbrysiowi za 
wsparcie inicjatywy.  - Jako har-
cerze jesteśmy dumni, że powstał 
ten obraz - dodał Wiesław Do-
mański, komendant Hufca ZHP 
w Łomży. 

Na finał święta władze mia-
sta zaprosiły mieszkańców na 
rodzinny i patriotyczny piknik 
w otwartym niedawno Parku 
Jana Pawła II, wśród bloków naj-
większego łomżyńskiego osiedla. 
Dla najmłodszych były gry, zaba-
wy, atrakcje sportowe i  smako-
łyki. Wprawdzie do kolejek po 
darmowe lody i watę cukrową 
wkradali się też dorośli, ale dzie-
ci miały dobre serduszka i się po-
dzieliły.

Zwieńczeniem obchodów 
15 sierpnia w Łomży był pierw-
szy od miesięcy koncert "na 
żywo" przygotowany przez ze-
spół Filharmonii Kameralnej 
im. Witolda Lutosławskiego. 
Spragnieni muzyki słuchacze 
zajmowali miejsca już na po-
nad godzinę przed rozpoczę-
ciem. Baryton Andrzej Bator, 
pianistka Małgorzata Marczyk 
i skrzypek Piotr Sawicki zapre-
zentowali zestaw pieśni utwo-
rów z "polskiego kanonu": od 
Warszawianki przez Pierwszą 
brygadę po Serce w plecaku i na 
zakończenie Rotę. 

Wojskowe święto w Łomży. Tradycje i przyszłość  

Mural odsłonięty na jednym z bloków przy ul. Polowej w Łomży

Od lewej płk. Paweł Gałązka dowódca 18. Pułku Logistycznego  
i Mariusz Chrzanowski prezydent Łomży podczas odsłonięcia  
tablicy upamiętniającej 100-lecie Bitwy Warszawskiej

Koncert patriotyczny przygotowany przez Łomżyńską Filharmonię w Parku Jana Pawła II
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Zakończyła się budowa kolejnych 
ulic realizowanych przy wsparciu 
Funduszu Dróg Samorządowych. 

Na terenach przemysło-
wych zrealizowano sięgacz 
ulicy Poligonowej, natomiast 
na osiedlu „Wschód” wyko-
nano nawierzchnię wraz z in-
frastrukturą towarzyszącą ulic 
Stefana Batorego, Władysła-

wa Jagiełły i Królowej Jadwigi. 
Już w ubiegłym roku oddano 
tam do użytku ul. Kazimierza 
Wielkiego.

Uliczki na osiedlu Wschód 
wpłyną na wzrost poziomu 
bezpieczeństwa i komfort ży-
cia mieszkańców tej malow-
niczej okolicy. Natomiast się-
gacz ulicy Poligonowej to nasz 

ukłon w kierunku prowadzą-
cych tam swoją działalność 
przedsiębiorców i ich klien-
tów – informuje zastępca pre-
zydenta Łomży Andrzej Gar-
licki.

Przebudowa ulic na osie-
dlu Wschód kosztowała po-
nad 6 mln zł, z czego prawie 
2,7 mln zł to dofinansowanie 

z FDS. W ramach prac wy-
konano nowe nawierzchnie 
dróg, chodniki, zjazdy, kanali-
zację i oświetlenie. Natomiast 
na sięgaczu ul. Poligonowej, 
oprócz powyższych prac, wy-
budowano także parkingi. 
Koszt tej inwestycji wyniósł 
735 tys. zł, z czego 365 tys. zł 
to wsparcie zewnętrzne.

Startup NEVOTECH Sp. z o.o. otrzymał dofinan-
sowanie w wysokości 966.765 złotych za inno-
wacyjną automatyczną krajarkę gilz przemysłu 
4.0 w ramach projektu Platformy startowe dla 
nowych pomysłów Hub of Talents 2, który reali-
zowany jest w Parku Przemysłowym Łomża Sp. 
z o.o. Automatyczna krajarka gilz NVC-A2000 
jest innowacyjną na skalę światową maszyną. 
Dzięki opatentowanym rozwiązaniom pozwala 
na automatyczną realizację procesu cięcia róż-
nych typów gilz jednocześnie.

Zastosowany wielopoziomowy podajnik 
znacząco skraca czas przezbrojenia w przy-
padku zmiany rodzaju ciętych gilz. Dzięki 
analizie wprowadzonych zleceń oraz jedno-
czesnej ich realizacji, ilość generowanych od-
padów zostaje zredukowana. Pocięte użytki 
sortowane są według uprzednio zdefiniowa-
nego programu. Modułowy system sortujący 
może być swobodnie rozbudowywany do in-
dywidualnych potrzeb klienta.

Projektowaniu i wytworzeniu maszy-
ny przyświecała idea wdrażania standar-
du Przemysłu 4.0. Dzięki temu osiągnię-
to poziom technologiczny umożliwiający 
w pełni automatyczną realizację zleceń. 
Cały proces może być inicjowany i kon-
trolowany zdalnie przy pomocy tableta 
lub smartfona. Podniesiono przez to ergo-
nomię i warunki pracy operatorów.

Aktualnie trwa nabór wniosków do 
IV cyklu inkubacji firm w ramach projek-
tu Platformy startowe dla nowych pomy-
słów „Hub of Talents 2. Na zgłoszenia Park 
Przemysłowy Łomża czeka do 30 listopa-
da 2020 r. 

Hub of Talents 2 obecnie rekrutuje po-
mysłodawców do czwartego cyklu inku-
bacji firm, który kończy się 30 listopada 
2020 roku. Jednak jeżeli nie zdążysz – nic 
straconego. Platformy Startowe prowadzą 
ciągły nabór do 2022 roku! 

Więcej informacji na stronie 
www.parklomza.pl

Groźny niewybuch  
przy moście 

Hubala
Niebezpiecznego odkrycia dokonali kilka dni 
temu ratownicy Wodnego Ochotniczego Pogoto-
wia Ratunkowego w Łomży. W okolicach mostu 
Hubala odnaleźli niewybuch. 

Jak informuje policja, patrol WOPR 
podczas patrolowania rzeki Narew ujaw-
nił pocisk moździerzowy najprawdopo-
dobniej z czasów II wojny światowej. Do-
kładnie 500 metrów od mostu Hubala 
w kierunku Pniewa. Niebezpiecznym zna-
leziskiem zajęli się saperzy z Orzysza. 

Kolejny Startup z Łomży z dotacją 1 mln zł

Mieszkańcy Łomży mogą od już zgłaszać propo-
zycje do przyszłorocznego budżetu obywatel-
skiego. Warto, do podziału są 2 mln zł.

Zgłoszenia przyjmowane są w czte-
rech kategoriach: ogólnomiejskiej, strefo-
wej, osiedlowej oraz młodzieżowy budżet 
obywatelski. Na projekty ogólnomiejskie 
zaplanowano 500 tys. zł, na strefowe, czyli 
w Centrum, na Łomżycy i na Południu - 
po 250 tys. zł na każdą z tych stref.

W przypadku każdego z osiedli zadanie 
inwestycyjne nie może być droższe niż 50 tys. 
zł, zaś tzw. zadanie społeczne (w tym kultural-
ne czy sportowe) - 10 tys. zł. Za zgodą rad tych 
osiedli, można zgłaszać działania obejmujące 
kilka osiedli. Zgłaszanym zadaniem może być 
każda inicjatywa obywatelska o charakterze 
inwestycyjnym i społecznym, która przyczy-
nia się rozwoju Miasta Łomża. W przypadku 
Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego, 
inicjatywa musi dotyczyć młodzieży. 

Zadania społeczne mogą być zgłasza-
ne tylko w kategorii osiedlowej (koszt do 
10.000 zł) i w Młodzieżowym Budżecie 
Obywatelskim (koszt do 20.000 zł).

Mieszkaniec Łomży może zgłosić tyl-
ko jeden pomysł w jednej kategorii.

Pula na budżet młodzieżowy, to 100 
tys. zł. Ogłoszenie ostatecznej listy za-
dań (po rozpatrzeniu ewentualnych pro-
testów) zaplanowano na 26 październi-
ka; w dniach 2-20 listopada odbędzie się 

głosowanie. Ogłoszenie wyników budżetu 
obywatelskiego Łomży na 2021 rok zapla-
nowano na 15 grudnia.

Budżet Obywatelski to pomysły mieszkańców Łomży 

Nowe 
uliczki  

w Łomży



Bo oprócz tego, że "wycho-
dziły" nam budynki, jak chociaż-
by pozostałości Hotelu Polskiego 
czy te przy ulicy Giełczyńskiej, 
pojawiało się wiele interesują-
cych kwestii. Do tej pory nie do 
końca jestem pewien, czy jeden 
z budynków przy ulicy Giełczyń-
skiej był obiektem mieszkalnym. 
Zastanawiająca jest chociażby 
grubość murów, która docho-
dziła do 2,5 metra. Takie mury 
mają zazwyczaj zamki. A wie-
my przecież, że w Łomży zamek 
stał w zupełnie innym miejscu. 
Natomiast cały czas zastanawia-
my się gdzie stał Dom Wójtow-
ski czy Dom Rajców Miejskich. 
Ale rzeczywiście,  mamy przeło-
mowe odkrycia. Te budynki zo-
stały w dużym stopniu zniszczo-
ne przez zabudowę późniejszą. 
Chociażby tę, która powstała po 
najeździe szwedzkim, czy tę któ-
ra powstała po roku czterdzie-
stym piątym. Wiemy, że Łom-
ża znajdowała się w opłakanym 
stanie. Przynajmniej centrum 
było całkowicie wyburzone. Wy-
korzystano wówczas sytuację, 
a by poszerzyć ulice. Mając plan 
z 1938 roku wiem, że ulica Rzą-
dowa i Giełczyńska miały po 
około 6 metrów szerokości. Na-
tomiast teraz są zdecydowanie 
szersze. Dlatego w trakcie prac 
trafiamy na pozostałości budyn-
ków. Nas to bardzo cieszy. Pew-
nie wykonawców trochę mniej, 
ale dzięki temu mamy potęż-
ny zasób wiedzy. Staraliśmy się 
nie blokować inwestycji. Ho-
tel Polski przebadaliśmy w cią-
gu dwóch tygodni. W tej chwili 
prowadzimy badania przy ulicy 
Pięknej i tam  mamy podobną 
sytuację. Okazało się, że fun-
damenty, do których dotarli-
śmy, to karczma jezuicka z po-
łowy XVII wieku. To był ostatni 
obiekt, którego nam brakowa-
ło do układanki. Tak samo jak 
prowadząc badania na Starym 
Rynku. Do końca wykopalisk 
nie mogliśmy zlokalizować ra-
tuszowej wieży. Wyszła dopiero 
w ostatnim etapie badań i w tej 
chwili jest to jeden z najciekaw-
szych odsłoniętych obiektów 
w sercu miasta. Ale wracając do 
ulicy Pięknej, tam znaleźliśmy 
potężny obiekt karczmy. W tej 
chwili go odsłaniamy. Zachowa-
ła się nawet drewniana podłoga. 
Doszliśmy do wniosku, że nie 
będziemy niszczyli tego obiek-
tu eksploracją. W miejscu, gdzie 
on się znajduje, powstać ma bo-
isko sportowe. W związku z tym 
postanowiliśmy, że zafoliujemy 
ten obiekt, zadokumentujemy 
dokładnie, przysypiemy i zosta-
wimy dla potomnych. Tak samo 
zresztą, jak  zachował się Maciej 
Czarnecki, który badania na Sta-
rym Rynku prowadził na począt-
ku lat 90. 

M.S: - Spodziewaliście się aż tylu skar-
bów przeszłości?

M.B: - Zawsze się spodzie-
wamy. Tylko tu skala faktycznie 
nas zaskoczyła, ponieważ licz-
ba odkryć i wielkość obiektu, 
do którego dotarliśmy na łom-
żyńskiej Starówce znacznie wy-
kracza poza to, co wiedzieliśmy 
dotychczas. Spodziewaliśmy się 
znacznie mniejszych fundamen-
tów miejskiego Ratusza, a także 
mniejszej liczby zabytków ru-
chomych. W tej chwili mamy już 
zinwentaryzowanych 46 tysię-
cy zabytków masowych, czyli: 
fragmentów ceramiki, kafli, frag-
mentów kości zwierzęcych. Na 
podstawie tego jesteśmy w stanie 
powiedzieć nawet, jak wyglądała 
dieta mieszkańców Łomży, po-
wiedzmy w wieku XV, XVI czy 
XVII. Mamy bardzo ładne kafle 
garnkowe z przełomu XV i XVI 
wieku. W tej chwili całość mate-
riałów już mamy umytą, powoli 
zabieramy się za rekonstrukcję 
i konserwację tych przedmio-
tów. Mamy też ogromną liczbę 
zabytków wydzielonych. Są to 
takie specjalne materiały, czy-
li: monety, plomby, przedmio-
ty codziennego użytku. Mamy 
chociażby dwie bardzo ciekawe 
sztuki ceramiki. Mam tu na my-
śli skarbonkę z XVI wieku. Co 
ciekawe, jest to druga skarbonka 
z Łomży. Pierwsza została znale-
ziona w XIX wieku i znajduje się 
teraz w zbiorach moskiewskich. 
W tamtym czasie prawo tak sta-
nowiło, że znalezisko archeolo-
giczne przekazywało się władzy. 
Ta oddawała go naukowcom. Po 
jego opracowaniu zostało one 
zwracane znalazcy. Zazwyczaj 
pojawiała się jakaś oferta sprze-
daży. I tak znaleziska te trafiały 
do różnych muzeów czy innych 
placówek. Kolejnym bardzo in-
teresującym przedmiotem jest 
gliniana bańka. Taka klasyczna 
lecznicza, wykorzystywana do 
stawiania na ciele. Jest to niezwy-
kle rzadki okaz w znaleziskach 
archeologicznych. Ta akurat po-
chodzi z wieku XV. Jak widać 
wtedy też znano tę metodę. I  być 
może gdzieś za ratuszem było po-
mieszczenie, gdzie ktoś te bańki 
profesjonalnie stawiał i leczył lu-
dzi. Mamy jedną taką całą bańkę 
i fragmenty dwóch innych.

M.S: - Pana zdaniem, które z tych skar-
bów warto wyeksponować i w jaki 
sposób?

M.B: - Moim zdaniem: 
wszystkie. Ja, jako archeolog, 

chciałbym, żeby wszystko to po-
zostało dla kolejnych pokoleń. 
Natomiast wiadomo, że jest to 
centralny plac w mieście i on też 
musi służyć mieszkańcom. Nie 
tylko turystom. Niemniej jednak, 
nie ukrywam, że według mnie by-
łaby to piękna ruina, która z pew-
nością by tych turystów przycią-
gała. Wyjeżdżamy przecież na 
południe Europy, żeby oglądać na 
przykład ruiny w Hiszpanii, Gre-
cji czy we Włoszech. A zazwyczaj 
te swoje, których też jest niema-
ło, a mieliśmy troszeczkę inną 
historię niż te kraje południowe, 
bo niestety mamy takie położe-
nie geopolityczne, że wiele rzeczy 
- Łomża jest tego doskonałym 
przykładem - zostało zniszczo-
nych, a to, co zostało, po prostu 
marnotrawimy. Wiemy jak wyglą-
dała Łomża po potopie szwedz-
kim czy po II wojnie światowej, 
ale na przykład nie do końca wie-
my, jak wyglądała po licznych 
pożarach czy wylewach Narwi, 
stanowiących również swoisty ar-
mageddon dla miasta. Niemniej 
jednak Łomża zazwyczaj odra-
dzała się jak Feniks z popiołów. 
A w tych popiołach odkrywamy 
takie właśnie "diamenty". Ideal-
nie byłoby zachować tego jak naj-
więcej. Jako archeolog widział-
bym odtworzenie tego w formie 
trwałej ruiny, czyli podniesienia 
tych fundamentów do pewne-
go poziomu i wymurowanie ce-
głą. Rzeczywiście mamy tutaj ka-
mienne fundamenty, natomiast 
w dalszej części one były ceglane. 

M.S: - Czyli coś na zasadzie tego, co 
możemy zobaczyć w Lublinie? Wzno-
szącego się tam w przeszłości kościoła 
pw. św. Michała, będącego pierwszą 
lubelską parafią, o którego istnieniu 
dziś świadczą odsłonięte fundamen-
ty?

M.B: - Tak, coś na zasadzie 
tego, co mamy na jednym z naj-
starszych miejsc na Starym Mie-
ście w Lublinie, czyli na placu Po 
Farze. Zresztą nie tylko tam. Bo 
tego typu rozwiązania zastosował 
chociażby Chełm czy Rzeszów. 
To jest bardzo dobre wybór. Nie 
chciałbym aby to, co znajduje się 
pod ziemią, poszło w zapomnie-
nie, bo to też kosztowało nas spo-
ro energii, sił i pracy. A przecież 
to wyniesienie i stworzenie z tego 
właśnie trwałej ruiny mogłyby 
służyć jako ławki dla spotykają-
cej się tutaj młodzieży, rodzin 
z dziećmi czy wielu innych osób. 
Dodatkowo można wypełnić to 
zielenią w środku. Myślę, że ta 

cegła bardzo ładnie kompono-
wałaby się z zielenią. Natomiast 
pozostałe części, które mamy 
w dalszej części placu ratusza, 
można pokazać w posadzce, np. 
w formie ceglanych murów pod-
świetlanych, co jakiś czas wsta-
wiony kamień, żeby to imitowa-
ło na przykład wątek wenecki. 
Świetnie to wygląda. Mamy kilka 
dobrych cegielni, które specja-
lizują się w wypalaniu tego typu 
cegieł gotyckich czy romańskich. 
W tym przypadku mamy ewi-
dentnie cegłę gotycką. 

M.S: - Praca pańskiego zespołu, to 
niebywała dawka wiedzy szczególnie 
dla nas – mieszkańców Łomży. Czy 
rzeczywiście historia Łomży dzieli się 
na dwa etapy? Na ten od momentu 
uzyskania praw miejskich i ten bar-
dziej rozwojowy po 1526 roku, kiedy 
Łomża stała się miastem królewskim? 

M.B: - Ja dołączyłbym jesz-
cze jeden etap, najstarszy. Etap 
kiedy pojawiają się tutaj Sło-
wianie, już na przełomie VI 
i VII wieku. To właśnie wtedy 
w Łomży, na nadrzecznej ulicy 
Rybaki, coś zaczyna się dziać. 
My cały czas patrzymy w kierun-
ku Starej Łomży i tam upatruje-
my początków. Natomiast we-
dług mnie, początki Łomży były 
znacznie starsze. Myśląc o nich 
należy kierować wzrok w stro-
nę  m.in. obecnej ulicy Rybaki. 
Tam mamy znaleziska właśnie 
z VII, VIII, IX czy X wieku, któ-
re pokazują, że wzdłuż rzeki Na-
rew mogła znajdować się osada 
czy nawet sieć osad, które póź-
niej dały początki osadzie tar-
gowej. Cały czas nie wiemy co 
działo się w miejscu, gdzie w tej 
chwili znajduje się kirkut. To jest 
piękne wyniesienie, gdzie mogło 
znajdować się grodzisko wcze-
snośredniowieczne, może nawet 
starsze niż Stara Łomża. Tego się 
pewnie nigdy nie dowiemy. Na-
tomiast te kolejne dwa etapy, to 
rzeczywiście po pierwsze uzy-
skanie praw miejskich za czasów 
księcia Janusza. Łomża staje się 
miastem, zaczyna się rozwijać. 
Niemniej jednak dla mnie o wie-
le ciekawszy jest etap z czasów 
króla Zygmunta Starego, który 
uczynił Łomżę miastem królew-
skim. Przez co radykalnie zmie-
nił się jej charakter. Wcześniej to 
było jedne z licznych miast ma-
zowieckich - książęcych. To wła-
śnie za sprawą Zygmunta Starego 
Łomża staje się królewszczyzną. 
Wtedy powstaje zamek, znacz-
nie rozbudowuje się ratusz miej-

ski. Mamy opisy pochodzące 
z XVII wieku, które porównu-
ją wręcz Łomżę do Warszawy. 
To świadczy o tym, że to miasto 
musiało być bardzo dobrze roz-
winięte. Przede wszystkim było 
murowane. Większość miast 
w tamtym okresie była drewnia-
na. Sięgając na południe mamy 
przecież znacznie większy Janów 
Podlaski. Siedzibę biskupów 
łódzkich, która miała dwa razy 
więcej mieszkańców niż Łomża. 
Ale właśnie w większości była 
drewniana. Czego nie można 
powiedzieć o Łomży. Chociaż, 
jak obserwujemy to, co mamy 
na Starym Rynku,  czyli pozo-
stałości warsztatów rzemieślni-
czych, które znajdowały się za 
ratuszem, to one były drewniane 
aż do czasów, kiedy Łomża stała 
się miastem królewskim. Wtedy 
je wyburzono i wybudowano na 
nowo jako murowane. 

M.S: - Niezwykle cenne historycznie 
świadectwo…

M.B: - Tak. Dlatego myślę, że 
tutaj ten okres królewski jest zde-
cydowanie ciekawszy i pokazuje 
radykalną przemianę Łomży.

M.S: - Wspominał Pan na początku, że 
mimo tego, iż na Starym Rynku par-
ce wykopaliskowe powoli dobiegają 
końca, to wy jeszcze nie czyścicie ło-
pat… 

M.B: - Tak, w tej chwili, trwa-
ją prace przy ulicy Pięknej. Tam 
przy Szkole Podstawowej numer 
2, a dokładnie przy hali sporto-
wej, założyliśmy wykop pod bo-
iskiem szkolnym. Tak, jak mó-
wiłem wcześniej, mamy tam 
karczmę z XVII wieku. Została 
rozebrana w wieku XVIII i wi-
dzimy po prostu budynki, któ-
re powstały później. Natomiast 
zostawiono nam coś, żebyśmy 
się cieszyli: fragment dużej izby 
wewnątrz tej karczmy, która była 
wyłożona, deskami. I to się za-
chowało do naszych czasów. Wy-
gląda w tej chwili fantastycznie. 
Takie rzeczy warto pokazać. My 
uzgodniliśmy z konserwatorem, 
że nie będziemy tego niszczyli, że 
to zostanie. Natomiast z drugiej 
strony hali, bliżej ulicy Pięknej, 
mamy pozostałości dziwnych 
piwnic. Są stosunkowo niskie – 
120 -130 cm – pozostałości po 
budynku Rembielińskim, jeszcze 
tym starszym niż hotel, bo układ 
muru i cegły wskazują na połowę 
XVII wieku. Także tutaj się sporo 
dzieje. Chociażby przy dawnym 
Szpitalu Świętego Ducha, obec-
nie łomżyńskiej uczelni, trafili-
śmy na dziwny murek, pomiesz-
czenie, które znajdowało się przy 
Browarze Jezuickim. Każdy ruch 
koparki, przynosi nowe odkrycia. 

Rozmowa w Telewizji Narew  
i na www.narew.info

5rozmowa

Łomża zazwyczaj odradzała się jak Feniks 
z popiołów. To właśnie w tych popiołach 

znajdujemy „diamenty przeszłości” 
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Pod koniec sierpnia 1920 roku nie-
wielki oddział z pułku Strzelców Ko-
wieńskich otrzymał rozkaz osłaniania 
kolegów, którzy wycofywali się z za-
grożonej okrążeniem pozycji w pobli-
żu miejscowości Leman koło Kolna. 
Zadanie wypełnili, ale prawie wszyscy 
zginęli. Ich pamięci poświęcony jest 
pomnik na starym cmentarzu w Kol-
nie. Tam umieszczona została pamiąt-
kowa tablica, którą burmistrz Kolna 
Andrzej Duda otrzymał wcześniej od 
prezydenta RP Andrzeja Dudy. 

