
- Gdy dzisiaj, tu w Wiźnie, patrzymy na 
historię, chcemy na bazie tej przeszło-
ści budować naszą przyszłość osobistą 
i naszej ojczyzny - powiedział ksiądz 
Dariusz Tułowiecki z warszawskiego 
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wy-
szyńskiego.

W kościele w Wiźnie 
i na głównym placu miejscowo-
ści wokół pomnika poświęco-
nego żołnierzom Samodzielnej 
Grupy Operacyjnej "Narew" po-
ległym we wrześniu 1939 roku 
odbyły się obchody 81. roczni-
cy walk, które przeszły do histo-
rii jako "polskie Termopile". Jak 
informuje Urząd Marszałkow-
ski Województwa Podlaskiego 
w uroczystościach wziął udział 
Marek Olbryś, Wicemarszałek 
Województwa Podlaskiego. 

- Chcę bardzo podziękować 
społeczności Ziemi Wiskiej za 
przygotowywanie tego wydarze-
nia, ale też stałe zaangażowanie, 
aby pamięć o bohaterach trwała. 
Mamy wszyscy wielki długi wobec 
tych, którzy oddali życie za wol-
ność i niepodległość. Zwłaszcza, 

gdy - jak w przypadku kapitana 
Władysława Raginisa i porucznika 
Stanisława Brykalskiego pośmiert-
nie awansowanych do stopnia ma-
jora i kapitana - była to wybrana 
przez nich  dobrowolna ofiara ży-
cia dla ojczyzny i honoru - mówił 
wicemarszałek Marek Olbryś.

Uroczystości  rozpoczęła msza 
w wiskim kościele. Homilię ksiądz 
Dariusz Tułowiecki poświęcił roz-
ważaniom jak kształtowała się toż-
samość ludzi z "pokolenia Kolum-
bów, rocznik 1920", którzy stanęli 
do walki w 1939 roku. Swoje re-
fleksje kapłan oparł na wspomnie-
niach znanego ekonomisty Witol-
da Kieżunia. Według nich, było 
kilka filarów postaw żołnierzy II 
Rzeczpospolitej. Swój etos bu-
dowali oni w oparciu o historię. 
W wielonarodowym i wielokul-
turowym kraju, który niewiele 
wcześniej odzyskał niepodległość, 
udało się stworzyć świadomość 
wspólnego losu i zbiorowej pa-
mięci. 
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Dokończenie na str. 3

Ponad 29 mln zł otrzyma Miasto Łom-
ża na realizację projektu pn. „Zrówno-
ważona mobilność miejska w Łomży”. 
Środki na ten cel z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Podlaskiego na lata 2014-2020 
przyznał Zarząd Województwa Podla-
skiego. Całkowita wartość projektu to 
prawie 44 mln zł. 

- Cieszę się, że Łomża korzy-
sta projektu adresowanego tylko 
do ośrodków subregionalnych. 

To niezwykle cenna inicjatywa 
na rzecz rozwoju usług miejskich 
przy zapewnieniu poszanowania 
ekologii - podkreśla wicemarsza-
łek Marek Olbryś.

Z satysfakcją decyzje zarządu wo-
jewództwa przyjęły władze Łomży. 

- Celem projektu jest polep-
szenie jakości życia mieszkań-
ców poprzez ograniczenie emisji 
gazów cieplarnianych i pyłów do 
atmosfery przez autobusy i sa-
mochody osobowe, rozwój trans-
portu publicznego niskoemisyj-
nego i  niezmotoryzowanego np. 
rowerów, w tym elektrycznych, 
poprawa dostępności, mobilno-
ści i elektromobilności oraz bez-
pieczeństwa w ruchu drogowym 
– informuje prezydent Mariusz 
Chrzanowski.

