
Jeszcze dokładnie tydzień. I promie-
nie letniego gorącego słońca, bez-
troskie wyprawy czy błogie lenistwo 
staną się jedynie wspomnieniem. 1 
września, po wielu miesiącach prze-
rwy spowodowanej pandemią SAR-
S-CoV-2, szkolne ławki powinny się 
zapełnić. Zgodnie z decyzją Minister-
stwa Edukacji Narodowej, uczniowie 
wrócić mają do stacjonarnych zajęć. 

Jak szkoły poradzą sobie 
w nowej rzeczywistości? Czy na-
uczyciele, uczniowie i ich rodzice 
będą czuli się w placówkach bez-
piecznie? Czy dyrektorzy będą 
mieli faktyczne narzędzia i moż-

liwości, chociażby w postaci wy-
tycznych, pozwalających na zmi-
nimalizowanie zagrożenia? Pytań 
i wątpliwości jest mnóstwo. 

Rok 2020 jest zupełnie inny, 
niż wszystkie, które pamięta-
ją nawet najstarsi nauczyciele 
szkolni i akademiccy. Ucznio-
wie, nauczyciele, rodzice, 
a także studenci i wykładowcy, 
muszą mierzyć się z nową rze-
czywistością. Pojawiło się zjawi-
sko zwane "nauczaniu zdalnym". 

Nowym doświadczeniem było 
także zamknięcie w domach bez 
wzajemnych kontaktów rówie-
śniczych i  "klasycznych", bez-
pośrednich relacji nauczyciel - 
uczeń..Tylko niektóre dziedziny 
edukacji i nauki znoszą taki sys-
tem bez szkód.    

Aplikacja jako sygnał alarmowy
Kilka dni temu minister edu-

kacji narodowej Dariusz Piont-
kowski i Główny Inspektor Sani-
tarny Jarosław Pinkas skierowali 
do rodziców uczniów specjalny 
list, w którym zachęcili do za-
instalowania aplikacji ProteGo-
Safe. Szefowie MEN i GIS pod-
kreślili, że narzędzie to pozwala 
ograniczać ryzyko rozprzestrze-
niania się koronawirusa i wspie-
ra bezpieczny powrót dzieci do 
szkół.  

„Przygotowujemy się na bez-
pieczny powrót uczniów do 
szkół. Jesteśmy przekonani, że 
wspólne i odpowiedzialne dzia-

łania pozwolą ograniczać ryzyko 
szerzenia się wirusa” - napisali 
szefowie obu instytucji. 

ProteGOSafe to aplikacja, 
która powiadamia o możliwym 
kontakcie z osobą zakażoną ko-
ronawirusem. Jeśli osoba z na-
szego otoczenia zachoruje, wów-
czas otrzymamy odpowiednie 
powiadomienie. Poinformowani 
zostaniemy również, jakie środ-
ki ostrożności zachować i jak po-
stępować w przypadku podejrze-
nia infekcji u siebie lub bliskich. 
W aplikacji znajdują się komu-
nikaty potwierdzone przez Mi-
nisterstwo Zdrowia i Główny 
Inspektorat Sanitarny, a także in-
formacje opracowane na podsta-
wie danych Europejskiego Cen-
trum ds. Zapobiegania i Kontroli 
Chorób oraz Światowej Orga-
nizacji Zdrowia. Dariusz Piont-
kowski przedstawił opracowane 
wspólnie z Głównym Inspekto-
rem Sanitarnym oraz  ministrem 
zdrowia wytyczne dla szkół i pla-

cówek, które będą obowiązywały 
od 1 września. 

A jak jest w łomżyńskich szkołach 
Niepewność i obawa. To 

uczucia, które towarzyszą dyrek-
torom łomżyńskich szkół. Jak 
podkreśla Jerzy Łuba, dyrektor 
I Liceum Ogólnokształcące im. 
Tadeusza Kościuszki, szkoły zna-
lazły się w naprawdę trudnej sy-
tuacji. 

- Na chwilę obecną trudno 
powiedzieć jak będzie wyglądał 
nowy rok szkolny. To jest trud-
na sytuacja dla nas wszystkich. 
Rozważam spotkania z wycho-
wawcami. Przed sobą mamy 
również spotkania z decydenta-
mi kształtującymi zasady orga-
nizacji systemu oświaty. Według 
mnie, inauguracja roku szkolne-
go w takiej formie, jak było to do-
tychczas, nie powinna się odbyć 
- przyznaje Jerzy Łuba.

Modlitwą, chwilą zadumy i kwiata-
mi oddali uczestnicy uroczystości 
w Lemanie hołd przeszło 50 żołnie-
rzom zamordowanym 100 lat temu 
przez bolszewicką kawalerię. Jak 
informuje Urząd Marszałkowski Wo-
jewództwa Podlaskiego kwiaty pod 
pomnikiem bohaterów złożył Marek 
Olbryś, wicemarszałek województwa 
podlaskiego w towarzystwie radnego 
Sejmiku Adama Wojciecha Sekściń-
skiego i dyrektora Juliusza Jakimowi-
cza z Urzędu Marszałkowskiego.       

- Żeby samemu tworzyć hi-
storię, najpierw musimy pamię-
tać. Tu, gdzie jesteśmy dzisiaj, nie 
trzeba zbyt wielu słów. Pochyla-
my głowy w hołdzie bohaterom, 
którzy wypełniali do końca żoł-
nierski obowiązek osłaniając od-
wrót kolegów i na ołtarzu nie-
podległości Ojczyzny złożyli 
swoje życie. Wieczna im chwała 
– powiedział wicemarszałek Ma-
rek Olbryś.

Do wydarzeń z 24, 25 
i 26 sierpnia 1920 roku wrócili 
w swoich wystąpieniach Piotr 

Niedbała, wójt gminy Turośl 
i Leszek Czyż, pedagog i histo-
ryk. Było to czas, gdy wojska 

sowieckie rozbite pod Warsza-
wą wycofywały się do Rosji. 
Był wśród nich okryty ponu-

rą sławą III Korpus Kawalerii 
Gaja Bżyszkiana (Gaja-Chana). 
Znani z okrucieństwa Kozacy 
w rejonie Lemana zagrozili oto-
czeniem części polskiego pułku 
Strzelców Kowieńskich. Jego 
dowódca zarządził wycofanie, 
a do osłony pozostawił liczący 
55 żołnierzy pluton. Jego żołnie-
rze walczyli z bolszewicką ka-
walerią dopóki mieli amunicję. 
Wziętych do niewoli Kozacy za-
mordowali. 

- Tu rozegrał się w istocie 
ostatni akt Bitwy Warszawskiej. 
Co roku organizujemy uroczy-
stości upamiętniające ofiarę tych 
dzielnych żołnierzy – mówił wójt 
Piotr Niedbała.

Jak podkreślał Leszek Czyż, 
epilog starcia – chwalebny dla 
polskiego wojska – nastąpił już 
w następnych godzinach. 
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aktu Bitwy Warszawskiej  

Powrót do szkół. Ale czy bezpieczny?



 - Od 1 lipca rozpoczął funk-
cjonowanie oddział nefrolo-
gii wraz ze stacją dializ. Przed 
przekształceniem szpitala w jed-
noimienny, w stacji dializ było 
przyjmowanych 86 pacjentów. 
Obecnie dializujemy 83 pacjen-
tów. Kilka osób ze względu na 
miejsce zamieszkania przeszło 
do innych placówek - relacjonu-
je Jolanta Gryc pełnomocnik dy-
rektora szpitala ds. jakości.

W związku z ostatnią decy-
zją wojewody podlaskiego, od 3 
sierpnia  w oddziale okulistycz-
nym wykonywane są świadcze-
nia przewidziane w kontrakcie 
zawartym z Narodowym Fun-
duszem Zdrowia. Przed roz-
poczęciem przyjmowania pa-
cjentów wszyscy pracownicy 
oddziału przeszli testy wyklu-
czające zakażenie wirusem Co-
vid- 19. Po otrzymaniu wyni-
ków negatywnych od 5 sierpnia 
w oddziale okulistycznym roz-
poczęło się wykonywanie badań 
i zabiegów. Wykonywane są za-
biegi laserowe, badania diagno-
styczne, angiografia i tomogra-
fia optyczna, OCT. Wznowione 
zostały także operacje usuwania 
zaćmy. Ponadto ponownie uru-
chomiony został program le-
kowego leczenia zwyrodnienia 
plamki żółtej.

Już od 1 czerwca pacjentów 
przyjmują pozostałe poradnie 
specjalistyczne. Tydzień później 
przyjmowanie pacjentów roz-
poczęła poradnia preluksacyjna. 
Odbywa się to w  formie telepo-
rad lub wizyt, po wcześniejszej 
rejestracji telefonicznej. Nadal 

nie funkcjonuje poradnia neo-
natologiczna. Związane jest to 
z tym, że w szpitalu mogą odby-
wać się tylko porody pacjentek 
z zakażeniem lub podejrzeniem 
zakażenia Covid- 19. Z informa-
cji pracowników szpitala wyni-
ka, że w szpitalnych poradniach 
przyjmowanych jest niemal tyle 
samo pacjentów co przed wybu-
chem pandemii.

W szpitalu realizowane są 
także programy badań profilak-
tycznych: raka szyjki macicy- cy-
tologia i raka jelita grubego- ko-
lonoskopia. W trzeciej dekadzie 
września wznowione zostaną 
profilaktyczne badania mammo-
graficzne. Informacje o progra-
mach profilaktycznych dostępne 
są na stronie internetowej szpita-
la w zakładce "programy profilak-
tyczne". Informacje można także 
otrzymać w poradniach i gabine-
tach realizujących programy pro-
filaktyczne, w poradni ginekolo-
giczno- położniczej, rejestracji 
RTG, pracowni endoskopii.

Wyrazem powrotu do nor-
malności jest też duże zainte-
resowanie lekarzy kardiolo-
gów, którzy odpowiedzieli na 
ofertę zatrudnienia w szpitalu. 
Z informacji szpitala wynika, że 
w placówce tej wielkości, rocz-
nie powinno być wykonywa-
nych przynajmniej 1300 pro-
cedur w zakresie kardiologii 
interwencyjnej, m. in. korono-
grafia. Obecnie wykonywana jest 
połowa tej liczby. Dzięki zwięk-
szeniu zatrudnienia kardiologów 
będzie możliwe wykonywanie 
większej liczby zabiegów na na-
czyniach wieńcowych i bardziej 
kompleksowych zabiegów lecze-
nia chorób serca. Zatrudnienie 
doświadczonych kardiologów 
związane jest także z konieczno-
ścią spełnienia wymogów wyni-
kających z akredytacji. 

Ze statystyk przekazanych 
przez szpital wynika, że od po-
czątku czerwca w oddziałach 
szpitalnych zostało przyjętych 
ponad 1600 pacjentów. Udzie-
lonych zostało prawie 18 tysięcy 
porad na zasadzie ambulatoryj-
nej opieki specjalistycznej. 604 
pacjentów skorzystało z ponad 
11 tysięcy zabiegów rehabilita-
cyjnych. Natomiast w szpitalnym 
oddziale ratunkowym zostało 
przyjętych prawie 2,5 tysiąca pa-
cjentów.

Poniżej publikujemy infor-
mację dotyczącą bezpieczeń-
stwa korzystania ze świadczeń 
opieki zdrowotnej realizowanych 
w Szpitalu Wojewódzkim im. 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
w Łomży, przekazaną przez dy-
rektora Jarosława Pokoleńczuka. 

„Szanowni Państwo;
Szpital Wojewódzki im. Kar-

dynała Stefana Wyszyńskiego 
w Łomży z jednoimienności po-
wrócił do świadczenia usług za-
kontraktowanych z NFZ, czyli do 
normalnej pracy, z wyłączeniem 
(na dzień 20.08.2020r.) oddzia-
łów: Noworodków i Wcześnia-
ków, Ginekologiczno-Położni-
czego, Neurologicznego, Chorób 
Płuc i Gruźlicy, Zakaźnego, które 
nadal pozostają dedykowane pa-
cjentom z zakażeniem, bądź po-
dejrzeniem zakażenia Covid-19 
oraz Oddziału Dziecięcego, któ-
rego działalność została czasowo 
zawieszona z powodu rezygnacji 
z pracy lekarzy. Oddział jest suk-
cesywnie, w miarę możliwości do-
posażany i w gotowości do wzno-
wienia swojej działalności.

Na pozostałych oddziałach, 
we wszystkich poradniach specja-
listycznych i zakładach diagno-
stycznych realizowane są przyję-
cia pacjentów bez zakażenia, bądź 
podejrzenia zakażenia Covid-19. 
Personel szpitala według wytycz-
nych, określonych w Rozporządze-
niu Ministra Zdrowia z dnia 22 

maja 2020r. przeszedł wymaga-
ne w/w rozporządzeniem bada-
nia w kierunku wykluczenia CO-
VID-19, a pomieszczenia szpitalne 
zostały poddane dekontaminacji. 
Świadczenia medyczne są realizo-
wane z zachowaniem właściwych 
procedur i zasad bezpieczeństwa. 
Wyodrębniono pomieszczenia 
i personel do realizacji świadczeń 
dla pacjentów bez podejrzenia 
zakażenia. Wszystkim hospitali-
zowanym w Szpitalu Wojewódz-
kim w Łomży pacjentom wykonu-
jemy testy w kierunku Covid-19. 
W przypadku przyjęć planowych 
odbywa się to na kilka dni przed 
przyjęciem do szpitala (hospitali-
zacja po otrzymaniu wyniku ujem-
nego), a pilnych w trakcie przyję-
cia (wówczas do czasu otrzymania 
wyniku pacjent jest hospitalizowa-
ny w dedykowanej sali).

Służby mundurowe i personel 
szpitala prowadzą kontrolę wejść 
i ilości osób przebywających na te-
renie szpitala. Weryfikują zasad-
ność przebywania na terenie Szpi-
tala i godziny umówionych wizyt.

Zabiegi operacyjne zostały 
wznowione i odbywają się z zacho-
waniem procedur bezpieczeństwa. 
Realizowane są zgodnie z listami 
oczekujących. Prosimy o wyrozu-
miałość i rozsądek, w przypadku 
rezygnacji z ustalonych terminów 
zabiegów operacyjnych. Tylko od-
powiednio wczesne poinformowa-
nie personelu o rezygnacji umoż-
liwia skorzystanie z przyjęcia do 
zabiegu kolejnej osobie z listy ocze-
kujących. Każde planowe przy-
jęcie do Szpitala wymaga wcze-
śniejszego przygotowania i jest 
realizowane po otrzymaniu wyni-
ku ujemnego w kierunku Covid-19. 
Niepokój i niezdecydowanie zwią-
zane z trwającą pandemią unie-
możliwia sprawne realizowanie 
świadczeń medycznych (zabiegów 
operacyjnych) oczekującym pa-
cjentom.
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Masz zadanie dla MPGKiM?  
Zgłoś je za pomocą formularza

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łomży 
stworzyło specjalne narzędzie, dzięki któremu mieszkańcy będą mieli większy 
wpływ na swoje miasto. 

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszka-
niowej w Łomży przygotowało unikatowy formularz internetowy, 
który pozwoli na zgłaszanie niepokojących sytuacji, a także umożli-
wia proponowanie różnorakich zadań do realizacji dla przedsiębior-
stwa.

By zgłosić uwagę bądź zadanie, wystarczy wpisać swoje dane oso-
bowe. Wymagany jest również adres e-mail zgłaszającego. W treści 
wiadomości natomiast piszemy o problemie lub zgłaszamy zadanie 
dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszka-
niowej w Łomży. Co ciekawe, do swojej wiadomości dołączyć można 
również zdjęcie.

Pracownicy MPGKiM w Łomży czekają na zgłoszenia od miesz-
kańców. 

Szpital Wojewódzki w Łomży  
w czasie „nowej normalności”

Wznowienie przyjęć pacjentów w stacji dializ, na okulistyce oraz w pozostałych poradniach to najnowsze informacje  
dotyczące Szpitala Wojewódzkiego w Łomży.

Stan zagrożenia epidemiologicznego nie został odwołany, dlatego wszystkie 
wizyty w poradniach możliwe są tylko po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu 
terminu - powiedziała Jolanta Gryc pełnomocnik dyrektora szpitala ds. jakości.



Z kolei Jadwiga Kirejczyk, dy-
rektor Szkoły Podstawowej nr 10 
im. Jana Pawła II, przekonuje, iż 
placówka gotowa jest na nowy 
rok szkolny.

- Jesteśmy gotowi na rozpo-
częcie roku szkolnego. Według 
decyzji obowiązujących dzisiaj, 
wszyscy przychodzą do szkoły, co 
bardzo cieszy. Posiadamy wszel-
kie niezbędne środki ochrony 
osobistej. W każdej sali znajduje 
się płyn do dezynfekcji rąk. Jako 
największa szkoła w Łomży mu-
sieliśmy po prostu być gotowi, 
by przyjąć każdą liczbę uczniów. 
Od 1 sierpnia spotykamy się z na-
uczycielami, by rozmawiać o po-
tencjalnych problemach i o tym, 
jak je rozwiązywać. Pod wzglę-
dem zabezpieczenia wszystko 
jak w porządku. Teraz oczeku-
jemy decyzji władz oświaty, jak 
wszystko będzie przebiegać. Naj-
ważniejsze jest to, iż nasza szkoła 
jest zabezpieczona i może przy-
jąć uczniów - wskazuje Jadwiga 
Kirejczyk.

Z kolei w Szkole Podstawowej 
nr 9 im. Księcia Mazowieckiego 
Janusza I, gdzie naukę w nowym 
roku szkolnym rozpocznie 1035 
uczniów w 46 oddziałach, nie 
będzie ogólnej inauguracji roku 
szkolnego. Odbędą się spotkania 

z wychowawcami klas, zgodnie 
z harmonogramem w godzinach 
8.00 – 14.00. Zajęcia odbywać 
się będą w systemie zmianowym, 
a każda klasa została przypisana 
do jednej sali. 