W czasie przemówienia przy 
mogile pomordowanych przez 
bolszewików polskich żołnierzy, 
burmistrz Kolna przypomniał 
tragiczne wydarzenia historycz-
ne.

- Na nasze tereny wojna wtar-
gnęła z końcem lipca 1920 roku. 
Zaledwie czternaście miesięcy 
po entuzjastycznym powitaniu 
wolności i posadzeniu w Kolnie 

dębów wolności. Wtedy Gaj-
-Chan wraz ze swoją kawalerią , 
zwaną "Złotą Ordą" ruszył z My-
szyńca na Kolno. Przez miasto 
przeszedł w nocy z 29 na 30 
lipca, nie wyrządzając poważ-
niejszych szkód mieszkańcom. 
Do większej potyczki doszło 20 
sierpnia 1920 roku we wsi Le-
man. Tam też bolszewicy ścię-
li szablami 43. polskich jeńców. 
Polegli zostali złożeni do grobu, 
właśnie tutaj, na cmentarzu pa-
rafialnym w Kolnie - powiedział 
Andrzej Duda.

Bohaterstwo żołnierzy, mą-
drość dowódców, jedność naro-
du, to zadecydowało o zwycię-
stwie.

W uroczystości udział wziął 
Marek Olbryś, Wicemarszałek 
Województwa Podlaskiego oraz 
m. in. posłowie Lech Antoni Ko-
łakowski i Jarosław Zieliński.            

- Dziękuję za kultywowanie 
tradycji. W Kolnie można się 
uczyć jak trzeba pokazywać naszą 
historię. Z upoważnienia zarządu 
województwa i w imieniu także 
radnego Sejmiku Wojciech Sek-
ścińskiego pragnę przekazać gra-
tulacje i podziękowania burmi-
strzowi Andrzejowi Dudzie i jego 
współpracownikom. Zawsze jest 
tu wspaniale, a szczególnie budu-
jący jest udział młodzieży obda-
rzonej wielkimi talentami, jak to 
mieliśmy okazję się przekonać - 
zaznaczył wicemarszałek Marek 
Olbryś nawiązując do występu 
orkiestry dętej i dziewczęcego 
zespołu z Kolneńskiego Ośrodka 
Kultury i Sportu.

Swoimi refleksjami związany-
mi z setną rocznicą Bitwy War-
szawskiej i wydarzeń pod Lema-
nem, gdzie polscy żołnierze nie 
tyle zginęli w walce, co zostali 

przez Kozaków  Gaj-Chana roz-
siekani, gdy już nie mieli amuni-
cji, podzielili się z uczestnikami 
również parlamentarzyści.

Ułani ze Stowarzyszenia Ka-
waleryjskiego im. Podlaskiej Ka-

walerii i pozostali uczestnicy uro-
czystości spotkali się po części 
oficjalnej na boisku pobliskiej 
szkoły na wystawie historycz-
nego sprzętu wojskowego i przy 
pysznej grochówce. 

Pierwszy ruch jest energiczny i moc-
ny, a zarazem precyzyjny. Garść zboża 
kładzie się dokładnie tak, jak powin-
na, aby ekipa podbierająca mogła 
szybko związać pasem ze słomy ko-
lejny snopek. Jeszcze kilkanaście po-
wtórzeń tego samego gestu, któremu 
towarzyszy charakterystyczne "szu-
uu"... I Marek Olbryś, Wicemarszałek 
Województwa Podlaskiego, oddaje 
kosę seniorowi żniwiarzy w Tarnowie. 
Brawa, gratulacje...

- To oczywiste, że żniwowa-
nie nie wygląda już w ten sposób. 
ale jeszcze coś pamiętam z cza-
sów, gdy pomagałem dziadkowi 
- mówi Marek Olbryś.

Podziękowań i miłych słów 
wysłuchał wicemarszałek tego 
dnia w Tarnowie, zresztą znacz-
nie więcej. Zwłaszcza ze strony 
Agnieszki Pogorzelskiej-Wysoc-
kiej, przewodniczącej Koła Go-

spodyń Wiejskich "Tarnowianie". 
Dziesięć miesięcy temu wraz ko-
leżankami (jest ich w Kole 15 
i jeszcze jeden męski "rodzynek") 
postanowiły połączyć siły i się 
zorganizować. Bezpośrednim im-
pulsem była informacja o planach 
sprzedaży budynku dawnej szkoły 
(a jeszcze dawniej gorzelni) przez 
samorząd gminy Miastkowo.    

- Stwierdziłyśmy, że nie mo-
żemy na to pozwolić. Tak się za-
częło. Były problemy mniejsze 
i większe ale udało sie nam za-
trzymać sprawę sprzedaży szko-
ły. Skorzystałyśmy ze szkolenia 
w Urzędzie Marszałkowskim 
i szukałyśmy pomysłu jak zazna-
czyć naszą obecność pierwszą 
imprezą. A że jest lato i pora żniw, 
to mamy "Kult żniwnej tradycji" 
- mówi Agnieszka Pogorzelska-
-Wysocka.

Marszałkowska pomoc wy-
niosła niespełna 10 tysięcy zło-
tych. Koło zakupiło m. in. sprzęt 
nagłaśniający, namiot, stoliki 
i krzesła oraz... maszynę do szy-
cia. Powstały już dzięki niej jed-
nakowe spódnice w kolorowe 
pasy.         

- Nie ma to jak jednoczyć siły 
wokół ważnych spraw. Możecie 
państwo liczyć na Urząd Mar-
szałkowski, a już szczególne na 
mnie, bo jestem tak zwanym zio-
malem urodzonym tu niedaleko 
w Gałkówce. Możemy pomóc, 
zwłaszcza na początku, bo potem 
- jak widzę tę energię - sobie po-
radzicie. Pierwszy sukces to ten 
budynek.  Myślę że będą następ-
ne  - stwierdził wicemarszałek 
Marek Olbryś i wraz małżonką 
przekazał "Tarnowianom" pre-
zent - filiżanki do kawy.

Na pokaz tradycyjnego żni-
wowania kosą i wiązania zboża 
w snopki korowód uczestników 
święta przeszedł z przyśpiewka-
mi na obrzeża Tarnowa. Po za-
kończeniu tej części, znów w oto-
czeniu dawnej szkoły odbyła się 
biesiada. Pomógł Urząd Marszał-
kowski, Lokalna Grupa Działania 
"Sąsiedzi", spoonsorzy. 

Agnieszka Pogorzelska-Wy-
socka i jej koleżanki na okazjo-
nalnym świętowaniu nie chcą 
poprzestać. Uważają, że miejsco-
wość, o której wzmianki pocho-
dzą z  roku 1417 ma wielkie wa-
lory.

- Potrzebą mieszkańców Tar-
nowa jest tworzenie miejsca dla 
każdej grupy wiekowej: od świe-
tlicy dla dzieci po Klub Seniora. 
Tak, aby mieszkańcy odczuli, że 
są naprawdę ważni - mówi prze-
wodnicząca. 

Droga wojewódzka nr 648 
doczeka się modernizacji 

Po wielu latach oczekiwań, utracie nadziei, ale ciągłego zabiegania o przepro-
wadzenie prac remontowych ważnego odcinka drogi na mapie kraju (Warsza-
wa - Mazury), a jeszcze ważniejszego na terenie gminy Nowogród (MORGOW-
NIKI - PTAKI - BALIKI – SERWATKI), z którego codziennie korzystają również 
mieszkańcy Kupniny jest sukces. 

Wszystko wskazuje na to, że jeszcze w tym roku pojedziemy wy-
remontowaną drogą wojewódzką 648. Właśnie otwarte zostały  ofer-
ty złożone do przetargu ogłoszonego pod koniec lipca na "Remont 
nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 648 Miastkowo – Nowogród – 
Morgowniki – Korzeniste – Stawiski – Przytuły od km 9+284 do km 
14+400". Co ważne, Oferty potencjalnych wykonawców są niższe jak 
przewidywana kwota na realizację zadnia.

- Sukces ten nie byłby możliwy gdyby nie wsparcie marszałka 
województwa podlaskiego Marka Olbrysia i radnego wojeówdzkie-
go Piotra Modzelewskiego. Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich od 
wielu lat realizował bieżące naprawy, jednak degradacja nawierzchni 
była ogromna i bez większych środków finansowych nie można było 
już naprawiać poszczególnych odcinków .Wspaniale, że Podlaski Za-
rząd Dróg Wojewódzkich sprawnie przeprowadził wszelkie procedu-
ry, których efektem będzie bezpieczna 6 m droga, a na odcinku do 
drogi gminnej w Ptakach 7,5 m! Autobus szkolny bezpieczniej będzie 
przemierzał kolejne kilometry naszej gminy – nie kryje zadowolenia 
Grzegorz Palka burmistrz Nowogrodu. 

Jak informuje Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w postępowa-
niu wpłynęły 4 oferty. Kwota, jaką zadeklarował zamawiający, na sfi-
nansowanie przedsięwzięcia, to 5 259 763, 04 zł. 

Najtańsza z ofert (3 975 867, 62 zł) to ta, którą złożyła firma 
STRABAG Sp. Z o. o. Natomiast najwyższa oferta wpłynęła od firmy 
UNIBEP S.A. W tym przypadku zrealizowanie inwestycji firma osza-
cowała na 4 097 835,54 zł. 

Pamięć, ułani i grochówka w Kolnie

Tarnowo. Kult żniwnej tradycji  
i siła wspólnego działania  
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Liczba zakażeń wirusem  
SARS-CoV-2 w województwie 
podlaskim przekroczyła już 1000. 

Jak wynika z raportu Pod-
laskiego Urzędu Wojewódzkie-
go od 21 marca w wo-
jewództwie podlaskim  
zanotowano 1147 za-
chorowań. Najwięcej, 
bo 429 dotyczy powia-
tu białostockiego. Naj-
mniej, bo zaledwie 6 od-
notowano w powiecie 
kolneńskim. Jeśli chodzi 
o powiat łomżyński, we-
dług służb wojewody, od 
21 marca na tym terenie 
koronawirusa potwier-
dzono u 141 osób. Nie-
stety od ostatniego wy-
dania Tygodnika Narew 
wzrosła także liczba zgo-
nów. W województwie 
podlaskim odnotowano 
ich 26. 

6 sierpnia, w wieku 69 lat 
odeszła Siostra Służka Teresa 
Kuryło. Nie tylko siostra z łom-
żyńskiego Zgromadzenia Sióstr 
Służek NMP, ale także niezwykle 
oddana pielęgniarka w oddziale 
kardiologii Szpitala Wojewódz-
kiego im. Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Łomży. Zmar-
ła w wyniku zakażenia korona-
wirusem. Cierpiała na choroby 
współistniejące. Zmarła w Szpi-
talu MSWiA w Białymstoku, na 
oddziele intensywnej terapii. 

Siostra Służka Teresa Kury-
ła urodziła się 13 października 
1950 roku, we wspomnienie bł. 
ojca Honorata Koźmińskiego, 
założyciela Zgromadzenia. To 
właśnie do niego później wstą-

piła. W zakonie przybrała imię 
Paulina od Świętej Rodziny. Pra-
cowała w placówkach w Łomży 
i Kadzidle. Uczyła się w medycz-
nym studium w Białymstoku  
na wydziale pielęgniarskim. Do 
Łomży przyjechała w 1976 roku, 

gdzie rozpoczęła pracę jako pie-
lęgniarka w szpitalach. Najpierw 
w „starym szpitalu”, a potem 
w Szpitalu Wojewódzkim im. 
Kardynała Stefana Wyszyńskie-
go. W roku 2015 rozpoczęła pra-
cę w Specjalistycznym Ośrodku 
Medycznym SOMED, w którym 
pracowała do 24 czerwca 2020 
roku. Do łomżyńskiego szpitala, 
na oddział chorób płuc i gruźlicy 
trafiła w nocy z 29 na 30 czerw-
ca. Jak przyznaje siostra prowin-
cjalna Ewa Wawer, była świado-
mowa, że jej stan się pogarsza. 
4 lipca została przewieziona na 
oddział intensywnej terapii szpi-
tala w Białymstoku. W ostatniej 
rozmowie telefonicznej z siostrą 
Ewą Wawer powiedziała: “dzię-
kuję za wszystko i przepraszam”. 

Odeszła w święto Przemienienia 
Pańskiego 6 sierpnia. 

Siostrę Teresę Kuryła poże-
gnano 11 sierpnia podczas Mszy 
Świętej pogrzebowej, koncele-
browanej pod przewodnictwem 
biskupa Janusza Stepnowskiego, 

w której udział wzię-
li: biskup drohiczyński 
Piotr Sawczak i biskup 
senior Antoni Pacyfik 
Dydycz, a także kapłani, 
siostry zakonne z Matką 
Generalną Zgromadze-
nia Sióstr Służek siostrą 
Mirosławą Grunt. Sio-
stra Teresa Kuryła spo-
częła na cmentarzu pa-
rafialnym w Łomży. 

Sytuacja epidemiologiczna 
w regionie 

Jeśli chodzi 
o diagnostykę pod ką-
tem COVID-19, we-
dług danych Podlaskie-

go Urzędu Wojewódzkiego, na 
17 sierpnia liczba przebadanych 
próbek w całym województwie 
to 62126. Z informacji przeka-
zywanych przez Podlaski Urząd 
Wojewódzki wynika, iż 911 
mieszkańców regionu pokona-
ło koronawirusa i uznawanych 
jest za tzw. ozdrowieńców. We-
dług najnowszych danych wśród 
wyzdrowiałych są także osoby 
z Łomży i okolic. Na terenie mia-
sta oraz powiatu, od 21 marca do 
17 sierpnia zakażenia potwier-
dzono u 141 osób. 128 pokonało 
koronawirusa. Oznacza to, iż ak-
tywnie zakażonych jest w sumie 
12 osób. W całym województwie 
rygorowi izolacji poddanych jest 
1740 osób. W Łomży i w powie-
cie łomżyńskim, według Powia-

towej Stacji Sanitarno-Epidemio-
logicznej w Łomży jest to 160 
osób. 107 to mieszkańcy Łomży, 
zaś 53 powiatu łomżyńskiego. 

Zółta strefa
Epidemia koronawirusa 

w Polsce nie odpuszcza. Każde-
go dnia Ministerstwo Zdrowia 
informuje o kolejnych kilkuset 
potwierdzonych przypadkach, 
a z dnia na dzień padają kolejne 
rekordy liczby zachorowań. Jed-
nym z najnowszych działań pod-
jętych przez rząd jest podział kra-
ju na strefy: zieloną, czyli taką 
na którą nie nałożono żadnych 
dodatkowych obostrzeń, a tak-
że żółtą i czerwoną, w których 
wymagane są dodatkowe środ-
ki ostrożności. Ich wyznaczenie 
zależy od aktualnej liczby zaka-
żeń. Do tej pory podział Polski 
na strefę żółtą i czerwoną doty-
czył głównie południowej części 
kraju. Jednak w ostatnim czasie 
znaczny wzrost zachorowań od-
notowano także w północno-
-wszchodniej części Polski, a do-
kładnie w powiecie grajewskim. 
To właśnie ten powiat, od piątku 
14 sierpnia zaliczany jest do żół-
tej strefy. Co to oznacza? 

Dla mieszkańców oznacza to, 
że od dnia 14 sierpnia:

- Na targach i kongresach 
może przebywać 1 osoba na 4 m² 
powierzchni

- W wydarzeniach sporto-
wych i kulturalnych może uczest-
niczyć 25% widowni (przy limi-
cie do 100 osób)

- W lokalach gastronomicz-
nych maski ściągamy dopiero po 

zajęciu miejsc przy stoliku, ob-
sługa cały czas nosi maseczki

- Hotele – bez zmian
- Aquaparki, baseny – bez 

zmian
- Wesołe miasteczka, parki 

rozrywki i parki rekreacyjne – 1 
osoba na 10 m²

- Siłownie – 1 osoba/4 m²
- Kina -25% widowni
- Zgromadzenia – bez zmian
- Świątynie –bez zmian
- Wesela i inne uroczystości 

rodzinne – limit do 100 osób
- Transport zbiorowy –bez 

zmian
- Noszenie maseczek – bez 

zmian (w miejscach publicznych 
i transporcie zbiorowym obowią-
zek zasłaniania ust i nosa)

- Handel – bez zmian
- Kluby nocne, dyskoteki – 

bez zmian
- Salony fryzjerskie, kosme-

tyczne, salony tatuażu – bez 
zmian

Według danych powiatu gra-
jewskiego z 17 sierpnia zakaże-
nia koronawirusem na tym te-
renie potwierdzono u 65 osób. 
22 są hospitalizowane z powodu 
podejrzenia zakażenia. 51 osób 
objętych jest kwarantanną. Na-
tomiast 75 nadzorem epidemio-
logicznym. 

Największe ognisko ko-
ronawirusa w powiecie gra-
jewskim (26 potwierdzonych 
przypadków) zanotowano w Za-
kładzie Opiekuńczo-Leczniczym 
w Szczuczynie. Wśród pozosta-
łych ognisk jest także jeden z za-
kładów pracy. 

Stan epidemii.  
Odeszła siostra Służka z Łomży 

Pożegnanie Ś.P.  Siostry Teresy Kuryła w Łomżyńskiej Katedrze
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7000 maseczek 
dla Caritasu 

Dyrektor Zakładu Karnego w Czer-
wonym Borze ppłk Zbigniew Jan-
kowski przekazał na ręce Dyrektora 
Caritas Diecezji Łomżyńskiej ks. kan. 
dr Andrzeja Mikuckiego 7000 mase-
czek ochronnych. Maseczki powstały 
w przywięziennej szwalni, uszyte 
w ramach akcji „Resort Sprawiedliwo-
ści Pomaga”. 

Maseczki, które powstały 
dzięki staraniom Służby Wię-
ziennej z Czerwonego Boru 
można już liczyć w dziesiątkach 
tysięcy. Już od pierwszych dni 
pandemii więziennicy rozpoczę-
li akcję wspierania wielu insty-

tucji w ten ciągle najważniejszy 
środek ochrony przed wirusem. 
By skuteczniej pomagać dyrek-
tor jednostki ppłk Zbigniew Jan-
kowski podpisał porozumienie 
z Polskim Związkiem Łowieckim 
z Łomży. Myśliwi dostarczali ma-
teriał a więziennicy dbali o to by 
powstawały z niego jak najlepiej 
uszyte maseczki. Szpital w Łom-
ży, Zambrowie, Ostrowi Mazo-
wieckiej, gmina Łapy, Izba Ad-
ministracji Skarbowej, to tylko 
niektórzy z obdarowanych insty-
tucji. 

Tym razem 7000 maseczek 
trafiło do Caritasu Diecezji Łom-
żyńskiej. Ten jakże potrzebny 
dar przyjął z rąk dyrektora ZK 
w Czerwonym Borze ppłk. Zbi-

gniewa Jankowskiego ks. kan. dr 
Andrzej Mikucki.

Caritas Diecezji Łom-
żyńskiej to powołana w 1990 
roku organizacja zajmująca się 
przede wszystkim pomocą cha-
rytatywną. Łomżyński Caritas 
prowadzi też działalność reha-
bilitacyjną osób chorych czy 
akcję pomocy Ukrainie. Nie 
jest to jedyna pomoc dla Ca-
ritasu z jaką pospieszyli wię-
ziennicy z Czerwonego Boru. 
Wcześniej Dyrektor jednostki 
ppłk Zbigniew Jankowski prze-
kazał na rzecz „Caritas bliźnim” 
wycofany z użytkowania pojazd 
marki Citroen Jumper. 

TEKST I ZDJĘCIA: 
KPT. DARIUSZ ŚMIECHOWSKI

Szybciej i sprawniej będzie spieszyć z pomocą 
potrzebującym Ochotnicza Straż Pożarna  
w Jedwabnem. 

Dzięki funduszom z Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych i Administracji, 
Urzędu Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Podlaskiego i gminy (łącznie około 
400 tys. zł) ma całkowicie zmodernizo-
waną siedzibę. W uroczystości otwarcia 
strażnicy wziął udział wicemarszałek Ma-
rek Olbryś wraz z radnym Sejmiku Pio-

trem Modzelewskim oraz kierującymi 
Departamentem Infrastruktury i Trans-
portu Zbigniewem Piotrowskim i Juliu-
szem Jakimowiczem.

- Wspólną decyzją Sejmiku i Urzę-
du Marszałkowskiego kierowane są już 
kolejny rok z rzędu naprawdę znaczą-
ce kwoty na wyposażanie i moderni-
zację ochotniczych straży pożarnych, 
W tym roku jest to rekordowe 2 milio-
ny złotych, a w przyszłorocznym bu-
dżecie chcielibyśmy zapisać 3 miliony. 
OSP w Jedwabnem otrzymała z Urzę-

du Marszałkowskiego na odnowienie 
swojej siedziby ponad 70 tysięcy zło-
tych  - powiedział wicemarszałek Ma-
rek Olbryś. - OSP w takich miejscowo-
ściach jak Jedwabne jest to "recepta na 
życie". To wraz ze szkołami, kołami go-
spodyń wiejskich, organizacjami lokal-
nymi prawdziwe centra życia społecz-
nego. Z satysfakcją i radością samorząd 
województwa takie inicjatywy wspiera. 
Jesteśmy do Państwa dyspozycji - zade-
klarował Marek Olbryś. 

Na zaproszenie burmistrza Adama 
Niebrzydowskiego, czyli - według okre-
ślenia wicemarszałka Marka Olbrysia - 
"dobrego gospodarza wspieranego przez 
dobrych pracowników", w uroczystości 
wzięli udział także m. in. posłowie Kazi-
mierz Gwiazdowski i Jarosław Zieliński, 
generał w stanie spoczynku Leszek Suski, 
były komendant główny Państwowej Stra-
ży Pożarnej, starosta łomżyński Lech Ma-
rek Szabłowski, samorządowcy, przedsta-
wiciele służb mundurowych, mieszkańcy 
Jedwabnego.

- Bezpieczeństwo to jedna z wartości, 
którą każdy z nas wysoko ceni, a  odre-
staurowana i unowocześniona remiza  to 
istotny element poczucia bezpieczeństwa 
dla lokalnej społeczności - mówił Jaro-
sław Zieliński, były wiceminister MSWiA 
przypominając, że był jednym z twórców 
i realizatorów wielkiego programu moder-

nizacji straży pożarnych realizowanego 
dzięki  współpracy rządowo - samorządo-
wej. 

OSP w Jedwabnem to ważny składnik 
systemu bezpieczeństwa w powiecie łom-
żyńskim.

- Jedyna jednostka z gminy w Krajo-
wym Systemie Ratowniczo - Gaśniczym, 
pond 20 kilometrów od najbliższej jed-
nostki straży zawodowej, ważna droga wo-
jewódzka , bliskość Biebrzańskiego Parku 
Narodowego, wśród obowiązków każdy 
z możliwych rodzajów ratownictwa spe-
cjalistycznego: chemiczno - ekologiczne, 
wysokościowe, poszukiwawczo - ratowni-
cze, techniczne, wodne - wyliczał katalog 
zadań druhów z Jedwabnego starszy bry-
gadier Grzegorz Wilczyński, zastępca ko-
mendanta PSP w Łomży.

Do każdej z tych dziedzin działalno-
ści OSP w Jedwabnem zgromadziła od-
powiedni sprzęt. I po prostu nie miała go 
gdzie przechowywać.