Zastępca prezydenta Andrzej 
Garlicki wyjaśnia, że projekt do-
tyczy m.in. zakupu 11 autobusów 
zasilanych gazem ziemnym CNG 
oraz dwóch autobusów elek-
trycznych, wykonaniu instalacji 
do dystrybucji energii elektrycz-
nej na bazie MPK, budowie sys-
temu roweru publicznego składa-
jącego się z 15 stacji wypożyczeń, 
100 sztuk rowerów tradycyjnych 
i 30 elektrycznych. 

– Znajdują się w nim też 
środki w kwocie 9 mln zł, które 
będą stanowiły refundację czę-
ści kosztów poniesionych na 
budowę Miejskiego Centrum 
Przesiadkowo - Komunikacyj-
nego – przekazuje zastępca pre-
zydenta Andrzej Garlicki. Do-
daje, że projekt obejmuje także 
wyposażenie dróg w infrastruk-
turę służącą obsłudze transpor-
tu publicznego, taką jak zatoki 
i zjazdy oraz infrastrukturę po-
prawiającą bezpieczeństwo pa-
sażerów w postaci przystanków 
i wysepek. Przewiduje również 
działania informacyjne i eduka-
cyjne promujące wśród miesz-
kańców regionu niskoemisyjny 
transport publiczny.

- Dziękuję marszałkowi Artu-
rowi Kosickiemu i całemu zarzą-
dowi województwa podlaskiego 
za dostrzeganie potrzeb Łomży 
i wsparcie zgłaszanych przez nas 
projektów. Dzięki temu możemy 

cały czas zmieniać nasze miasto, 
by było jak najbardziej przyjazne 
mieszkańcom, a w tym konkret-
nym przypadku również środo-
wisku naturalnemu, w którym 
żyjemy – podkreśla prezydent 
Mariusz Chrzanowski.

Jak informuje portal Wro-
ta Podlasia, nowoczesny sys-
tem zrównoważonej mobilności 
miejskiej to projekt zgłoszony 
w ramach konkursu na strategie 
niskoemisyjne z wyłączeniem 
BOF (Białostockiego Obszaru 
Funkcjonalnego) i będzie finan-
sowany z Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa 
Podlaskiego (RPOWP) na lata 
2014-2020.

Jak podkreślił marszałek Ar-
tur Kosicki, władzom wojewódz-
twa szczególnie zależy na ekolo-
gicznym transporcie, ponieważ 
region znajduje się na obszarze 
Zielonych Płuc Polski.

- Zarząd województwa dokła-
da wszelkich starań, by również 
mieszkańcy mniejszych miast 
mogli korzystać z nowoczesnego 
i przyjaznego środowisku trans-
portu – powiedział marszałek.

Wizna. Chwała bohaterom Polskiego Września

Ogromy sukces Łomży.  
Prawie 30 mln zł trafi do naszego miasta

W uroczystych obchodach 81. rocznicy walk, które przeszły do historii jako "polskie Termopile" udział wzięli m.in. od lewej 
Piotr Modzelewski, Lech Antoni Kołakowski i Marek Olbryś



Medale "Zasłużony Kulturze Gloria 
Artis" otrzymali Jacek Szymański oraz 
Dariusz Wójcik, artyści i organizatorzy 
wydarzeń muzycznych. Wniosek do 
ministra kultury o uhonorowanie obu 
podpisali Artur Kosicki, Marszałek 
i Marek Olbryś, Wicemarszałek Woje-
wództwa Podlaskiego.   

"Pan Jacek Szymański jest 
twórcą i dyrektorem artystycz-
nym Międzynarodowego Fe-
stiwalu „Muzyczne Dni Droz-
dowo-Łomża”, który od 27 lat 
odbywa się na Ziemi Łomżyń-
skiej i malowniczym Podlasiu.  
Zarząd Województwa Podla-
skiego jest współorganizatorem 
festiwalu i od wielu wspiera go 
finansowo" - napisali w uzasad-
nieniu. Podobne słowa dotyczy-
ły we wniosku również Dariusza 
Wójcika, który od pierwszej edy-
cji Muzycznych Dni jest filarem 
tego wydarzenia jako wykonawca 
i współorganizator. 