- Ograniczymy przemiesz-
czanie się uczniów w budynku. 
W klasach I-III zapewnione zo-
staną różne godziny przerw oraz 
zajęć na boisku szkolnym. Do 
szkoły mogą uczęszczać wyłącz-
nie zdrowi uczniowie - tłumaczy 
Bożena Dziekońska, dyrektor SP 
nr 9 w Łomży.

Co ważne, również i  Szko-
ła Podstawowa nr 9 zaopatrzona 
jest w środki czystości, płyny do 
dezynfekcji i środki ochrony oso-
bistej. Dodatkowo w najbliższym 
czasie placówka otrzyma nieod-
płatnie 345 litrów płynu do de-
zynfekcji, a także 1200 sztuk ma-
seczek.

- W oparciu o wytyczne Mi-
nisterstwa Edukacji Narodowej, 
Ministerstwa Zdrowia i Głów-
nego Inspektora Sanitarnego 
opracowaliśmy szczegółowe pro-
cedury obowiązujące w szkole. 
Dotyczą one m.in. organizacji 
zajęć, funkcjonowania bibliote-
ki, stołówki, świetlicy i zasad ko-
rzystania z przestrzeni wspólnej - 
wyjaśnia Bożena Dziekońska.

Wyzwania
Wspomniany już  list ministra 

edukacji narodowej i Głównego 
Inspektora Sanitarnego zawiera 
szczegółowe zalecenia związane 
m.in. z: organizacją zajęć w szko-
le, wydawaniem posiłków, higie-
ną, czyszczeniem, dezynfekcją 
pomieszczeń i powierzchni, po-
stępowaniem w przypadku po-
dejrzenia zakażenia u uczniów 
i pracowników szkoły. Główną 

wytyczną jest bezwzględne prze-
strzeganie podstawowych zasad 
higieny, a więc częste mycie rąk, 
ochrona podczas kichania i kasz-
lu, unikanie dotykania oczu, nosa 
i ust, obowiązkowe zakrywanie 
ust i nosa przez osoby trzecie 
przychodzące do szkoły lub pla-
cówki, regularne czyszczenie po-
mieszczeń. 

Natomiast sami uczniowie 
w klasach nie będą musieli nosić 

maseczek. W miarę możliwości 
zaleca się taką organizację pracy 
i jej koordynację, która umożli-
wi zachowanie dystansu między 
osobami przebywającymi na te-
renie szkoły. 

I choć 1 września już za kil-
ka dni, wciąż jeszcze jest wiele 
niewiadomych. Czy rok szkol-
ny 2020/2021  będzie bezpiecz-
ny i w pełni wartościowy dla 
uczniów i nauczycieli? 

3aktualności

Międzynarodowe szpiegostwo, 
podróż w czasie i ewolucji w Kinie 
Millenium w Łomży
Repertuar 28 sierpnia   
- 3 września 2020 

Piątek 28 sierpnia 
Mała sala: Tenet - godz: 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00.
Duża sala: Scooby Doo - godz: 
12.00, 16.00;  Nowi Mutanci -godz: 
14.00, 18.00, 20.00; Tenet - godz: 
22.00.

Sobota 29 sierpnia 
Mała sala: Tenet - godz: 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00.
Duża sala: Scooby 
Doo - godz: 12.00, 
16.00;  Nowi Mu-
tanci - godz:  14.00, 
18.00, 20.00; Tenet - 
godz: 22.00.

Niedziela 30 sierpnia 
Mała sala: Tenet - 
godz: 12.00, 15.00, 
18.00, 21.00.

Duża sala: Scooby Doo - godz: 
12.00, 16.00;  Nowi Mutanci - godz: 
14.00, 18.00, 20.00; Tenet - godz: 
22.00.

Poniedziałek 31 sierpnia 
Mała sala: Tenet - godz: 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00.
Duża sala: Scooby Doo - godz: 
12.00, 16.00;  Nowi Mutanci - godz: 
14.00, 18.00, 20.00.

Wtorek 1 września
Mała sala: Tenet - godz: 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00.
Duża sala: Scooby Doo - godz: 
12.00, 16.00;  Nowi Mutanci - godz: 
14.00, 18.00, 20.00.

Środa 2 września
Mała sala: Tenet - godz: 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00.
Duża sala: Scooby Doo - godz: 
12.00, 16.00;  Nowi Mutanci -godz:  

14.00, 18.00, 20.00.

Czwartek 3 września
Mała sala: Tenet - godz: 
12.00, 15.00, 18.00, 
21.00.
Duża sala: Scooby Doo 
- godz: 12.00, 16.00;  
Nowi Mutanci - godz: 
14.00, 18.00, 20.00.

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki 
Cieplnej Sp. z o.o. w Łomży podpisało 
umowę ze spółką ENERGIKA na budo-
wę w Ciepłowni Miejskiej instalacji 
kogeneracyjnej z wykorzystaniem 
paliwa biomasowego. Wartość in-
westycji wyniesie około 50 mln zł, 
z czego prawie 19 mln zł stanowią 
środki pozyskane z Narodowego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środo-
wisko 2014-2020.

Będzie to kolejny, II etap 
działań inwestycyjnych realizo-
wanych przez spółkę które mają 
spowodować ograniczenie emi-
sji zanieczyszczeń do powietrza 
z instalacji i uzyskanie dla sys-
temu grzewczego miasta statu-
su systemu efektywnego ener-
getycznie. Przypomnijmy, że na 
początku tego roku w Ciepłow-
ni Miejskiej uruchomiono nową 
instalację biomasową wyposażo-
ną w kocioł wodny o mocy 12,50 
MW wraz z ekonomizerem odzy-
sku ciepłą ze spalin, magazynem 
biomasy i towarzyszącym wypo-
sażeniem technologicznym.

Produkcja ciepła w instalacji 
kogeneracyjnej ma opierać się 
również na zrębkach drzewnych, 
a przy okazji będzie wytwarzana 
również energia elektryczna, któ-
ra sprzedawana będzie Państwu 
jako tzw. energia z OZE.

Jak przekazuje prezes MPEC 
Radosław Żegalski, spalanie pa-
liwa biomasowego zamiast do-
tychczasowego węgla kamien-
nego, przy pełnym obciążeniu 
jednostki biomasowej spowodu-
je zmniejszenie dotychczasowej 
emisji z instalacji węglowej: dla 
dwutlenku siarki ok. 30 %, pyłu 
ok. 30 %, tlenku węgla ok. 30 % 
oraz redukcję odpadów paleni-
skowych ok. 20 %. Istotna jest 
redukcja emisji dwutlenku wę-
gla o ok. 40 %, która będzie mia-
ła wpływ na ceny ciepła w przy-
szłości.

-  Instalacja ma służyć miesz-
kańcom i przyczynić się do niż-
szych cen za ogrzewanie ciepl-

ne – podkreślał uczestniczący 
w uroczystym podpisaniu umo-
wy prezydent Łomży Mariusz 
Chrzanowski. Dodał, że spół-
ka MPEC może stanowić wzór 
i punkt odniesienia dla spółek 
z innych samorządów w podej-
ściu do zagadnień wytwarzania 
ciepła z uwzględnieniem norm 
i obowiązujących regulacji praw-
nych w zakresie ochrony środo-
wiska.

Ciepło produkowane w insta-
lacji kogeneracyjnej będzie rów-
nież dostarczane do istniejącej 
magistrali ciepłowniczej z prze-
znaczeniem na cele grzewcze 
i ciepłą wodę dla odbiorców mia-
sta Łomża.

Kolejna inwestycja MPEC-u. 
Ceny za ciepło będą niższe

Powrót do szkół. Ale czy bezpieczny?
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“Mamy 903 nowe i potwierdzone 
przypadki zakażenia koronawiru-
sem z województw: śląskiego (168), 
małopolskiego (156), mazowieckie-
go (146), pomorskiego (89), wiel-
kopolskiego (77), łódzkiego (49), 
podkarpackiego (46), kujawsko-po-
morskiego (31), dolnośląskiego (30), 
warmińsko-mazurskiego (30), opol-
skiego (25), świętokrzyskiego (22), 
lubelskiego (21), podlaskiego (6), za-
chodniopomorskiego (6) i lubuskiego 
(1)”. 

Tak brzmiał komunikat Mi-
nisterstwa Zdrowia z 21 sierp-
nia. To właśnie wtedy padł re-
kordowy dobowy przyrost 
zakażeń. Drugi najwyższy wy-
nik od początku pandemii, 
potwierdzono 22 sierpnia. 
Wówczas ondotowano 900 
przypadków. Natomiast trzeci, 
potwierdzający 843 zakżenia, 8 
sierpnia. W sumie od początku 
pandemii, do 24 sierpnia w kra-
ju zostało potwierdzonych już 
62310 przypadków zakażenia 
koronawirusem. Odnotowano 
także 1960 zgonów. 

Jeśli chodzi o województwo 
podlaskie, jak wynika z raportu 
Podlaskiego Urzędu Wojewódz-
kiego od 21 marca, do momen-
tu wydawania 573 Tygodnika 
Narew w województwie podla-
skim zanotowano 1204 zacho-
rowań. 945 osób pokonało za-
grożenie i uznawanych jest za 
tzw. ozdrowieńców. Liczba osób, 
które przebywają w szpitalu z po-
dejrzeniem zakażenia to 38, zaś 
1676 osób znajduje się w kwa-
rantannie. Liczba przebadanych 
próbek wynosi 65 198. Jeśli cho-
dzi o powiat łomżyński, od mo-
mentu wybuchu pandemii do 24 
sierpnia, odnotowano 147  zaka-

żeń koronawirusem, z cze-
go 129 osób pokonało już 
chorobę. 146 osób z regio-
nu natomiast poddanych 
jest rygorowi izolacji. 
106 z nich to mieszkań-
cy Łomży, natomiast 40 
mieszkańcy powiatu łom-
żyńskiego. 

Niestety od ostatniego 
wydania Tygodnika Na-
rew wzrosła także liczba 
zgonów. W województwie 
podlaskim odnotowano 
ich 29.  Wśród osób, któ-
re w minionym tygodniu 
poniosły śmierć w powo-
du COVID-19 jest dwóch 
mieszkańców powiatu gra-
jewskiego: 46-letni męż-
czyzna i 92-letnia kobieta. 
Obydwoje mieli choroby 
współistniejące. Przypo-
mnijmy, że powiat grajew-
ski od 14 do 21 sierpnia 
znajdował się na liście żół-
tych i czerwonych stref. 
Wynikało to ze wzrostu za-
każeń, większego niż w po-
zostałych częściach Polski. 
W związku z tym jego mieszkań-
cy przez tydzień musieli liczyć się 
z dodatkowymi obostrzeniami. 

Zmiany 
19 sierpnia minister zdrowia 

Łukasz Szumowski poinformo-
wał o rezygnacji z funkcji szefa 
resortu zdrowia. - Pozostaję po-
słem, wracam do pracy zawo-
du lekarze – mówił. Łukasz Szu-
mowski nadzór nad tym resortem 
sprawował od 2018 roku. To nie 
jedyna rezygnacja w minister-
stwie zdrowia. Z resortem poże-
gnał się także Janusz Cieszyński 
wiceminister. 

Jednak nie od dziś wiado-
mo, że polityka nie znosi próżni. 
W związku ze złożoną 19 sierp-
nia rezygnacją ministra zdro-
wia Łukasza Szumowskiego pre-
mier Mateusz Morawiecki już 20 
sierpnia poinformował o nowym 
kandydacie, który ma być odpo-
wiedzialny za służbę zdrowia. 
I tak na czele Ministerstwa Zdro-
wia stanął prof. Adam Niedziel-
ski, dotychczasowy prezes Fun-
duszu Zdrowia. 

- Jestem przekonany, że Adam 
Niedzielski, doskonale poradzi 
sobie z tymi bardzo trudnymi 
problemami. Potrafi rozmawiać 
z bardzo różnymi środowiskami 
medycznymi i jestem pewien, że 
to właściwy kandydat na to miej-
sce – zapewnia premier Mateusz 
Morawiecki.

Profesor Adam Niedzielski 
to doktor nauk ekonomicznych 
Instytutu Nauk Ekonomicz-
nych PAN. Absolwent Szkoły 
Głównej Handlowej na kierun-
kach: ekonomia oraz metody 
ilościowe i systemy informacyj-
ne. Ekspert z zakresu zarządza-
nia publicznego. Autor licznych 
publikacji z zakresu admini-
stracji publicznej, finansów pu-
blicznych i kontroli zarządczej. 
Pracował w Ministerstwie Fi-
nansów, Najwyższej Izbie Kon-
troli, Ministerstwie Sprawiedli-
wości i Zakładzie Ubezpieczeń 

Społecznych. Pracę w ad-
ministracji łączył z pracą 
naukową w Instytucie 
Badań nad Gospodarką 
Rynkową (1998-2004) 
oraz w Wyższej Szkole 
Handlu i Finansów Mię-
dzynarodowych (1999- 
2007). W latach 2017-
2018 sprawował funkcję 
członka rady nadzorczej 
spółki celowej Aplika-
cje Krytyczne. W 2018 
r. był członkiem Rady 
Narodowego Fundu-
szu Zdrowia. Od 2018 r. 
pracował w Narodowym 
Funduszu Zdrowia. Od 
października 2019 r. jako 
prezes.

Niepewność 
Rekordy zachoro-

wań i dobowy przyrost 
zakażeń sięgający 1000 
potwierdzonych przy-
padków to ogromna 
niepewna. Przed nami 
ostatni wakacyjny week-
end, powrót dzieci i mło-

dzieży do szkoły i wyjątkowo 
wymagający sezon jesienno-zi-
mowy. 

Dlatego warto mieć świado-
mość poziomów ryzyska w róż-
nych sytuacjach społecznych. Jak 
przekazuje Światowa Organiza-
cja Zdrowia warunku, w których 
COVID-19 rozprzestrzenia się 
łatwiej to m.in. zatłoczone mie-
sjca ( z wieloma osobami w po-
bliżu), zbyt bliski kontakt (pod-
czas rozmowy z osobą z którą, 
na co dzień nie mamy kontaktu), 
a także zamknięte przestrzenie 
(z ograniczonym dostępem do 
powietrza). Ryzysko jest więk-
sze w miejscach, w których kil-
ka czynników występuję jedno-
cześnie.   Dlatego należy unikać 
miejsc zatłoczonych i ograni-
czać czas w zamkniętych prze-
strzeniach, zachować odległość 
co najmniej 1,5 m od innych, 
wietrzyć pomieszczenia, w któ-
rych przebywamy,  stosować za-
sady higieny, zakrywać usta i nos 
podczas kaszlu i kichania, jak 
również zasłaniać nos i usta jeśli 
dystans fizyczny nie jest możliwy. 

Światowa Organizacja Zdro-
wia oraz Ministerstwo Zdro-
wia przypomina także o tym, 
by w przypadku objawów infek-
cji zostać w domu, chyba że po-
trzebna jest pomoc medyczna. 

Stan epidemii. Rekordy zachorowań, 
niepewność i nowy minister

Nowy minister zdrowia  
prof. Adam Niedzielski
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Epidemia przewartościowała 
i zmieniła wiele planów związanych 
z wpisanymi na stałe wydarzeniami 
kulturalnymi w Łomży. Także jeden 
z ważniejszych i prestiżowych 
przeglądów teatralnych 
organizowanych w tej części Europy, 
jak również jeden z najstarszych 
festiwali teatralnych w kraju, czyli 
Międzynarodowy Festiwal Teatralny 
„Walizka” musiał zostać odwołany. 

Łomżę miało odwiedzić dwa-
dzieścia teatrów z 11 krajów. Tak 
przynajmniej wskazywały plany 
przed wybuchem pandemii. Or-
ganizatorzy postanowili jednak 
nie rezygnować całkowicie z or-
ganizacji festiwalu. W nieco in-
nej formie, ale już od 3 września, 
mieszkańcy Łomży i nie tylko 
będą mogli spotkać się ze świa-
tem teatru.

W 33 edycji SPOTKAŃ 
TEATRALNYCH WALIZKA 
– MOJE MIASTO zagoszczą 
zaproszone spektakle z Polski i naj-
prawdopodobniej jeden z Ukra-
iny. W zamierzeniu będzie to pre-
zentacja interesujących spektakli 
tworzonych poza nurtem instytu-
cjonalnym przez artystów, którzy 
pokazują znaczenie współczesne-
go teatru ulicznego i współczesne-
go teatru lalkowego w kreowaniu 
przestrzeni i jej kolorytu.

- Tegoroczny festiwal jest 
swego rodzaju odyseją. Sądziłem, 
że wcale nie dobrniemy do na-
szego portu. Mieliśmy mnóstwo 
różnych przeciwności. Był czas 
dezinformacji, paniki, zamknię-
cia instytucji i pustki na widow-
ni. Powiem wprost... W pewnym 
momencie opanował nas smu-
tek i beznadzieja, dlatego, że sie-
dzieliśmy zamknięci w budynku. 
Pracowaliśmy, wykonywaliśmy 

swoje zadania dlatego, że teatr 
musi funkcjonować. Szczęśliwie 
się złożyło, że ten termin został 
przełożony na wrzesień. W tej 
chwili jest pewne rozluźnienie 
i możemy organizować impre-
zy masowe do określonej liczby 
osób, a jednocześnie je zabezpie-
czyć, a jesteśmy na to przygoto-
wani - zapewnia Jarosław Anto-
niuk dyrektor TLiA w Łomży.