- Nie mieliśmy nawet szatni żeby się 
przebrać i wysuszyć ubrania. Do pomiesz-
czenia przedostawały się spaliny i tak sie-
dzieliśmy - opowiadał Paweł Czerwaciuk, 
prezes OSP Jedwabne.         

Teraz strażacy mają już godne warun-
ki. A burmistrz Adam Niebrzydowski na 
ręce wszystkich, którzy przyczynili się do 
odnowienia strażnicy OSP przekazał naj-
serdeczniejsze podziękowania.     

Zaczytane ławeczki  
wróciły do Łomży 

Dwie ławki w kształcie otwartych książek stanęły na nadnarwiańskich bulwa-
rach oraz w parku Jana Pawła II – Papieża Pielgrzyma. Mają one na celu promo-
cję czytelnictwa, kultury i sztuki wśród łomżan. Można na nich nie tylko usiąść, 
ale też bezpłatnie pobrać utwory literackie za pomocą kodów QR umieszczo-
nych na tabliczkach opisujących daną ławkę.

Jak informuje Łukasz Czech z łomżyńskiego Ratusza, we wrześniu 
ubiegłego roku na dziesięć tego typu obiektów małej architektury 
można było natrafić w różnych miejscach naszego miasta. Inicjatywa 
promująca czytelnictwo była organizowana we współpracy z Funda-
cją Zaczytani.org. Towarzyszyła jej zbiórka używanych książek, któ-
re trafiły do szpitalnych biblioteczek. Wówczas „zaczytane ławeczki” 
były wypożyczone. Akcja jednak na tyle spodobała się mieszkańcom, 
że prezydent Mariusz Chrzanowski podjął decyzję o zakupie dwóch 
ławeczek, które już na stałe wpiszą się w pejzaż Łomży. Stanęły one 
na bulwarach nadnarwiańskich oraz w Parku Jana Pawła II – Papieża 
Pielgrzyma. 

Jedwabne warunki strażaków 
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Sanatorium  
– tak czy nie?

W dzisiejszych czasach dużą popularnością 
cieszą się naturalne metody leczenia. Nie wy-
wołują one skutków ubocznych, a rezultaty są 
trwalsze i dłużej się utrzymują. Nie dają jednak 
szybkich efektów i to często zniechęca do ich 
stosowania.

Uzdrawiające działanie złóż natu-
ralnych, wód mineralnych i leczniczych 
oraz prozdrowotne właściwości klimatu 
wykorzystywane są w leczeniu uzdrowi-
skowym. Sanatoria cieszą się niesłabnącą 
popularnością i nieustannie zwiększa się 
w nich liczba kuracjuszy. 

Do sanatorium można wyjechać na dwa 
sposoby: inwestując własne środki lub na 
koszt Narodowego Funduszu Zdrowia. NFZ 
sfinansuje w pełni jedynie leczenie w szpita-
lu uzdrowiskowym. W przypadku pobytu 
w sanatorium musimy liczyć się z koniecz-
nością partycypacji w kosztach wyżywie-
nia i noclegu. Ich wysokość jest uzależniona 
od standardu pokoi oraz pory roku, w jakiej 
przypadnie termin pobytu. Korzystając z sa-

natorium w ramach NFZ nie mamy możli-
wości wyboru czasu i miejsca pobytu, a od 
momentu złożenia skierowania do wyjazdu 
może minąć nawet kilkanaście miesięcy. Ja-
dąc do szpitala uzdrowiskowego przysługu-
je nam zwolnienie L4, zaś na czas odpoczyn-
ku w sanatorium będziemy musieli wziąć 
urlop wypoczynkowy. 

W przypadku wyjazdu na własny koszt 
warto zastanowić się nad wyborem miej-
sca pobytu kierując się przede wszystkim 
rodzajem schorzeń, zasobami naturalnymi 
i klimatem, a jeśli chcemy wyjechać w celu 
ogólnej poprawy stanu zdrowia – kom-
pleksowością oferowanych zabiegów. 

Sanatoria oferują zabiegi oparte 
przede wszystkim na miejscowych bo-
gactwach naturalnych. Występujące zło-
ża wód mineralnych i leczniczych pozwa-
lają na wdrożenie kuracji pitnych, kąpieli 
a także inhalacji. Działanie lecznicze wód 
mineralnych jest udowodnione długolet-
nią obserwacją oraz badaniami kliniczny-
mi i fizykochemicznymi.

Kuracja pitna 
Kuracja pitna w zależności od właści-

wości wody jest stosowana w przypad-

ku wspomagania leczenia wielu schorzeń, 
w szczególności w przypadku chorób: układu 
pokarmowego, głównie choroby wrzodowej 
żołądka i dwunastnicy, stanów zapalnych żo-
łądka i jelit, nadkwaśności i niedokwaśności, 
chorób trzustki, wątroby i dróg żółciowych. 
Stosowana jest także w leczeniu niedokrwi-
stości i chorób przemiany materii: cukrzycy, 
miażdżycy, skazy moczanowej i kamicy mo-
czowej oraz nadczynności tarczycy.

Uzdrowiska i sanatoria posiadają pijalnie 
wód, które mogą mieć charakter ogólnodo-
stępny lub też własny, przeznaczony wyłącz-
nie do użytku kuracjuszy przebywających na 
turnusach leczniczych w danym obiekcie. 
Woda podawana jest przeważnie w jedno-
razowych kubkach ze słomką lub w specjal-
nie do tego przeznaczonych kubkach tzw. 
pijałkach. W wielu uzdrowiskach można 
zaopatrzyć się w piękne, ceramiczne pijałki 
wykonywane przez rodzinne firmy z boga-
tą tradycją, produkujące kubki do picia wód 
leczniczych od pokoleń. Wody lecznicze na-
leży spożywać spokojnie, małymi łykami, 
zwracając uwagę na jej temperaturę, od któ-
rej zależą często właściwości lecznicze.

Dokończenie na str. VI

Pierwszy numer Gazety Seniora 
„Srebrni” poświęciliśmy głównie epi-
demii koronawirusa, która zdomino-
wała niemal każdą dziedzinę naszego 
życia. I chociaż zagrożenie nie minęło 
i w dalszym ciągu jest dużo zachoro-
wań, seniorzy nie są bierni. 

Dużo pozytywnych opinii, 
jak również nowych pomysłów 
skłoniło nas do zredagowania 
drugiego numeru Gazety Senio-
ra, co niniejszym czynimy. 

W poprzednim numerze pi-
saliśmy o projekcie „Złota Rącz-
ka” dla seniorów 60+ w Łomży. 
Wymienialiśmy zakres usług, ja-
kie byłyby świadczone dla se-
niorów. Cieszy fakt, że pomysł 
ten został zaakceptowany przez 
Urząd Miejski w Łomży i pro-
gram wejdzie w życie od wrze-
śnia pod nazwą „Fachowiec dla 
seniora”. Wszelkie informacje do-
stępne są pod numerem telefonu: 
86 215 68 99 lub w siedzibie CIS 
przy ul. Farnej 1. Tymi dwoma 
kanałami można również doko-
nywać zgłoszeń dotyczących po-
trzeby skorzystania z usługi. 

Seniorzy angażują się 
w różne projekty. I chociaż jest to 
w mniejszym stopniu niż przed 
pandemią, w dalszym ciągu chcą 
być aktywni i chętni do działania. 

Z bieżącego numeru naszej 
gazety dowiecie się Państwo, jak  
cenne dla zdrowia może być le-

czenie uzdrowiskowe. Przeczy-
tacie  m.in. o działaniach Klu-
bu Seniora czy Wolontariackiej 
Grupie Senioralnej. Znajdziecie 
tu wszystko to, co cieszy, nurtuje 

i zajmuje Nas – Seniorów. Nie za-
braknie także refleksyjnych strof 
czy apetycznych przepisów. 

Zapraszamy więc, do lektury 
drugiego numeru Gazety Senio-

ra „Srebrnych”. Jesteśmy otwar-
ci na Państwa opinie na temat 
pisma i poruszanych w nich te-
matów. Czekamy na propozycje, 
które byłyby inspiracją do kolej-

nych artykułów. Możecie Pań-
stwo nadsyłać je na adres mailo-
wy: srebrni@onet.pl. 

JADWIGA KRUCZEWSKA 

„Trwaj chwilo, jakże jesteś piękna” 
Johann Wolfgang von goethe, faust

Od lewej: Janina Surowik, Stanisław Kaseja, Jadwiga Kruczewska, Grażyna Czajkowska, Maria Romanowska, Danuta Waśko i prowadząca warsztaty dziennikarskie 
w ramach projektu „Od seniora do redaktora” Marlena Siok

Uzdrowisko Połczyn 
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Łomżyńscy seniorzy stara-
ją się wracać do normalnego 
życia. Zdają sobie sprawę, że 
pandemia nie minęła i szybko 
nie minie, ale muszą nauczyć 
się z nią żyć, bo jak długo w cał-
kowitej izolacji od ludzi moż-
na funkcjonować? Kto biernie 
przed pandemią spędzał czas 
z dnia na dzień, dalej to robi. 
Natomiast seniorzy, którzy 
byli zaangażowani w życie śro-
dowiska senioralnego powo-
li wracają do normalności. Do 
klubu przychodzi mniej klu-
bowiczów, bo niektórzy boją 
się o własne zdrowie, tym bar-

dziej, że wzrasta liczba zacho-
rowań na COVID 19. W klubie 
przestrzegane są zasady bez-
pieczeństwa: dezynfekcja rąk, 
mierzenie temperatury, ma-
seczki, odpowiedni dystans 
między osobami. Jest wydzie-
lone izolatorium na wypadek 
gdyby w czasie zajęć ktoś źle się 
poczuł. Zapisywane są godziny 
wejścia i wyjścia klubowiczów. 
Ograniczona jest liczba osób 
mogących jednocześnie brać 
udział w zajęciach. Ze względu 
na obostrzenia sanitarne ogra-
niczone są pewne formy zajęć. 

Tak było
Przed pandemią klub tętnił 

życiem. Każdego dnia były róż-
norodne zajęcia, przychodziło 
dużo klubowiczów. Klub „pękał 
w szwach”. Można było przy ka-
wie, herbatce i słodkościach po-
gawędzić, snuć plany na przy-
szłość. Często na środowych 
spotkaniach klubowych bywało 
180 – 200 osób. Odbywały się im-
prezy okolicznościowe spotkania 
z ciekawymi ludźmi. W pozostałe 
dni przychodziły osoby zaintere-
sowane aktualną tematyką zajęć. 
Dużą popularnością cieszyły się 
sobotnie potańcówki. 

Obecnie jest to niemożliwe. 
W klubie może przebywać  jed-
nocześnie 35 osób. Seniorom 
brakuje  normalnej działalności 
i kontaktu z rówieśnikami. Or-
ganizowane są zajęcia i spotkania 
na powietrzu. 

Tak jest 
Regularnie, dwa razy w tygo-

dniu,  odbywają się próby zespo-
łu „Maryna”. Zespół musi ćwi-
czyć, by utrzymać formę jaką 
sobie wypracował. Przed pande-
mią dużo występował w Łom-
ży i poza nią. Wyjeżdżał na kon-

kursy i przeglądy. Nie sposób 
wymienić wszystkich wydarzeń, 
w których brał udział.

Na początku lipca rozpoczęły 
się zajęcia fitness. Nie jak przed 
pandemią na sali, ale na powie-
trzu. Dwa razy w tygodniu, po 
sąsiedzku, na boisku Szkoły Pod-
stawowej nr. 7 w Łomży. Nie ma 
tu ograniczeń liczby osób, po-
nieważ jest dużo miejsca do ćwi-
czeń. Każdy uczestnik przynosi 
swoją matę. Zajęcia te cieszą się 
dużym zainteresowaniem.

Chętni seniorzy, mający ro-
wery i kondycję, wpadli na po-
mysł, aby jeździć na wycieczki ro-
werowe a przy okazji poznawać 
bliżej okolice Łomży. Pierwszy 
wyjazd na trasie Łomża – Jedna-
czewo -Łomża, około 18 kilome-
trów, był sprawdzianem kondy-
cji. I tu ogromne brawa. Wszyscy 
sprawdzili się doskonale, więc 
zaplanowano następny wyjazd. 
Tym razem trasa dłuższa, po-
nad 30 kilometrów, Łomża- No-
wogród- Łomża. W Nowogro-
dzie  obiad w restauracji Wiszące 
Ogrody, położonej na skarpie 
z pięknym widokiem na okolicę. 
Po drodze jeden z uczestników 
”złapał gumę”, ale szybko pora-
dzono sobie z tym problemem. 
Kolejnym wypadem za miasto 
na rowerach był wyjazd do Gieł-
czyna. Jedni zbierali grzyby, inni 
po prostu cieszyli się z kontaktu 
z przyrodą i spędzeniem czasu 
w miłym towarzystwie. Wszy-
scy powrócili w dobrej kondy-
cji, pełni humoru, pozytywnego 
nastawienia i z planami na dalsze 
wyjazdy. Aż strach pomyśleć co 
będzie na koniec sezonu. Ha! 

Na życzenie klubowiczów 
zorganizowano wyjazd autoka-
rem na grzybobranie. Seniorzy 
nazbierali grzybów i jagód. Ni-
kogo wilki nie zjadły, nikt się 
nie zgubił. Wszyscy wrócili bar-
dzo zadowoleni. W sierpniu pla-
nowany jest grill na placu przy 

Domu Gościnnym Wenecja 
w Łomży. Ze względu na czas 
pandemii organizowane są spo-
tkania plenerowe, bo taka forma 
spędzania czasu przez seniorów 
jest bezpieczniejsza niż przeby-
wanie w pomieszczeniach.

Są tacy seniorzy, którzy 
w małych, zaprzyjaźnionych 
grupach, sami organizują sobie 
wyjazdy. Jeden z klubowiczów 
zaprosił przyjaciół do leśni-
czówki, niedaleko Łomży. Z ko-
lei całkiem niedawno inny ko-
lega gościł u siebie seniorów na 
działce, na Mazurach.

Senioralna Grupa Wolontariacka                  
Z inicjatywy Stowarzysze-

nia Solidarni w Potrzebie reali-
zowane jest zadanie publiczne 
pod nazwą: Grupa Wolontariac-
ka – Solidarni w Potrzebie. Ak-
tywni seniorzy stworzyli Senio-
ralną Grupę Wolontariacką, aby 
wspólnie z Młodzieżową Gru-
pą Wolontariacką nieść pomoc 
w czasie pandemii i wspierać 
się wzajemnie. Pod koniec lipca 
w Lesie Jednaczewskim odby-
ło się spotkanie integracyjne, na 
którym omówiono cele i podsta-
wy współdziałania sieci samopo-
mocy. Seniorzy zgłaszali pomy-
sły, co do realizacji projektu. Były 

śpiewy przy akompaniamen-
cie akordeonu i trochę ruchu na 
świeżym powietrzu.

Jak widać seniorzy bardzo ak-
tywnie działają. Mają pełną świa-
domość z zagrożenia, które jest 
obecne w ich życiu, ale stosu-
ją się do zaleceń. Wychodzą co-
raz śmielej z domu i spełniają się 
w różnych dziedzinach. Rozwija-
ją swoje pasje i zainteresowania, 
na co nie mieli czasu gdy praco-
wali i wychowywali dzieci.

A na koniec trochę przemyśleń
Seniorzy to nie babcia i dzia-

dek siedzący przed telewizorem 
w kapciach z pilotem w ręku. 
Dużo seniorów brało udział 
w kursach komputerowych. To 
osoby kreatywne, pomysłowe, 
w większości surfujące po Inter-
necie, żądne wiedzy, interesujące 
się bieżącymi sprawami w kraju 
i na świecie. Działając dla innych, 
działają również dla siebie.

Drodzy Seniorzy, jesień życia 
ma swoje uroki. Wcale nie musi 
być smutna i nudna. Może być 
efektywna, radosna i pogodna.

Wszystko zależy od tego jak 
wykorzystamy dany nam jeszcze 
czas.....Skupiajcie się wokół Klu-
bów Seniora. W gromadzie za-
wsze żyje się weselej i lżej ! Czego 
przykładem jesteśmy My.

Pamiętajmy, nie wszyscy z nas 
są przysłowiowymi „moherami”.

Miejmy nadzieję, że kiedyś 
będzie normalnie, chociaż nie 
będzie już tak samo jak przed 
pandemią koronawirusa. Jeszcze 
będzie pięknie. Wrócą czasy, gdy 
będziemy spotykać się bez ogra-
niczeń.

Seniorzy trzymajmy się. Se-
niorzy nie dajmy się …...dogonić 
wirusowi !                                              

DANUTA WAŚKO
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Co słychać w Klubie Seniora Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomży?

Klub Seniora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomży wznowił swoją działalność 1 czerwca 2020 roku, po dość długiej przerwie spowodowanej wybuchem epidemii COVID-19.

Mimo pandemii zespół Maryna szlifuje swój warsztat

Na trasie Łomża - Nowogród 

Spotkanie Senioralnej Grupy Wolontariackiej w Lesie Jednaczewskim
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Oczekujemy dialogu, współ-
pracy dla wypracowania wspól-
nego dobra i pokoju społeczne-
go.

W walce światopoglądowej, 
zarówno policja, jak i media pu-
bliczne nie mogą być zbrojnym 
ramieniem partii politycznej. 
Należy wsłuchać się w głosy obu 
stron sporu. W szczególny spo-
sób wsłuchiwać się w głosy i spra-
wy zwykłych ludzi.

Prezydent publicznie dekla-
rował co znaczy sprawiedliwość, 
która uczy, przemienia człowie-
ka, uzdrawia go, podnosi na du-
chu, resocjalizuje. Prezydent 
kilkakrotnie głośno, wręcz krzy-
kiem mówił o niesprawiedliwej 
biurokracji publicznej i sądach. 
Słowa ulotniły się. Pozostał tylko 
wiatr. Prezydent musi mieć po-
czucie odpowiedzialności za kraj 
i wszystkich jego mieszkańców. 
Musi mieć świadomość, że jest 
dla nas. Czy bliskie są mu sprawy 

ludzkie? Czy ma ochotę dotykać 
spraw ludzi cierpiących?

Będąc bacznym obserwa-
torem rzeczywistości stwier-
dzam niesprawiedliwość przede 
wszystkim w nadmiernej roz-
piętości w świadczeniach eme-
rytalnych. Rewaloryzacja  i 13. 
emerytura nie rozwiązują ist-
niejącego problemu głodowych 
emerytur, a wprowadzony sys-
tem pogłębia rozwarstwianie się 
społeczeństwa. Do tego docho-
dzi brak bezpieczeństwa zdro-
wotnego seniorów w wieku 80+. 
To kolejny przejaw niesprawie-
dliwości. Starsi ludzie nie mają 
równego dostępu do lekarza 
specjalisty, zakupu lekarstw. 
W związku z tym wymagane są 
trwałe rozwiązania systemowe. 
Ponadto, niesprawiedliwością 
jest także brak równych szans 
w rozwoju młodego pokolenia. 
500+ nie służy temu. Wsparcie 
nie powinno być wypłacane ro-

dzicom. Powinno przybrać for-
mę bezgotówkową. 

Prezydent osiąga swój cel, 
nie wtedy, gdy niszczy, ale wte-
dy gdy buduje i ma szacunek 
dla każdego człowieka. Nie 
może akceptować obok siebie 
ludzi tworzących zło, np. sys-
temowe bezprawie osób naj-
wyższego szczebla administra-
cji państwowej. Musi stać przy 
podstawowych wartościach, 
o których wciąż pięknie nam 
przypomina. Wielkość dokonań 
prezydenta nie sprowadza się do 
celebrowania uroczystości.

Chcemy znać miejsce pre-
zydenta w naszej skomplikowa-
nej i niełatwej rzeczywistości 
społeczno-politycznej. Czy stoi 
po stronie demokracji, wolno-
ści i praworządności? Czy po 
stronie autokratów? Czy jest za-
wieszony między tymi dwie-
ma stronami. Prezydent wraz ze 
społeczeństwem obywatelskim 

i organizacjami pozarządowymi 
musi dokonać wyboru budowy 
naszej cywilizacji. 

Obecnie w bardzo trudnym 
okresie w historii świata w ob-
liczu wirusa, który nie oszczę-
dza ludzkiego życia oraz źródeł 
utrzymania Europa jest najlep-

szym miejscem w jakim mogli-
śmy się znaleźć.

Unię Europejską oceniamy z na-
dzieją co może nam zaoferować na 
przyszłość, a nie przesuwanie do 
Brukseli kompetencji naszego pań-
stwa i rządu. STANISŁAW KASEJA

Senior 80+

Dzienny Dom "Senior+" istnieje już 
czwarty rok. Wielu z nas, seniorów, 
od początku uczestniczy tu w różno-
rodnych zajęciach i aktywnościach. 
Nawiązały się wśród nas grupy przy-
jazne, w których czujemy się blisko, 
swobodnie, serdecznie. Przyjaźń to 
nasze wzajemne wsparcie w potrze-
bie.

Możemy zwierzać się wza-
jemnie ze swoich trosk i radości. 
Pożartować, jak też wysłuchać, 
wesprzeć ciepłym słowem czy 
korzystną radą. Osobom star-
szym i samotnym taka przyjaźń 
jest bardzo potrzebna do funk-
cjonowania w obecnych warun-
kach, kiedy to koronawirus nie 
odpuszcza. Codziennie poda-
wane są nowe rekordy zachoro-
wań, liczby hospitalizowanych, 
liczby zgonów. Taka sytuacja 
stwarza poczucie ciągłego leku, 
obawę przed nadchodzącym ju-
trem, a do tego samotność. Taki 
stan bardzo niekorzystnie wpły-
wa na naszą psychikę. Dlatego ła-
twiej nam żyć, gdy jesteśmy sobie 
przyjaźni.

Nie chcemy zamykać się 
w domu. Chcemy w bezpieczny 
sposób być z sobą. Czy to możli-

we? Wydaje się, że tak. By zapo-
biec przedostaniu się wirusa do 
naszej placówki (DDS+) Pani 
kierownik wprowadziła obo-
wiązkowe restrykcje. Podziele-
ni też zostaliśmy na trzy grupy 
20-osobowe. Nie możemy spoty-

kać się wszyscy razem w tym sa-
mym dniu.

W obecnej sytuacji idealnym 
rozwiązaniem wydają się być rów-
nież spotkania na świeżym po-
wietrzu. I tak Pani kierownik zor-
ganizowała nam wyjazd dużym 

autokarem do lasu w Morgowni-
kach (nadleśnictwo Nowogród), 
na wolną przestrzeń, u ujścia Pisy 
do Narwi. Wtedy mogliśmy spo-
tkać się wszyscy razem.

Spotkanie odbyło się przy 
ognisku, muzyce, a co najważ-

niejsze mogliśmy ze sobą poroz-
mawiać w zaprzyjaźnionych gru-
pach. Tematów do rozmów było 
wiele. Ale to, co niemal spędza 
nam sen z powiek, to marzenie... 
Marzenie odzyskania pewności 
siebie,  nie upadania na duchu 
gdy los doświadcza nas trudno-
ściami?

To, co nas buduje to nadzie-
ja. Trudne chwile przecież nie 
mogą trwać wiecznie. Przecież 
życie składa się nie tylko z sa-
mych trudności, smutków, cho-
rób, ale i z radości i pozytywów. 
Wierzymy, że „PO BURZY 
ŚWIECI SŁOŃCE” i pojawia 
się tęcza.