Uroczystość nie odbyła się 
jednak w Białymstoku czy Łom-
ży, a w Gdańsku, bo łomżyniak 

Jacek Szymański i pochodzący ze 
Świdnicy na Dolnym Śląsku Da-
riusz Wójcik właśnie z Wybrze-
żem związali swoje artystyczne 
kariery. 

Powodów do uhonorowania 
obaj dostarczyli aż nadto: role 
operowe, operetkowe i musicalo-
we, koncerty i recitale w repertu-
arze klasycznym i współczesnym, 
płyty, Teatr Otwarty znany na 
Pomorzu z interesujących propo-
zycji muzycznych czy tradycyjny 
Festiwal Kalejdoskop Form Mu-
zycznych w Sopocie, a w dodatku 
jubileusze pracy artystycznej.        

- Chcieliśmy świętować 
w czasie festiwalu Muzyczne Dni, 
ale w warunkach pandemii wiele 
planów musiało zostać skorygo-

wanych. Dlatego spotkaliśmy się 
we wspaniałych wnętrzach Dwo-
ru Artusa na gdańskiej Starów-
ce. Medale wręczył nam Tomasz 
Gieszcz przedstawiciel wojewo-
dy pomorskiego Dariusza Dre-
licha, a ja zacząłem od podzię-
kowań dla marszałków Artura 
Kosickiego i Marka Olbrysia, 
któremu jesteśmy szczególnie 
wdzięczni jako reprezentantowi 
Ziemi Łomżyńskiej - opowiada 
Jacek Szymański.

Jak dodaje, wręczenie meda-
li "Gloria Artis" było spodziewa-
nym  przez niego i Dariusza Wój-
cika elementem wydarzenia, ale 
nie zabrakło też niespodzianek. 
Pierwszą z nich była specjalna 
nagroda prezydenta Gdańska na 

35-lecie pracy artystycznej wrę-
czona przez Aleksandrę Dulkie-
wicz. Kolejne zaskoczenie dla 
Jacka Szymańskiego przygoto-
wali Wojciech Dąbrowski, pre-
zes Fundacji Retro i organizator 
Ogólnopolskiego Festiwalu Pio-
senki Retro oraz Michał Fogg, 
prawnuk ikony polskiej piosenki, 
Mieczysława Fogga.

- Był to list gratulacyjny i na-
groda "Złotego Liścia Retro". Da-
riusz Wójcik, który wcześniej 
wprowadził do swojego repertu-
aru dawne piosenki już taki Liść 
ma - wyjaśnił.                

Do Dariusza Wójcika nato-
miast list gratulacyjny z okazji 
jubileuszu pracy artystycznej, 
odczytany w Dworze Artusa, 

skierował natomiast wicemarsza-
łek Marek Olbryś. 

"W imieniu własnym oraz 
całego Zarządu Województwa 
Podlaskiego, składam Panu naj-
serdeczniejsze gratulacje z okazji 
wspaniałego Jubileuszu 35-lecia 
pracy artystycznej. Szczególnie 
dziękuję Panu za ogromny wkład 
w rozwój kulturalny Ziemi Łom-
żyńskiej wyrażający się współ-
tworzeniem Międzynarodowego 
Festiwalu „Muzyczne Dni Droz-
dowo-Łomża”, będącego jednym 
z najważniejszych wydarzeń arty-
stycznych w Polsce. Cieszę się, że 
Pana życie jest wspaniałym przy-
kładem spełnienia się Pańskiej 
artystycznej pasji" - napisał Ma-
rek Olbryś.

Adresat przyjął te słowa ze 
wzruszeniem.

- Łezka mi się w oku zakręciła. 
Kocham Łomżę i całe wojewódz-
two podlaskie - przyznał Dariusz 
Wójcik, który już w tych dniach 
rozpoczął jako dyrektor arty-
styczny Festiwal Kalejdoskop 
Form Różnych w Sopocie.    