„Walizka” tylko na ulicach naszego 
miasta

- Ze względu na bezpieczeń-
stwo będą to spotkanie plene-
rowe. Nie ma spotkań konkur-
sowych. Myślę, że mieszkańcy 
Łomży bardzo cenią sobie teatr 
uliczny, który cieszy się co roku 
ogromnym zainteresowaniem, 
a zarazem jest bardzo widowi-
skowy. Myślę, że tak samo będzie 
również w tym roku. Oferta fe-
stiwalu adresowana jest zarówno 
dla starszych jak i młodszych wi-
dzów. Teatr w Łomży, to przede 
wszystkim dzieci. Wszystkie 
spektakle tworzone przez na-
szych artystów spotykają się 
z ogromnym entuzjazmem naj-
młodszych. Dlatego ciesze się, że 
w tegorocznej „Walizce” chociaż 
w zmienionej formie Pan dyrek-
tor uwzględnił artystów dla dzie-
ci. Mam nadzieję, że mieszkańcy 
dopiszą, a frekwencja będzie wy-
soka - mówi Mariusz Chrzanow-
ski prezydent Miasta Łomża.

- Festiwal w tym roku nie ma 
formuły konkursowej. Odbędzie 
się tylko prezentacja spektakli 
ulicznych. Motywem przewod-
nim festiwalu jest teatr ulicz-
ny i urok animacji. Moi koledzy 
z kraju pytają się mnie skąd ta 
determinacja na zorganizowa-
nie „Walizki”. Wynika ona stąd, 
iż w 90% w kraju, widowiska czy 
festiwale zostały zawieszone. To 
właśnie z uwagi na spektakle ple-
nerowe, które kocha publiczność, 
zdecydowaliśmy się to zrobić. 

To ukłon w stronę mieszkańców, 
żeby nie poddać się pandemii, 
a jednocześnie by pokazać, że 
nasz teatr funkcjonuje. Organi-
zujemy go w tym roku w bardzo 
różnych przestrzeniach miejskich 
między innymi w Parku Jana Paw-
ła II, Porcie Łomża, czy Klaszto-
rze Ojców Kapucynów i Kate-
drze. Myślę, że miasto powinno 
żyć tym festiwalem, bo jest on or-
ganizowany dla tej społeczności. 
Wszystkie spektakle będą otwar-
te, chociaż obowiązywać będą 
pewne limity oraz reżim sanitar-
ny - tłumaczy Jarosław Antoniuk 
dyrektor TLiA w Łomży.

W ofercie SPOTKAŃ TE-
ATRALNYCH WALIZKA – 
MOJE MIASTO, znajdują się 

spektakle i dla małych dzieci, są 
spektakle dla młodzieży, ale i do-
rosłych. Na festiwalu pojawią się 
wydarzenia kameralne gdzie wy-
stępuje jeden artysta, ale i takie 
w których występuje kilkunastu 
aktorów.

- Polecam naszym widzom 
w zasadzie wszystkie spekta-
kle, bo są one tak zróżnicowane, 
a jednocześnie są bardzo ciekawe. 
Pojawią się w Łomży teatry, które 
do tej pory w Łomży nie gościły, 
a jeśli gościły to dość dawno - do-
daje Jarosław Antoniuk dyrektor 
TLiA w Łomży.

W tym roku festiwal prak-
tycznie w całości finansowany 
jest przez Ministra Kultury. Swój 
udział w organizacji ma również 
miasto Łomża, które przekazało 
na jego organizację 35 000 zło-
tych.

33 Spotkania Teatralne. Walizka – Moje Miasto 
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Rewelacyjne aktorstwo, znakomita 
reżyseria, drapieżny montaż i odważny 
scenariusz. Całość jest wręcz fascynują-
ca. Należy do kanonu klasyki światowego 
kina – znalazł się na liście 100 najwięk-
szych arcydzieł światowego filmu, sporzą-
dzonej przez Amerykański Instytut Fil-
mowy. Film kultowy? Mało. Arcydzieło? 
Z całą pewnością – tak!

Akcja filmu rozgrywa się od maja do 
października 1976 roku. Travis Bickle 
(Robert De Niro) jest weteranem wojny 
w Wietnamie. Niezrównoważony psy-
chicznie mężczyzna przyjmuje posadę 
taksówkarza na nocną zmianę. Pragnie 
uciec przed dręczącą go bezsennością 
wywołaną koszmarnymi wspomnieniami 
z wojny. Praca, która miała stanowić lekar-
stwo dla naznaczonej wojennym piętnem 
psychiki, generuje kolejne frustracje – 
czytamy streszczenie na film.org.pl.

Specyfika nowego zajęcia tylko pozor-
nie polega na przewożeniu pasażerów. No-
wojorski taksówkarz jest przede wszyst-
kim naocznym świadkiem piętrzącego 
się w mieście zła i występku. Prostytutki, 
alfonsi, złodzieje, mordercy – wypełnia-
ją ulice miasta, przez które codziennie 
przejeżdża bohater. Nocne życie Nowego 
Jorku tylko pogłębia frustracje i nienawiść 
bohatera do otaczającego go świata. 

Koledzy w pracy nie traktują go zbyt 
poważnie. Pewnego dnia jego uwagę 
zwraca Betsy (Cybill Shepherd), która 
pracuje w biurze prowadzącym kampa-
nię wyborczą. Udaje mu się z nią umó-
wić na randkę. Szczera rozmowa podczas 
lunchu bardzo zbliża do siebie tak różne 
osoby. Ale już następne spotkanie koń-
czy ich znajomość. Rozterki sercowe 

pogłębiają frustracje bohatera. W końcu 
jednak poznaje młodą, bo dwunastolet-
nią prostytutkę ( Jodie Foster), z którą 
nawiązuje nić porozumienia. Z biegiem 
czasu zaczyna angażować się emocjo-
nalnie w jej los, dzięki czemu zmianie 
ulega jego dotychczas bierna postawa 
wobec otaczającego go zła. Chcąc zrobić 
coś wyjątkowego dla siebie i innych, po-
stanawia samodzielnie oczyścić miasto 
z brudu. Kupuje broń i zaczyna planować 
odpowiednie jej wykorzystanie.

„Taksówkarz” w reżyserii Martina 
Scorsese to swoista nowojorska kronika, 
pełna wnikliwych obserwacji obycza-
jowych, sytuacji i ludzi składających się 
na nocne życie miasta i tworzących jego 
specyficzny klimat. Samotny bohater de-
cyduje się na własną rękę walczyć ze złem 
i naprawiać świat. Skupuje broń i zakłada 
w swoim mieszkaniu podręczny arsenał. 
Na przemoc i gwałt postanawia odpowia-
dać tym samym. 

Postać Travisa po części była zain-
spirowana osobą Arthura Bremera (ur. 
1950), który w 1972 roku strzelał do Geo-
rge'a Wallace'a, kandydata demokratów 
na prezydenta USA. W wyniku zamachu 
Wallace został sparaliżowany na resztę ży-
cia, zaś Bremer trafił do więzienia. W 1973 
roku ukazały się fragmenty zapisków Bre-
mera, które trafiły w ręce scenarzysty Pau-
la Schradera.

Gdy ten pisał scenariusz miał załama-
nie nerwowe, nie odzywał się do nikogo 
miesiącami, chodził do kin porno. Wcze-
śniej rozstał się żoną, zwią-
zek z kobietą, dla której 
rozbił swoje małżeństwo, 
również zakończył się 

bardzo szybko. Popadł w długi i miesz-
kał w samochodzie, nadużywał alkoholu 
i narkotyków. Podobnie jak bohater filmu 
– uległ obsesji na punkcie broni palnej. 
Podczas pisania miał przy sobie przez cały 
czas gotowy do strzału pistolet. 

Główny bohater filmu, Travis ma 26 
lat, ponieważ w tym wieku był Paul Schra-
der, gdy pisał scenariusz, a także Arthur 
Bremer, gdy strzelał do senatora Geor-
ge'a Wallace'a.

„Taksówkarz” to popis genialnej gry 
aktorskiej Roberta De Niro. Postać Tra-
visa w jego wykonaniu jest niezwykle wy-
razista i wiarygodna. Jego gesty, mimika 
twarzy – potrafi być w jednym momencie 
czarujący, miły a już w następnej sprawia 
wrażenie szaleńca – to prawdziwy kunszt 
aktorski. W filmie są tylko 3 sceny w któ-
rych nie pojawia się Travis. Mimo wielu 
znakomitych aktorów w obsadzie, to wła-
śnie kreacja De Niro pozostaje jeszcze na 
długo w pamięci widza. 

Pewnie nie wiesz...
Film zarobił w kinach na świecie prawie 

30 milionów dolarów (premiera w 1976 
roku), kosztował tylko 1,3 miliona. 

Robert De Niro, aby zagrać w tym fil-
mie, odrzucił rolę w „O jeden most za da-
leko”, za którą producenci proponowali 
mu trzykrotnie wyższą gażę. Podpisany 
kontrakt na „Taksówkarza” opiewał na 35 
tys. dolarów. W 1974 roku De Niro dostał 
Oscara za „Ojca chrzestnego II”. Producenci 

obawiali się, że wymagania 
aktora wzrosną i nie będą 
w stanie wypłacić mu dużo 
większej gaży. Inne wytwór-

nie proponowały mu role z wynagrodzeniem 
pół miliona dolarów. De Niro stwierdził, że 
„umowa nadal obowiązuje”i w filmie zagra 
za ustaloną wcześniej stawkę. Opłaciło się, 
jego rola przeszła do legendy! Takie same 
pieniądze otrzymał scenarzysta, a reżyser 
60 tys. dolarów.

Przygotowując się do roli, Robert De 
Niro przez miesiąc pracował po 12 godzin 
jako taksówkarz. Studiował także podręcz-
niki psychiatrii.

Martin Scorsese pojawia się w filmie 
jako pasażer taksówki, który chce zastrzelić 
swoją niewierną żonę. Aktor mający zagrać 
pasażera uległ wypadkowi podczas produk-
cji innego filmu.

Irokez, jaki Robert De Niro ma na gło-
wie w drugiej części filmu, zrobiono z grube-
go końskiego włosia i naklejono na sztuczną 
łysinę.

Cała legendarna scena przed lustrem 
została zaimprowizowana przez Roberta 
De Niro. W scenariuszu widniało jedynie: 
„Travis rozmawia z odbiciem w lustrze”. 
Kwestia z tej sceny: „You talking to me?” sta-
ła się jednym z najsłynniejszych momentów 
w dziejach kina i aktorską wizytówką Ro-
berta De Niro. 

Kurtka, którą Travis zwykle nosi 
w filmie, to wojskowa kurtka M65 używa-
na przez żołnierzy USA podczas działań 
w Wietnamie.

Jodie Foster, tak jak jej bohaterka, 
młodociana prostytutka, miała 12 lat 
w momencie kręcenia filmu, nie mogła więc 
grać w bardziej drastycznych scenach. 
Zastępowała ją Connie Foster, starsza sio-
stra, która miała 19 lat. Wcześniej do roli 
Iris zgłosiło się ponad dwieście pięćdziesiąt 
kandydatek. 

Taksówkarz 
TVP Kultura 

sobota 20.05
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Taksówkarz

Na nocnej 
zmianie

Neurotyczny weteran wojny w Wietnamie i Nowy Jork, 
centrum zepsucia, wszechobecnej przemocy i zbrodni.

wybierz  
coś  

dla siebie
Prawdziwa blondynka

Nowa TV piątek 21.00

Komedia. Marzący o zagraniu w filmie kelner Joe 

przeżywa rozczarowania w świecie show-biznesu. Jego 

związek z twardo stąpającą po ziemi Mary przeżywa 

kryzys. Nieoczekiwanie jego kolega Bob otrzymuje rolę 

w telenoweli.

Nie oddychaj
Stopklatka piątek 22.05

Horror. Rocky, Money i Alex włamują się do mieszkania 

niewidomego weterana wojny w Iraku. Mężczyzna 

przeobraża się z ofiary w kata, który prowadzi pełną 

okrucieństwa grę z włamywaczami.

World Trade Center
Super Polsat piątek 23.00, sobota 20.05

Dramat. Oparta na faktach historia akcji ratunkowej, 

która miała na celu uwolnienie dwóch policjantów 

uwięzionych pod gruzami World Trade Center. Na 

pochwałę zasługuje Nicolas Cage, który tworzy 

przejmującą kreację.

Opętanie
TVP Kultura sobota 23.25

Dramat psychologiczny Andrzeja Żuławskiego. Po dłuższej 

nieobecności Marc powraca do Berlina Zachodniego, 

gdzie ze zgrozą dowiaduje się od żony, Anny, że ta ma 

kochanka. Wynajmuje detektywa, który ma wyjaśnić 

sprawę. Okazuje się, że kochankiem Anny jest potwór, 

bardziej zwierzę niż człowiek. 

Nigdy nie mów nigdy
Stopklatka piątek 20.00, niedziela 15.55

Komedia. Ama Bilska (Anna Dereszowska) odnosi sukcesy 

jako „łowczyni głów” dla korporacji. W życiu prywatnym 

uznaje jedynie przelotne związki. Pewnego dnia kobieta 

łamie jedną ze swych zasad – umawia się na randkę 

z klientem.

Lloyd Christmas ( Jim Carrey) i Harry Dunne 
( Jeff Daniels) są współlokatorami. Lloyd, szofer 
limuzyny, marzy o kobiecie, która będzie podzie-
lać jego poglądy. Pewnego dnia wiezie na lotnisko 
Mary, piękną kobietę z wyższych sfer. Podczas jazdy 
zwierza się pasażerce z najskrytszych marzeń, a ona 
słucha go z uwagą i milczy. Lloyd jest przekonany, 
że trafił wreszcie na wymarzoną partnerkę. Gdy 
docierają na lotnisko, szofer śledzi każdy jej krok. 
Zauważa, że dziewczyna zostawia na lotnisku tecz-
kę. Postanawia wykorzystać okazję. To doskonały 
pretekst. Będzie mógł się z nią jeszcze raz spotkać. 
Jak się wkrótce okaże to nie jest takie proste. W wa-
lizce znajduje się okup, który Mary miała zapłacić za 
uwolnienie swego męża. Bandyci pozbawieni swego 
łupu będą ścigać Harry'ego i Lloyda, chcąc za wszel-
ką cenę odzyskać pieniądze.

Pewnie nie wiesz...
Film zarobił w kinach na świecie prawie 250 milio-

nów dolarów, kosztował 17 milionów.
Jeff Daniels nie był przewidziany do grania w tym 

filmie, ale Jim Carrey bardzo go chciał. Producenci, aby 
zniechęcić Danielsa zaproponowali mu tylko 50 tys. do-
larów za rolę, a on zgodził się na tę stawkę bez wahania, 
choć agent twierdził, że film „zabije jego karierę”. Film 
był ogromnym sukcesem!

Jim Carrey w kontrakcie miał stawkę 700 tys. dola-
rów za udział w filmie. W tym czasie film „Ace Ventura: 
Psi detektyw” (1994) odniósł ogromny sukces kasowy, 
agenci wynegocjowali więc nową stawkę... 7 milionów 
dolarów, prawie połowę budżetu filmu.

Po premierze filmu Jim Carrey i Lauren Holly po-
brali się, ale małżeństwo przetrwało tylko rok.

Noce w Rodanthe

Romans  
w czasie sztormu

Około 40-letnia Adrienne (Diane Lane) nie jest 
szczęśliwą kobietą – w wychowaniu dzieci i zajmowa-
niu się domem szuka zapomnienia i ucieczki od pro-
blemów ze zdradzającym ją mężem. Miedzy innymi 
dlatego zgodziła się zastąpić przyjaciółkę i zaopieko-
wać się przez kilka dni jej nadmorskim pensjonatem 
w Rodanthe w Północnej Karolinie. Nie ma wiele 
pracy – zapowiedziane sztormy spowodowały, że 
jest tylko jeden gość. To światowej sławy lekarz dok-
tor Paul Flanner (Richard Gere), który przyjechał 
tu także szukając spokoju i ucieczki od wypalenia 
zawodowego. Zaczynają rozmawiać i odkrywają, że 
łączy ich o wiele więcej niż na pierwszy rzut oka się 
wydaje – przypadkowa znajomość wkrótce zamienia 
się w niezwykły romans. Oboje są dojrzali, każde ma 
swoje życie i doskonale wiedzą, że to ostatnia w ich 
życiu szansa na prawdziwą miłość.

Wzruszająca, melodramatyczna ekranizacja po-
wieści Nicolasa Sparksa, specjalisty od tego typu 
historii. To również zasługa Diane Lane i Richar-
da Gere’a, którzy w naturalny sposób odnaleźli się 
w swoich rolach.

Pewnie nie wiesz...
Dom, w którym rozgrywa się akcja filmu, to nieru-

chomość do wynajęcia na wakacje, która nosi nazwę 
„Serendipity”. Został zbudowany zbyt blisko plaży, ze 

słabymi fundamentami. Po zakończeniu zdjęć niszczał, 
podmywany przez fale. Zakupiony przez fanów filmu 
został przeniesiony w nowe miejsce. W 2013 roku prze-
mianowany na „The Inn at Rodanthe” został całkowicie 
odnowiony, aby bardziej przypominał ten znany z fil-
mu (niebieska sypialnia, drzwi do kuchni, okiennice, 
ganki). W filmie kręcono dom tylko z zewnątrz, wnę-
trza były zbudowane w studiu.

Richard Gere był 16 lat starszy od Diane Lane, któ-
ra z kolei była o 4 lata młodsza od Christophera Meloni 
(Jacka).

Noce w Rodanthe
TVN7 piątek 20.00

Głupi i głupszy

Najgłupsi
Dwóch przyjaciół 

przemierza  
drogi i miasta 

Ameryki, by oddać 
zgubioną przez 
kobietę walizkę.

Głupi i głupszy, TVN7 sobota 20.00
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Rewelacyjne aktorstwo, znakomita 
reżyseria, drapieżny montaż i odważny 
scenariusz. Całość jest wręcz fascynują-
ca. Należy do kanonu klasyki światowego 
kina – znalazł się na liście 100 najwięk-
szych arcydzieł światowego filmu, sporzą-
dzonej przez Amerykański Instytut Fil-
mowy. Film kultowy? Mało. Arcydzieło? 
Z całą pewnością – tak!