A kiedy już będzie po wszyst-
kim, przekonamy się, że przy-
jaźń jest nam bardzo potrzebna. 
Nie żałujemy dla niej czasu. Nie 
żyjmy tylko narzekaniem, smut-
kami. Nie odzyskamy już stra-
conego czasu, ale możemy prze-
stać marnować ten, który nam 

jeszcze został.
Obecnie to, czego nam 

potrzeba, to nadzieja 
i siła. Nadzieja, że złe 
niedługo się skończy, 
a siła żeby przetrwać 
do tej chwili.

JANINA GÓRSKA 
Seniorka DDS+

Dwie Polski,  
jeden prezydent

Spotkanie w Morgownikach przy ognisku i muzyce 

Dzienny Dom „Senior+” to przyjaźń i nadzieja 

Prezydent kraju zobowiązany jest do równania naszej wyboistej drogi sprawiedliwości i podążania nią jako pierwszy. 
Tylko wtedy jesteśmy przekonani o sprawiedliwości. Oceniamy w jaki sposób uczy nas jej prezydent.  

Nasze oczekiwania i żądania są powszechnie znane.



„Chinatown” to arcydzieło tego reży-
sera z wielką rolą Jacka Nicholsona. Film 
przeszedł do historii nie tylko jako jeden 
z najwspanialszych kryminałów, jakie kie-
dykolwiek opowiedziano, ale także jako 
jeden z najlepszych filmów, jakie kiedy-
kolwiek powstały.

Przenosimy się do piekącego żarem 
Los Angeles. Akcja toczy się w latach 30. 
Jake Gittes ( Jack Nicholson), cwany i cy-
niczny prywatny detektyw, specjalizuje się 
w sprawach matrymonialnych, jak sam 
je określa. Jedna z takich spraw właśnie 
się nadarza. Kobieta przedstawiająca się 
jako Evelyn Mulwray wynajmuje go do 
śledzenia swojego męża, Hollisa, wysoko 
postawionego urzędnika zajmującego się 
dostawami wody dla miasta. Gittes zabie-
ra się do pracy, jak do kolejnego rutyno-
wego śledztwa, ale z czasem orientuje się, 
że tym razem ma do czynienia z większą 
aferą, niż małżeńska zdrada. Detektyw 
szybko odkrywa, że kobieta, która go wy-
najęła, nie jest osobą, za którą się podaje. 
Kiedy Hollis Mulwray zostaje zamordo-
wany, sprawa robi się poważna, ale Gittes 
nie może i nie potrafi się już wycofać. Tro-
py dochodzenia wiodą bohatera do praw-
dziwej pani Mulwray (Faye Dunaway), 
jej ojca milionera oraz gęstej sieci intryg, 
zbrodni, tajemnic i korupcji, za którymi 
kryje się afera finansowa na wielką skalę.

Nie bez powodu Robert Towne został 
za swój scenariusz nagrodzony Oscarem – 
czytamy w recenzjach widzów na filmweb. 
Wszystkie elementy układanki są przemy-
ślane do końca, nie ma tu miejsca na przy-
padek, a kolejne zwroty akcji są niczym 
uderzenia obuchem. Dopracowany w każ-
dym calu – tak należy określić scenariusz 
„Chinatown”. Nie ma chyba nikogo, kto 
po obejrzeniu filmu Polańskiego nie zapa-
miętałby jego finału do końca życia, jest to 
bowiem najprawdopodobniej jedno z naj-
mocniejszych i najbardziej wstrząsających 
zakończeń w historii kina.

Dzieło Romana Polańskiego, jedno 
z najgłośniejszych wydarzeń artystycz-
nych 1974 roku, otrzymało aż dziesięć 
nominacji do Oscara, m.in. w kategoriach 
najlepszy film, reżyseria, muzyka oraz naj-
lepszy aktor ( Jack Nicholson), aktorka 
(Faye Dunaway). Złotą statuetkę Akade-
mia Filmowa wręczyła Robertowi Towne 
za scenariusz. Branżowy magazyn „Sight 
and Sound” oznaczył „Chinatown” czte-
rema gwiazdkami, najwyższą klasyfikacją, 
którą tenże miesięcznik przyznawał zaled-
wie kilku filmom w roku. 

Uwagę krytyki zwróciła również zna-
komicie oddająca atmosferę lat 30. muzy-
ka Jerry'ego Goldsmitha, amerykańskiego 
kompozytora, zdobywcy kilkunastu no-
minacji do Oscara. 

„Chinatown” był pierwszym filmem 
polskiego reżysera, do którego on sam nie 
napisał scenariusza. Jednak, jak powiedział 
w jednym z wywiadów, spędził dwa mie-
siące, przerabiając tekst z Bobem Towne. 
Główną rolę Polański powierzył Jackowi 
Nicholsonowi, jednemu z najwybitniej-
szych współczesnych artystów amerykań-
skich. Detektyw J. J. Gittes w wykonaniu 
Jacka Nicholsona jest jakby wyjęty żywcem 

z „czarnych” klasycznych powieści. Kto by 
się spodziewał dzisiaj kogoś innego w tej 
roli? Cyniczny Gittes staje się drugą skórą 
aktora. Jest przewodnikiem po Los Angeles 
i jego czujnym obserwatorem. Towarzyszą-
ca mu Faye Dunaway to neurotyczna pięk-
ność, femme fatale, dla której każdy straci 
głowę. Do wielkiego duetu dołącza pionier 
filmów noir, miliardera Noaha Crossa zagrał 
bowiem 68-letni wówczas John Huston, 
słynny reżyser, twórca m.in. „Sokoła maltań-
skiego” (1942). W jednego 
z gangsterów będących na 
usługach Crossa wcielił się... 
sam Roman Polański. 

„Chinatown” to dowód na to, że w ra-
mach kina rozrywkowego, skierowanego 
do masowego widza, można kręcić rzeczy 
wybitne, ponadczasowe. Zbrodnia, mo-
ralna zgnilizna – pod gładką powierzch-
nią raju, jakim jawi się rozrastające się 
w błyskawicznym tempie Los Angeles 
czai się paskudny nowotwór, rak toczą-
cy kalifornijski Eden. Miejsce, w którym 
prawo de facto istnieje tylko na papierze, 
czego metaforą jest tytułowe Chinatown, 

dzielnica rządząca się wła-
snymi prawami, gdzie ka-
rzące ramię sprawiedliwo-
ści nie sięga. 

Pewnie nie wiesz...
Film zarobił w kinach na świecie (1974 

rok) ponad 30 milionów dolarów, kosztował 
6 milionów.

Jack Nicholson rzeczywiście spoliczkował 
Faye Dunaway w jednej ze scen – poleciła mu to 
sama aktorka, gdyż ujęcia, w których Nichol-
son udawał, iż ją bije, wyglądały nienaturalnie.

Robert Towne nalegał, by film kończył 
się happy-endem, na co nie przystał jednak 
Polański.

Roman Polański powiedział, że mroczne 
zakończenie filmu było wynikiem rozpaczy 
po zamordowaniu jego żony Sharon Tate .

Postać grana przez Jacka Nicholsona obec-
na jest w każdej scenie filmu.

Scena, w której Roman Polański rozcina 
nos Jackowi Nicholsonowi, była niezwykle 
trudna do sfilmowania, użyto specjalnie 
skonstruowanego noża. Polańskiemu podo-
bał się pomysł zagrania w filmie, ale mniej 
podobała mu się konieczność ścięcia swoich 
długich włosów. 

Krążyło wiele plotek o zachowaniu Faye 
Dunaway podczas kręcenia filmu, która za-
chowywała się jak wielka gwiazda. Odmówi-
ła spłukiwania własnej toalety i oczekiwała, 
że zrobią to za nią jej asystenci. Innym ra-
zem, podczas kręcenia sceny w samochodzie, 
Roman Polański odmówił ogłoszenia prze-
rwy, by poszła do toalety. Zrobiła więc siku 
do kubka i rzuciła nim w reżysera. Podczas 
innej kłótni Polański wyrwał Dunaway kilka 
kosmyków włosów. Kiedy aktorka zapytała 
go, jaka jest motywacja jej postaci, wybuch-
nął: „Po prostu powiedz te pieprzone słowa, 
twoja pensja jest twoją motywacją!”.

Scenarzyście najpierw zaproponowano 
125 000 dolarów za napisanie scenariusza 
do „Wielkiego Gatsby'ego” (1974), ale Tow-
ne uznał, że bardziej interesuje go własny 
scenariusz „Chinatown”, za który dostał  
25 000 dolarów .

W pewnym momencie Roman Polański 
i Jack Nicholson wdali się w tak ostrą kłótnię, że 
Polański rozbił mopem przenośny telewizor Ni-
cholsona. Nicholson oglądał mecze koszykówki 
Los Angeles Lakers i spóźniał się na plan.

Jedyna scena w filmie, w której Jack Ni-
cholson , Faye Dunaway i John Huston poja-
wiają się razem, to ostatnia scena w filmie. 
To także jedyna scena w filmie, która została 
nakręcona w Chinatown.

To był ostatni film, który Roman Po-
lański nakręcił w Stanach Zjednoczonych. 
W lutym 1978 roku, na krótko przed tym, 
jak miał zostać skazany za stosunek seksu-
alny z trzynastoletnią dziewczyną Saman-
thą Gailey, uciekł do Francji.

Scenariusz jest obecnie uważany za je-
den z najdoskonalszych scenariuszy, jakie 
kiedykolwiek napisano, i jest obecnie anali-
zowany na seminariach i zajęciach dotyczą-
cych pisania scenariuszy na całym świecie.

W 2007 roku Amerykański Instytut Fil-
mowy uznał ten film za 21. największy film 
wszech czasów.

Film ten zajął 3 miejsce w rankingu 101 
najlepszych scenariuszy wszech czasów. 
Ranking został sporządzony po raz pierw-
szy w 2006 roku przez Stowarzyszenie Ame-
rykańskich Scenarzystów (WGA), zrzesza-
jące 1400 autorów.

Chinatown
TVP Kultura 

niedziela 20.00

HALO TV NA WEEKEND 21–23.08
Chinatown

Detektyw  
i kobieta fatalna

Morderstwo, korupcja, seks – wszystko to już było, jednak ta jedyna  
w swoim rodzaju mieszanka zapisała się na stałe w annałach  

kina za sprawą Romana Polańskiego. 

Ciemnoniebieski świat
TVP Kultura, piątek 16.35

wybierz  
coś  

dla siebie
Miłość bez końca

TVN7 piątek 20.00

Dramat miłosny. Film opowiada o burzliwym romansie 

nastolatków Jade i Davida. Romans niepokoi ojca 

dziewczyny, który stara się rozdzielić parę, posuwając się 

do coraz drastyczniejszych metod. Kochankowie spędzają 

ze sobą lato...

Olimp w ogniu
TV Puls sobota 21.55

Thriller. Terroryści przejmują kontrolę nad Białym 

Domem. Biorą prezydenta jako zakładnika. Były 

ochroniarz głowy państwa, który popadł w niełaskę, 

pozostaje ostatnią nadzieją na uratowanie prezydenta.

Nieuchwytny cel 2
TV4 sobota 23.10

Sensacyjny. Robert Wes, zawodnik MMA, który chce 

skończyć z walkami, dostaje propozycję wzięcia udziału 

w prywatnym turnieju w Birmie w zamian za milion 

dolarów. Na miejscu okazuje się, że wpadł w pułapkę 

zastawioną przez organizatorów okrutnego polowania 

na ludzi. 

Zabójcy
TVN niedziela 20.00

Sensacyjny. Płatny morderca Robert Rath (Arnold 

Schwarzenegger) dostaje zlecenie zlikwidowania 

ważnego świadka. Ubiegł go jednak inny zamachowiec 

(Antonio Banderas). Okazuje się, że tajemniczy 

zleceniodawca wynajął ich obu do tego samego zadania. 

Potępieńcy
TV Plus niedziela 22.15

Film akcji. Były komandos zostaje łowcą nagród. Na 

zlecenie CIA śledzi terrorystów. Tym razem ma schwytać 

w Londynie byłego agenta CIA i swojego dawnego 

towarzysza. Rozpoczyna się śmiertelnie niebezpieczna 

walka.

Zrealizowana z rozmachem opowieść 
o odwadze, przyjaźni i pierwszej miłości.

Czechosłowacja, rok 1938. Kraj zostaje włą-
czony do III Rzeszy. Kontrolę nad armią przejmują 
Niemcy. Część nie pogodzonych z losem czeskich 
żołnierzy ucieka do Anglii, by dalej prowadzić walkę 
z okupantem. Wśród nich są dwaj przyjaciele, znako-
mici piloci Franta i Karel. W Anglii siadają za sterami 
słynnych myśliwców Spitfire i już wkrótce mają oka-
zję wsławić się w powietrznej walce. W międzycza-
sie Karel zakochuje się w pięknej Angielce. Niestety 
dziewczyna wybiera starszego Frantę. Między przy-
jaciółmi dochodzi do konfliktu. Tymczasem zbliża 
się decydująca bitwa, w której pilot bez wsparcia lo-
jalnego przyjaciela, nie ma szans.

Pewnie nie wiesz...
Koszt wypożyczenia brytyjskiego myśliwca, użyte-

go w filmie to 10 tysięcy dolarów za godzinę.
Najdroższy czeski film. Jego budżet to 8 mln dola-

rów, a najdroższa jego scena (atak na pociąg) kosztowa-
ła więcej niż cały film „Kola”, nakręcony przez tego sa-
mego reżysera, Jana Svěráka, za którego dostał Oscara.

W filmie grają dwa prawdziwe samoloty Spitfire. 
Pozostałe to albo komputerowe triki albo modele. Na 
potrzeby filmu powstało 25 modeli samolotów, z czego 
5 było rzeczywistej wielkości.

Męska rzecz

Wieczór 
kawalerski  

i... ciąg dalszy
Paul Coleman przygotowuje się do ważnej chwili 

w życiu każdego mężczyzny: za 7 dni odbędzie się 
jego ślub z Karen. Wszystko wyglądałoby wspaniale, 
gdyby nie stosunki z rodziną dziewczyny. Przyszły 
teść obiecuje zatrudnić Paula w swojej firmie, dlate-
go chłopak musi szczególnie liczyć się z jego opinią. 
Tymczasem nadciąga katastrofa. Koledzy wyciągają 
go na kawalerską imprezę z rozrywkowymi dziew-
czynami. Rano Paul budzi się w łóżku obok jednej 

z nich. Jeśli nie chce zniszczyć sobie życia, musi na-
tychmiast pozbyć się przypadkowej znajomej. Spra-
wa komplikuje się jeszcze bardziej, gdy okazuje się, 
że to... kuzynka Karen.

Męska rzecz
TV Puls 2 sobota 22.00

Ciemnoniebieski świat

Zakochani lotnicy



„Chinatown” to arcydzieło tego reży-
sera z wielką rolą Jacka Nicholsona. Film 
przeszedł do historii nie tylko jako jeden 
z najwspanialszych kryminałów, jakie kie-
dykolwiek opowiedziano, ale także jako 
jeden z najlepszych filmów, jakie kiedy-
kolwiek powstały.

Przenosimy się do piekącego żarem 
Los Angeles. Akcja toczy się w latach 30. 
Jake Gittes ( Jack Nicholson), cwany i cy-
niczny prywatny detektyw, specjalizuje się 
w sprawach matrymonialnych, jak sam 
je określa. Jedna z takich spraw właśnie 
się nadarza. Kobieta przedstawiająca się 
jako Evelyn Mulwray wynajmuje go do 
śledzenia swojego męża, Hollisa, wysoko 
postawionego urzędnika zajmującego się 
dostawami wody dla miasta. Gittes zabie-
ra się do pracy, jak do kolejnego rutyno-
wego śledztwa, ale z czasem orientuje się, 
że tym razem ma do czynienia z większą 
aferą, niż małżeńska zdrada. Detektyw 
szybko odkrywa, że kobieta, która go wy-
najęła, nie jest osobą, za którą się podaje. 
Kiedy Hollis Mulwray zostaje zamordo-
wany, sprawa robi się poważna, ale Gittes 
nie może i nie potrafi się już wycofać. Tro-
py dochodzenia wiodą bohatera do praw-
dziwej pani Mulwray (Faye Dunaway), 
jej ojca milionera oraz gęstej sieci intryg, 
zbrodni, tajemnic i korupcji, za którymi 
kryje się afera finansowa na wielką skalę.

Nie bez powodu Robert Towne został 
za swój scenariusz nagrodzony Oscarem – 
czytamy w recenzjach widzów na filmweb. 
Wszystkie elementy układanki są przemy-
ślane do końca, nie ma tu miejsca na przy-
padek, a kolejne zwroty akcji są niczym 
uderzenia obuchem. Dopracowany w każ-
dym calu – tak należy określić scenariusz 
„Chinatown”. Nie ma chyba nikogo, kto 
po obejrzeniu filmu Polańskiego nie zapa-
miętałby jego finału do końca życia, jest to 
bowiem najprawdopodobniej jedno z naj-
mocniejszych i najbardziej wstrząsających 
zakończeń w historii kina.

Dzieło Romana Polańskiego, jedno 
z najgłośniejszych wydarzeń artystycz-
nych 1974 roku, otrzymało aż dziesięć 
nominacji do Oscara, m.in. w kategoriach 
najlepszy film, reżyseria, muzyka oraz naj-
lepszy aktor ( Jack Nicholson), aktorka 
(Faye Dunaway). Złotą statuetkę Akade-
mia Filmowa wręczyła Robertowi Towne 
za scenariusz. Branżowy magazyn „Sight 
and Sound” oznaczył „Chinatown” czte-
rema gwiazdkami, najwyższą klasyfikacją, 
którą tenże miesięcznik przyznawał zaled-
wie kilku filmom w roku. 

Uwagę krytyki zwróciła również zna-
komicie oddająca atmosferę lat 30. muzy-
ka Jerry'ego Goldsmitha, amerykańskiego 
kompozytora, zdobywcy kilkunastu no-
minacji do Oscara. 

„Chinatown” był pierwszym filmem 
polskiego reżysera, do którego on sam nie 
napisał scenariusza. Jednak, jak powiedział 
w jednym z wywiadów, spędził dwa mie-
siące, przerabiając tekst z Bobem Towne. 
Główną rolę Polański powierzył Jackowi 
Nicholsonowi, jednemu z najwybitniej-
szych współczesnych artystów amerykań-
skich. Detektyw J. J. Gittes w wykonaniu 
Jacka Nicholsona jest jakby wyjęty żywcem 

z „czarnych” klasycznych powieści. Kto by 
się spodziewał dzisiaj kogoś innego w tej 
roli? Cyniczny Gittes staje się drugą skórą 
aktora. Jest przewodnikiem po Los Angeles 
i jego czujnym obserwatorem. Towarzyszą-
ca mu Faye Dunaway to neurotyczna pięk-
ność, femme fatale, dla której każdy straci 
głowę. Do wielkiego duetu dołącza pionier 
filmów noir, miliardera Noaha Crossa zagrał 
bowiem 68-letni wówczas John Huston, 
słynny reżyser, twórca m.in. „Sokoła maltań-
skiego” (1942). W jednego 
z gangsterów będących na 
usługach Crossa wcielił się... 
sam Roman Polański. 

„Chinatown” to dowód na to, że w ra-
mach kina rozrywkowego, skierowanego 
do masowego widza, można kręcić rzeczy 
wybitne, ponadczasowe. Zbrodnia, mo-
ralna zgnilizna – pod gładką powierzch-
nią raju, jakim jawi się rozrastające się 
w błyskawicznym tempie Los Angeles 
czai się paskudny nowotwór, rak toczą-
cy kalifornijski Eden. Miejsce, w którym 
prawo de facto istnieje tylko na papierze, 
czego metaforą jest tytułowe Chinatown, 

dzielnica rządząca się wła-
snymi prawami, gdzie ka-
rzące ramię sprawiedliwo-
ści nie sięga. 

Pewnie nie wiesz...
Film zarobił w kinach na świecie (1974 

rok) ponad 30 milionów dolarów, kosztował 
6 milionów.

Jack Nicholson rzeczywiście spoliczkował 
Faye Dunaway w jednej ze scen – poleciła mu to 
sama aktorka, gdyż ujęcia, w których Nichol-
son udawał, iż ją bije, wyglądały nienaturalnie.

Robert Towne nalegał, by film kończył 
się happy-endem, na co nie przystał jednak 
Polański.

Roman Polański powiedział, że mroczne 
zakończenie filmu było wynikiem rozpaczy 
po zamordowaniu jego żony Sharon Tate .

Postać grana przez Jacka Nicholsona obec-
na jest w każdej scenie filmu.

Scena, w której Roman Polański rozcina 
nos Jackowi Nicholsonowi, była niezwykle 
trudna do sfilmowania, użyto specjalnie 
skonstruowanego noża. Polańskiemu podo-
bał się pomysł zagrania w filmie, ale mniej 
podobała mu się konieczność ścięcia swoich 
długich włosów. 

Krążyło wiele plotek o zachowaniu Faye 
Dunaway podczas kręcenia filmu, która za-
chowywała się jak wielka gwiazda. Odmówi-
ła spłukiwania własnej toalety i oczekiwała, 
że zrobią to za nią jej asystenci. Innym ra-
zem, podczas kręcenia sceny w samochodzie, 
Roman Polański odmówił ogłoszenia prze-
rwy, by poszła do toalety. Zrobiła więc siku 
do kubka i rzuciła nim w reżysera. Podczas 
innej kłótni Polański wyrwał Dunaway kilka 
kosmyków włosów. Kiedy aktorka zapytała 
go, jaka jest motywacja jej postaci, wybuch-
nął: „Po prostu powiedz te pieprzone słowa, 
twoja pensja jest twoją motywacją!”.

Scenarzyście najpierw zaproponowano 
125 000 dolarów za napisanie scenariusza 
do „Wielkiego Gatsby'ego” (1974), ale Tow-
ne uznał, że bardziej interesuje go własny 
scenariusz „Chinatown”, za który dostał  
25 000 dolarów .

W pewnym momencie Roman Polański 
i Jack Nicholson wdali się w tak ostrą kłótnię, że 
Polański rozbił mopem przenośny telewizor Ni-
cholsona. Nicholson oglądał mecze koszykówki 
Los Angeles Lakers i spóźniał się na plan.

Jedyna scena w filmie, w której Jack Ni-
cholson , Faye Dunaway i John Huston poja-
wiają się razem, to ostatnia scena w filmie. 
To także jedyna scena w filmie, która została 
nakręcona w Chinatown.

To był ostatni film, który Roman Po-
lański nakręcił w Stanach Zjednoczonych. 
W lutym 1978 roku, na krótko przed tym, 
jak miał zostać skazany za stosunek seksu-
alny z trzynastoletnią dziewczyną Saman-
thą Gailey, uciekł do Francji.

Scenariusz jest obecnie uważany za je-
den z najdoskonalszych scenariuszy, jakie 
kiedykolwiek napisano, i jest obecnie anali-
zowany na seminariach i zajęciach dotyczą-
cych pisania scenariuszy na całym świecie.

W 2007 roku Amerykański Instytut Fil-
mowy uznał ten film za 21. największy film 
wszech czasów.

Film ten zajął 3 miejsce w rankingu 101 
najlepszych scenariuszy wszech czasów. 
Ranking został sporządzony po raz pierw-
szy w 2006 roku przez Stowarzyszenie Ame-
rykańskich Scenarzystów (WGA), zrzesza-
jące 1400 autorów.

Chinatown
TVP Kultura 

niedziela 20.00

HALO TV NA WEEKEND 21–23.08
Chinatown

Detektyw  
i kobieta fatalna

Morderstwo, korupcja, seks – wszystko to już było, jednak ta jedyna  
w swoim rodzaju mieszanka zapisała się na stałe w annałach  

kina za sprawą Romana Polańskiego. 