Zwieńczeniem uroczystości 
w Dworze Artusa stał się koncert 
jego piosenek z wydanego na pły-
cie programu "Zimny drań" z bar-
dzo i mniej znanymi piosenkami 
lat 20. i 30. minionego wieku.       

Medal „Zasłużony Kulturze 
Gloria Artis” nadawany jest oso-
bom szczególnie wyróżniającym 
się w dziedzinie twórczości arty-
stycznej, działalności kulturalnej 
lub ochronie kultury i dziedzic-
twa narodowego na mocy art. 
7 ustawy z dnia 25 października 
1991 roku o organizowaniu i pro-
wadzeniu działalności kultural-
nej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 
oraz z 2019 r. poz. 115) przez mi-
nistra właściwego do spraw kul-
tury i ochrony dziedzictwa naro-
dowego.
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Tablica, która przypomni  
i utrwali tamten czas 

17 września, o godzinie  14:00 na budynku Hali Targowej przy uli-
cy gen. Władysława Sikorskiego 227 w Łomży zostanie odsłonięta ta-
blica upamiętniająca wywózki na Sybir. 

- Jest to miejsce szczególne, gdyż właśnie z tego miejsca na Sybe-
rię wywożeni byli mieszkańcy Łomży i ziemi łomżyńskiej. Już od lat 
Związek Sybiraków w szczególny sposób chciał upamiętnić to miej-
sce. Inicjatywę tę podjęliśmy wspólnie z Instytutem Pamięci Narodo-
wej. Będzie to piękna tablica, która przypomni i utrwali tamten czas- 
wyjaśnia Mariusz Chrzanowski, prezydent Łomży. 

Po odsłonięciu tablicy wyruszy Pochód Pamięci do kościoła p.w. 
Miłosierdzia Bożego. O 15- tej w Godzinę Miłosierdzia odprawiona 
zostanie msza święta w intencji Zesłańców Sybiru. 

Po modlitwie uczestnicy patriotycznej uroczystości złożą kwiaty 
i zapalą znicze przy Pomniku Katyńskim. 

Gloria Artis dla artystów,  
którzy kochają śpiewać w Łomży

Jacek 
Szymański

Dariusz 
Wójcik
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Autobusy dalekobieżne korzystają już 
z nowego dworca w Łomży. Przy ulicy 
Dworcowej do użytku oddane zosta-
ło Miejskie Centrum Przesiadkowo 
– Komunikacyjne, którego budowa 
rozpoczęła się przed dwoma laty. Na 
terenie o powierzchni prawie trzech 
tysięcy metrów kwadratowych wy-
konane zostały stanowiska dla auto-
busów dalekobieżnych, komunikacji 
o zasięgu lokalnym, szklane zadasze-
nie dworca oraz poczekalnia. Koszt 
inwestycji to 15 mln złotych. 

- Pamiętamy jak jeszcze nie-
dawno wyglądał dworzec au-
tobusowy w naszym mieście. 
Jeszcze w poprzedniej kadencji 
podjęliśmy decyzję aby to zmie-
nić. Dzięki podzieleniu inwe-
stycji na etapy oraz wsparciu sa-
morządu województwa, w tym 
osobiście marszałka Artura Ko-
sickiego i dotacji w wysokości 9 
milionów złotych, dworzec udało 
się zbudować i oddać do użytku. 
Nowy dworzec to część projektu 
poprawy systemu komunikacyj-
nego w naszym mieście - tłuma-
czy Mariusz Chrzanowski prezy-
dent Łomży.

Nowy dworzec z miłym za-
skoczeniem przyjęli pasażerowie.

- Bardzo ładny dworzec . 
Dobrze że jest zadaszenie. W ra-
zie deszczu człowiek nie zmok-
nie. Wybieram się na grzyby 
i właśnie znalazłem dobre po-
łączenie do Miastkowa – mówi 

z entuzjazmem Zdzisław Pisar-
ski z Łomży.