Akcja filmu rozgrywa się od maja do 
października 1976 roku. Travis Bickle 
(Robert De Niro) jest weteranem wojny 
w Wietnamie. Niezrównoważony psy-
chicznie mężczyzna przyjmuje posadę 
taksówkarza na nocną zmianę. Pragnie 
uciec przed dręczącą go bezsennością 
wywołaną koszmarnymi wspomnieniami 
z wojny. Praca, która miała stanowić lekar-
stwo dla naznaczonej wojennym piętnem 
psychiki, generuje kolejne frustracje – 
czytamy streszczenie na film.org.pl.

Specyfika nowego zajęcia tylko pozor-
nie polega na przewożeniu pasażerów. No-
wojorski taksówkarz jest przede wszyst-
kim naocznym świadkiem piętrzącego 
się w mieście zła i występku. Prostytutki, 
alfonsi, złodzieje, mordercy – wypełnia-
ją ulice miasta, przez które codziennie 
przejeżdża bohater. Nocne życie Nowego 
Jorku tylko pogłębia frustracje i nienawiść 
bohatera do otaczającego go świata. 

Koledzy w pracy nie traktują go zbyt 
poważnie. Pewnego dnia jego uwagę 
zwraca Betsy (Cybill Shepherd), która 
pracuje w biurze prowadzącym kampa-
nię wyborczą. Udaje mu się z nią umó-
wić na randkę. Szczera rozmowa podczas 
lunchu bardzo zbliża do siebie tak różne 
osoby. Ale już następne spotkanie koń-
czy ich znajomość. Rozterki sercowe 

pogłębiają frustracje bohatera. W końcu 
jednak poznaje młodą, bo dwunastolet-
nią prostytutkę ( Jodie Foster), z którą 
nawiązuje nić porozumienia. Z biegiem 
czasu zaczyna angażować się emocjo-
nalnie w jej los, dzięki czemu zmianie 
ulega jego dotychczas bierna postawa 
wobec otaczającego go zła. Chcąc zrobić 
coś wyjątkowego dla siebie i innych, po-
stanawia samodzielnie oczyścić miasto 
z brudu. Kupuje broń i zaczyna planować 
odpowiednie jej wykorzystanie.

„Taksówkarz” w reżyserii Martina 
Scorsese to swoista nowojorska kronika, 
pełna wnikliwych obserwacji obycza-
jowych, sytuacji i ludzi składających się 
na nocne życie miasta i tworzących jego 
specyficzny klimat. Samotny bohater de-
cyduje się na własną rękę walczyć ze złem 
i naprawiać świat. Skupuje broń i zakłada 
w swoim mieszkaniu podręczny arsenał. 
Na przemoc i gwałt postanawia odpowia-
dać tym samym. 

Postać Travisa po części była zain-
spirowana osobą Arthura Bremera (ur. 
1950), który w 1972 roku strzelał do Geo-
rge'a Wallace'a, kandydata demokratów 
na prezydenta USA. W wyniku zamachu 
Wallace został sparaliżowany na resztę ży-
cia, zaś Bremer trafił do więzienia. W 1973 
roku ukazały się fragmenty zapisków Bre-
mera, które trafiły w ręce scenarzysty Pau-
la Schradera.

Gdy ten pisał scenariusz miał załama-
nie nerwowe, nie odzywał się do nikogo 
miesiącami, chodził do kin porno. Wcze-
śniej rozstał się żoną, zwią-
zek z kobietą, dla której 
rozbił swoje małżeństwo, 
również zakończył się 

bardzo szybko. Popadł w długi i miesz-
kał w samochodzie, nadużywał alkoholu 
i narkotyków. Podobnie jak bohater filmu 
– uległ obsesji na punkcie broni palnej. 
Podczas pisania miał przy sobie przez cały 
czas gotowy do strzału pistolet. 

Główny bohater filmu, Travis ma 26 
lat, ponieważ w tym wieku był Paul Schra-
der, gdy pisał scenariusz, a także Arthur 
Bremer, gdy strzelał do senatora Geor-
ge'a Wallace'a.

„Taksówkarz” to popis genialnej gry 
aktorskiej Roberta De Niro. Postać Tra-
visa w jego wykonaniu jest niezwykle wy-
razista i wiarygodna. Jego gesty, mimika 
twarzy – potrafi być w jednym momencie 
czarujący, miły a już w następnej sprawia 
wrażenie szaleńca – to prawdziwy kunszt 
aktorski. W filmie są tylko 3 sceny w któ-
rych nie pojawia się Travis. Mimo wielu 
znakomitych aktorów w obsadzie, to wła-
śnie kreacja De Niro pozostaje jeszcze na 
długo w pamięci widza. 

Pewnie nie wiesz...
Film zarobił w kinach na świecie prawie 

30 milionów dolarów (premiera w 1976 
roku), kosztował tylko 1,3 miliona. 

Robert De Niro, aby zagrać w tym fil-
mie, odrzucił rolę w „O jeden most za da-
leko”, za którą producenci proponowali 
mu trzykrotnie wyższą gażę. Podpisany 
kontrakt na „Taksówkarza” opiewał na 35 
tys. dolarów. W 1974 roku De Niro dostał 
Oscara za „Ojca chrzestnego II”. Producenci 

obawiali się, że wymagania 
aktora wzrosną i nie będą 
w stanie wypłacić mu dużo 
większej gaży. Inne wytwór-

nie proponowały mu role z wynagrodzeniem 
pół miliona dolarów. De Niro stwierdził, że 
„umowa nadal obowiązuje”i w filmie zagra 
za ustaloną wcześniej stawkę. Opłaciło się, 
jego rola przeszła do legendy! Takie same 
pieniądze otrzymał scenarzysta, a reżyser 
60 tys. dolarów.

Przygotowując się do roli, Robert De 
Niro przez miesiąc pracował po 12 godzin 
jako taksówkarz. Studiował także podręcz-
niki psychiatrii.

Martin Scorsese pojawia się w filmie 
jako pasażer taksówki, który chce zastrzelić 
swoją niewierną żonę. Aktor mający zagrać 
pasażera uległ wypadkowi podczas produk-
cji innego filmu.

Irokez, jaki Robert De Niro ma na gło-
wie w drugiej części filmu, zrobiono z grube-
go końskiego włosia i naklejono na sztuczną 
łysinę.

Cała legendarna scena przed lustrem 
została zaimprowizowana przez Roberta 
De Niro. W scenariuszu widniało jedynie: 
„Travis rozmawia z odbiciem w lustrze”. 
Kwestia z tej sceny: „You talking to me?” sta-
ła się jednym z najsłynniejszych momentów 
w dziejach kina i aktorską wizytówką Ro-
berta De Niro. 

Kurtka, którą Travis zwykle nosi 
w filmie, to wojskowa kurtka M65 używa-
na przez żołnierzy USA podczas działań 
w Wietnamie.

Jodie Foster, tak jak jej bohaterka, 
młodociana prostytutka, miała 12 lat 
w momencie kręcenia filmu, nie mogła więc 
grać w bardziej drastycznych scenach. 
Zastępowała ją Connie Foster, starsza sio-
stra, która miała 19 lat. Wcześniej do roli 
Iris zgłosiło się ponad dwieście pięćdziesiąt 
kandydatek. 

Taksówkarz 
TVP Kultura 
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zmianie

Neurotyczny weteran wojny w Wietnamie i Nowy Jork, 
centrum zepsucia, wszechobecnej przemocy i zbrodni.

wybierz  
coś  

dla siebie
Prawdziwa blondynka

Nowa TV piątek 21.00

Komedia. Marzący o zagraniu w filmie kelner Joe 

przeżywa rozczarowania w świecie show-biznesu. Jego 

związek z twardo stąpającą po ziemi Mary przeżywa 

kryzys. Nieoczekiwanie jego kolega Bob otrzymuje rolę 

w telenoweli.

Nie oddychaj
Stopklatka piątek 22.05

Horror. Rocky, Money i Alex włamują się do mieszkania 

niewidomego weterana wojny w Iraku. Mężczyzna 

przeobraża się z ofiary w kata, który prowadzi pełną 

okrucieństwa grę z włamywaczami.

World Trade Center
Super Polsat piątek 23.00, sobota 20.05

Dramat. Oparta na faktach historia akcji ratunkowej, 

która miała na celu uwolnienie dwóch policjantów 

uwięzionych pod gruzami World Trade Center. Na 

pochwałę zasługuje Nicolas Cage, który tworzy 

przejmującą kreację.

Opętanie
TVP Kultura sobota 23.25

Dramat psychologiczny Andrzeja Żuławskiego. Po dłuższej 

nieobecności Marc powraca do Berlina Zachodniego, 

gdzie ze zgrozą dowiaduje się od żony, Anny, że ta ma 

kochanka. Wynajmuje detektywa, który ma wyjaśnić 

sprawę. Okazuje się, że kochankiem Anny jest potwór, 

bardziej zwierzę niż człowiek. 

Nigdy nie mów nigdy
Stopklatka piątek 20.00, niedziela 15.55

Komedia. Ama Bilska (Anna Dereszowska) odnosi sukcesy 

jako „łowczyni głów” dla korporacji. W życiu prywatnym 

uznaje jedynie przelotne związki. Pewnego dnia kobieta 

łamie jedną ze swych zasad – umawia się na randkę 

z klientem.

Lloyd Christmas ( Jim Carrey) i Harry Dunne 
( Jeff Daniels) są współlokatorami. Lloyd, szofer 
limuzyny, marzy o kobiecie, która będzie podzie-
lać jego poglądy. Pewnego dnia wiezie na lotnisko 
Mary, piękną kobietę z wyższych sfer. Podczas jazdy 
zwierza się pasażerce z najskrytszych marzeń, a ona 
słucha go z uwagą i milczy. Lloyd jest przekonany, 
że trafił wreszcie na wymarzoną partnerkę. Gdy 
docierają na lotnisko, szofer śledzi każdy jej krok. 
Zauważa, że dziewczyna zostawia na lotnisku tecz-
kę. Postanawia wykorzystać okazję. To doskonały 
pretekst. Będzie mógł się z nią jeszcze raz spotkać. 
Jak się wkrótce okaże to nie jest takie proste. W wa-
lizce znajduje się okup, który Mary miała zapłacić za 
uwolnienie swego męża. Bandyci pozbawieni swego 
łupu będą ścigać Harry'ego i Lloyda, chcąc za wszel-
ką cenę odzyskać pieniądze.

Pewnie nie wiesz...
Film zarobił w kinach na świecie prawie 250 milio-

nów dolarów, kosztował 17 milionów.
Jeff Daniels nie był przewidziany do grania w tym 

filmie, ale Jim Carrey bardzo go chciał. Producenci, aby 
zniechęcić Danielsa zaproponowali mu tylko 50 tys. do-
larów za rolę, a on zgodził się na tę stawkę bez wahania, 
choć agent twierdził, że film „zabije jego karierę”. Film 
był ogromnym sukcesem!

Jim Carrey w kontrakcie miał stawkę 700 tys. dola-
rów za udział w filmie. W tym czasie film „Ace Ventura: 
Psi detektyw” (1994) odniósł ogromny sukces kasowy, 
agenci wynegocjowali więc nową stawkę... 7 milionów 
dolarów, prawie połowę budżetu filmu.

Po premierze filmu Jim Carrey i Lauren Holly po-
brali się, ale małżeństwo przetrwało tylko rok.

Noce w Rodanthe

Romans  
w czasie sztormu

Około 40-letnia Adrienne (Diane Lane) nie jest 
szczęśliwą kobietą – w wychowaniu dzieci i zajmowa-
niu się domem szuka zapomnienia i ucieczki od pro-
blemów ze zdradzającym ją mężem. Miedzy innymi 
dlatego zgodziła się zastąpić przyjaciółkę i zaopieko-
wać się przez kilka dni jej nadmorskim pensjonatem 
w Rodanthe w Północnej Karolinie. Nie ma wiele 
pracy – zapowiedziane sztormy spowodowały, że 
jest tylko jeden gość. To światowej sławy lekarz dok-
tor Paul Flanner (Richard Gere), który przyjechał 
tu także szukając spokoju i ucieczki od wypalenia 
zawodowego. Zaczynają rozmawiać i odkrywają, że 
łączy ich o wiele więcej niż na pierwszy rzut oka się 
wydaje – przypadkowa znajomość wkrótce zamienia 
się w niezwykły romans. Oboje są dojrzali, każde ma 
swoje życie i doskonale wiedzą, że to ostatnia w ich 
życiu szansa na prawdziwą miłość.

Wzruszająca, melodramatyczna ekranizacja po-
wieści Nicolasa Sparksa, specjalisty od tego typu 
historii. To również zasługa Diane Lane i Richar-
da Gere’a, którzy w naturalny sposób odnaleźli się 
w swoich rolach.

Pewnie nie wiesz...
Dom, w którym rozgrywa się akcja filmu, to nieru-

chomość do wynajęcia na wakacje, która nosi nazwę 
„Serendipity”. Został zbudowany zbyt blisko plaży, ze 

słabymi fundamentami. Po zakończeniu zdjęć niszczał, 
podmywany przez fale. Zakupiony przez fanów filmu 
został przeniesiony w nowe miejsce. W 2013 roku prze-
mianowany na „The Inn at Rodanthe” został całkowicie 
odnowiony, aby bardziej przypominał ten znany z fil-
mu (niebieska sypialnia, drzwi do kuchni, okiennice, 
ganki). W filmie kręcono dom tylko z zewnątrz, wnę-
trza były zbudowane w studiu.

Richard Gere był 16 lat starszy od Diane Lane, któ-
ra z kolei była o 4 lata młodsza od Christophera Meloni 
(Jacka).

Noce w Rodanthe
TVN7 piątek 20.00

Głupi i głupszy

Najgłupsi
Dwóch przyjaciół 

przemierza  
drogi i miasta 

Ameryki, by oddać 
zgubioną przez 
kobietę walizkę.

Głupi i głupszy, TVN7 sobota 20.00
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Z
ZABIELSKI: Bartłomiej Zabiel-

ski 1622, LBŁ 1736; nazwisko 
utworzone od n. m. Młp. Bia-
ła, dziś Biała Wielka , częst., gm. 
Lelów; Maz. Zabiele, łomż., gm. 
Kolno; ostroł., gm. Rzekuń (za: 
SEM cz. 3., s. 222) formantem 
-ski [16].

ZABŁOCKI: Andrzej Zabłocki 
1641, LBŁ 1840; nazwisko utwo-
rzone od n. m. Wlkp. Zabłocie, 
wieś w parafii Środa, dziś zagin.; 
Młp. Zabłocie, krak., gm. Bisku-
pice; Maz. Zabłocie, skiern., gm. 
Sadkowice; Krpłd. Zabłoćce, Za-
błocie, dziś Zabłotce, przem., gm. 
Radymno (za: SEM cz. 3., s. 222) 
[12].

Forma żeńska: Katarzyna Za-
błocka 1612, MBŁ 1098. 

ZABOROWSKI: Marcin Zabo-
rowski 1627, LBŁ 289; nazwi-
sko utworzone od n. msc. Wlkp. 
Zaborow, Zaborowo, dziś Za-
borowo, pozn., gm. Książ Wiel-
kopolski; Młp. Zaborowie, Za-
borowice, dziś Zaborów, tarn., 
gm. Szczurowa; Maz. Zaboro-
wie Wielkie i Małe, dziś Zabo-
rów i Zaborówek, warsz., gm. 
Leszno ( za: SEM cz. 3., s. 222), 
też Zaborowo gm. Grajewo (por. 
NWHS, s. 188) formantem -ski 
[6].

Forma żeńska: Ewa Zabo-
rowska 1759, KAUŁc 137.

ZACH: Bronisława Zach 1868, 
KAZŁ 234; nazwisko utworzone 
od im. Zacharyjasz, hebr. ‘Jahwe 
pamięta’ (za: SEM cz. 2., s. 139) 
[10].

(ZACHARZEWSKI) Forma 

żeńska: Anastazja Zacharzew-
ska 1755, LMŁ 1928; nazwisko 
utworzone od n. msc. Wlkp. Za-
chrzewo, dziś Zacharzew, kal., 
gm. Ostrów Wlkp. (za: SEM cz. 
3., s. 222) formantem -ski [12].

ZACKOWIC: Albert Zacko-
wic 1613, MBŁ 1216; nazwisko 
utworzone od ap. żak ‘duchowny, 
uczeń’, żaczek >Żaczk+owic (za: 
SEM cz. 1., s. 373).

ZACZEK: Agnieszka Zaczek 
1609, MBŁ 340; nazwisko utwo-
rzone od por. Zackowic [68].

Forma żeńska: Regina Za-
czkówna 1695, KAŚŁ 172.

ZADROŻNY: Jakub Zadroz-
ny 1650, LBŁ 2603; nazwisko 
utworzone prawdopodobnie od 
por. Zadroga (za: NP2, s. 718) 
formantem -ny [3].

Forma żeńska: Anna Zadroż-
na 1756, LBŁ 1214. 

ZADROGA: Władysława Doro-
ta Zadroga 1874, KAŚŁ 14; na-
zwisko utworzone od wyraże-
nia przyimkowego za drogą (za: 
NP2, s. 718) [1].

ZAGROBA: Albert Zagroba 
1619, LBŁ 1033; nazwisko utwo-
rzone od zagrześć ’zasypać, za-
grzebać’ i zagrzebać (za: SEM cz. 
1., s. 358); też od n. msc. Zagro-
ba, dziś Zagroba Kościelna pow. 
płocki (za: SEM cz. 6., s. 70) lub 
Maz. łomż. n. msc. Zagroby -Łę-
townica, -Zakrzewo gm. Zam-
brów; Zakrzewo-Zagroby gm. 
Śniadowo, pow. Łomża (por. 
NWHS, s. 189) [5]. 