Ciemnoniebieski świat
TVP Kultura, piątek 16.35

wybierz  
coś  

dla siebie
Miłość bez końca

TVN7 piątek 20.00

Dramat miłosny. Film opowiada o burzliwym romansie 

nastolatków Jade i Davida. Romans niepokoi ojca 

dziewczyny, który stara się rozdzielić parę, posuwając się 

do coraz drastyczniejszych metod. Kochankowie spędzają 

ze sobą lato...

Olimp w ogniu
TV Puls sobota 21.55

Thriller. Terroryści przejmują kontrolę nad Białym 

Domem. Biorą prezydenta jako zakładnika. Były 

ochroniarz głowy państwa, który popadł w niełaskę, 

pozostaje ostatnią nadzieją na uratowanie prezydenta.

Nieuchwytny cel 2
TV4 sobota 23.10

Sensacyjny. Robert Wes, zawodnik MMA, który chce 

skończyć z walkami, dostaje propozycję wzięcia udziału 

w prywatnym turnieju w Birmie w zamian za milion 

dolarów. Na miejscu okazuje się, że wpadł w pułapkę 

zastawioną przez organizatorów okrutnego polowania 

na ludzi. 

Zabójcy
TVN niedziela 20.00

Sensacyjny. Płatny morderca Robert Rath (Arnold 

Schwarzenegger) dostaje zlecenie zlikwidowania 

ważnego świadka. Ubiegł go jednak inny zamachowiec 

(Antonio Banderas). Okazuje się, że tajemniczy 

zleceniodawca wynajął ich obu do tego samego zadania. 

Potępieńcy
TV Plus niedziela 22.15

Film akcji. Były komandos zostaje łowcą nagród. Na 

zlecenie CIA śledzi terrorystów. Tym razem ma schwytać 

w Londynie byłego agenta CIA i swojego dawnego 

towarzysza. Rozpoczyna się śmiertelnie niebezpieczna 

walka.

Zrealizowana z rozmachem opowieść 
o odwadze, przyjaźni i pierwszej miłości.

Czechosłowacja, rok 1938. Kraj zostaje włą-
czony do III Rzeszy. Kontrolę nad armią przejmują 
Niemcy. Część nie pogodzonych z losem czeskich 
żołnierzy ucieka do Anglii, by dalej prowadzić walkę 
z okupantem. Wśród nich są dwaj przyjaciele, znako-
mici piloci Franta i Karel. W Anglii siadają za sterami 
słynnych myśliwców Spitfire i już wkrótce mają oka-
zję wsławić się w powietrznej walce. W międzycza-
sie Karel zakochuje się w pięknej Angielce. Niestety 
dziewczyna wybiera starszego Frantę. Między przy-
jaciółmi dochodzi do konfliktu. Tymczasem zbliża 
się decydująca bitwa, w której pilot bez wsparcia lo-
jalnego przyjaciela, nie ma szans.

Pewnie nie wiesz...
Koszt wypożyczenia brytyjskiego myśliwca, użyte-

go w filmie to 10 tysięcy dolarów za godzinę.
Najdroższy czeski film. Jego budżet to 8 mln dola-

rów, a najdroższa jego scena (atak na pociąg) kosztowa-
ła więcej niż cały film „Kola”, nakręcony przez tego sa-
mego reżysera, Jana Svěráka, za którego dostał Oscara.

W filmie grają dwa prawdziwe samoloty Spitfire. 
Pozostałe to albo komputerowe triki albo modele. Na 
potrzeby filmu powstało 25 modeli samolotów, z czego 
5 było rzeczywistej wielkości.

Męska rzecz

Wieczór 
kawalerski  

i... ciąg dalszy
Paul Coleman przygotowuje się do ważnej chwili 

w życiu każdego mężczyzny: za 7 dni odbędzie się 
jego ślub z Karen. Wszystko wyglądałoby wspaniale, 
gdyby nie stosunki z rodziną dziewczyny. Przyszły 
teść obiecuje zatrudnić Paula w swojej firmie, dlate-
go chłopak musi szczególnie liczyć się z jego opinią. 
Tymczasem nadciąga katastrofa. Koledzy wyciągają 
go na kawalerską imprezę z rozrywkowymi dziew-
czynami. Rano Paul budzi się w łóżku obok jednej 

z nich. Jeśli nie chce zniszczyć sobie życia, musi na-
tychmiast pozbyć się przypadkowej znajomej. Spra-
wa komplikuje się jeszcze bardziej, gdy okazuje się, 
że to... kuzynka Karen.

Męska rzecz
TV Puls 2 sobota 22.00

Ciemnoniebieski świat

Zakochani lotnicy
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Inhalacje solankowe
Inhalacje solankowe stoso-

wane są w zapobieganiu i wspo-
maganiu leczenia wielu schorzeń 
dróg oddechowych. Zabieg pole-
ga na wdychaniu rozcieńczonej 
solanki rozpylonej w postaci ae-
rozolu. Wdychanie aerozolu so-
lankowego powoduje nawilżenie 
dróg oddechowych, rozrzedze-
nie śluzu i umożliwia łatwiejsze 
odksztuszanie. Solanka wpły-
wa więc korzystnie przeciwza-
palnie na układ oddechowy, ma 
działanie zwiększające odpor-
ność, reguluje i stymuluje do pra-
widłowego działania układ en-
dokrynny oraz układ nerwowy.

Osobom, które zmagają się 
z chorobami górnych dróg od-
dechowych, alergiami lub cho-
robami tarczycy, a także takim, 
które pracują głosem lub miesz-
kają w dużych miastach, poleca 
się korzystanie z inhalacji w tęż-
niach solankowych. Coraz więcej 
miejscowości uzdrowiskowych 
buduje tężnie, aby w ten sposób 
w pełni wykorzystać właściwości 
lecznicze solanki. 

Kąpiele lecznicze
Istotnym elementem leczenia 

uzdrowiskowego są także kąpiele 
lecznicze, które mają zbawienny 
wpływ na kondycję skóry, mają 
również działanie przeciwbólo-
we oraz relaksacyjne. 

I tak:
kąpiel kwasowęglowa to 
zabieg z wykorzystaniem wody 
ze zwiększoną zawartością dwu-
tlenku węgla, który ulega wchła-
nianiu przez skórę i układ od-
dechowy. Powoduje to m.in. 
zmniejszenie we krwi ilości pro-
duktów przemiany materii, cho-
lesterolu i glukozy. Kąpiel roz-
szerza naczynia krwionośne 
i poprawia ukrwienie kończyn, 
wentyluje płuca i pomaga w kło-
potach ze snem.
kąpiel siarkowa na bazie siar-
ki w postaci siarkowodoru przy-
spiesza metabolizm skóry po-
wodując rozszerzenie jej naczyń 
włosowatych i ułatwia wniknię-
cie siarki do organizmu. Zalecana 
jest w leczeniu problemów skór-
nych: trądziku, łuszczycy i łojo-
toku, ponieważ łagodnie złuszcza 
naskórek i stymuluje jego odno-
wę. Poprzez uzupełnienie siarki 
w organizmie poprawia się ru-
chomość stawów.
kąpiel solankowa działają-
ca korzystnie w wielu chorobach 
narządu ruchu (schorzenia or-
topedyczne, reumatyczne), po-
wodująca zmniejszenie pobu-
dliwości nerwów czuciowych 
i ruchowych, normalizująca ci-
śnienie tętnicze, polepszająca re-
gulację krążenia krwi i pobudza-
jąca ukrwienie skóry. Zabieg jest 
także doskonałą formą relaksu 
w stanach przemęczenia i stresu.

W leczeniu sanatoryjnym 
wykorzystywana jest borowina 
często nazywana czarnym zło-
tem polskich ziem. Jest to szcze-
gólna odmiana torfu powstała na 
skutek długotrwałego rozkładu 
roślin przez bakterie w ciepłym 
i wilgotnym środowisku. Zawiera 
ogromne bogactwo cennych sub-
stancji organicznych i nieorga-
nicznych oraz soli. Wydobywana 
jest w kopalniach odkrywkowych 
jak węgiel brunatny i po oczysz-
czeniu, wymieszaniu z wodą 
i podgrzaniu staje się doskonałą 
substancja leczniczą. 

Zabiegom borowinowym to-
warzyszy intensywne pocenie się 
i następuje tzw. „dializa skóry” – 
zbędne toksyny są wydalane a ak-
tywne składniki z borowiny wni-
kają do organizmu.

Dzięki znanym od dawna na-
turalnym właściwościom detok-
sykacyjnym, przeciwzapalnym, 
rozkurczającym i przeciwbólo-
wym, skutecznie wspomaga reha-
bilitację po urazach, kontuzjach, 
zabiegach chirurgicznych. Jest do-

skonałym środkiem na choroby 
reumatyczne i zwyrodnieniowe, 
pomaga walczyć z bólem. Wyko-
rzystywana jest także w leczeniu 
schorzeń układu krążenia, chorób 
układu nerwowego, pokarmo-
wego a także chorób kobiecych, 
w tym niepłodności. Dodatkowo 
wykazuje doskonałe działanie uję-
drniające, modelujące, odchudza-
jące i antycellulitowe.

Leczenie sanatoryjne moż-
na kontynuować po powrocie 
do domu. Uzdrowiska często 
sprzedają butelkowaną wodę 
leczniczą, którą można także ku-
pić w aptekach i niektórych skle-
pach z artykułami spożywczy-
mi. Solankę do inhalacji można 
nabyć w postaci mgiełki. Można 
też kupić środki wytwarzane na 
bazie wód mineralnych, dzięki 
którym przygotujemy leczniczą 
kąpiel. 

W sprzedaży dostępna jest 
również borowina i produkty za-
wierające ten cenny torf do stoso-
wania w formie okładów i kąpieli. 
Na bazie surowców naturalnych 

produkowane są kosmetyki 
o wielowymiarowym działaniu, 
które redukują niedoskonałości, 
odżywiają skórę i poprawiają jej 
kondycję.  

Dlaczego warto zdecydować się na 
leczenie uzdrowiskowe?

Lekarze balneolodzy (zaj-
mujący się medycyną opartą na 
naturalnych czynnikach) pod-
kreślają, że po leczeniu w sana-
toriach nie należy spodziewać się 
natychmiastowych efektów. Do 
zaobserwowania poprawy stanu 
zdrowia potrzeba czasu, ale re-
zultaty są trwalsze i dotyczącą ca-
łego organizmu, a nie tylko poje-
dynczych układów.

Innym atutem, jaki niesie ze 
sobą leczenie uzdrowiskowe jest 
to, że w odróżnieniu od farma-
kologii nie występują powikłania 
czy niepożądane skutki oboczne. 
Terapia w uzdrowisku nie obcią-
ża organizmu, ale daje mu opty-
malne warunki i stymuluje do 
wydajniejszej walki z chorobą 
i zwiększenia odporności.

Sanatoria są bardzo elastycz-
ne. Dostosowują swoje usługi 
do potrzeb kuracjuszy. Stąd po-
jawiają się pakiety dla rodzin, 
dla kobiet, dla seniorów, pakiety 
VIP, pakiety świąteczne, weeken-
dowe.

Dodatkowym atutem prze-
bywania w sanatorium może 
być ciekawa okolica – ośrod-
ki często zlokalizowane są 
w pobliżu lasów, parków, zbior-
ników wodnych. Otoczenie 
stwarza specyficzny mikrokli-
mat, sprzyjający wyciszeniu, 
odpoczynkowi, spacerom, wy-
cieczkom. Można odwiedzić 
ciekawe miejsca, wypożyczyć 
rower, kajak i zwiedzić okolicę. 
Lokalne samorządy dbają o to, 
aby przebywający na kuracjach 
goście wywieźli jak najlepsze 
wspomnienia o miejscowości. 
Stąd też dbałość o czystość, 
o dekoracje kwietne, o zapew-
nienie atrakcji.

Sanatoria w czasie koronawirusa
Sytuacja epidemiologicz-

na spowodowała, że sanatoria 
muszą funkcjonować w ostrym 
reżimie sanitarnym. Przed wy-
jazdem kuracjusz musi wyko-
nać badanie na koronawirusa. 
Koszt badania pokrywa NFZ, 
a w przypadku wyjazdu prywat-
nego – zainteresowany. W dniu 
przyjęcia dokonywany jest po-
miar temperatury i przepro-
wadzony wywiad epidemiolo-
giczny. W obiektach przebywa 
zmniejszona liczba osób, przy 
stolikach siedzi też mniej osób. 
Są ograniczenia w korzystaniu 
z windy. Stołówki i pomiesz-
czenia, w których odbywają się 
zabiegi są dezynfekowane wie-
lokrotnie w ciągu dnia. Wszy-
scy przebywający w budyn-
ku muszą zakrywać nos i usta 
i często nosić identyfikatory. 
W ogólnodostępnych miejscach 
są rozwieszone informacje o ko-
nieczności przestrzegania zasad 
sanitarnych, dostępne są płyny 
do dezynfekcji rąk. Wszyscy sta-
rają się zachować w stosunku do 
siebie dystans społeczny.

Najlepsza inwestycja
Bez względu na to, czy za-

mierzamy zapłacić za wyjazd 
sami, czy skorzystać z dopłat 
NFZ, a także bez względu na 
to, czy ruszymy w góry, nad mo-
rze, czy w inną atrakcyjną pod 
kątem uzdrowiskowym krainę 
– warto zdecydować się na taki 
wypoczynek, choćby jako al-
ternatywę corocznego urlopu. 
Tym sposobem możemy połą-
czyć przyjemne z pożytecznym 
i zainwestować w to, co mamy 
najcenniejszego, czyli nasze 
zdrowie. Dbajmy o to, by cieszyć 
się nim jak najdłużej!

GRAŻYNA CZAJKOWSKA

Uzdrowisko Połczyn 

Sanatorium  
– tak czy nie?
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Wszyscy członkowie Rady Seniorów 
biorą udział w projekcie „Aktywny 
Senior = Obywatel”. Projekt realizo-
wany jest przez Podlaską Federację 
Organizacji Pozarządowych i Ośrodek 
Wsparcia Ekonomii Społecznej w Łom-
ży. 

Głównym celem szkolenia 
jest włączenie seniorów w pro-
cesy decyzyjne i życie społecz-
ne miasta. W ramach projektu 
uczestniczymy w Szkole Liderów 
Seniora. Jest to cykl warsztatów 
pn. Łomżyński Senior Decyduje, 
podzielony na cztery bloki tema-
tyczne:
•Trening motywacyjny,
•Zajęcia z aktywności 
obywatelskiej,
•Trening umiejętności 
liderskich,
•Warsztaty NGO.

Spotykamy się raz w tygodniu  
na szkoleniu

Obecnie jesteśmy na etapie 
zgłębiania wiedzy na treningu 
umiejętności liderskich. Uczy-
my się między innymi, jak inte-
grować i aktywizować seniorów 
w środowisku lokalnym. Dla-
czego jest to tak ważne? Senio-
rzy w Łomży stanowią znaczącą 
część społeczeństwa - około15 
800 osób. Miasto jest nam przyja-
zne, ale przecież nigdy nie jest tak 
dobrze, żeby nie mogło być lepiej. 
Są potrzeby i problemy seniorów, 
które nie zawsze są oczywiste dla 
osób młodych i sprawnych fizycz-
nie. Dlatego należy mówić o nich 
głośno. Jest też reakcja Ratusza na 
potrzeby zgłaszane przez Łom-
żyńską Radę Seniorów i Łom-
żyńską Społeczną Radę ds. Osób 
z Niepełnosprawnościami, doty-
czącą sprawy „złotej rączki”. Od 
1 września 2020 w Łomży rusza 
projekt - „Fachowiec  dla Senio-
ra”. Pisaliśmy o tym w pierwszym 
wydaniu naszej gazety. Nie wie-
dzieliśmy wówczas jaka będzie 
reakcja Urzędu Miasta. Mieliśmy 
nadzieję, że wszystko pójdzie po 
naszej myśli. Bardzo się cieszymy, 
że miasto rozumie potrzeby se-
niorów.

Z wizytą w wodnej stolicy  
północno-wschodniej Polski 

Uczestnicy Szkoły Liderów 
Seniora 4 sierpnia brali udział 
w wycieczce do Augustowa, 
w ramach integracji grupy. Pły-
nęliśmy po jeziorach mazurskich 
dużym statkiem wycieczkowym, 
mogącym pomieścić 300 osób. 
Rejs trwał 2 godz. 45 minut. Był 
czas na pełny relaks, wymianę do-
świadczeń i rozmowy o dalszych 
działaniach na rzecz seniorów, 
jakie możemy podjąć jako Łom-
żyńska Rada Seniorów. Podczas 
jazdy do Augustowa i z powro-
tem śpiewaliśmy piosenki popu-
larne i pieśni ludowe. Było dużo 
radości, humoru i zadowolenia 
ze wspólnie spędzonego czasu. 
Nic tak nie integruje jak śpiew 
i muzyka.

Od seniora do redaktora 
Jednocześnie trwają „Warsz-

taty dziennikarskie – od seniora 
do redaktora – Gazeta Seniora”, 
w których biorą udział łomżyń-

scy seniorzy 60+, w tym także kil-
ka osób z Łomżyńskiej Rady Se-
niora. Tu też szkolenia odbywają 
się raz w tygodniu. Przeważnie są 
to osoby, które poznają podstawy 
dziennikarstwa, ale są także dwie 
osoby, które od trzech lat działa-
ją w Redakcji Podlaskiego Senio-
ra Łomża i piszą artykuły o ży-
ciu  łomżyńskiego środowiska na 
portalu społecznościowym – 
podlaskisenior.pl.  

Celem szkolenia dziennika-
rzy jest nabycie przez seniorów 
wiedzy na temat  dziennikarstwa 
prasowego, umożliwienie im wy-
kazania się swoimi umiejętno-
ściami redaktorskimi, możliwość 
przedstawienia swoich przemy-
śleń czytelnikom oraz aktywizo-
wanie osób starszych do działa-
nia. W ramach kursu uczestnicy 
przygotowują materiały prasowe, 
które są zamieszczane na łamach 
naszej gazety.

Redaktorzy łomżyńskich 
warsztatów  dziennikarskich wy-
dali 18 lipca pierwszy numer GA-

ZETY SENIORA -”SREBRNI”. 
Obecnie czytacie Państwo drugi 
numer gazety, którą redagują se-
niorzy dla seniorów. Szkoła Li-
derów Seniora i warsztaty dzien-
nikarskie trwają nadal i jeszcze 
potrwają. Seniorzy 60 + aktyw-
nie i owocnie w nich pracują. 
Nikt nie opuszcza zajęć, chyba że 
wypadnie jakaś nieprzewidziana 
sytuacja. Doskonalą swoje umie-
jętności, bo na naukę, rozwijanie 
zainteresowań, zdolności i możli-
wości nigdy nie jest za późno. 

Łomżyńska Rada Seniora obraduje 
W lipcu, w Klubie Senio-

ra Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej odbyło się posiedze-
nie Łomżyńskiej Rady Seniora, na 
którym poruszaliśmy bieżące spra-
wy dotyczące naszego środowiska.

Stowarzyszenie Szukamy 
Polski z Białegostoku realizu-
je projekt pn. Ośrodek Wspiera-
nia Rad Seniorów – ASOS 2014 
– 2020. W lipcu przyjechała do 
nas kadra w/w projektu i odbyło 

się spotkanie szkoleniowo – do-
radcze z Łomżyńską Radą Se-
niorów. Doradcy z Białegostoku 
pochwalili nas, że jesteśmy jed-
ną z najprężniej działających rad 
w województwie. Cała rada była 
obecna na szkoleniu i aktywnie 
brała w nim udział. Nieskromnie 
dodam, że w Łomżyńskiej Radzie 
Seniorów nie ma osób przypad-
kowych. Wszyscy to społecznicy, 
pełni pomysłów i bardzo aktywni, 
rzeczywiście działający na rzecz 
naszej społeczności senioralnej.

W dniach 2-3 września 
w Supraślu odbędzie się I Podla-
ski Kongres Rad Seniorów, które-
go hasłem przewodnim jest „Siła 
współpracy, moc integracji”. Ze 
względu na obostrzenia sanitarne 
na kongres pojadą tylko  przed-
stawiciele rad województwa pod-
laskiego. Podzielimy się dobrymi 
działaniami  naszej rady i być może 
przeniesiemy dobre doświadcze-
nia innych na własne podwórko.

DANUTA WAŚKO
Podlaska Redakcja Seniora Łomża

Z wizytą w wodnej stolicy północno-wschodniej Polski 

Aktywny Senior = Obywatel Od seniora do redaktora 

Pracowity czas  
łomżyńskich seniorów 
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strofy poetyckie

Wirus
Rozszalał się wirus 
Na całym świecie
I na Podlasie 
Przyleciał przecie. 

Pan wojewoda wkroczył 
Służbowo i zabrał 
Nam szpital 
Bardzo bojowo. 

W maseczkach wszyscy 
Chodzić musimy 
Bo się wirusa 
Bardzo boimy. 

Wszystko nam pozabierali 
I na przymusową 
Kwarantannę naród 
Wysłali. 

Chociaż już teraz 
wszędzie chodzić możemy 
to się pandemii 
bardzo boimy. 

Koronawirus ciągle 
Grasuje i wszystkich 
Ludzi wciąż 
zaskakuje i atakuje. 

M
A
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O

M
A

N
O

W
SK

A
 

G a z e t a  S e n i o r aVIII

Moje życie
Przybywa mi lat. 
Bywa czasem, że boje się spojrzeć 

w przyszłość. 
Starość jest moim oczekiwaniem. 
Wszystko jest takie proste, że tak 

powinno pozostać. 
Brak cierpienia, samotność, niepo-

trzebne słowa. 
Czy jest KTOŚ, kto może to ode-

brać? 

Może, tylko zła dola. 
Czy KTOŚ ma dziś dla mnie obcy 

wzrok? Chce wziąć moją prawdę i wier-
ność?

Może by tak spocząć – odejść w cień 
– być obojętnym. 

Tak jak inni zapaść w długi sen. 
Nie mogę uspokoić siebie. 

Nie robiąc nic popełniam samo-
bójstwo.

Ufam, że wszechświat wspiera 
moje życie. 

Otrzymuję moc patrzenia w przy-
szłość. 

Inspiruje mnie do dobrych czy-
nów, podsuwa nowe pomysły – jestem 
mocniejszy, silniejszy. 

Panie podaj mi cięższą dłoń, wy-
znacz moją drogę, mój cel, moją wraż-
liwość, moją miłość, która karmi moją 
duszę. 

Zawsze z tym samym sentymentem 
odnoszę się do Wielkopolan i Łomżan. 

STANISŁAW KASEJA

Ogródki działkowe. Niektóre z nich wprawia-
ją w zachwyt i „chwytają  za serce”. W takim 
miejscu oprócz podziwu, czujemy się  po 
prostu szczęśliwi. Śmiało można pokusić 
się o stwierdzenie, że wygląd działki, to od-
zwierciedlenie wnętrza jej właściciela. Wy-
marzone miejsce, azyl do którego wraca się 
z uśmiechem na twarzy. 

Takim azylem i dumą jest dzia-
łeczka Basi na Mazurach. Tam kwia-
ty pięknie kwitną. Każdy ma swoją 
nazwę, kolor, zapach. Są tam np. lilie, 
róże, forsycje, piwonie, i wiele, wiele 
innych. Trudno je spamiętać. Basia zna 

je wszystkie. Odróżnia zapachy, wie 
kiedy sadzić i jak się nimi opiekować.  
Nie brakuje tu także krzewów i drzew 
owocowych. Można spotkać zarówno, 
mało nam znanego, migdałowca pien-
nego, jak i doskonale znane jabłonie, 
iglaki, aronie czy pigwy.