Dworzec podoba się także 
osobom przebywającym w Łom-
ży przejazdem.

- Przyjechałem z Piekar Ślą-
skich w odwiedziny do kolegi, 
z którym byłem w wojsku. Podo-
ba mi się dworzec, choć przydał-
by się tutaj bankomat.  W pobliżu 
jest przecież hala targowa - wyja-
śnia Jan Parzych z Piekar Śląskich.

Z kolei Urszula Łasiewicka 
wróciła właśnie z Grecji.

- Na dworcu jest czysto i prze-
stronnie. Po dłuższej nieobecno-
ści w kraju taki dworzec to dla 
mnie miła niespodzianka.

Pierwsze roboty związane 
z budową Miejskiego Centrum 
Przesiadkowo – Komunikacyj-
nego w rejonie ulic Dworco-
wej, Sikorskiego i Al. Legionów 
w Łomży rozpoczęły się w poło-
wie sierpnia 2018 roku. Niespeł-
na rok później, 1 czerwca 2019 
r. dworzec został tymczasowo 
przeniesiony na parking wybu-
dowany przez MPGKiM wzdłuż 
torów kolejowych na końcu ulicy 
Dworcowej.

Nowo powstałe Miejskie 
Centrum Przesiadkowo – Komu-
nikacyjne zajmuje powierzchnię 
około 3 tys. m. Tworzy je węzeł 
przesiadkowo – komunikacyjny 

ze stanowiskami dla autobusów 
dalekobieżnych, stanowiskami 
dla komunikacji o zasięgu lo-
kalnym oraz szklane zadasze-
nie dworca o konstrukcji stalo-
wej. W ławkach przy peronach 
umieszczono ładowarki USB 
i gniazda 220 V. Na terenie dwor-
ca powstał parterowy budynek 
o konstrukcji stalowej z pocze-
kalnią, kasami biletowymi i dys-
pozytornią. W ramach inwestycji 
powstała również droga o szero-
kości 6 metrów, biegnąca wzdłuż 
Hali Targowej, łącząca ul. Dwor-
cową z ul. Sikorskiego. Wykona-
no także podniesienie poziomu 
ciągów komunikacyjnych przy 

pawilonach handlowych oraz 
wymieniono ich nawierzchnię.

Zgodnie z przewidywaniami 
pierwszy dzień funkcjonowania 
dworca był zaskoczeniem, także 
dla kierowców autobusów. Nie-
którzy z "rozpędu" wjeżdżali na 
parking gdzie poprzednio znaj-
dował się tymczasowy dworzec. 
Aby ułatwić poruszanie się w no-
wej części Łomży, do kierowa-
nia ruchem wyznaczeni zostali 
pracownicy Miejskiego Przed-
siębiorstwa Gospodarki Komu-
nalnej i Mieszkaniowej. Dzięki 
pracy miejskich ogrodników za-
kwitły także kwiaty w donicach 
ustawionych przy dworcowej po-
czekalni. 

- W związku z przeniesieniem 
komunikacji z tymczasowego 
dworca na Miejskie Centrum 
Przesiadkowo – Komunikacyj-
ne proszę kierowców, podróż-
nych oraz kupców z pobliskiego 
targowiska o zachowanie ostroż-
ności i zwrócenie uwagi na obo-
wiązującą organizację ruchu, by-
śmy wszyscy mogli bezpiecznie 
korzystać z obiektu na miarę XXI 
wieku – apeluje zastępca prezy-
denta Łomży Andrzej Garlicki 
podkreślając, że pierwszy tydzień 
będzie miał formę testową, po-
zwalającą na rozwiązanie nie-
przewidzianych dylematów, któ-
re w takich sytuacjach mogą się 
pojawić.