Forma żeńska: Agnieszka Za-
grobianka 1743, LBŁ 103.

ZAJĄC: Jadwiga Zaiącz 1626, 
LBŁ 152; nazwisko utworzone 
od ap. zając (za: NMK s. 418) 
[10].

ZAJĄCZEK: Benedykt Zaiączek 
1676, LBŁ 465; nazwisko utwo-
rzone od por. Zając formantem 
-ek.

ZAJĄCZKOWSKI: Aleksander 
Zajączkowski 1871, KAŚŁ 54; 
nazwisko utworzone od n. msc. 
Wlkp. Zajączkowo, pozn., gm. 
Pniewy; Młp. Zajączków, piotr., 
gm. Mniszków (za: SEM cz. 3., s. 
223) formantem -ski [3].

Forma żeńska: Marianna Za-
iączkowska 1752, LMŁ 1651.

ZAJKOWCZYK: Albert Zajkow-
czyk 1617, LBŁ 678; nazwisko 
utworzone od por. Zajkowski.

ZAJKO(W)SKI: Jakub Zaykow-

ski 1746, LMŁ 1268; nazwisko 
utworzone od Maz. łomż. n. msc. 
Zajki gm. Trzcianne (za: SHNO 
t. 2., s. 191) formantem -owski 
[46].

Forma żeńska: Marcjanna 
Zajkowska 1764, KAUŁ 592.

ZAKRZEWIAK: Zakrzewiaka 
dziecię 1738, LMŁ 731; nazwi-
sko utworzone prawdopodobnie 
od ap. zakrzewie ‘skupisko krze-
wów’ (za SHNO t. 2., s. 192) lub 
od por Zakrzewski formantem 
-ak.

ZAKRZEWSKI: Jacobus Za-
krzewski de Lomza 1555, RTA 
s. 65; 1556, RTA s. 102; nazwi-
sko utworzone od n. m. Wlkp. 
Zakrzewo, dziś Zakrzew, skiern., 
gm. Bielawy; Zakrzewo, Krze-
wo, dziś Krzewo, konin., gm. Dą-
bie; Zakrzewo, włoc., gm. Kowal; 
gm. Koneck; Młp. Zakrzow, dziś 
Zakrzew, rad., gm. Zakrzew; Za-
krzów, kiel., gm. Pińczów; tarn., 
gm. Wojnicz i inne; Maz. Zakrze-
wo, łomż., gm. Radziłów; Krpłd. 
Zakrzowce (za: SEM cz. 3., s. 
223); też Maz. łomż. n. msc. Za-
krzewo-Zagroby, dziś Zagroby 
gm. Śniadowo (por. NWHS, s. 
189) formantem -ski [80].

Forma żeńska: Marianna Za-
krzewska 1731, LBŁ 165.

ZALE(W)SKI: Tomasz Zalewski 
1615, LBŁ 402; nazwisko utwo-
rzone od n. msc. Wlkp. Zalesie, 
piotr., gm. Zelów; Zalesie Wiel-
kie i Małe, leszcz., gm. Kobylin; 
Śl. Zalesie, dziś Zalesie Śląskie, 
opol., gm. Leśnica; Pom. Zale-
sie, elbl., gm. Milejewo; Krpłd. 
Zalesie; Wlkp. Zalewo, dziś Za-
lew, sier., gm. Lutomiersk; Młp. 
Zalesie, Zalas, dziś Zalas, krak., 
gm. Krzeszowice (za: SEM cz. 
3., s. 224); też Maz. łomż. n. msc. 
Zalesie gm. Stawiski, gm. Mały 
Płock, gm. Wąsosz, gm. Kobylin 
Borzymy, Zalesie-Poczynki gm. 
Śniadowo, Zalesie Nowe, Stare 
gm. Rutki-Kossaki, Zalesie Sta-
re, gm. Czyżew (por. NWHS, s. 
189) formantem -ski [83/19].

Forma żeńska: Małgorzata 
Zalewska 1762, KAUŁc 368.

ZAŁĘSKI: Piotr Załęski 1771, 
KAUŁ 1132; nazwisko utwo-
rzone od n. msc. Śl. Załęże, dziś 
część Katowic, kat. (za: SEM cz. 
3., s. 224) lub od n. msc. Załęcze, 
Załęg, Załęże (za: SHNO t. 2., s. 
193) formantem -ski [31].

Forma żeńska: Tekla Załęska 
1794, KACŁ 1634.

ZAMBRZYCKI: Francisco Zam-
brzyczki vice capitaneo Lomzen-
si 1572, APB zbiór Kapicja-
na; Andrzej Zambrzycki 1875, 
KAŚŁ 24; nazwisko utworzone 
od n. msc. Maz. łomż. Zambrzy-
ce -Jankowo, -Kapusty, -Króle, 
Nowe, -Plewki, Stare gm. Rutki-
-Kossaki (por. NWHS, s. 190) 
[53]. 

Forma żeńska: Kamilla Zam-
brzycka 1868, KAZŁ 1.

(ZANIEWSKI) Forma żeńska: 
Ewa Zaniewska 1866, KAZŁ 57; 
nazwisko utworzone od Maz. 
łomż. n. msc. Zanie-Leśnica gm. 
Kołaki Kościelne (por. NWHS, s. 
190) [10].

ZAORSKI: Urban Zaorski 
1743, LBŁ 140; nazwisko utwo-
rzone od n. msc. Maz. łomż. Za-
orze, ostroł., gm. Czerwin (za: 
SEM cz. 3., s. 224) formantem 
-ski [38].

Forma żeńska: Magdalena 
Zaorska 1869, KAZŁ 115.

ZAPERT//ZAPERTA//ZAPER-
TY: Stanislaus Zaperthi de Lomza 
1556, RTA s. 109; Stanisław Za-
perta 1830, KAUŁ 58; Mikołay 
Zapert 1833, KAUŁ 121; nazwi-
sko utworzone od stp. zaparty 
‘zamknięty, zatkany’ z północno-
polską zmianą -ar w -er (za: NP2, 
s. 725) [19].

Forma żeńska: Katarzy-
na Zapertowa wyrobnica 1842, 
WMZŁ 72.

ZAREMBA, ZARĘBA: Tomasz 
Zaręba 1614, LBŁ 197; nazwisko 
utworzone od ap. zaręba czy za-
rąb ‘miejsce po wyciętych zaro-
ślach’, zarębić ‘zagrodzić ścięty-
mi drzewami’ (za: SEM cz. 1., s. 
361); też n. heraldyczna Zaręba 
może od dawnej imperatywnej 
proklamacji zarębi! (za: SEM cz. 
6., s. 70), też Maz. łomż. n. msc. 
Zaręby gm. Zambrów, gm. Czy-
żew, gm. Szumowo (por. NWHS, 
s. 191) [59/23].

Forma żeńska: Zofia Zarębi-
na 1732, LBŁ 50.

ZARZECKI: Mateusz Zarzec-
ki 1771, KAUŁ 1010; nazwisko 
utworzone od n. m. Krpłd. Za-
rzecze, przem., gm. Zarzecze (za: 
SEM cz. 3., s. 225) lub od n. msc. 
Zarzecz, Zarzecze (za: SHNO t. 
2., s. 194-195) formantem -ski 
[22].

Forma żeńska: Marianna Za-
rzecka 1769, KAUŁ 986.

ZARZYCKI: X. Zarzycki Vicari 
Smiadowski 1701, LMŁ 103; na-
zwisko utworzone do n. msc. Za-
rzecze w pow. włocław., nieszaw., 
Zarzyce w pow. włoszcz., sier-
pec., mielec. (za: NMK s. 420) 
formantem -ski [4].

Forma żeńska: Gertruda Za-
rzycka 1748, LBL 545. 

ZAWADZKI: Piotr Zawac-
ky 1724, LBŁc 360; nazwisko 
utworzone od n. m. Wlkp. Za-
wady, wieś koło Brzezin, dziś za-
gin.; Zawada, leszcz., gm. Poniec; 
Młp. Zawada, rad., gm. Przysu-
cha; tarn., gm. Bochnia; wieś pod 
Krakowem, dziś zagin.; Zawa-
da, dziś Zawadka, nowosąd., gm. 
Nowy Sącz; Maz. Zawady, łomż., 
gm. Zawady; warsz., gm. Radzy-
min; Krpłd. Zawada, wieś koło 
Krosna, dziś zagin. (za: SEM cz. 
3., s. 225); też Maz. łomz. Za-
wady gm. Troszyn, pow. ostroł. 
(por. NWHS, s. 191) formantem 
-ski [45].

Forma żeńska: Łucja Zawadz-
ka 1737, LBŁc 137.

ZAWISTO(W)SKI: Jan Michał 
Zawistoski pocztylion 1809, 
KAŚŁ 43, nazwisko utworzone 
od n. msc. Maz. Zawisty Wiel-
kie, Średnie i Małe, wieś w parafii 
Klukowo, dziś zagin. (za: SEM cz. 
3., s. 225) formantem -owski [6].

Forma żeńska: Ewa Za-
wistowska 1713, LBŁ 1414.

(ZBOROWSKI) Forma żeńska: 
Anna Zborowska 1620, LBŁ 
1726; nazwisko utworzone od n. 
msc. Wlkp. Zborowo, pozn., gm. 
Dopiewo; Zborów, kal., gm. Że-
lazków; Młp. Zborów, kiel., gm. 
Solec-Zdrój; Zborów, dziś Zbo-
rówek, kiel., gm. Pacanów (za: 
SEM cz. 3., s. 226) formantem 
-ski [3].

ZDANOWCZYK: Nayman Ley-
bowicz Zdanowczyk krawiec 
1827, APŁ z. 169; nazwisko 
utworzone prawdopodobnie od 
n. m. Zdanowicze (za: SEŻ, s. 
360) lub od im. Zdan, im. złożo-
ne typu Zdamir (za: SHNO t. 2., 
s. 197) formantem -owczyk.

ZDANOWICZ: Neuman Leybo-
wicz Zdanowicz krawiec 1831, 
APŁ z. 169; nazwisko utworzone 
od por. Zdanowczyk (za: SHNO 
t. 2., s. 197) formantem -owicz 
[16].

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. 25)



MAŁGORZATA K. 
FRĄCKIEWICZ 

ZDROJEWSKI: Wielmożny 
Franciszek Zdrojewski Rewizor 
Gubernialny Skarbowy Wydzia-
łu Pierwszego 1844, KUŁ 108; 
nazwisko utworzone od n. msc. 
Zdrojewo (za: SHNO t. 2., s. 
197) formantem -ski [4]. 

Forma żeńska: Masza Zdro-
jewska 1896, KS.

ZDUN: Jan Zdun 1608, MBŁ 
91; nazwisko utworzone od ap. 
zdun ‘rzemieślnik, który lepi coś 
z gliny, garncarz’ (za: SEM cz. 1., 
s. 366).

ZDUNEK: Jan Zdunek 1602, 
LBŁ 379; nazwisko utworzone 
od ap. zdunek ‘syn lub uczeń zdu-
na’ (za: SEM cz. 1., s. 366).

ZDUŃCZYK: Antoni Zdunczyk 
szynkarz 1842, WMZŁ 113; na-
zwisko utworzone od ap. zdun 
‘ten, co wyrabia piece lub garnki 
z gliny’, ‘garncarz’ (za: SHNO t. 
2., s. 197) formantem -czyk [51]. 

Forma żeńska: Urszula Zdun-
czinka (dziecko panieńskie) 
1618, LBŁ 943.

ZĘBEK: Nicolaus Zembek de 
Lomza 1555, RTA s. 69; nazwi-
sko utworzone od ap. ząb, ząbek 
(za: SHNO t. 2., s. 198) [4].

ZĘ(M)BKOWIC(Z): Jadwiga 
Zęmbkowicz 1616, LBŁ 547; Łu-
kasz Zębkowic 1621, LBŁ 1558; 
nazwisko utworzone od por. Zę-
bek formantem -owicz.

ZIEJ(A): Łukasz Ziej 1611, 
MBŁ 905; nazwisko utworzone 
od ziać, ziajać (za: SEM cz. 1., s. 
368) [5].

ZIELIŃSKI: Jan Zieliński prze-
chrzta, syn Moska Ankielowi-
cza 1809, KAUŁ 300; nazwisko 
utworzone od n. msc. Wlkp. Zie-
leniec, kal., gm. Syców; pozn., 
gm. Swarzędz; Młp. Zielenice, 
krak., gm. Radziemice; Ziele-
niec, rad., gm. Głowaczów; Maz. 
Zieleniec, siedl., gm. Sadowne; 
Śl. Zielina, opol., gm. Strzelecz-
ki; Krpłd. Zielińce, Zieleńce (za: 
SEM cz. 3., s. 228) formantem 
-ski [124].

Forma żeńska: Małgorzata 
Zielińska (dziecko panieńskie) 
1809, KAUŁ 215.

ZIĘBA: Maciej Ziemba 1471, 
ŁT III 142, 144, 145, 146; nazwi-
sko utworzone od ap. zięba (za: 
SEM cz. 1., s. 369) [1].

ZIMNOCH: Jakub Zimnoch 
1625, LBŁ 25; nazwisko utwo-
rzone od zimny (za: SHNO t. 2., 
s. 200) formantem -och [5].

Forma żeńska: Zimnochowa 
Sienicka 1725, LMŁ 406.

ZIMNOWICZ: Szolim Nizuno-
wicz Zimnowicz szklarz 1829, 
APŁ z. 169; Szolim Mironowicz 
Zimnowicz szklarz 1831, APŁ z. 
169; nazwisko utworzone praw-

dopodobnie od por. Zimnoch 
formantem -owicz.

ZIOŁO: Abram Mortkowicz 
Zioło 1827, APŁ z. 169; Ryfka, 
córka Abrama Mortkowicza Zio-
ło 1827, APŁ z. 169; utworzone 
od ap. zioło (za: SEM cz. 1., s. 
369).

ZIÓŁKOWSKI: Jan Ziołkow-
ski Pocztylion 1836, KUŁ 216; 
1838, KUŁ 48; 1840, KUŁ 36; 
nazwisko utworzone od n. m. 
Ziółków, Ziółkowo (NP2, s. 742) 
[13]. 

Forma żeńska: Jadwiga Ziul-
kowska 1605, LBŁ 806.

ZUBRZYCKI: Józef Zubrzycki 
1691, KAŚŁ 88; nazwisko utwo-
rzone od n. msc. Zubrzyca, Zu-
brzyce (za: NP2, s. 747) [3]. 

ZWIERZCHOWSKI: Jan Zwierz-
chowski żołnierz czasowo urlo-
powany 1875, KAŚŁ 52; na-
zwisko utworzone od n. msc. 
Zwierzchów piotr., gm. Bełcha-
tów (za: NP2, s. 749) formantem 
-ski [9]. 

Forma żeńska: Elżbieta 
Zwierzchowska 1687, LBŁ 1014.

ZWIERZ: Zwierz rybak 1721, 
LMŁ 362; nazwisko utworzone 
od ap. zwierz (NP2, s. 748. For-
ma żeńska: Zwierzowna 1722, 
LMŁ 371.

ZWIERZY(Ń)SKI: Franciszek 
Jan Chryzostom Zwierzyński 
1783, KACŁc 247; nazwisko 
utworzone od n. msc. Zwierzy-
niec (część Krakowa) (za: NP2, 
s. 749) [25]. 

Forma żeńska: Tekla Zwie-
rzynska 1721, LBŁ 175.

ZYCH: Jakub Zych 1808, KAZŁ 
48; nazwisko utworzone od Zy-
-ch, formy im. Zygmunt, stwniem. 
Sigismund, Segismund, stwniem. 
sigu ‘zwycięstwo’ + stwniem. munt 
‘ochrona’, ‘ten, który ochrania’ (za: 
SEM cz. 2., s. 140-141) [2].

ZYGMUNCIK: Anna Zigmuncik 
1603, LBŁ 412; nazwisko utwo-
rzone od por. Zygmunt forman-
tem -ik.

ZYGMUNT: Ewa Zygmunt 
1809, KAUŁ 216; nazwisko 
utworzone od por. Zych (za: 
SEM cz. 2., s. 140-141) [4].

ZYSK: Kazimierz Zysk 1794, 
KACŁ 1548; nazwisko utworzo-
ne od zyskać ‘osiągnąć korzyść’, 
ap. zysk ‘dochód; korzyść, poży-
tek’ (za: NP2, s. 751) [85]. 

Forma żeńska: Maryanna 
Zyskowa wyrobnica 1841, KUL 
101.

Ź
ŹRÓDŁOWSKI: „Skład profe-

sorów był taki: inspektor Jakub 

Waga, (…) Melan francuski, 
Źrudłowski rysunki i kaligra-
fia…” 1874, PPSz, s. 75; nazwi-
sko utworzone od ap. źródło 
(za: NP2, s. 753) formantem 
-owski. 

Forma żeńska: Helena Źró-
dłowska 1862, KAZŁ 240.

Ż
ŻABIAK: Mateusz Żabiak 1620, 

LBŁc 1349; nazwisko utworzone 
od ap. żaba formantem -ak; też 
od ap. gw. żabiak ‘len rosnący ni-
sko; rodzaj tańca’ (za: SEM cz. 1., 
s. 372).

ŻABICKI: Jerzy Żabicki wy-
robnik 1869, KAZŁ 78; nazwi-
sko utworzone od n. msc. Wlkp. 
Żabice, dziś Żabiczki, łódz., gm. 
Konstantynów (za: SEM cz. 3., s. 
230) formantem -ki.

(de) ŻABIKOWO: Jakub i Mał-
gorzata de Żabikowo, 1622, LBŁ 
1719; nazwisko utworzone od n. 
msc. Żabikowo.