Wzrok przyciąga również mięk-
ki trawiasty dywan, o różnych od-
cieniach zieleni. Wszystko mieni 
się w oczach. Śpiew ptaków i szum 
wody w jeziorze dopełniają wyjąt-
kowy krajobraz. Basia bardzo kocha 
wszystko, co kwitnie i owocuje. Na-

wet kolorowe chwasty sprawiają jej 
wielką radość, bo mają swój wdzięk 
i urodę, również zdobią działkę. Cią-
gle powtarza: „Wszystko, co rośnie 
ma swój urok, tylko trzeba go do-
strzec”. 

To nie wszystko. Piękno i urok 
działki dopełnia część przeznaczona 
na grilla.  Tu smakowite kiełbaski za-
jada się w uroczym domku z tarasem. 
W każdym zakątku tej działeczki moż-
na wspaniale wypocząć i cieszyć się 
życiem. 

MARIA ROMANOWSKA   

Zdrowotna  
nalewka z jałowca 
Jest skuteczna na niestraw-
ność i przejedzenie. Łagodzi 
także objawy przeziębie-
nia. Odtruwa i oczyszcza 
organizm. 
Składniki: 
- garść świeżych jagód 
jałowca
- 4 łyżki miodu 
-sok z ½ cytryny 
- ½ litra spirytusu 
Przygotowanie: 
Jagody rozgnieść w moź-
dzierzu. Zalać sokiem z cy-
tryny, spirytusem i miodem. 
Odstawić na 4 dni. Gotowe! 
Zażywać mały kieliszek. 
Można zapobiegawczo 
wypić po sytym, tłustym 
jedzeniu. 
Uwaga! Nie odcedzać jagód 
od soku. Pozostawić razem. 
Na zdrowie!

„Plon niesiemy plon 
Ze wszystkich naszych stron. 
Plon obfity, rozmaity 
Z sadów, pól i lasów
Plon, co cieszy nas…, 
Co ty tutaj masz w koszyku? 
Czy w swym koszu obfitości 
Tylko co najlepsze mieścisz?” 

Każdy z nas może postawić to py-
tanie i sprawdzić swoje bogactwo we-
wnętrzne, swego ducha, by zasłużyć na 
letni odpoczynek w lasach, w górach, 
nad jeziorami, na wędrówkach, piel-
grzymkach. 

„Wakacje, wakacje to zielony las, 
Kwitnące akacje i słoneczny blask.
Tyle białych szos, 
Tyle nowych dróg.”

Tyle radości, piękna i szczęścia daje 
nam przyroda i świat, który nas otacza. 
To wszystko zawdzięczamy Bogu, na-
szemu Stwórcy. 

„Las jest mądrością Boga
Każde ziarno
Jego miłością 
Każdy świetlik 
Spojrzeniem z nieba

W modlitewny szept
Kwiatów i traw… „

Czy cudowny dar, to bogactwo, 
będące wyrazem jego troski ma pozo-
stać niezauważone? Kiedy wokół tyle 
słońca, przygód i radości. Czy pamię-
tasz, że On czuwa nad Tobą? Teraz 
masz więcej czasu, więc tym bardziej 
zwracać się do Niego. On wyleczy 
Twoje serce, doda sił i poprowadzi 
tam, gdzie szczęście. Tylko zechciej 
mu zaufać! 

ALICJA JAMIOŁKOWSKA-KĘPCZYŃSKA

Basia w swoim żywiole Tu każdy zakątek zachwyca 

Wakacje

Działeczka 
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WŁODARCZYK: Adalbert 
Włodarczyk 1740, LBŁ 68; na-
zwisko utworzone od ap. wło-
darz (za: SHNO t. 2., s. 176) for-
mantem -czyk [15].

WŁODEK: Christophorus 
Wlodek d. Michaelis Milewski 
de Lomza 1574, RTA s. 561; na-
zwisko utworzone od im. Wła-
dysław utworzonego ze złożenia 
członów: scs. vlado, vlasti ‘pano-
wać, władać’ i scs. slava, slaviti 
‘sława, sławić’ (za: SEM cz. 2., s. 
138) [1].

WŁODKOWSKI//WŁOTKOW-
SKI: Joachim Włotkowsky 1670, 
LBŁ 226; nazwisko utworzo-
ne od n. msc. np. Krpłd. Włodki 
(za: SEM cz. 3., s. 216), też Maz. 
łomż. n.msc. Włodki gm. Piątni-
ca, pow. Łomża (por. NWHS, s. 
184) formantem -owski [59].

Forma żeńska: Marianna 
Włodkowska 1655, LBŁ 2944.

WNOROWSKI: Jan Wnorow-
ski ziemianin 1880, KUPŁ 201; 
nazwisko utworzone od n. m. 
Młp. Wnorów, tarnob., gm. Ko-
przywnica (za: SEM cz. 3., s. 
216) lub od n. msc. Wnory gm. 
Kobylin Borzymy, pow. Wyso-
kie Mazowieckie (por. NWHS, s. 
184) formantem -(ow)ski [32].

Forma żeńska: Maryanna 
Wnorowska służąca 1864, KAZŁ 
26; 

WOJCIECHOWSKI: Jan Woy-
ciechowski 1739, LBŁ 57; nazwi-
sko utworzone od n. m. Wlkp. 
Wojciechowice, płoc., gm. Krzy-
żanów; Wojciechow, Wojciecho-
wice, dziś Wojciechowo, kal., 

gm. Jaraczewo; Młp. Wojcie-
chów, kiel., gm. Kazimierza Wiel-
ka; Wojciechowice, tarnob., gm. 
Wojciechowice; Krpłd. Wojcie-
chowice, Wojciechow, Uciecho-
wice (za: SEM cz. 3, s. 217) lub 
od n. os. Wojciech (za: NMK s. 
408) formantem -owski [29].

Forma żeńska: Anna Woycie-
chowska 1752, LBŁ 880.

WOJEWODA: Andrzej Woie-
woda 1750, LBŁ 717; nazwisko 
utworzone od ap. woj, psł. vojь 
‘wojownik’; psł. vojevoda ‘wódz, 
naczelnik’ (za: SEM cz. 1., s. 347-
348) [46].

WOJEWÓDZKI: Włady-
sław Wojewódzki 1864, KAZŁ 
107; nazwisko utworzone od n. 
msc. Wojewódki (za: SHNO t. 
2., s. 178); też od ap. wojewo-
da ‘w dawnej Polsce najwyższy 
urzędnik królewski dowodzący 
wojskami i zarządzający dworem’ 
(za: NP2, s. 694) [1].

WOJNO: Marcin Wojno 
urzędnik sądowy 1869, KAZŁ 
15; nazwisko utworzone od n. os. 
Wojen, Wojno (za: SEM cz. 6., s. 
68), też od n. msc. Wojny-Izdeb-
nik, -Krupy, -Piecki, -Pietrasze, 
-Pogorzel, -Szuby, -Szlacheckie, 
-Włościańskie gm. Szepoieto-
wo, pow. Wysokie Mazowieckie 
(por. NWHS, s. 185) [3]. 

WOJSŁAW: Konstanty Woj-
sław uczeń 1876, WPRŁ 101; na-
zwisko utworzone od złożongo 
im. Wojsław, to od ap. woj ‘wo-
jownik’+ sław ‘sława’) (za: SEM 
cz. 1., s. 347) [1].

WOLF(F): Ryfka z Wolfow, 
żona Joska Leybowicza Brzo-
zy, 1827, APŁ z. 169; nazwisko 
utworzone od żyd. im. Wolf (za: 
AŻP s. 176) lub od ap. śwniem. 
Wolf ‘wilk’ (za: SEM cz. 5., s. 
292) [3/3].

WOLFERT: Marianna Wolfert 
1879, KOPŁ 143; prawdopo-
dobnie nazwisko utworzone od 
por. Wolf [1].

WOLIŃSKI: Wojciech Woliń-
ski włościanin gospodarz 1841, 
KUŁc 143; nazwisko utworzone 
od n. os. Wolin lub n. msc. Wolin, 
Wolina w pow. niskim (za: NMK 
s. 410) formantem -ski [55].

Forma żeńska: Elżbieta Wo-
linska 1680, LBŁ 729.

WOLSKI: Bartłomiej Wol-
ski 1688, LBŁ 1042; nazwisko 
utworzone od n. msc. Wlkp. 

Wola Tłomakowa, sier., gm. 
Goszczanów; Wola Brzeźnow-
ska, sier., gm. Brzeżno; Młp. 
Wola Daleszowska, Wola Wiel-
ka, dziś Wielka Wola, piotr., gm. 
Paradyż; Wola Chodkowska, 
rad., gm. Kozienice; Maz. Wola 
Ducka, warsz., gm. Wiązowna; 
Pom. Wola, elbl., gm. Kisielni-
ce; Krpłd. Wola (za: SEM cz. 3., 
s. 218) formantem -ski [6].

(WOŁKOWSKI) Forma żeń-
ska: Katarzyna Wołkowska 1685, 
LBŁ 921; nazwisko utworzone 
od n. m. Krpłd. Wołkowo (za: 
SEM cz. 3., s. 218) formantem 
-ski [2].

WOŹNIAK: Wiktor Woźniak 
1872, KAŚŁ 24; nazwisko utwo-
rzone prawdopodobnie od ap. 
woźny ‘niższy oficjalista sądowy, 
sługa sądowy’ (za: SHNO t. 2., s. 
185) formantem -ak [16].

WRONOWSKI: Rudolf Au-
gust Wronowski 1814, KAZL 67; 
nazwisko utworzone od n. msc. 
Wlkp. Wronowo, dziś Wronowy, 
bydg., gm. Strzelno; Wronowice, 
sier., gm. Łask; Młp. Wronowice, 
nowosąd., gm. Łososina Dolna; 
Wronów, lub., gm. Końskowola 
(za: SEM cz. 3., s. 219) forman-
tem -owski [4].

Forma żeńska: Fryderyka 
Wronowska 1814, KAZŁ 68.

WROŃSKI: Ludwik Wroński 
uczestnik powstania styczniowe-
go 1863, SWPP; nazwisko utwo-
rzone od n. msc. Wlkp. Wroń-
sko, sier., gm. Konopnica; Maz. 
Wrona, dziś Stara Wrona,ciech., 
gm. Załuski; Wrońsk, Wrońska, 
Wrońsko, ciech., gm. Załuski; 
Wronino, ciech., gm. Naruszewo 
(za: SEM cz. 3., s. 220) formant 
-ski [1].

WRÓBEL: Anna Wrobel 1618, 
LBŁ 913; nazwisko utworzone 
od ap. wróbel (za: SEM cz. 1., s. 
350) [14]. 

Forma żeńska: Agnieszka 
Wroblewianka 1644, LBŁ 2052.

WRÓBLEWSKI: Szymon Wro-
blewsky 1614, LBŁ 162; nazwi-
sko utworzone od n. m. Wlkp. 
Wroblewo, dziś Wróblew, łódz., 
gm. Ozorków; Wróblewo, pozn., 
gm. Kostrzyn; pil., gm. Wron-
ki; Młp. Wróblowice, dziś część 
Podgórza, dzielnicy Krakowa; 
Wroblowo, dziś Wróble-War-
gocin, siedl., gm. Maciejowice; 
Maz. Wróblewo, ciech., gm. Na-

ruszewo; gm. Radzanów; Krpłd. 
Wroblowice (za: SEM cz. 3., s. 
219), też. Maz. łomż. n. msc. 
Wróble-Arciszewo gm. Kołaki 
Kościelne, pow. Zambrów, Wró-
ble gm. Wysokie Mazowieckie 
(por. NWHS, s. 186) formantem 
-ski [92].

Forma żeńska: Zuzanna Wró-
blewska 1621, LBŁ 1448; 

WSZEBOROWSKI: Stanisław 
Wszeborowski applikant w Biu-
rze Komissarza 1841, KUŁ 170;  
nazwisko utworzone od im. zło-
żonego Wszebor (za: NP2, s. 
705), też Maz. łomż. n. msc. 
Wszebory gm. Kolno (NWHS, s. 
187) formantem -owski [17]. 

(WYGNAŁ) Forma żeńska: 
Justyna Wygnałówna 1873, 
KAŚŁ 34; nazwisko utworzo-
ne od wygnać, wygnany ‘zmusić 
kogoś do wyjścia; skazać na ba-
nicję’ (za: NP2, s. 708) forman-
tem -ał [6].

WYLIMCZYK: Jakub Wylim-
czyk mayster kunsztu szefskie-
go 1809, KAZŁ 194; nazwisko 
utworzone od germ. im. Wil-
helm: germ. wil ‘chęć’ + helm 
‘hełm’ (za: NP2, s. 682) forman-
tem -cz+yk [9].

WYRWAS: Antoni Wyrwas 
1810, KAZŁc 390; nazwisko 
utworzone prawdopodobnie od 
ap. wyrwa ‘dziura jama’ lub wy-
rwać (za: NMK s. 416) forman-
tem -as [39].

Forma żeńska: Małgorzata 
Wyrwasowna 1811, KAZŁc 488.

WYRZYK: Jadwiga Wyrzik 
1612, MBŁ 1059; nazwisko 
utworzone od śrwniem. wirs, 
würs ‘gorszy’ albo od śrwniem. 
wirsic ‘zły’ (za: SEM cz. 5., s. 
290).

WYRZYKOWSKI: Wincen-
ty Karol Wyrzykowski 1834, 
KAUŁ 26; nazwisko utworzone 
od n. m. Maz. Wyrzyki, ciech., 
gm. Świercze-Koty; Wyrzyko-
wo, dawny powiat kamieniec-
ki, dziś Wólka Przekory, ostroł., 
gm. Rząśnik (za: SEM cz. 3., s. 
221), też Maz. łomż. n. msc. Wy-
rzyki gm. Piątnica, pow. Łomża, 
Wyrzyki Nowe gm. i pow. Łom-
ża (por. NWHS, s. 187) forman-
tem -owski [13].

Forma żeńska: Wiktorya Lau-
ra Wyrzykowska 1833, KAUŁ 9.

WYSOCKI: Piotr Wysoc-
ki 1692, KAŚŁ 113; nazwisko 

utworzone od n. msc. Wlkp. 
Wysoka, Wysokie, dziś Wysoka 
Mała i Wielka, płoc., gm. Kutno; 
Wysoka, pil., miasto; Wysocko 
Małe, kal., gm. Przygodzice; Młp. 
Wysocice, krak., gm. Gołcza; 
rad., gm. Szydłowiec; Pom. Wy-
soka, bydg., gm. Tuchola; Krpłd: 
Wysockie bydg., gm. Tuchola; 
Krpł. Wysokie (za: SEM cz. 3., s. 
221), też Maz. łomż. n. msc. Wy-
sokie Małe, Wielkie gm. Stawiski, 
pow. Kolno (por. NWHS, s. 187) 
[123]. 

Forma żeńska: Róża Wysoc-
ka 1790, KACŁ 1080.

WYSZOMIERSKI: Bartholo-
mai Wyszomierski vice capita-
nei Lomzensis 1607, APB zbiór 
Kapicjana; nazwisko utworzone 
od n. msc. Wyszomierze, Wyszo-
mierz Wielki gm. Szumowo, pow. 
Zambrów (por.  NWHS, s. 188) 
formantem -ski [1].

WYSZYŃSKI: Piotr Wyszyń-
ski 1760, KAUŁ 180; nazwisko 
utworzone od n. m. Wlkp. Wy-
szyno, dziś Wyszyna, konin., 
gm. Władysławów; Młp. Wy-
szyna, dziś Wyszyna Fałkow-
ska, Machorowska, Rudzka, 
kiel., gm. Radoszyce; Maz. Wy-
szyny, dziś Wyszyny Kościelne, 
ciech., gm. Stupsk; Wyszyna, 
płoc., gm. Stara Biała (za: SEM 
cz. 3., s. 221), też n. msc. Wy-
szonki-Błonie, Kościelne, -Na-
górki, -Włosty, -Wypychy gm. 
Klukowo, pow. Wysokie Mazo-
wieckie; Wyszonki-Posele gm. 
Szepietowo, pow. Wysokie Ma-
zowieckie (por. NWHS, s. 188) 
formantem -ski [29].

Forma żeńska: Katarzyna 
Wyszynska 1674, LBŁ 396.

Ziemia Łomżyńska

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. 24)

MAŁGORZATA K. 
FRĄCKIEWICZ 
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Na pięć dni na przełomie lipca i sierpnia 1920 
roku zatrzymany został nad Narwią toczący 
się w kierunku Warszawy „walec” wojsk 
bolszewickich. W stulecie tych wydarzeń 
odbyły się w Piątnicy i Drozdowie uroczystości 
z udziałem m. in. kardynała Gerhardta 
Ludwiga Müllera z Niemiec i ministra edukacji 
Dariusza Piontkowskiego.   

Latem 1920 roku doszło na przedpo-
lach Warszawy do bitwy, która została za-
liczona do najważniejszych w dziejach 
świata. „Po trupie Polski wiedzie droga do 
ogólnego, wszechświatowego pożaru. Na 
Wilno, Mińsk i Warszawę marsz” – pisał 2 
lipca 1920 r., w słynnej dyrektywie 1896 
generał Michaił Tuchaczewski. Nie dodał 
już, że pożar bolszewickiej rewolucji miał 
przejść także przez Berlin, Paryż, Madryt, 
aż do Atlantyku.

- Tu w Piątnicy działa się historia. Żoł-
nierze polskiej armii, razem z młodziutki-
mi ochotnikami i zwykłymi ludźmi miesz-
kającymi w Piątnicy, Łomży i pobliskich 
wsiach zatrzymali wojska bolszewickie 
idące na Warszawę. Tu się tak naprawdę 
zaczęła skuteczna obrona niepodległej od 
dwóch lat Polski, a zapewne i całej Europy. 
To powód do dumy, że mieszkańcy Ziemi 
Łomżyńskiej mieli wielki w tym udział. 
Chciałbym, abyśmy zawsze mogli czuć się 
godni naszych poprzedników  - mówi Ma-
rek Olbryś, wicemarszałek województwa.

Rozpoczęta w 1919 roku wojna Polski 
z Rosją Sowiecką o ukształtowanie granic 
wschodnich kraju latem 1920 roku znaj-
dowała się już w fazie niekorzystnej dla 
Polski. 

- To nie była ucieczka, ale stały odwrót, 
który nie dawał czasu na oddech, reorgani-
zację, szkolenie nowych oddziałów – uwa-
ża profesor Krzysztof Sychowicz, historyk 
IPN i łomżyńskiej PWSIiP.

Linia obrony Polski opierać się miała 
m. in. na twierdzach w Brześciu i w Osow-
cu nad Biebrzą. Obie jednak padły błyska-
wicznie ku rozczarowaniu marszałka Józe-
fa Piłsudskiego. W tej sytuacji sowieckie 
wojska w ostatnich dniach lipca zaczęły 
zbliżać się od północy nad Narew. 

Łomża była siedzibą 33 pułku pie-
choty, ale większość jego najlepszych 
żołnierzy była już pod Warszawą, gdzie 
później dała dowody niezwykłego mę-
stwa. W mieście pozostał tylko bata-
lion rezerwowy dowodzony przez kapi-
tana Mariana Raganowicza (w wojnie 
1939 roku był już w stopniu pułkowni-
ka, został zamordowany w Charkowie, 
pośmiertnie prezydent Lech Kaczyński 
awansował go do stopnia generała bry-
gady). Dowódca podjął decyzję o zorga-
nizowaniu obrony na dawnych carskich 
fortach w Piątnicy nad Narwią. Zebrał 
około 700 żołnierzy, którzy mieli się 
przeciwstawić całej dywizji Armii Czer-
wonej. W okresie walk dołączały oddzia-
ły z innych jednostek, m. in. podpułkow-
nika Andrzeja Kopy. 

Od początku wspierali obrońców 
mieszkańcy. Jak wspomina ówczesny pre-
zydent Łomży  Władysław Świderski, gru-
pa pań z miasta dostarczyła żołnierzom 
żywność i opatrywała rannych.               

- Staję przed wami jako człowiek dum-
ny z przynależności do właśnie tej małej 
ojczyzny, z której wywodzą się nasi boha-
terowie. Los żołnierzy dzielili mieszkań-
cy Łomży, Piątnicy, innych miejscowości 
Ziemi Łomżyńskiej – mówi Lech Marek 
Szabłowski, starosta łomżyński. - Każde 
czasy wymagają swoich bohaterów – do-
daje wicestarosta Maria Dziekońska.

Obrońcy Piątnicy i Łomży nie złoży-
li broni i nie trafili do niewoli. Po pięciu 
dniach walki wycofali się w uporządko-
wany z sposób z pozycji, gdy wojska so-
wieckie znalazły inne przeprawy przez 
Narew i walka straciła sens. Tych kilka 
dni, na które dywizje sowieckie musia-
ły jednak zatrzymać pochód na War-
szawę (nie tylko pod Łomżą, ale także 
w walkach pod Ciechanowcem, Ostro-
łęką i w innych miejscach), dały marszał-
kowi Józefowi Piłsudskiemu i jego do-
wódcom bezcenny czas na dopracowanie 
strategicznych planów i przygotowanie 
kontrofensywy znad Wieprza.    

- Był to moment, w którym odradzają-
ce się państwo polskie stanęło przed naj-
ważniejszym wyzwaniem. Walczyliśmy 
nie tylko o kształt wschodniej granicy, ale 
o to czy państwo polskie w ogóle prze-
trwa. Obrońcy fortów w Piątnicy zdawa-
li sobie  z tego sprawę. Może dlatego tak 
bohatersko walczyli. Nie byłoby bez nich 
wolnej, Polski nie byłoby tego pokolenia, 
które kilkanaście lat później znów musiało 
stanąć do walki o Polskę – podkreśla Da-
riusz Piontkowski, minister edukacji naro-
dowej.

Uroczystości w Piątnicy rozpoczęły 
się na miejscowym cmentarzu od złożenia 
kwiatów na grobach, w których spoczywa-
ją żołnierze generała Józefa Hallera: An-
drzej Rybicki i Franciszek Grzanko. 

W przedsionku parafialnego kościoła 
Przemienienia Pańskiego w Piątnicy od-
słonięta została tablica upamiętniająca 
100. rocznicę bitwy, którą poświęcił kar-
dynał Gerhardt Ludwig Müller. Zaprzy-
jaźniony z regionem łomżyńskim były 
przewodniczący watykańskiej Kongrega-
cji Doktryny Wiary koncelebrował mszę. 
Bez większych problemów radził sobie po 
polsku z takimi językowymi „pułapkami” 
jak „dziękczynienie” czy „światłość”, ale 
swoje końcowe refleksje wolał przekazać 
już po niemiecku.                 

- Polska od 300 lat jest narodem, któ-
ry najwięcej wycierpiał i najwięcej wal-
czył w obronie wolności i praworządności. 
Dlatego nie pozwalajcie się pouczać. To 
w Sejmie w Warszawie "odgrywana jest ta 
muzyka", która kształtuje cały naród  - po-
wiedział kardynał.

Końcowym akcentem pierwszej czę-
ści rocznicowych uroczystości było złoże-
nie hołdu żołnierzom 33 pułku piechoty 
i otwarcie plenerowej wystawy IPN o woj-
nie polsko – sowieckiej. Swoje przesłanie 
przekazali tam uczestnikom m. in. mini-
ster Dariusz Piontkowski, poseł Lech An-
toni Kołakowski, senator Marek Adam 
Komorowski, dyrektor IPN w Białymsto-
ku Piotr Kardela, wicewojewoda Marcin 
Sekściński, wicemarszałek Marek Olbryś.   