ŻABINEK: Zofia Żabinek 1617, 
LBŁ 705; może nazwisko utwo-
rzone od ap. żaba ‘płaz’ (por. 
NP2, s. 755) formantem - in+ek.

ŻABIŃSKI: Jan Antoni Żabiń-
ski 1795, KACŁ 1686; nazwisko 
utworzone od n. msc. Wlkp. Żab-
no, pozn., gm. Brodnica; Młp. 
Żabno, tarn., miasto; tarnob., 
gm. Radomyśl (za: SEM cz. 3., 
s. 230); też od n. os. Żaba lub n. 
msc. Żabin w pow. włocław. (za: 
NMK s. 429) formantem 

-ski [12]. 
Forma żeńska: Ludwika Ża-

bińska 1808, KAZŁ 17.
ŻBIKOWSKI: Franciszek Żbi-

kowski 1733, LBŁc 346; nazwi-
sko utworzone od n. msc. Wlkp. 
Żbiki, Zbikow, dziś Żbiki, kal., 
gm. Czermin (za: SEM cz. 3., s. 
227) [3]. 

Forma żeńska: Dorota Żbi-
kowska 1621, LBŁ 1421.

ŻEBRO: Abram, syn Ayzyka 
Izraelowicza Żebra 1827, APŁ z. 
169; nazwisko utworzone od ap. 
żebro (za: SEM cz. 1., s. 374).

ŻEBROWSKI: Piotr Żebrowski 
1604, LBŁ 569; nazwisko utwo-
rzone od Maz. łomż. n. msc. Że-
bry gm. Grabowo, gm. Klukowo, 
gm. Olszewo-Borki, gm. Śniado-
wo, (por. NWHS, s. 166, 192-
193) formantem -owski [82].

Forma żeńska: Zofia Żebrow-
ska 1605, LBŁ 772.

ŻELAZNY: Mateusz Żelazny 
1809, KAUB 258; nazwisko 
utworzone od żelazo (za: SEM 
cz. 1, s. 374) formantem -ny lub 
od n. msc. Maz: Żelazna, dziś 
Stara Żelazna, rad., gm. Magnu-

szew, Żelazna, rad., gm. Chynów 
(za: SEM cz. 3, s. 231); też Maz. 
łomż. n. msc. Żelazki gm. Stawi-
ski, pow. Kolno (NWHS, s. 193) 
[85].

ŻELECHO(W)SKI: Jan Żelecho-
ski 1810, KAZŁ 294; nazwisko 
utworzone od n. m. Młp. Żela-
chów, siedl., miasto; Maz. Żele-
chów, rad., gm. Chynów; Krpłd. 
Żelechów (za: SEM cz. 3., s. 
321); też Maz. łomż. n. msc. Żele-
chowo, dziś Żelechy gm. Piątnica 
(NWHS, s. 193) formantem -ski 
[17]. 

Forma żeńska: Anastazya 
Żelechoska 1808, KAZŁ 43.

ŻERA: Albert Żera 1729, LBŁc 
22; nazwisko utworzone od pra-
słowiańskiego słowa žirъ ozna-
czającego ‘1. czynność jedzenia; 
pokarm, jadło, tłuszcz’ lub 2. 
‘składać ofiarę’ (za: SHNO t. 2., s. 
207) formantem -a [2].

Forma żeńska: Maryanna Ze-
rowa 1740, LMŁc 898. 

ŻMIJE(W)SKI: Karol Józef 
Żmijeski 1832, KAUŁ 24; na-
zwisko utworzone od n. mscsc. 
Maz. Żmijewo-Kuce, ciech., 
gm. Stupsk; Żmijewo-Zagroby, 
ostroł., gm. Troszyn (za: SEM cz. 
3., s. 232) formantem -ski [7].

Forma żeńska: Katarzyna 
Żmijewska wdowa 1841, RRŁ 
62.

ŻOCHOWSKI: Kacper 
Żochowski 1798, KACŁ 2021; 
nazwisko utworzone od n. 
msc. Maz. Żochowo, płoc., gm. 
Sierpc; gm. Staroźreby (za: 
SEM cz. 3., s. 232) lub od n. 
msc. Żochy gm. Czerwin, pow. 
ostroł.; Żochy gm. Nowe Pie-
kuty, pow. Wysokie Mazowiec-
kie  (por. NWHS, s. 193) for-
mantem -owski [15].

Forma żeńska: Anna Zo-
chowska 1767, KAUŁ 834;

ŻORAW: Jacobus Żoraw cives 
et mercartores Lomzenses 1592, 
APB zbiór Kapicjana; nazwisko 
utworzone od ap. żoraw//żuraw 
(za: SEM cz. 1., s. 376).

ŻORAWIK: Elżbieta Żorawik 
1617, LBŁ 775; nazwisko utwo-
rzone prawdopodobnie od por. 
Żoraw formantem -ik.

(ŻORAWSKI) Forma żeńska: 
Zofia Żorawska 1644, LBŁ 2089; 
nazwisko utworzone od n. m. 
Wlkp. Żorawia, dziś Żurawia, 
bydg., gm. Kcynia; Młp. Żorawi-
ce, Żurawica, tarnob., gm. Obra-
zów (za: SEM cz. 3., s. 232) for-
mantem -ski.

ŻUKOWSKI: Kazimierz 
Żukowski 1687, LBŁ 938; na-
zwisko utworzone od n. m. 

Wlkp. Żukowice, wieś w dawnej 
ziemi łęczyc., dziś zagin.; Żuko-
wo, pozn., gm. Oborniki; Młp. 
Żuków, rad., gm. Wieniawa; tar-
nob., gm. Samborzec; Krpłd. 
Żukow; Krpłn. de Zukow, n. m. 
niezid. (za: SEM cz. 3., s. 232) 
formantem -ski [53].

Foma żeńska: Marianna 
Żukowska 1690, LBŁ 1140.

ŻURAW(S)KI//ŻUROWSKI: Bar-
tłomiej Żurawski 1887, KOPŁ 
193; nazwisko utworzone od n. 
m. Młp. Żurowa, tarn., gm. Sze-
rzyny; Krpłd. Żurowice Wielkie 
i Małe, dziś Żurawiec, przem., 
gm. Tryńcza; Żurawiczki, przem., 
gm. Zarzecze (za: SEM cz. 3., s. 
233) formantem -ski [1/4].

Forma żeńska: Zuzanna 
Żuraska 1621, LBŁ 1523; Petro-
nela Żurowska 1725, LBŁc 416.

ŻWIRK(CH)OWSKI: Adalbert 
Zwirkowski 1705, LBŁ 828; na-
zwisko utworzone od ap. żwir 
‘gruboziarnisty piasek’ (za: NP2, 
s. 766) formantem -k+owski. 

Forma żeńska: Ewa Żwir-
chowska 1689, KAŚŁ 52. 

ŻYRYCKI: Narcyz Żyrycki syn 
Pawła diak Łomżyńskiej Para-
fialnej Cerkwi pw. św. Trójcy 
1862, AUPśT 9; może nazwisko 
utworzone od ap. żer, stp. żyr 
‘pokarm zwierzęcy’ lub od im. 
złożonych typu Żyrosław, Żyro-
mir (por. NP2, s. 761) forman-
tem -cki. 

Forma żeńska: Eugenia Ży-
rycka córka młodszego psalmi-
sty Łomżyńskiej Parafialnej Cer-
kwi pw. św. Trójcy Włodzimierza 
syna Pawła zmarła od krwawej 
biegunki 1878, AZPśT 9a.

ŻYZNOWSKI//ŻEZNOWSKI: Fe-
licjan Żyznowski 1677, LBŁ 491; 
nazwisko utworzone od n. msc. 
Maz. Żyznowo, dziś Żyźniewo, 
ostroł., gm. Troszyn (za: SEM cz. 
3., s. 233) formantem -ski.

Forma żeńska: Jadwiga Żez-
nowska 1614, LBŁ 148.
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Wyposażony w cztery silniki śmigłowe o średnicy  
5 metrów i mocy ponad 11000 KM, wszechstronny trans-
portowiec wojskowy Airbus A400M Atlas to największy 
i najpotężniejszy samolot tego typu. Maszyna jest dumą 
francuskich sił powietrznych. Dzięki elastycznemu podwo-
ziu może lądować prawie wszędzie, a zaawansowany system 
wykrywania zagrożeń pozwala jej manewrować na wrogim 
terytorium. Przy jej konstruowaniu wykorzystano najno-
wocześniejszą technologię. Film wzbogacają wypowiedzi 
pilotów, inżynierów i mechaników, którzy dzielą się specjali-
styczną wiedzą na temat tego cudu techniki.

Airbus A400M Atlas to wspólny, ogólnoeuropejski 
wszechstronny transportowiec wojskowy. Jest to jeden z naj-
szybszych samolotów turbośmigłowych na świecie (pręd-
kość przelotowa 780 km/godz.).

Lata na wysokości 11 kilometrów, ma zasię ponad 8000 
kilometrów, potrzebuje pasa startowego o długości 940 me-
trów, ląduje na pasie długości 625 metrów.

Rozpiętość skrzydeł to 42,40 m, długość – 43,80 m, wy-
sokość – 14,60 m. Samolot waży 70 ton, zabiera na pokład 
ładunek 37 ton, paliwo waży 47 ton. 

A400M należący do 206. Dywizjonu Królewskich Sił 
Powietrznych wykonał udane lądowanie na... plaży, a na-
stępnie z niej wystartował. W takich warunkach maszyna 
może wziąć na pokład 25 ton ładunku.

A400M: samolot gigant
Focus TV sobota 20.00

A400M – samolot gigant

Start  
na plaży

Historyk dr Michael Scott odkrywa 
skarby trzech słynnych włoskich miast – 
Neapolu, Wenecji i Florencji. Dzięki zasto-
sowaniu najnowocześniejszych technolo-
gii, w tym skanowania 3D o ultrawysokiej 
rozdzielczości, a także dzięki zdjęciom lot-
niczym i grafice komputerowej zobaczymy 
nieznane i ukryte przestrzenie tych nie-
zwykłych miast. Innowacyjne podwodne 
skanowanie Zatoki Neapolitańskiej ujaw-
nia zatopiony świat dawnego kurortu, któ-
ry zatonął podczas starożytnego trzęsienia 

ziemi. W Wenecji zespół bada, co kryje się 
pod jej wspaniałymi pałacami. 

Nazwa Neapol, pochodzi z greckiego 
Neapolis, co oznacza „Nowe Miasto”. Zo-
stał założony przez Greków w VI w. p.n.e.

„Zobaczyć Neapol i umrzeć” – to sło-
wa Goethego. I nie oznaczają one wcale 
zachwytu. Neapol, miasto portowe, był 
siedliskiem chorób ściąganych z różnych 
stron świata. Dlatego wielu przybyszów, 
zapadało na nie i tu był ich kres ziemskiej 
podróży.

Dziś słoneczny Neapol jest miejscem 
idealnym. Ma liczne muzea, zobaczyć 
można imponujące pałace i średniowiecz-
ne zamki, katakumby, zabytkowe kościoły 
i katedry. Miasto usytuowane jest u pod-
nóży Wezuwiusza, a gwar na ulicach i nad-
morskie powietrze pozwoli nam jeszcze 
lepiej poczuć prawdziwą, włoską atmosfe-
rę i wczuć się w śródziemnomorski klimat. 

Wezuwiusz, górujący nad Neapolem, 
jest jedynym aktywnym wulkanem w kon-
tynentalnej Europie i jest uważany za je-

den z najniebezpieczniejszych wulkanów 
na świecie. Słynie z erupcji, która w 79 
roku zmiotła Pompeje i Herkulanum, ale 
od tamtej pory miał już około 50 wybu-
chów. Ponieważ Neapol jest obok, stanowi 
dość poważne zagrożenie dla miejscowej 
ludności, dlatego jest dokładnie monito-
rowany. 

Włochy: ukryte miasta
TVP Historia sobota 11.45

Włochy: 
ukryte miasta

Słoneczny 
Neapol
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Niesamowite zagadki medyczne

Takie 
choroby 

też bywają
Ta seria udowadnia, że najbar-

dziej niesamowitym gatunkiem 
na naszej planecie jest... człowiek!

Dokument przedstawia naj-
bardziej szokujące przypadki 
w dziejach medycyny. Bohatera-
mi są ludzie dotknięci rzadkimi 
chorobami. Ich historie poruszą 
głęboko, a siła i determinacja 
w walce o normalne życie wywo-
łują szczery podziw. 

Ludzkie ciało jest pełne ta-
jemnic. Co roku odnotowuje się 
wiele rzadkich i dziwnych scho-
rzeń. Na świat przychodzą bliź-
nięta syjamskie, a także dzieci 
z dystonią, czyli zanikiem mięśni 
czy noworodki ważące ponad 
6 kilogramów. Widzowie będą 
mieli szansę poznać dziewczynę, 
która nie czuje bólu. Będą świad-
kami skomplikowanych operacji 
– przeszczepów, rekonstrukcji 
i nowatorskich zabiegów ratują-
cych życie cierpiących ludzi.

W pierwszym odcinku zo-
baczymy dziecko, które urodziło 
się z pasożytniczym bliźniakiem 
wewnątrz jamy brzusznej, najbar-
dziej jąkającego się człowieka na 
świecie oraz 19-latkę z genetycz-
ną chorobą skóry.

W pozostałych pięciu odcin-
kach: 

Cierpiący na syndrom To-
urette'a Steve Blackman, zmaga 
się z tikami o niespotykanym 
nasileniu. Jedyną nadzieją na po-
prawienie jego stanu jest operacja 
umieszczenia elektrod w mózgu. 

Moses Lanham i jego syn 
mają niezwykle, wręcz nadludzko 
elastyczne ciała. 

Ed Webber zmaga się z narko-
lepsją i lunatykowaniem. 

Mała Destiny urodziła się 
z trzecią nogą i częścią organów 
należących do bliźniaczego pło-
du, który wykształcił się częścio-
wo i obumarł. Przezywana przez 
rówieśników garbusem nastolat-
ka Krystle Eginger dzięki operacji 
zyskała szansę na normalne życie. 

Upośledzona intelektualnie 
Gloria Lenhoff cierpi na zespół 
Williamsa, o takich dzieciach 
mówi się często dzieci elfów, bądź 
dzieci elfy, a to ze względu na spe-
cyficzne rysy twarzy.

Niesamowite zagadki medyczne
Nowa TV piątek 23.10 odc. 1/6

Rok 1462. Vlad Tepes (Luke Evans) to młody książę, który 
chcąc uwolnić i zarazem ocalić życie rodziny z rąk okrutnego 
sułtana, a także mając na uwadze dobro swojego kraju, posta-
nawia sprzedać duszę diabłu. W ten sposób staje się pierwszym 
wampirem na świecie – znanym jako hrabia Drakula.

Vlad Tepes, książę Wołoszczyzny i Transylwanii, w bardzo 
młodym wieku trafił jako jeniec na dwór sułtana. Zasłynął tam 
z niezwykłej biegłości w sztuce wojennej, a potem z niezwykłe-
go okrucieństwa, któremu zawdzięcza przydomek Palownik. 
Od lat spokojnie żyje jednak z żoną Mireną i synem Ingerasem 
w swym księstwie, dbając o pokój, płacąc Turkom haracz. Pew-
nego dnia odrzuca tureckie żądania wydania 1000 chłopców 
(w tym syna) jako przyszłych janczarów, zabija też członków 
poselstwa. Sułtan nie zamierza puszczać tego płazem, na kraj 
Vlada rusza otomańska armia. Vlad decyduje się poświęcić 
siebie i zawiązać pakt z siłami zła – stanie się niezwyciężonym 
wampirem, który będzie siał spustoszenie w szeregach wroga.

Pewnie nie wiesz...
Gdy Vlad wchodzi po raz drugi do jaskini, widać na ziemi 

ptasznika złotokolanowego. Występuje on jedynie w Argentynie, 
podczas gdy akcja filmu rozgrywa się Europie.

Film zarobił w kinach na świecie 215 milionów dolarów, kosz-
tował 70 milionów.

W filmie występuje Jakub Gierszał (Acemi).
Imię „Ingeras” (syn Draculi) oznacza po rumuńsku „aniołek”.

Dracula: Historia nieznana
TVN7 niedziela 22.26

Dracula: Historia nieznana

Poświęcenie 
wampira

Kłopoty z facetami

Pies obronny
Śpiewaczka operowa Joan Spru-

ance (Ellen Barkin) rozstaje się 
z mężem, dyrygentem. Pewnego dnia 
po powrocie do domu odkrywa, że 
ktoś się do niego włamał. Zwraca 
się z prośbą o pomoc do Harry'ego 
Blissa ( Jack Nicholson), właściciela 
agencji zajmującej się szkoleniem 
psów obronnych, a sama przepro-
wadza się do mieszkania siostry. Ko-
bieta wywiera na właścicielu agencji, 
Harrym, ogromne wrażenie. Choć 
Joan szybko się przekonuje, że umie-
jętności pozyskanego psa Duke'a po-
zostawiają sporo do życzenia, Harry 
staje się coraz częstszym gościem 
w jej domu. Między dwojgiem ludzi 
rodzi się fascynacja, ale gdy ma dojść 

do skonsumowania znajomości, do Joan dzwoni jej siostra. In-
formuje, że została porwana przez byłego kochanka, który nie 
chce dopuścić do ukazania się kompromitującej go książki.

Pewnie nie wiesz...
Meryl Streep miała zagrać rolę Joan Spruance, wycofała się, 

bo zaszła w ciążę. Ostatecznie angaż otrzymała Ellen Barkin.
Promocyjna sesja zdjęciowa, w której Ellen Barkin miała na 

sobie kolczastą obrożę, a smycz trzymał w ręku Jack Nicholson, 
wywołała oburzenie amerykańskich organizacjach feministycz-
nych.