Z inicjatywy Starostwa Powiatowe-
go w Łomży i IPN w Białymstoku rocz-
nicowym obchodom towarzyszyła tak-
że ogólnopolska konferencja naukowa 
„O Niepodległą – Kierunek Północno – 
Wschodni – 1920”. W Muzeum Przyro-

dy – Dworze Lutosławskich w Drozdo-
wie w niedzielę i poniedziałek naukowcy 
z kilku ośrodków  zaprezentowali swoje 
wystąpienia. Krzysztof Sychowicz mówił 
o okolicznościach, które doprowadziły do 
bitwy o Łomżę i Warszawskiej, Cristina 
Gonzalez Caizan i jej mąż Jan Stanisław 
Ciechanowski z Uniwersytetu Warszaw-
skiego o obrazie wojny w prasie hiszpań-
skiej, Sławomir Zgrzywa o przebiegu walk 
na terenie powiatu łomżyńskiego. Inne te-
maty konferencji dotyczyły m. in. postaw 
mieszkańców wobec wojny czy losów Ar-
mii Ochotniczej utworzonej dla wzmoc-
nienia wojsk regularnych.   

Często powtarzane słowa marszałka 
Józefa Piłsudskiego, że „bez Cudu nad Nar-
wią nie byłoby Cudu nad Wisłą” to tylko 
miła dla ucha legenda – uważają historycy. 
Jak jednak podkreśla Krzysztof Sychowicz, 
bitwa o Łomżę i cała seria podobnych 
walk nad Bugiem i Narwią, naprawdę mia-
ły niezwykle istotny wpływ na losy woj-
ny, bo zapewniły polskim wojskom czas. 
Doceniał to Naczelnik Państwa, ale także 
generał sowiecki Michaił Tuchaczewski. 
Na marginesie: miał do Łomży trochę pe-
cha, bo w czasie pierwszej wojny świato-
wej, jako żołnierz armii carskiej, w pobli-
żu miasta dostał się do niemieckiej niewoli 
i spędził w niej kilka lat. Nie wiadomo też 
czy odwiedził w Łomży grób swego dziad-
ka na niewielkim wojskowym cmentarzu, 
obecnie przy świątyni Miłosierdzia Boże-
go. W swoich wspomnieniach bardzo wy-
raźnie podkreślił, że nad Narwią doszło 
do pierwszego „poważnego zatrzymania” 
jego wojsk. A marszałek Józef Piłsudski nie 
lubi określenia „cud”, bo uważał, że zwy-
cięska bitwa warszawska była efektem nie 
zjawisk nadprzyrodzonych, a żołnierskie-
go rzemiosła i męstwa.                 

Pomogli obronić Polskę i Europę 
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Od 21.04.2020 r. w Tygodniku Narew 
publikujemy fragmenty tomu 3 „Me-
andrów losu”. Autorem jest Zenon 
Krajewski. Akcja w tym tomie dzieje 
się w ciągu kilkunastu dni po ataku 
Niemiec na Sowiety w 1941 r. i doty-
czy początków Holocaustu na naszych 
ziemiach. To zdaniem autora najważ-
niejszy tom w całym jego cyklu po-
wieściowym.

Wachmistrz Koch w godzi-
nę zgromadził na niezbyt dużym 
placu w centrum Rutek niemal 
wszystkich dorosłych Żydów za-
mieszkałych w tym miasteczku, 
z wyłączeniem obłożnie chorych. 
Ustawił ich frontem do strony za-
chodniej, gdzie praktycznie jedy-
ną budowlą był okazały kościół 
z kamienia. Trzy pozostałe stro-
ny placu z karabinami gotowymi 
do strzału obstawili jego podko-
mendni.

Żydzi, oderwani nagle od 
swoich zajęć i brutalnie wycią-
gnięci ze swoich domów, stali 
w bezładnym szyku, przerażeni 
i drżący z niepokoju. Było gorą-
ce, wręcz upalne, wczesne popo-
łudnie. Zbyt długie stanie w peł-
nym słońcu nie uśmiechało się 
nawet niemieckim policjantem, 
więc Koch natychmiast jak usta-
wił ludzi w jako takim porządku, 
pomaszerował do komisariatu, 
poinformować o tym kapitana 
Jensa Schwarzwalda.

Komendant, stojąc w oknie, 
widział gromadzący się tłum 
mojżeszowych, poczekał jednak 
na meldunek swego zastępcy 
o wykonaniu powierzonego mu 
zadania. Poklepał poufale wach-
mistrza po ramieniu jak już wy-
słuchał przepisowego meldunku 
i wyszedł z komisariatu. Za nim 
krok z tyłu podążał jego zastępca.

Kapitan Schwarzwald, 
w dobrze skrojonym i nienagan-
nie leżącym na jego smukłym 
ciele mundurze, stanął po chwi-
li przed tłumem tak nagle i bez-
względnie zgonionych na plac 
mojżeszowych. Wczesnopopołu-
dniowe słońce piekło go w prawy 
policzek, ale nie czuł dyskomfor-
tu, lustrując z butną miną zgro-
madzoną przed nim menaże-
rię ludzką. Żydzi różnego stanu 
i wieku stali przed nim drżący 
i niepewni swego losu. 

Komendant pomyślał z satys-
fakcją, że dla takiej chwili warto 
było znieść wszelkie wcześniejsze 
trudności w życiu. Przez chwilę 
upajał się władzą, którą objął nad 
tymi ludźmi, po czym zwrócił się 
do swojego zastępcy, stojącego 
nieco za nim, po lewej stronie.

- Du wirst übersetzen, Koch.
- Jawohl, Herr Hauptman – 

odpowiedział wachmistrz, wy-
stępując nieco do przodu.

Schwarzwald uśmiechnął 
się z zadowoleniem, a następnie 
rozpoczął swoją przemowę do 
przestraszonego, przestępują-
cego z nogi na nogę, tłumu, mó-
wiąc wolno i wyraźnie, a po każ-
dym zdaniu robiąc przerwy na 
przetłumaczenie kwestii przez 
wachmistrza. Przy tym, zapo-
minając się czasem, niektóre 
słowa dobitnie akcentował, co 
także czuł się w obowiązku czy-
nić wachmistrz, starający się na-
dążać za tokiem słów i myślenia 
komendanta.

- Die Sowjetbesatzung ging 
schon in die Geschichte ein - ka-
pitan Schwarzwald wypowiedział 
pierwsze zdanie głośno i wyraź-
nie, stając w rozkroku i zakładając 
ręce do tyłu, po czym mrugnął 
do wachmistrza, aby przetłu-
maczył jego słowa na  język pol-
ski. Koch zrozumiał i podjął tłu-
maczenie. Dalej ich współpraca 
poszła jak z płatka. Komendant 
kontynuował:

- Dziś skończył się też dla was 
okres niepewności. Od tej chwi-
li porządku i bezpieczeństwa 
w miasteczku będzie pilnować 
policja niemiecka. Zostałem mia-
nowany komendantem tutejsze-
go komisariatu. Ponieważ akurat 
w tej miejscowości zamieszkują 
dwie narodowości postanowi-
łem, że Żydzi mają oznaczyć swo-
je domy tak, aby było wiadome, 
że właśnie oni w nich mieszkają. 
Na drzwiach ma być namalowa-
na gwiazda Dawida. Tak samo 
wszyscy przedstawiciele tej naro-
dowości w celach identyfikacyj-
nych mają naszyć sobie na ubra-
niach skrawki żółtego materiału 
w kształcie koła tak, aby było ono 
widoczne nawet z dalszej odle-
głości, to znaczy na lewym ra-
mieniu oraz z przodu i z tyłu. Po-
nadto w celu ułatwienia kontaktu 

z władzami niemieckimi, które 
od dziś ja tutaj reprezentuję, ma 
być utworzona rada żydowska 
jako przedstawicielstwo waszej 
narodowości. Czy te zarządzenia 
są zrozumiałe? – Schwarzwald 
rozejrzał się uważnie, oczekując 
spodziewanej przez niego reakcji 
Żydów.

- Ja – odpowiedziało mu nie-
zdecydowanie i niepewnie kilka 
osób, nie czekając nawet na tłu-
maczenie tej kwestii przez wach-
mistrza, z czego kapitan wysnuł 
wniosek, iż przynajmniej nie-
którzy ze zgromadzonych na pla-
cu osób znają język niemiecki. 
Uśmiechnął się z zadowoleniem, 
postanawiając sobie poruszyć 
ten problem z Judenratem jako 
pierwszy, gdyż sprawę nieskrę-
powanej komunikacji uważał za 
kluczową w obliczu zadań, jakie 
przed nim postawiono. Po chwili 
kontynuował swoje wystąpienie.

- Od dziś też wszyscy zdolni 
do pracy Żydzi obydwojga płci, 
pozostający bez stałego zajęcia, 
mają pracować, porządkując tę 
zaniedbaną miejscowość. Wy-
znaczeniem ludzi do tej pracy po-
rządkowej zajmie się przewodni-
czący Judenratu po konsultacji ze 
mną osobiście. Możecie tymcza-
sem się rozejść.

Nie czekając aż wachmistrz 
skończy tłumaczenie, Schwa-
rzwald zdecydowanie ruszył 
w kierunku komisariatu. Po 
chwili dołączył do niego Koch.

- Może by tak tych Żydków 
trochę przeczołgać w tym upale, 
skoro są już zebrani na placu? – 
spytał.

Komendant obejrzał się, 
chwilę lustrując rozchodzących 
się już powoli ludzi, po czym 
spojrzał z kwaśną miną na swoje-
go zastępcę.

- Nie zamierzam upokarzać 
ludzi, Koch. Mam zamiar dzia-
łać racjonalnie. Jaką odniesiemy 
z tego korzyść, że każesz im teraz 
w pełnym słońcu i w pocie czoła 
wyrywać chwasty i zamiatać uli-
ce? 

- No nie wiem…
- Żadnej, Koch, żadnej – zde-

cydował się wytłumaczyć podko-
mendnemu, niczym dziecku.  - 
A ja chciałbym sprawiać wrażenie 
życzliwego im wszystkim. Zada-

nia postawione przed nami wy-
pełnimy tym łatwiej, zapewniam 
cię, wachmistrzu – uśmiechnął 
się do Kocha. – A w miasteczku 
będzie porządek aż miło. Tym-
czasem ściągnij naszych ludzi do 
komisariatu – polecił swojemu 
zastępcy. - Nie ma potrzeby, aby 
pocili się na tym słońcu.

- Tak jest – potwierdził wach-
mistrz polecenie szefa zdecydo-
wanym gestem podporządko-
wania i skierował się do swoich 
ludzi, zaś komendant wszedł do 
komisariatu.

W ślad za Schwarzwaldem 
pod komisariat podeszło trzech 
wystraszonych mężczyzn i stanę-
ło niezdecydowanie przed wej-
ściem. Po chwili podszedł do 
nich wachmistrz Koch.

- O co chodzi? – spytał po 
polsku, uważnie lustrując trzech 
starszawych już Żydów kłaniają-
cych mu się grzecznie.

- My do komendanta – od-
powiedział w tym samym języ-
ku w imieniu całej delegacji Izra-
el Lewiński, przywódca tutejszej 
społeczności żydowskiej. – 
Chcielibyśmy złożyć mu podzię-
kowanie za objęcie nas opieką.

- Skoro tak, to idźcie – wach-
mistrz wykonał zachęcający ruch 
ręką. – Ostatnie drzwi na prawo. 
Czy potrzebny będzie tłumacz? – 
spytał jeszcze Niemiec.

- Nie, dziękujemy. Znamy ję-
zyk niemiecki – uprzejmie od-
powiedział Lewiński, wchodząc 
do komisariatu. Za nim podążyli 
dwaj jego towarzysze.

Po chwili Lewiński pukał już 
do drzwi gabinetu komendanta.

- Bitte rein! – usłyszał krótkie, 
acz stanowcze zaproszenie, więc 
nie zwlekając otworzył drzwi 
i wszedł do środka, a za nim wsu-
nęli się do pomieszczenia inni 
członkowie delegacji.

Schwarzwald siedział przy 
biurku i aż uniósł się nieznacznie 
ze zdziwienia, widząc wchodzą-
cych Żydów, spodziewał się bo-
wiem ujrzeć wachmistrza.

- Guten Tag! – zagaił Lewiń-
ski. – Wir sind angekommen, 
um sich bei Ihr als dem Vertre-
ter der deutscher Behörden hö-
flich defür zu bedanken, dass Sie 
uns ihren Schutz angedeihen ge-
lassen haben. Wir möchten auch 

mitteilen, wir haben schon unse-
ren Rat. 

- Sprechen Sie deutsch? – spy-
tał zdumiony komendant, jedna-
kowoż nie ruszając się z miejsca. 
– Sehr gut! – skonstatował z za-
dowoleniem. – To znacznie uła-
twia sprawę. Co do rady, to oczy-
wiście zatwierdzam wasz wybór. 
Liczbę członków rady zostawiam 
waszemu uznaniu, ale osobiście 
uważam, że nie powinno ich być 
wiele więcej niż palców u rąk, po-
wiedzmy tuzin – Schwarzwald 
uśmiechnął się, doskonale wie-
dząc, że taką właśnie ilość człon-
ków mają liczyć żydowskie rady 
w myśl zarządzeń niemieckich 
władz. – Im mniej osób podej-
muje decyzję, tym szybciej do 
niej dochodzi. Jak się nazywacie?

- Ja jestem Izrael Lewiński, 
a to moi zastępcy – wskazał sto-
jących obok niego dwóch męż-
czyzn dobrze po sześćdziesiątce, 
przedstawiając po kolei - Aron 
Pinchas i Izaak Bluch.

Kapitan Schwarzwald skinął 
im nieznacznie głową.

- W takim razie wszystko ja-
sne. Cieszę się, że nie będę miał 
z wami bariery językowej - za-
tarł z zadowoleniem ręce, nie-
zwłocznie przechodząc do kon-
kretów.  – Zarządzenia, które 
przed chwilą ogłosiłem na pla-
cu, muszą być szybko i spraw-
nie wykonane. Nie chcę nikogo 
upokarzać, więc moi policjan-
ci będą się wobec was zacho-
wywać poprawnie. Osoby bez 
zajęcia codziennie o siódmej 
rano mają zbierać się przed ko-
misariatem i w grupach dziesię-
cioosobowych  pielić i sprzątać 
ulice, zaczynając od placu i sąsia-
dujących z nim uliczek. Wasza 
w tym głowa, aby wszystko od-
bywało się sprawnie. Oznacze-
nia, o których mówiłem, mają 
być do końca tygodnia. I jesz-
cze jedno – potrzebuję jakiejś 
dziewczyny do sprzątania mojej 
kwatery i gotowania. Przyślijcie 
tu jakąś jutro na ósmą rano. Dziś 
się zagospodaruję na nowym 
miejscu i będę wiedział jakiego 
zakresu pomocy mi potrzeba. 
No to tyle. Czy to jasne?

- Tak, całkowicie – odpowie-
dział gorliwie Lewiński. – Przy-
ślemy tu wszystkich bez pracy na 
siódmą, a kogoś do pomocy panu 
kapitanowi na ósmą. Auf wieder-
sehen!

Kłaniając się nisko komen-
dantowi, trzej członkowie dele-
gacji wyszli z gabinetu komen-
danta. Schwarzwald podniósł 
tylko rękę w geście ni to pożegna-
nia, ni to pozdrowienia.

Ziemia Łomżyńska

Meandry Losu

Więzy śmierciZenon 
Krajewski

tom III, 
cz. 15
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Scooby Doo i Klub Rozwodników 
w Kinie Millenium w Łomży 
Repertuar  21sierpnia  
– 27 sierpnia 2020

Piątek 21 lipca
Duża sala: Scooby Doo - godz. 
12:00, 14:00, 16:00, 18:00, Pojedy-
nek na głosy - godz. 20:15.
Mała sala: O czym marzą zwierzęta 
– godz. 12:00, 14:00, Pojedynek na 
głosy - godz. 16:00,  Klub rozwodni-
ków – godz. 18:00, 20:00.

Sobota 22 sierpnia
Duża sala: Samsam– godz. 
10.00, Scooby Doo - godz. 
12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 
Pojedynek na głosy-godz. 
20:15.
Mała sala: O czym marzą 
zwierzęta – godz. 10:00, 
Samsam – godz. 12:00, 
O czym marzą zwierzęta – 
godz. 14:00, Pojedynek na 
głosy - godz. 16:00, Klub 
rozwodników – godz. 
18:00, 20:00.

Niedziela 23 sierpnia
Duża sala: Samsam– godz. 10.00, 
Scooby Doo - godz. 12:00, 14:00, 
16:00, 18:00, Pojedynek na głosy-
-godz. 20:15.

Mała sala: O czym marzą zwierzę-
ta – godz. 10:00, Samsam – godz. 
12:00, O czym marzą zwierzęta – 
godz. 14:00, Pojedynek na głosy 
- godz. 16:00, Klub rozwodników – 
godz. 18:00, 20:00.

Poniedziałek  
24 sierpnia
Duża sala: Scooby Doo 
- godz. 12:00, 14:00, 
16:00,18:00, Pojedynek 
na głosy - godz. 20:15.
Mała sala: O czym ma-
rzą zwierzęta – godz. 
12:00, 14:00,– Pojedy-
nek na głosy - godz. 
16:00, Klub rozwod-
ników – godz. 18:00, 
20:00.

 Wtorek   
25 sierpnia

Duża sala: Scooby Doo - godz. 
12:00, 14:00, 16:00,18:00, Pojedynek 
na głosy - godz. 20:15.
Mała sala: O czym marzą zwierzęta 
– godz. 12:00, 14:00,– Pojedynek na 

głosy - godz. 16:00, Klub rozwodni-
ków – godz. 18:00, 20:00.
Środa 26 sierpnia
Duża sala: Scooby Doo - godz. 
12:00, 14:00, 16:00,18:00, Pojedynek 
na głosy - godz. 20:15.
Mała sala: O czym marzą zwierzęta 
– godz. 12:00, 14:00,– Pojedynek na 
głosy - godz. 16:00, Klub rozwodni-
ków – godz. 18:00, 20:00.

Czwartek 
27 sierpnia
Duża sala: Scooby Doo - godz. 
12:00, 14:00, 16:00,18:00, Pojedynek 
na głosy - godz. 20:15.
Mała sala: O czym marzą zwierzęta 
– godz. 12:00, 14:00,– Pojedynek na 
głosy - godz. 16:00, Klub rozwodni-
ków – godz. 18:00, 20:00.

Ze względu na epidemię 
COVID-19, nie będzie możli-
we spotkanie na sali po brzegi 
wypełnionej widownią, co nie 
zmienia faktu, że sam przebieg 
wydarzenia będzie przypominał 
poprzednie koncerty finałowe. 
W dbałości o wspólne zdrowie 
oraz bezpieczeństwo liczba za-
proszonych gości ograniczy się 
zaledwie do jurorów i w miarę 
możliwości (jeśli nie pojawią się 
kolejne obostrzenia) delegacji 
partnerów wydarzenia oraz po 
jednej osobie zaproszonej przez 
każdą z dziewcząt.  

Jak przyznają organizatorzy 
regionalnego konkursu piękności 
mimo wielu trudności jakie poja-
wiły się w tym roku na ich drodze, 
gala finałowa zapowiada się wy-
jątkowo i to pod każdym wzglę-
dem. A wszystko za sprawą pią-
tych urodzin, które w tym roku 
świętuje plebiscyt. Dlatego skoro 
mowa o urodzinach konkursu, to 
nie może zabraknąć prezentów! 
I nie zabraknie! Na dziewczęta 
oraz widzów, czeka wiele niespo-
dzianek. Ta najważniejsza, zosta-
nie ogłoszona dopiero w dniu fi-
nału. Pozostałymi organizatorzy 
będą dzielić się od teraz.

W tym roku, po raz pierwszy 
dziewczęta zawalczą o tytuł Miss 
Internetu. Tytuł, zostanie przy-

znany osobno w obu kategoriach 
wiekowych, a jego zwyciężczynie 
w nagrodę otrzymają "zielone 
karty", czyli przepustki do udzia-
łu w kolejnych etapach konkursu 
Miss Polski.

- Pandemia mocno pokrzy-
żowała nasze plany organizacyj-
ne, ale w tym wszystkim udało 
się odnaleźć pewne plusy. Wy-
dłużony czas przygotowań, to 
także znacznie więcej momen-
tów w których poznawaliśmy fi-
nalistki. Dziś znacznie łatwej jest 
nam ocenić. które z nich chcą 
pracować, są aktywne, chętne do 

działania i na które zawsze moż-
na liczyć. Wygrana w konkur-
sie Miss to wbrew powszechnej 
opinii znacznie więcej niż nie-
naganna sylwetka i piękna buzia. 
Uroda jest oczywiście ogromnie 
ważna, ale z biegiem czasu idea 
konkursów mocno się zmieni-
ła. Wygląd to zaledwie niewielki 
procent, najważniejsza jest posta-
wa, determinacja, zaangażowa-
nie. Kiedy nowa Miss schodzi ze 
sceny jej czas tak naprawdę do-
piero się zaczyna. Pojawiają się 
obowiązki, nowe zadania. Wy-
magana jest dość duża dyspo-

zycyjność, zwłaszcza na samym 
początku. Dlatego tak istotny 
jest proces poznawczy. Jeśli dana 
kandydatka niewiele od siebie 
daje na etapie samych przygoto-
wań, małe istnieje prawdopodo-
bieństwo, że nagle to się zmieni. 
Większość dziewcząt wie po co 
się zgłosiła i tę ich wewnętrzną 
walkę naprawdę widać. To jest 
urocze i wynagradza każdą prze-
szkodę napotkaną po drodze. 
Nasza dzielna, 29-osobowa gru-
pa Finalistek zostanie wynagro-
dzona przede wszystkim za wy-
trwałość. Za to, że "dobiegły do 

mety". W tym roku miały znacz-
nie trudniej! Na przeciw temu 
wszystkiemu wyszli wspaniali 
partnerzy konkursu, którzy przy-
gotowali ogrom prezentów dla 
każdej z nich, za co ogromnie już 
dziś dziękuję – relacjonują orga-
nizatorzy regionalnego konkursu 
piękności.

Tymczasm kandydatki do 
tytułu Miss Ziemi Łomżyńskiej 
2020 i Miss Nastolatek Ziemi 
Łomżyńskiej 2020 nie próżnują. 
Korzystają z uroków lata i ma-
lowniczych krajobrazów Ziemi 
Łomżyńskiej, promując jej naj-
piękniejsze zakątki. Skansen 
kurpiowski w Nowogrodzie to 
miejsce w którym powstała jed-
na z bardziej malowniczych se-
sji zdjęciowych Finalistek Miss 
& Miss Nastolatek Ziemi Łom-
żyńskiej 2020. Zdjęcia wykonał 
Fotograf konkursu - Paweł Wą-
dołowski (cbtr.pl Fotografia Pa-
weł Wądołowski). Klimat praw-
dziwie ludowy spotkał tu się 
z nowoczesnością, nastoletnim 
wdziękiem, blaskiem i całą gamą 
najpiękniejszych kolorów.