8 milionów dolarów zainkasował Nicholson za rolę w tym fil-
mie.

Kłopoty z facetami
Nowa TV niedziela 21.00

Billy Madison

Szkoła  
dla 
milionera

Magnat hotelowy Brian Madison czuje się zmęczony pro-
wadzeniem imperium, chciałby przejść na emeryturę. Nie wy-
obraża sobie jednak, by lekkomyślny, niewykształcony syn Bil-
ly zdołał poprowadzić rodzinny interes. Postanawia przekazać 
władzę zastępcy, chorobliwie ambitnemu Ericowi Gordonowi, 
który nie znosi Billy'ego. 

Billy Madison (Adam Sandler) jest wiecznym dzieckiem, 
chociaż ten wiek dawno już ma za sobą. Wszystkie dni spędza 
w ten sam radosny sposób, bawiąc się z przyjaciółmi na base-
nie, pijąc drinki i przeglądając kolorowe czasopisma, z obrazka-
mi dla dorosłych. Ojciec daje Billy'emu ostatnią szansę. Jeżeli 
chłopak wróci do szkoły i ukończy edukację, wtedy przejmie 
firmę. Billy chce udowodnić ojcu, że jest godnym jego następcą 
i wraca do szkoły, czyli do zerówki. Na nadrobienie całej edu-
kacji ma pół roku. 

Prócz trudności w nauce, jako dorosły mężczyzna napoty-
ka w szkole na dodatkowe problemy, otóż zakochuje się w pięk-
nej nauczycielce (Bridgette Wilson). 

Pewnie nie wiesz...
Dzieciaki uwielbiały bawić się z Adamem Sandlerem, często 

skacząc na niego i ciągnąc go za spodnie..
Adam Sandler, urodzony 9 września 1966 rok, według słyn-

nej strony internetowej Hollywood.com został uznany za jedne-
go z najgorszych aktorów 2000 roku, a przez „People's Choice 
Award” (nagroda wręczana od 1975 roku, bazująca na wynikach 
badań instytutu badania opinii publicznej Gallup Poll) uznany 
za najlepszego aktora komediowego roku 2001.

Billy Madison, TVN7 sobota 16.25
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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.

Z konieczności większość 
mieszkańców Stawisk powo-
li zaczęła się przyzwyczajać do 
gnuśnych zachowań. Obawiając 
się przebywania na ulicy, starali 
się nie wychodzić z domu, a po 
posiłkach odpoczywali i drze-
mali. Tak mijał piąty dzień po 
ataku Niemiec na Sowiety.

Wiernik i Lewent również 
relaksowali się po obiedzie. Sa-
muel drzemał u siebie, Elian zaś 
próbował czytać, ale około szó-
stej po południu poszedł zbu-
dzić kuzyna. Mieli przed sobą 
trochę pracy, jeśli zależało im na 
bezpieczeństwie wyprawy, któ-
rą zaplanowali.

Obydwaj zabrali się po-
nownie za nasmarowanie kół 
w dwukółce i sprawdzenie czy 
żadna z osi nie wydaje jakich-
kolwiek pisków, szmerów lub 
zgrzytów. Takiemu niebezpie-
czeństwu udało się im szybko 
zażegnać. Wymościli siedzenie, 
sprawdzając przy okazji czy pod 
nim leżą solidne kije, które mo-
głyby posłużyć do obrony przed 
napastnikiem. Od wyprawy do 
Wilamowa minęło tylko kilka 
dni, ale nie zamierzali niczego 
zaniedbać, co mogłoby ułatwić 
realizację ich planów.

Należało się liczyć z nocny-
mi patrolami Niemców, którzy 
obsadzili komisariat przed po-
łudniem. Zdecydowali zatem, 
że po bruku ulicy Furmańskiej 
Samuel przeprowadzi Narwana 
aż do wyjazdu z miasteczka, ob-
wiązując mu uprzednio  kopyta 
miękkim materiałem w celu wy-
tłumienia dźwięków, podczas 
gdy Elian pociągnie lekką prze-
cież dwukółkę i dopiero za mia-
stem zaprzęgną konika do wóz-
ka, zdejmując mu niepotrzebne 
już „buty”. 

Plany te jednak uległy 
pewnym modyfikacjom, gdy 
przed ósmą pojawił się w ich 
opłotkach Jan Begier z Wila-
mowa i bez żadnych ceregieli 
wszedł na ich podwórko, kiedy 
dwaj kuzyni siedzieli już na ła-

weczce oczekując zmierzchu.
- Skąd ty tu? – z miejsca spy-

tał Wiernik, zapraszając gestem 
do siebie.

- Ruszyłem się z domu pod 
wieczór, bo mam ci coś pilne-
go do powiedzenia – odparł 
Begier, witając się z obydwoma 
mężczyznami i siadając obok 
Eliana, który zrobił mu miejsce.

- Przyszedłeś tu piechotą?
- Wolne żarty? Zostawiłem 

wóz z koniem dwa domy dalej.
- Toż Niemcy w mieście. Go-

dzina policyjna od dziesiątej – 
zauważył Samuel.

- Popatrz, nie wiedziałem 
– zdziwił się Begier. – Do dzie-
siątej mamy jednak sporo czasu, 
no nie?

- Niby tak – przyznał Elian. – 
Zdążysz przyjechać z powrotem 
do siebie.

Przybysz rozejrzał się uważ-
nie po obejściu.

- Ale widzę, że i wy się gdzieś 
wybieracie – Begier spojrzał 
w oczy przyjacielowi. 

- Tylko ja – zdecydował się 
odpowiedzieć Samuel. – Do 
Radziłowa.

- Słyszałem, że tam niecieka-
wie się robi dla waszych. To nie-
daleko od mojej wioski. Wieści 
szybko się rozchodzą.

- Konkretnie co słyszałeś 
i w ogóle dlaczego tu jesteś? – 
spytał Elian prosto z mostu.

- Tam jest już to, co będzie 
tutaj za dzień, dwa lub kilka. 
Chodzi mi o gnębienie waszych. 
Rabunki, pogromy. Oficjalnie, 
aby dać nauczkę pomagierom 
Sowietów, a tak naprawdę ude-
rzą w was wszystkich.

- Kto?
- Trudno powiedzieć. Nie-

którzy byli nasi policjanci jeż-
dżą po okolicy i kaptują sołty-
sów, żeby ściągnęli chłopów po 
„skóry” do Stawisk. Obiecują, 
że się obłowią wszyscy, którzy 
przyjadą. Nie dałem po sobie 
poznać jak bardzo nie w smak 
mi taka propozycja. Nie wie-
rzę jednak, że ten policjant nie 
wiedział o moich kontaktach 
z tobą. Ten sukinsyn z Roman 
z pewnością nie zapomniał 
o tym wspomnieć. Przyjadę tu 
z kilkoma, o ile zawołają lub ina-
czej dowiem się o akcji, ale nie 
po to, żeby kogoś skrzywdzić, 
tylko po to, aby wam pomóc.

- To już tak źle jest w Radzi-
łowie? – spytał zaniepokojony 
Samuel.

- Na razie to pewnie przy-
grywka. O ile wiem to do tej 
pory nikt tam jeszcze nie zgi-
nął. W Szczuczynie już w pierw-
szym dniu Szkopy strzelali do 
waszych niczym do kaczek.

- Tak wiem – potwierdził ci-
cho Elian.

- I nic mi nie powiedziałeś? – 
zdziwił się Samuel.

- Powiedzmy, że zapomnia-
łem, kuzynie. Nie chciałem 
o tym pamiętać, myśleć, rozpa-
miętywać. To się w psycholo-
gii nazywa wyparcie – machnął 
ręką, zdając sobie sprawę, że nie 
będzie przecież tego wszystkie-
go tłumaczył.

Begier tymczasem klepnął 
się zdecydowanie, chłopskim 
zwyczajem w uda, wstając z ław-
ki.

- Dobra, czas na mnie. Szko-
da go na gadanie po próżnicy. 
Ostrzegłem was. Gdyby coś się 
kroiło dzieci i kobiety ukryjcie 
w piwnicy z zamknięciem od 
środka, nie do wyważenia od 
zewnątrz. Nie możecie ryzyko-
wać ich zdrowiem i życiem. Ja 
muszę już wracać. Przed godzi-
ną policyjną, bo ją z pewnością 
od razu wprowadzili. Pamię-
tam jak przyszli tu w lecie tysiąc 
dziewięćset piętnastego. Byłem 
jeszcze gołowąsem. Szkopy, mó-
wię wam, gotowi zastrzelić każ-
dego kto nie będzie stosować się 
do ich rozporządzeń. Na pewno 
rozwiesili takie rozporządzenia, 
ale wy ze strachu nie wyszliście 
na plac i ich nie czytaliście.

Podszedł do bramy, ale od-
wrócił się do nich gwałtownie, 
jakby sobie coś przypominając:

- Jak zamierzacie gdzieś się 
ruszać to tylko teraz, albo daj-
cie sobie z tym spokój. Godzina 
policyjna jest po to, aby wszyst-
kich zatrzymać w domach. Ktoś 
na ulicy po zmroku może nagle 
zostać zwierzyną łowną. Nie ży-
czę wam tego. Jak i sobie – do-
dał po chwili.

Dwaj kuzyni popatrzyli na 
siebie i wlot podjęli decyzję. Bez 
słów. Samuel pobiegł do domu, 
aby po chwili wrócić z cieplej-
szym okryciem. Rzucił je na sie-
dzenie dwukółki i poszedł do 
prowizorycznej stajni, aby wy-
prowadzić i zaprząc Narwana.

- Poczekaj chwilę – Elian po-
prosił Begiera. – Podjechaliby-
śmy razem na rozstaje dróg. Ja 
was odprowadzę i wracam. Sa-
muel pojedzie potem drogą na 

Cedry i Przytuły, a ty swoim go-
ścińcem.

- Dobra. To ja poczekam na 
was przy swoim wozie, ale ty 
siadasz do mnie – zastrzegł się 
chłop. – Chcę jeszcze z tobą po-
gadać.

- Aha – potwierdził Wier-
nik i podbiegł do kuzyna, aby 
pomóc przygotować wóz i ko-
nia do podróży. Chwilę potem 
wyjeżdżali już z podwórka, a po 
kilkudziesięciu metrach Elian 
przeskoczył na wóz Begiera, 
który od razu zaciął konia, aby 
jak najszybciej wyjechać z mia-
sta.

- Po cholerę on się pcha do 
tego Radziłowa? – spytał Be-
gier bez obwijania w bawełnę 
natychmiast po tym jak Elian 
usadowił się obok niego. – Guza 
szuka czy co? Zdrowie i życie 
mu niemiłe? 

- To aż tak tam źle?
- Wieści nie są zbyt krzepią-

ce, że tak powiem. Coś tak so-
bie myślę, że tam sądne dni dla 
waszych jeśli już nie są, to zaraz 
będą. Za dni kilka to samo może 
wydarzyć się i tutaj. Już to mó-
wiłem. Nie na darmo szkopscy 
agenci hulają po okolicy. Bo 
jak inaczej nazwać tych byłych 
posterunkowych? – spojrzał 
na Eliana współczująco. - Do-
brze, że ty zostajesz z kobietami 
i dziećmi. Twój kuzyn, jak już 
koniecznie musi się tam pchać, 
niech jedzie za mną do Wilamo-
wa. U mnie się przekima w sto-
dole na świeżym sianku, a nad 
ranem ruszy. Od nas do Słucza 
ze dwa kilometry, a ze Słucza do 
Radziłowa raptem jakieś dwa 
razy tyle. Powiedz mu o tym na 
rozstajach dróg. No i raźniej bę-
dzie jechać nam obydwu. Jeden 
za drugim. I bezpieczniej – na-
gle poklepał Eliana przyjaźnie. 
– No, przesiadaj się do niego. 
Szkoda strzępić jęzora po próż-
nicy. Zeskakuj!

Begier wstrzymał konia, co 
wykorzystał Wiernik, aby ze-
skoczyć z jego wozu, zatrzymać 
Samuela i wdrapać się z kolei na 
dwukółkę.

- Janek ma dla ciebie propo-
zycję – zwrócił się bezzwłocznie 
do Lewenta. – Chyba rozsądną.

- Jaką? – zaciekawiony Sa-
muel łypnął okiem na kuzyna.

- Chce, żebyś pojechał do 
Wilamowa, przespał się u niego 
w stodole na majowym sianku 
kilka godzin, a nad ranem ru-

szył. Z Wilamowa do Radziło-
wa jest tylko kilka kilometrów. 
Ponoć dojedziesz tą moją wia-
trem podszytą dwukółką w pół 
godziny. Zajeżdżając tam póź-
no w nocy o północy narobił-
byś tylko niepotrzebnego har-
midru.

- Kto wie, może ma rację 
– Lewent zdecydował się roz-
ważyć głośno nową propozy-
cję. - Właściwie w nocy nic nie 
zwojuję. A rzeczywiście mogę 
narobić tylko niemałego zamie-
szania. W końcu chcę tylko zo-
baczyć co tam się dzieje, a głów-
nie porozmawiać z kuzynami 
i znajomymi. Może z jaśniejszą 
głową wrócę tutaj? Dobra – zde-
cydował się. – Pojadę za nim do 
Wilamowa, a z samego rana da-
lej.

Ostatnie zabudowania Sta-
wisk pozostawili już za sobą. 
Elian zorientował się, że czeka 
go kilkunastominutowy spacer 
z powrotem do domu.

- Zatrzymaj się, kuzynie – 
polecił Samuelowi. – Skacząc 
z tej dwukółki mógłbym coś złe-
go sobie zrobić.

Po chwili krzyknął też do 
Begiera: - Janek, stój!

Obydwaj powożący zatrzy-
mali się jak na komendę. Wier-
nik zsiadł i niezwłocznie pod-
szedł do przyjaciela, aby się 
pożegnać.

- Zgodził się, pojedzie do 
ciebie – poinformował o zamia-
rach Lewenta. – Nie musiałem 
go długo przekonywać. Poje-
dzie w ślad za tobą. Miej na nie-
go oko. Na dwukółce są dwa 
sękate drążki, gdyby było trze-
ba…

 Begier parsknął śmiechem.
- No co? – Elian zdziwił się 

reakcji przyjaciela. - Mówię 
o tym na wszelki wypadek.

- Przecież nie zostawiłbym 
go bez pomocy – obruszył się 
chłop. – Zresztą zanim do-
jedziemy do Roman, będzie 
ciemno. Po drodze nic się nie 
stanie. Lepiej poproś Boga, aby 
twój kuzyn jutro w miasteczku 
nie miał kłopotów.

- A może mieć?
- Pewnie, że tak. Wir wyda-

rzeń już porwał waszych w Ra-
dziłowie. Twojego kuzyna też 
wciągnie natychmiast jak się 
tam pojawi. Ale jeśli nudno 
było mu w Stawiskach…- Be-
gier wzruszył ramionami z pew-
ną dezaprobatą. – Nie martw 
się, Elian, wezmę go pod opiekę. 
Rzucę mu derkę na siano – ro-
ześmiał się raz jeszcze i dał znak 
Lewentowi, aby jechał za nim.

Ruszyli, zostawiając Wier-
nika za sobą. Postał on jeszcze 
chwilę, patrząc za oddalającymi 
się pojazdami, po czym zawró-
cił się na pięcie i ruszył z powro-
tem na Furmańską, do domu.

literatura

Meandry Losu

Więzy śmierciZenon 
Krajewski

tom III, 
cz. 16
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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 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. PN - 
PT OD 10.00 - 17.00. TEL. 607 191 070.

NIERUCHOMOŚCI

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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Leman. Setna rocznica ostatniego aktu Bitwy Warszawskiej  
Oddziały Gaja-Chana rozbili w pył 

Huzarzy Śmierci, czyli sformowany w lip-
cu w Białymstoku dywizjon jazdy, którym 
dowodził Józef Siła-Nowicki. Część Ko-
zaków zmusili do ucieczki przez pobliską 
granicę do Prus, gdzie zostali internowani.        

Uroczystości przy pomniku poświę-
conym poległym rozpoczęła msza po-
lowa koncelebrowana przez biskupa 
łomżyńskiego Janusza Stepnowskiego. 
Ordynariusz wspominał swoją współpra-
cę w Watykanie z francuskim kapłanem, 
który okazał się potomkiem dyplomaty 
pracującego w Polsce w 1920 roku.

- Europa potrafiła wówczas jednoczyć 
się przeciwko fałszywej ideologii. Polacy 
byli także wówczas zjednoczeni – powie-
dział biskup Janusz Stepnowski.

Wójt Piotr Niedbała wręczył podzię-
kowania Andrzejowi Szymańskiemu, pre-
zesowi Stowarzyszenia Kawaleryjskiego 
im. Podlaskiej Brygady Kawalerii w Kol-
nie oraz  przedstawicielowi rodziny nie-
żyjących już Krystyny i Wacława Butlerów 
za wieloletnie zaangażowanie w kultywo-
wanie pamięci i opiekę nad miejscem pa-
mięci w Lemanie. Okolicznościowe re-

fleksje przekazali posłowie Lech Antoni 
Kołakowski i Stefan Krajewski. Pułkownik 
Grzegorz Konopko, szef Wojewódzkiego 
Sztabu Wojskowego w Białymstoku, od-
czytał specjalny list od ministra obrony 
Mariusza Błaszczaka.    

 - Pamięć o bohaterach jest jednym 
z elementów konstytuujących naszą tożsa-
mość – napisał szef MON.

Apel poległych i salwa honorowa za-
kończyły oficjalną część uroczystości, 
a organizatorzy zaprosili uczestników tak-

że na inscenizację wydarzeń z sierpnia 
1920 roku. 

- Dołączyliśmy do naszej rekonstrukcji 
motyw jedynego żołnierza, który uszedł 
z życiem. Mimo rany, zdołał przedostać się 
na mokradła, gdzie konni nie mogli go ści-
gać. Jak opowiadają świadkowie, pół póź-
niej wieku wrócił na grób swoich kolegów, 
położył kwiaty, padł na ziemię, długo le-
żał krzyżem i płakał – powiedział Andrzej 
Szymański, organizator rekonstrukcji.

Widzowie mieli okazję z bliska zoba-
czyć walkę i śmierć polskich  żołnierzy, 
których pogrzebali mieszkańcy wsi.    

W uroczystościach w Lemanie udział 
wzięli m. in. posłowie Kazimierz Gwiaz-
dowski, Lech Antoni Kołakowski i Ste-
fan Krajewski, reprezentujący samorząd 
województwa wicemarszałek Marek Ol-
bryś, radny Adam Wojciech Sekściński 
i dyrektor Juliusz Jakimowicz, wicewoje-
woda Marcin Sekściński, przedstawiciele 
samorządów powiatu kolneńskiego, woj-
ska, leśników, uczestnicy zlotu motocykli-
stów, członkowie grup rekonstrukcyjnych, 
mieszkańcy. Wojskową oprawę zapewnił 
15 Mazurski Batalion Saperów z Orzysza.     

Ponad 5,3 mln złotych zarząd 
województwa podlaskie-
go przekaże na uzbrojenie 
terenów inwestycyjnych 
w Sejnach i Zambrowie. Z tej 
kwoty 2,4 mln złotych trafi 
do Zambrowa.

 - To dla nas bardzo 
dobra wiadomość. Za-
rząd województwa pod-
laskiego podjął decy-
zję o dofinansowaniu 
naszych terenów inwe-
stycyjnych. To kolejne 
przedsięwzięcie, które 
zrealizujemy w naszym 
mieście, dotyczące tere-
nów przeznaczonych pod 
budowę zakładów pro-
dukcyjno- usługowych 
- wyjaśnia Kazimierz 
Dąbrowski, burmistrz 
Zambrowa.

Samorząd Zambro-
wa już w 2006 roku udostępnił przedsię-
biorcom Park Przemysłowy, który bardzo 
dobrze funkcjonuje. Zatrudnienie znala-
zło 400 osób. W 2009 roku udostępnione 
zostały tereny przemysłowe przy ulicach: 
Ofiar Katynia i Strzelniczej o powierzchni 
18 hektarów. Tereny te w większości zosta-
ły już zagospodarowane. Wraz z sąsiedni-
mi, prywatnymi to obszar o powierzchni 
40 hektarów. W 2017 roku dzięki dotacji 
z Regionalnego Programu Operacyjne-
go, pod inwestycje przygotowane zostały 
kolejne 4 hektary. Tym razem przy ulicy 
Targowej. Ostatnia dotacja jest przezna-
czona na uzbrojenie ponad 8 hektarów 
położonych przy ulicy Białostockiej. 2,5 

mln złotych to dotacja zarządu wojewódz-
twa. Wraz z pieniędzmi z kasy miejskiej, za 
6,3 mln złotych wykonana zostanie droga 
dojazdowa, drogi wewnętrzne oraz infra-
struktura wodociągowo- kanalizacyjna.

- Przygotowujemy się do ogłoszenia 
przetargu na wykonanie tych robót. Spo-
dziewam się, że przetarg ogłosimy w ciągu 
2- 3 miesięcy i do budżetu miasta w 2021 
roku będziemy mogli wpisać fundusze, 
które uzyskamy ze sprzedaży tych terenów 
- mówi burmistrz Kazimierz Dąbrowski.

Dzięki technicznemu uzbrojeniu te-
renów inwestycyjnych łatwiej będzie bu-
dować zakłady   produkcyjno- usługowe 
i tworzyć nowe miejsca pracy.

Biskup łomżyński, Janusz Stepnowski zapo-
wiedział, iż ze względu na pandemię COVID-19 
w Polsce, tegoroczne dziękczynienie za plony 
w diecezji łomżyńskiej odbędą się tylko w miej-
scowych parafiach. O decyzji biskup poinformo-
wał w liście skierowanym do wiernych.

"Drodzy Rolnicy, Siostry i Bracia 
w Chrystusie!

Każdego roku pod koniec lata patrzymy 
z wdzięcznością na naszych rolników i tych 
wszystkich, którzy trudzą się uprawą roli. 
Ziemia jest matką, która nas żywi. Jest to 
dla nas cudem, a  jednocześnie powodem do 
ogromnej wdzięczności Panu Bogu za Jego 
błogosławieństwo, a rolnikom za trud upra-
wy roli.

Ten rok jest zupełnie wyjątkowy. Wiosna 
przyniosła nam ogromną suszę. Byliśmy peł-
ni obaw o plony. Długotrwała susza nie tylko 
budziła nasz niepokój, ale stawiała pytania, 
czy na naszych stołach nie zabraknie chle-
ba. Bóg bogaty w miłosierdzie zlitował się 
nad nami i wysłuchał wołania swoich dzie-
ci. Stwórca pobłogosławił tegoroczne plony, 
a ziemię użyźnił deszczem, ogrzał słońcem 
i uchronił nasze plony przed żywiołami. Po 

zakończonych żniwach możemy z wdzięcz-
nością wołać: „Ziemia plony już wydała, Bóg 
dał nam błogosławieństwo, niech rozbrzmie-
wa Jego chwała w każdym czasie w każdym 
miejscu”. Te słowa chcemy dziś wyśpiewać 
świętując w naszych parafiach dziękczynie-
nie za zebrane płody ziemi. Stajemy przed 
Stwórcą z wdzięcznością za Jego opiekę i bło-
gosławieństwo. Ze względu na trwającą pan-
demię koronawirusa nie organizujemy w tym 
roku tradycyjnych centralnych dożynek, ale 
w poszczególnych parafiach naszej diecezji 
dziękujemy za tegoroczne plony ziemi, sa-
dów i ogrodów.

Drodzy rolnicy, wyrażam uznanie 
i wdzięczność za Wasz  trud i ciężką pracę. 
To dzięki Wam w tym trudnym roku zma-
gania się z koronawirusem nie zabraknie na 
naszych stołach chleba, także tego do spra-
wowania Eucharystii. Wraz z całym ducho-
wieństwem, osobami życia konsekrowanego 
i wszystkimi diecezjanami, którzy korzysta-
my z płodów ziemi, będących owocem Wa-
szej ciężkiej i wytrwałej pracy włączam się 
w dziękczynienie Te Deum.

Świętując dziękczynienie za tegoroczne 
plony ziemi prośmy Boga bogatego w miło-

sierdzie, aby zacho-
wał nas „Od powie-
trza, głodu ognia 
i wojny…” i nieustan-
nie błogosławił pracy 
rolników i tym, którzy 
tę pracę wspomagają.

Z pasterskim bło-
gosławieństwem  

Janusz 
Stepnowski

Biskup 
Łomżyński"

Dożynki 2020 w Diecezji Łomżyńskiej 
tylko w parafiach

5,3 mln złotych na inwestycje w Sejnach 
i Zambrowie od zarządu województwa

W ciągu 2- 3 miesięcy ogłosimy przetarg na wykonanie uzbrojenia 
nowych terenów inwestycyjnych przy ulicy Białostockiej 
- powiedział burmistrz Kazimierz Dąbrowski

Od prawej Adam Wojciech Sekściński, 
Marek Olbryś i Juliusz Jakimowicz
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Młodzi zawodnicy Jagiellonii Białystok mogli się 
poczuć prawie jak triumfatorzy piłkarskiej Ligi 
Mistrzów. Ogromny puchar z rąk Marka Olbrysia, 
Wicemarszałka Województwa Podlaskiego, naj-
wyższy stopień podium, z głośników nieśmier-
telne "We are the champions" i sypiące się na 
głowy złote konfetti.

Pod patronatem marszałka wojewódz-
twa odbył się na stadionie Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łomży pił-
karski turniej chłopców z rocznika 2009 
zorganizowany przez grupę "rodziców - 
kibiców" zespołu Młodzieżowego ŁKS 
Łomża (MŁKS).     

- Wspaniale walczą drużyny na bo-
isku, ale niemniej wspaniała jest drużyna 
rodziców - kibiców. Serdecznie dzięku-
ję wszystkim za entuzjazm i zaangażowa-
nie  w organizację takiej imprezy - uśmie-
cha się Marek Olbryś. - Mam nadzieję, że 
będzie to wydarzenie cykliczne, zapewne 
także w Białymstoku, Suwałkach i innych 
ośrodkach, a my jako lokalny parlament 
postaramy się to wspierać. Zawodnikom 
życzę wspaniałych karier na miarę Rober-
ta Lewandowskiego i mam nadzieję, że za 
kilka - kilkanaście lat wielu z tych chłop-
ców z łomżyńskiej murawy zobaczymy na 
stadionach świata - dodaje wicemarszałek.

Jako dodatkowy prezent od Urzędu 
Marszałkowskiego wręczył wraz żoną Bo-
gumiłą torby na sprzęt sportowy gospoda-
rzom, czyli zawodnikom MŁKS.         

- Jako rodzice bywamy na podobnych 
turniejach, a tym razem my zaprosiliśmy 
najlepsze kluby z naszego województwa, 

a także ze sporej części Polski - od Rado-
mia po Olsztyn. Chłopcy walczą dziel-
nie. Mam zaszczyt być mamą  zawodnika 
i wiem, że piłka jest jednym z najważniej-
szych elementów w życiu mojego syna, 
czyli także dla mnie i męża. Dzięki wspar-
ciu Urzędu Marszałkowskiego mogliśmy 
zakupić nagrody, puchary i medale nie tyl-
ko za miejsca na podium ale dla wszystkich 
uczestników i trenerów - mówi Katarzyna 
Karolak, jedna z głównych organizatorek.

Po części potwierdza spostrzeżenie zna-
nego trenera Andrzeja Strejlaua, że dla szko-
leniowca zespołów dziecięcych najtrudniej-
sze są relacje z matkami zawodników.  

- No może, jesteśmy trochę nadgor-
liwe. Ale wiadomo, że kiedy synek zosta-

nie sfaulowany, to budzą się w nas lwice. 
W tym turnieju ten problem nie istnieje, 
bo  jest taka atmosfera fair play, że każda 
mama może być spokojna, i ta na trybu-
nach, i ta oczekująca w domu  -  dodaje 
Katarzyna Karolak. 

Jej synkowi, Szymonowi, środkowemu 
rozgrywającemu MŁKS Łomża, wszyscy 
życzą, aby został nowym Robertem Le-
wandowskim, ale chłopiec jeszcze szerzej 
uśmiecha się na zestawienie z Piotrem Zie-
lińskim.

W łomżyńskim turnieju udział wzię-
ło 10 zespołów, czyli około 140 zawodni-
ków. Wraz trenerami i  opiekunami oraz 
kibicami przyjechali z Białegostoku i Su-
wałk, a także z Radomia, Olsztyna, Płoc-

ka, Ostrołęki,  Sulejówka i miejscowości 
Olszewo-Borki koło Ostrołęki. Rozgryw-
ki odbyły się  systemem "każdy z każdym", 
czyli każda drużyna rozegrała od rana do 
zmroku po 9 spotkań. Jak jednak zauważył 
prowadzący imprezę Piotr Barbachowski, 
młodym sportowcom energii starczyłoby 
jeszcze na kilka godzin biegania. Organiza-
torzy, trenerzy i widzowie podkreślili wy-
soki i wyrównany poziom rywalizacji. Nie 
było żadnych "pogromów", tylko niemal 
wyłącznie zacięte, wyrównane pojedynki             

Najlepszym zawodnikiem turnieju 
wybrany został Patryk Grzybowski, naj-
lepszym  obrońcą - Karol Zawadzki (obaj 
Jagiellonia Białystok), bramkarzem - Da-
wid Jankowski (MŁKS Łomża), królem 
strzelców został - Michał Olesiński (Orły 
Płock). Nagrody (piłki z autografem Ma-
cieja Makuszewskiego) otrzymali najlep-
si zawodnicy z każdej ekipy wytypowani 
przez kolegów i trenerów. Nagroda dla naj-
lepszych kibiców pojechała do Sulejówka 
(łomżyniacy, wśród  których gardeł i rąk 
nie szczędzili Bogumiła i Marek Olbryś, 
w konkursie nie brali udziału).

Końcowa tabela Młodzieżowego Fut-
bol Cup Łomża o Puchar Rodziców - Ki-
biców:

1. Jagiellonia Białystok , 19 punktów
2. AP Waleczni Olszewo-Borki, 17
3. Orły Płock, 14 
4. Wigry Suwałki, 13
5. Broń Radom, 12
6. Junior Białystok, 12
7.Victoria Sulejówek, 10
8. Naki Olsztyn, 8 
9. APN Ostrołęka, 7
10. MŁKS Łomża, 5.       

Stawiamy na sporty z rodziny olimpij-
skiej, bo oznaczają nie tylko spraw-
ność fizyczną, ale także niosą ze sobą 
całą ideę i wartości olimpizmu: czystą 
rywalizację, szacunek, wychowanie – 
podkreśla  Marek Olbryś. Wicemarsza-
łek województwa podlaskiego odwie-
dził zgrupowanie młodych bokserów 
w Czarnej Wsi nad Jeziorem Rajgrodz-
kim. Przekazał im upominki oraz 
pozdrowienia od siebie i w imieniu 
marszałka Artura Kosickiego i Marka 
Malinowskiego, który w zarządzie 
województwa ma w swojej pieczy 
sprawy sportu (a w dodatku uprawiał 
kiedyś boks).

W zgrupowaniu wśród lasów 
i nad malowniczym jeziorem bie-
rze udział ponad 30 adeptów pię-
ściarstwa, w tym 5 zawodniczek. 
Ćwiczą pod okiem trenera ko-
ordynatora zgrupowania Marci-
na Fabiszewskiego oraz Patryka 
Topczewskiego i Patryka Rost-
kowskiego z Hetmana Białystok. 
Swoim doświadczeniem wspo-
magają ich m. in. także Dariusz 
Kochanowski z Białegostoku czy 
Zenon Jagiełło ze Szczytna.    

- To dla nas satysfakcja i przy-
jemność, że możemy pomagać w 
realizacji sportowych obowiąz-
ków i pasji. Spośród sportów 
walki boks to - moim zdaniem – 
najlepsze połączenie sprawności 
fizycznej z inteligencją i walorami 

ducha. I siła, i głowa. To zostanie 
z wami na całe życie – powiedział 
wicemarszałek Marek Olbryś.

Wicemarszałek przy pomo-
cy szkoleniowców oraz dyrekto-
ra Juliusza Jakimowicza z Urzędu 
Marszałkowskiego wręczył mło-
dzieży podarunki od zarządu wo-
jewództwa.

- Mimo tego, że musieliśmy 
ogromne środki skierować w 
tym roku na działania  związa-
ne z pandemią, nie pozostawia-
my sportu na uboczu. Będziemy 

powiększać wsparcie  na wasze 
przygotowania i udział w impre-
zach, na których promujecie wo-
jewództwo podlaskie – zadekla-
rował Marek Olbryś przekazując 
młodzieży życzenia sukcesów.         

Sportowcy przebywający w 
nad Jeziorem Rajgrodzkim to re-
prezentanci klubów Hetman Bia-
łystok, Cristal Białystok, Tiger 
Łomża, OSiR Suwałki i gościnnie 
Gwardia Szczytno. Mają od 14 (to 
najmłodsi mogący zajmować się 
pięściarstwem) do 20 lat. Przygo-

towują się przede wszystkim do 
zbliżających się mistrzostw woje-
wództwa podlaskiego w różnych 
kategoriach wiekowych , które 
odbędą się w Sokółce. Bokserów 
odwiedził Zbigniew Maleszew-
ski, założyciel i szkoleniowiec Ti-
gera Łomża, niedawno wybrany 
po raz kolejny na prezesa Polskie-
go Związku Bokserskiego w woje-
wództwie podlaskim.

- Ten obóz mógł zostać zor-
ganizowany dzięki środkom z 
Urzędu Marszałkowskiego. Mam 

nadzieję, że będziemy coraz czę-
ściej gościli panów marszałków 
także na zawodach   Dziękujemy 
bardzo za prezenty dla trenerów 
i zawodników. Mamy tu wiel-
kie talenty bokserskie z nasze-
go województwa, a także kole-
gów z województwa warmińsko 
– mazurskiego, aby wprowadzić 
zdrowy element rywalizacji – po-
wiedział szef organizacji boksu 
olimpijskiego w regionie.

Zbigniew Maleszewski jest 
także wiceprezesem centrali PZB 
do spraw szkoleniowych.      

- Powoli wychodzimy z tego 
najtrudniejszego okresu. Urucho-
mione zostały już centralne ośrod-
ki sportowe. Kadry w poszczegól-
nych grupach wiekowych mają 
swoje zgrupowania. Z prezesem 
Grzegorzem Nowaczkiem odwie-
dziliśmy np.  kadetów i juniorów w 
Giżycku. Ministerstwo Sportu za-
twierdziło nasze plany szkolenio-
we, nawet z pochwałami, że dawno 
takich nie było. Mamy w tej chwili 
szansę na udział pięciu naszych za-
wodniczek i dwóch zawodników w 
igrzyskach olimpijskich w Tokio w 
przyszłym roku, ale  nasza świato-
wa federacja AIBA jeszcze nie zde-
cydowała ostatecznie jaki będzie 
system kwalifikacji, który został 
przerwany przez pandemię – do-
dał Zbigniew Maleszewski.  

Marszałkowski i kibicowski puchar dla Jagiellonii
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Ogromny puchar z rąk Marka 
Olbrysia, wicemarszałka 

województwa podlaskiego, 
otrzymali młodzi zawodnicy 

Jagiellonii Białystok

Bokserzy wracają na ring 



16 www.narew.inforeklamaBIURO REKLAMY :: TEL. 862 167 444