Organizator konkursu: 
Anna Kurządkowska - Kosińska
Gospodarz wydarzenia: 
Mariusz Chrzanowski 
- Prezydent Miasta Łomży
Koordynator projektu: 
Rafałowska Karolina
Autor sesji: Paweł Wądołowski
Asysta: Marcin Kossakowski 
Photography
Makijaż: Jolanta Kołdys MAKE UP ART
Stylizacje: Grajewskie Centrum 
Kultury / Zespół Pieśni i Tańca
"Grajewianie"

Już niebawem poznamy nowe  
 Miss Ziemi Łomżyńskiej 

We wrześniu br. podczas 

uroczystej Gali Finałowej 

poznamy nowe Miss Ziemi 

Łomżyńskiej 2020.  

W tym roku ten wyjątkowy 

wieczór przebiegnie 

zupełnie inaczej niż 

dotychczas.
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RÓŻNE/SPRZEDAM
Sprzedam duże bele sianokiszonki. Cena 
130 szt. Nowe Kupiski 60. Tel. 696 837808.

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

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

Camping LEŚNA POLANA w Boguszach 
woj. warm-maz. zaprasza na wypoczy-
nek pośród pięknego malowniczego 
lasu sosnowego z bezpośrednim do-
stępem do jeziora Toczyłowo. W ofercie 
wynajem domków góralskich i przyczep 
kempingowych. Idealne miejsce na po-
stawienie namiotu i campingu - wypo-
sażony węzeł sanitarny. Kontakt : P.H.U. 
Iwona Wiśniewska. Tel. 600 011 914, 
www.mazurskicamping.pl

Sprzedam piec, opony 185x70,r 14 zdat-
ne do jazdy 20 zł/szt, golf, skoda. 
Tel. 508 479 725.

Sprzedam ule oraz opryskiwacz z Pilme-
tu Wrocław typ Permit 317. 
Tel. 784 190 989.

Sprzedam poręcz na schody 4stopnie 
stal nierdzewka rura nierdzewna sr,50 
mm tanio. Tel. 508 479 725

Tynki gipsowe agregatem, profesjonal-
nie i z doświadczeniem. Tel. 511 917 737

Wróżka Kasia: tarot, numerologia. Poniedzia-
łek - piątek 10.00 - 17.00. Tel. 607 191 070.

WRÓŻKA KASIA, TAROT NUMEROLOGIA. PN - 
PT OD 10.00 - 17.00. TEL. 607 191 070.

MATRYMONIALNE
Facet 57 lat pozna samotną Panią do sta-
łego związku. Tel. 692 810 599.

NIERUCHOMOŚCI
Sprzedam działkę  2100 m2 z domem 
piętrowym  oraz drugim domem drew-
nianym w Rogienicach Wielkich przy ul. 
M. Konopnickiej  12. Cena do uzgodnie-
nia. Tel. 694 243 760.

Sprzedam gospodarstwo rolne nieda-
leko Łomży lub wydzierżawię siedlisko 
oraz sprzedam działkę nad jeż. Białoław-
ka na Mazurach. 
Tel. 727 490 070.

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

Tel. 606 878 444.

Wynajmę lokal 120 m2: na rogu Piłsud-
skiego i Legionów obok Żabki. Tel. 512 
560 894.

Sprzedam mieszkanie 50 m2 przy ul. 
Dmowskiego 2a w Łomży. Cena 250 tys. 
Tel. 733 701 519.

USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE
Zlecę ciągnikiem rolniczym lub fadromą 
przesuniecie góry Baliki k.Nowogrodu. 
Tel. 535-480-220

Szamba betonowe, szczelne, z atestem 
Pzh. Dostawa hds-em już na drugi dzien 
od zamówienia kompleksowo z mon-
tazem rownież w ofercie oczyszczalnie 
przydomowe. Tel.535-480-220

Szpachlowanie, malowanie, panele pod-
łogowe i inne prace wykończeniowe. Tel. 
791 538 893.

Układanie kostki brukowej z materiału 
własnego i powierzonego. Projekt GRA-
TIS. Doświadczenie, szybko i solidnie. Tel. 
602 520 783.

Usługi dekarskie- 
Perfekt dach: pokry-
cia dachowe, wy-
miana konstrukcji dachowych, kominy 

z klinkieru, podbitki, montaż okien da-
chowych i włazów, materiały. Łomża, Bo-
guszyce 17, Łukasz Just. Tel. 508 637 509.

IWBUD Iwona Wiśniewska wypożyczal-
nia sprzętu budowlanego i ogrodnicze-
go:
-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, instalacje 
wodno-kanalizacyjne, montaż urządzeń 
sanitarnych, kotłowanie (olejowe, gazo-
we, węglowe), kolektory słoneczne, pe-
łen zakres usług. Tel. 516 376 389.

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

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

USŁUGI FINANSOWE
E-dyt biuro rachunkowe, Edyta Soko-
łowska -  twoja pewność w rozliczeniach 
z Urzędem Skarbowym i ZUS. Zaprasza-
my: Łomża, ul. 3 Maja 9. Tel. 862 173 474, 
606 728 258.

Pożyczki pozabankowe pod grunty rolne 
i nieruchomości bez Bik, umowa nota-
rialna, RRSO 36%, szybko i uczciwie. Tel. 
577 873 616.

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

Zakład usługowy RTV – marek Brzeziak 

ul. Wojska Polskiego 26A, Łomża. Tel.862 
115 343, 696 884 735. Usługi w zakresie 
naprawy: TV, DVD VCR, KAMERY, LAPTO-
PY, MONITORY KOMPUTEROWE I INNE 
oraz montaż anten TV i SAT. www.brze-
siakrtv.pl

Multi Serwis. Serwis 
komputerowy i RTV, 
sprzedaż  sprzętu 
k o m p u t e r o w e g o . 
Tel.86 216 93 79, kom. 606 468 121, Łom-
ża, ul. Wesoła 18B

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

Expres szewc. ZMIANA  ADRESU, teraz: MA-
ŁACHOWSKIEGO 2. Tel. 505 997 115 

SALE WESELNE, USŁUGI WIDEOFILMOWANIE, 
ZESPOŁY MUZYCZNE
Fotografia ślubna, portretowa i okolicz-
nościowa. rafallesicki.com 
Tel. 600 455 252.

Fotografia ślubna. Tel.605 405 110.

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

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

MOTORYZACJA

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

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

ZDROWIE/ URODA

Specjalista foniatra-otolaryngolog Lilian-
na 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 
NIEOKRESLONY! 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

W zamian za prace typu malowanie, ko-
szenie itp. dam mozliwość zamieszkania 
w domku letniskowym nad Pisą, w tym 
roku do konca sezonu. Możliwa dłuższa 
współpraca. Prefeferowane małżenstwo 
emerytów, dobrze żeby Pani lubiła kwia-
ty. Tel. 535 480 220

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

100-letnia tradycja 
zobowiązuje
ul. M.C. Skłodowskiej 1 Łomża
ul. Sikorskiego 27  Łomża
ul. Sienkiewicza 2 Łomża
ul. Bernatowicza 6 Łomża
ul. Kołłątaja 1A/17  Łomża
ul. Przykoszarowa 22 Łomża
ul. Stacha Konwy 11 Łomża
ul. Wyszyńskiego 4D Zambrów
ul. Wojska Polskiego 31 
Zambrów
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Ludowy Łomżyński Klub Sportowy 
„PREFBET ŚNIADOWO” Łomża ma po-
wody do zadowolenia – uważa jego 
prezes i szkoleniowiec Andrzej Koryt-
kowski. W trudnych warunkach ogra-
niczeń związanych z pandemią CO-
VID-19, lekkoatleci trenują i osiągają 
wyniki na krajowym poziomie.

Jak podkreśla Andrzej Koryt-
kowski, na powszechne proble-
my z sytuacją zdrowotną, nało-
żyły się w przypadku klubu także 
finansowe.  

- To efekt wielkich i niezrozu-
miałych cięć finansów dla najlep-
szego na arenie krajowej łomżyń-
skiego klubu dokonanych przez 
prezydenta Mariusza Chrzanow-
skiego na wniosek jego dorad-
ców. Mimo to sportowcy pracu-
ją nad formą i osiągają znakomite 
wyniki – mówi prezes. 

Kolejne awanse na mistrzo-
stwa Polski lekkoatleci PRE-
FBET-u wywalczyli na zawodach 
w Toruniu i Białymstoku. W mie-
ście Kopernika po 4 latach prze-
rwy macierzyńskiej  i związanej 
z walką z chorobą nowotworową 
na dystansie 5000 metrów wy-
startowała Justyna Korytkowska 
zajmując 4 miejsce. Pokonała jed-
nak ten dystans w czasie 16:51,7, 
co oznacza uzyskanie minimum 
na Mistrzostwa Polski Seniorów 
zaplanowane we Włocławku. 

- Bardzo ciekawa jest sprawa 
z zawodami w Białymstoku. Otóż 
w stolicy województwa podla-
skiego odbył się… VII Łomżyń-
ski Mityng Wakacyjny organi-
zowany przez klub „PREFBET 

ŚNIADOWO” Łomża przy 
współpracy OZLA Białystok , 
któremu serdecznie dziękuję. Je-
stem także ogromnie wdzięczny 
za życzliwość, pomoc i wspar-
cie finansowe  marszałkom wo-
jewództwa i Urzędowi Marszał-
kowskiemu. Rozegrany po raz 
siódmy mityng jest także konty-
nuacją zawodów międzynarodo-
wych, które odbywały się przez 
kilka lat w Łomży z udziałem m. 
in. takich znakomitości polskiej 
lekkoatletyki jak Konrad Buko-
wiecki, Piotr Lisek czy Małgorza-
ta Hołub-Kowalik z naszej złotej 
sztafety 4x400 m. Niestety, tym 
razem nie otrzymaliśmy pomo-
cy od  władz miasta na ten cel. 
Do tego zaczęliśmy mieć „pod 
górkę” we współpracy z MOSiR 
i zostaliśmy zmuszeni do organi-

zacji i kontynuacji naszej impre-
zy w Białymstoku – wyjaśnia An-
drzej Korytkowski. 

Jak dodaje, nowe miejsce ro-
zegrania imprezy okazało się 
świetnym pociągnięciem, bo 
w zawodach wzięły udział 24 klu-
by z 6 województw, a w 23 kon-
kurencjach wystartowało prawie 
200 sportowców.

- Organizację i pomoc pra-
wie w całości przyjęły na swoje 
barki OZLA i BOSiR Białystok, 
którym bardzo dziękuję – dodaje 
prezes PREFBET-u. 

W białostockich zawodach 
jego zawodnicy wywalczyli kolej-
ne awanse do Mistrzostw Polski 
Juniorów Młodszych oraz Mło-
dzików. 

- Na szczególne wyróżnienie 
zasługuje Martyna Krawczyńska, 

która w biegu na 800 metrów po-
prawiła rekord życiowy o prawie 7 
sekund uzyskując fantastyczny wy-
nik 2:11,06. To obecnie najlepszy 
rezultat w Polsce nie tylko w kate-
gorii juniorek młodszych, ale rów-
nież… juniorek! Drugą świetną 
konkurencją w naszym wykonaniu 
był bieg na 400 m. Wszyscy nasi 
zawodnicy  sztafety 4x400 junio-
rów młodszych, która 3 dni wcze-
śniej uzyskała najlepszy wynik 
w Polsce, wystartowali indywidu-
alnie bijąc swoje rekordy życiowe! 
– mówi dumny szkoleniowiec. 

Jak podkreśla Andrzej Ko-
rytkowski, dzięki niezwodne-
mu PPB PREFBET ze Śniado-
wa i osobistemu zaangażowaniu 
marszałków, zwłaszcza Marka Ol-
brysia, nie tylko mogła się odbyć 
cykliczna impreza, ale także za-

wodnicy za swój wysiłek i świetne 
wyniki mogli otrzymać nagrody. 

Ciekawsze wyniki zawodni-
ków PREFBET-u:

2 miejsce. Martyna Kraw-
czyńska, 800 m - 2:11,06 (rekord 
życiowy, najlepszy wynik w Pol-
sce U-18 i U-20, awans na MP); 

3. Piotr Dąbrowski, 400m 
- 49.69 (rek. życiowy, 5. wynik 
w Polsce U-18, awans na MP)

4. Bartosz Jurak, 400 m - 
49.97 (rek. życiowy, 6. wynik 
w Polsce U-18, awans na MP); 

5. Igor Duchnowski, 400 m 
- 50.13(rek. życiowy, 8. wynik 
w Polsce U-18, awans na MP);

7.Aleksander Zwirkowski, 
400 m - 51.42 (rek.życiowy);

3. Paweł Dąbrowski,100 m 
-11.23 (rek. życiowy, awans na 
MP);

4. Paweł Dąbrowski, 200 m - 
23.02 (awans na MP); 

1. Karolina Dzwonkow-
ska, 1500 m z przeszkodami - 
5:26,91(rek. życiowy, awans na 
MP)

2. Bartłomiej Folga, 1500 m - 
4:08,62 (awans na MP);

3. Jakub Stefańczyk, 1500 m - 
4:34,35 (rek. życiowy); 

2. Piotr Bagiński, 600 m - 
1:30,23 (rek. życiowy, awans na 
MP);

3.Wiktoria Grabowska, 600 
m  -1:46,89 (rek. życiowy).

Znakomicie zaprezentowali się bie-
gacze LŁKS „PREFBET ŚNIADOWO” 
Łomża na mityngu kwalifikacyjnym 
w Olsztynie. Nie tylko poprawili ko-
lejne rekordy życiowe, ale także osią-
gnęli wyniki na poziomie najlepszych 
w Polsce w swoich kategoriach wieko-
wych. 

- Nasi lekkoatleci  odegra-
li główne role w kilku konkuren-
cjach.  Sztafeta  chłopców U-18  
wystąpiła na 4x100 i 4x400 me-
trów w tym samym składzie: 
Aleksander Zwirkowski, Igor 
Duchnowski, Bartosz Jurak i Piotr 
Dąbrowski i oba biegi wygrała. Za-
równo wynik sztafety „krótkiej” 
- 43,89, jak i „długiej” - 3:21,74, 
daje nam awans na Mistrzostwa 
Polski Juniorów Młodszych. Co 
ciekawe, wynik na 4x400 jest 
najlepszym w Polsce od kilku lat 
i oczywiście w tym roku w tej 
kategorii wiekowej – relacjonu-
je Andrzej Korytkowski, prezes 
i szkoleniowiec PREFBET-u.

Na tych samych zawodach 
udanie wystąpili kolejni jego 

podopieczni. Bieg na 400 metrów 
kobiet wygrała Martyna Kraw-
czyńska (57,61) z drugim obec-
nie rezultatem w Polsce wśród 
juniorek młodszych. Junior Da-
wid Likwiarz zwyciężył w biegu 
na 800 m (1:55,19) poprawiając 
rekord życiowy o 2,5 sekundy. 
Wśród młodzików po raz kolej-
ny nie miał sobie równych Bar-
tosz Rogiński, który ustanowił  
rekordy życiowe na 100 (11.90) 
i na 200m (24.31). Jako pierwszy 
linię mety minął debiutujący na 
3000 metrów Bartłomiej Folga 
(9:38.74). Dobry występ zaliczył 
również Paweł Dąbrowski, dwu-
krotnie czwarty na 100 (11.29) 
i 200m (22.64).

- Wysyp świetnych wyników 
nastąpił po powrocie ze zgru-
powania w Szklarskiej Porębie, 
w naszym sprawdzonym i bardzo 
dobrym miejscu dla lekkoatle-
tów. Miejmy nadzieję, że dalsze 
starty będą równie owocne jak 
te w Olsztynie – dodaje Andrzej 
Korytkowski.

Sztafeta PREFBET-u najszybsza w Polsce

Udane starty lekkoatletów „PREFBETU ŚNIADOWO’’ 
Łomża z marszałkowskim wsparciem 
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Wiktor  
w krajowej 
czołówce

Wiktor Kosowski, zawodnik UKS "Re-
turn" Łomża działającego przy III 
Liceum Ogólnokształcącym, zajął 3 
miejsce w Ogólnopolskim Turnieju 
Klasyfikacyjnym Kadetów w Tenisie 
w Grodzisku Mazowieckim. 

Jak informuje Tomasz Wal-
dziński, szkoleniowiec i dzia-
łacz Returnu, młody tenisista po 
pierwszej wolnej rundzie wyni-

kającej z rozstawienia (Wiktor 
jest obecnie na 15 miejscu w kra-
ju w rankingu Kadetów PZT) 
ograł Gabriela Wójcickiego  
(Klub Sportowy Tenis Szczaw-
no- Zdrój) 6:4 1:6 12:10. W ko-
lejnym meczu 6:2 6:2 zwyciężył 
z Igorem Kubalką (Międzyszkol-
ny Klub Sportowy Andrychów). 

- W walce o finał turnieju 
Wiktor uległ Damianowi Pieka-
rzowi ( Klub Tenisowy Warsza-
wianka Warszawa) 6:2 6:4, który 
okazał się zwycięzcą całego tur-
nieju - dodaje Tomasz Waldziń-
ski. 

To był niezwykle gorący weekend! Nie tylko za 
sprawą żaru lejącego się z nieba, ale także z po-
wodu emocji jakie towarzyszyły rozgrywkom na 
nowych boiskach plażowych przy ulicy Katyń-
skiej. W dniach 8-9 sierpnia 11. dwuosobowych 
żeńskich zespołów rozegrało mecze siatkówki 
w ramach eliminacji do Mistrzostw Polski!

Organizatorem wydarzenia był Miej-
ski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łomży, 
a impreza odbyła się się pod honorowym 
patronatem prezydenta Miasta Łomża 
dr Mariusza Chrzanowskiego. W sobo-
tę Grand Prix Mistrzostw Polski w Siat-
kówce Plażowej Kobiet MOSiR Łomża 
CUP zainaugurował Marcin Piotr Sek-
ściński - wicewojewoda podlaski. Gości 
powitał Andrzej Modzelewski- dyrektor 
MOSiR w Łomży, Artur Nadolny- vice 
Przewodniczący Komisji Rodziny, Spor-
tu i Zdrowia Rady Miejskiej w Łomży 
oraz Sebastian Jaworowski- Członek Za-
rządu Stowarzyszenia Wspólnota Polska 
i Prezes Zarządu Fundacji L. Wszyscy ży-
czyli zawodniczkom pomyślności i suk-
cesów na boisku.

Podczas Grand Prix drużyny walczyły 
nie tylko o punkty (1* z tablicy handbo-
ok) i puchary, ale także o nagrody pienięż-
ne i rzeczowe ufundowane przez Miasto 
Łomża oraz Sponsorów: Center Mebel, 
Szkoła Języków Obcych Linguo, a tak-
że Proskos we współpracy z napiachu.pl. 

Łączna pula nagród w turnieju finałowym 
to ponad 5000zł!

W meczu finałowym spotkały się: para 
rozstawiona z numerem jeden w turnieju 
Kinga Legieta / Aleksandra Chyła (Tata-
rek Fundacja Siatkówki Plażowej Team) 
i Weronika Antczak / Justyna Kozłowska. 
Pierwszy set po dobrej grze wygrywają do 

11 Legieta / Chyła. Od początku drugie-
go seta agresywnie na zagrywce i dobrze 
w obronie grały Antczak i Kozłowska. To 
one wygrały drugiego seta do 8. Tie-bre-
ak to dobra gra obu zespołów. W drugiej 
części seta para wywodząca się ze Słup-
cy i Turka (Antczak/Kozłowska) dzię-
ki dobrej grze na zagrywce, wypracowa-

ła przewagę i decydującego seta wygrała 
do 9. Tym samym pierwszym zwycięzcą 
turnieju piłki siatkowej plażowej kobiet 
rozgrywanych w ramach eliminacji do 
Mistrzostw Polski w Łomży zostały: We-
ronika Antczak i Justyna Kozłowska!
Mecz finałowy:

Antczak / Kozłowska – Legieta/Chyła 
2:1 (11:21, 21:8, 15:9)
KLASYFIKACJA KOŃCOWA MOSiR ŁOMŻA CUP

I miejsce: Weronika Antczak / Justyna 
Kozłowska

II miejsce: Kinga Legieta / Aleksandra 
Chyła (Tatarek Fundacja Siatkówki Plażo-
wej Team)

III miejsce: Agnieszka Makaruk / Ka-
rina Jakuć (Fundacja Kochamy Sport)

IV miejsce: Paulina Kirszenstein / Elż-
bieta Klein

V miejsce: Zielińska Paulina / Zieliń-
ska Kinga (Beach Green Team)

Marta Szajer – Widawska / Agnieszka 
Radkowiak – Kiedacz (Fakro BV Team)

VII miejsce: Zuzanna Herrmann / 
Małgorzata Sobolewska

Klaudia Perowicz / Monika Kaczo-
rowska (Kłos Polska)

IX miejsce: Anna Zawiślak / Aleksan-
dra Sikorska (Hungry_4_BV)

Izabela Czerwonko / Aleksandra Ziarno
Kirszenstein Karolina / Alina Kraw-

czyk (Flota Active Team)

Nową specjalizację szlifuje najlep-
szy na świecie fachowiec w bieganiu 
po schodach, czyli Piotr Łobodziński 
z  klubu LŁKS "PREFBET ŚNIADOWO" 
Łomża. I to na najwyższym krajowym 
poziomie, bo zdobył tytuł mistrza Pol-
ski w Biegu Alpejskim.  

Jak informuje Andrzej Koryt-
kowski, prezes i szkoleniowiec 
PREFBET-u, w upalną niedzie-
lę 9 sierpnia podczas Biegu na 
Wielką Sowę odbyły się Mistrzo-
stwa Polski Seniorów w Biegu 
Alpejskim. 10-kilometrowa trasa 
o przewyższeniu 600 m prowa-
dziła z Ludwikowic Kłodzkich na 
szczyt Wielkiej Sowy (1014 m).

- Od startu bardzo mocne 
tempo narzucił obrońca tytułu 
Sylwester Lepiarz. Około trze-
ciego kilometra prowadzenie 

objął jednak reprezentant LŁKS 
Prefbet Śniadowo Łomża i nie 
oddał go już do mety zdoby-
wając swój czwarty medal MP 
w biegach górskich (poprzednie 
2011 - brąz, 2014 - złoto i 2017 
- srebro). Lekkoatleta z Łom-
ży tym samym zakwalifikował 
się na listopadowe Mistrzostwa 
Świata, które mają się odbyć na 
Lanzarote (Wyspy Kanaryjskie) 
- relacjonuje Andrzej Koryt-
kowski.

Swój komentarz tradycyjnie 
przekazał kibicom także Piotr 
Łobodziński:   

"Nie było to łatwe zwycię-
stwo, pomimo iż prowadziłem 
większość dystansu. Musiałem 
dość mocno popracować, aby 
odeprzeć ataki młodszych rywa-

li. Ostatecznie wygrałem o ponad 
20 sekund i jako jedyny łamiąc 
barierę 40 minut. Nie licząc me-
dali drużynowych jest to mój 6 
indywidualny medal MP w lek-
kiej atletyce. Co ciekawe takim 
złotem od razu zdobyłem klasę 
mistrzowską PZLA"

Wysoki, 5 miejsce MP zaję-
ła Iwona Wicha, także reprezen-
tująca klub z Łomży, prywatnie 
żona Piotr Łobodzińskiego.

Podczas Biegu na Wielką 
Sowę rozgrywano także MP we-
teranów, w związku z czym Ło-
bodziński zdobył swój pierw-
szy medal w kategorii masters  
(M35), ale, jak sam przyznał, 
było to przy okazji, gdyż intere-
suje  go na razie rywalizacja se-
niorska a nie "weterańska".

Alpejski Piotr Łobodziński

Grand Prix Mistrzostw Polski  
w Siatkówce Plażowej Kobiet  
MOSiR Łomża CUP za nami!
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