Autobusy dalekobieżne wracają na dworzec

Na terenie nowego dworca autobusowego w Łomży, 
o powierzchni 3 tysięcy m kw., znalazły się zadaszone 

przystanki, poczekalnia oraz drogi dojazdowe

Służył temu np. kult boha-
terów powstania styczniowe-
go, powstań śląskich, powstania 
wielkopolskiego, wojny polsko - 
bolszewickiej.       

- Wbrew opiniom nie jeste-
śmy krajem, w którym czci się 
tylko przegrane. Na przykład 
Izrael buduje swoją tożsamość na 
pamięci Holocaustu, a to z pew-
nością nie było zwycięstwo. Po-
lacy, podobnie jak Irlandczycy, 
Węgrzy czy Grecy, potrafią czcić 
bohaterstwo, także w aspekcie 
porażek - mówił kapłan.     

Za kolejny filar, za profeso-
rem Witoldem Kieżuniem, uznał 
wspólnotę, która za sprawą szko-
leń wojskowych łączyła ludzi róż-
nych sfer społecznych, zamożno-
ści, wykształcenia, regionów. Inne 
fundamenty tożsamości "Kolum-
bów" to także dążenie do rozwoju, 
wiara i religijność (- Nawet w woj-
sku tworzonym w Sielcach nad 
Oka musieli być kapelani - mówił 
ksiądz Dariusz Tułowiecki), dys-
cyplina rozumiana jako przyję-
cie w życiu pewnych ram i zasad, 

a także poczucie wolności czy sza-
cunek wobec kobiet, honor, ry-
cerskość, służba w sensie poczucia 
odpowiedzialności związanego ze 
sprawowaniem władzy.

Do refleksji księdza Dariusza 
Tułowieckiego o budowaniu toż-
samości w młodych pokoleniach 
nawiązał w swoim wystąpieniu 
wicemarszałek Marek Olbryś                  

- Widzę tu wielką rolę przede 
wszystkim rodziny, edukacji i ru-
chu harcerskiego.  Już od ponad 
pół wieku ZHP w Łomży, obec-
nie pod wodzą komendanta Wie-
sława Domańskiego, organizuje 
rajd Szlakiem Pamięci Września 
1939. Na sztandarach powtarzają 
się słowa "Bóg Honor Ojczyzna", 
u harcerzy ta triada na lilijkach to 
"Ojczyzna Nauka Cnota". Z tych 
wartości oraz z patriotyzmu wiel-
kich wyzwań , a także dnia co-
dziennego wyrasta - jestem prze-
konany - pokolenie nie mniej 
oddane Polsce, niż "Kolumbo-
wie" - stwierdził Marek Olbryś. 

Po mszy pod pomnikiem 
SGO "Narew" zgromadzili się 

uczestnicy uroczystości. Wójt 
Wizny Mariusz Soliwoda przy-
pomniał słowa niezłomnego 
obrońcy "odcinka Wizna" o walce 
do ostatniego naboju i ostatniego 
tchu. Potem powitał m. in. Jana 
Józefa Kasprzyka, szefa Urzędu 
do spraw Kombatantów i Osób 
Represjonowanych, posła Le-
cha Antoniego Kołakowskiego, 
wicemarszałka Marka Olbrysia 
i radnego Sejmiku Piotra Modze-
lewskiego, starostę łomżyńskie-
go Lecha Marka Szabłowskiego, 
kombatantów, samorządowców, 
harcerzy, reprezentantów służb 
mundurowych, mieszkańców.     

- W życiu są rzeczy ważniej-
sze niż samo życie. Są wartości 
za które warto i czasem należy 
oddać również życie – podkreślił 
minister Jan Józef Kasprzyk, snu-
jąc refleksje o polskiej odwadze 
i trwaniu po stronie wartości. 

O wojnie i heroizmie mówi-
li także poseł Lech Antoni Ko-
łakowski, starosta Lech Marek 
Szabłowski, harcmistrz Wiesław 
Domański. Z wojskową asystą 

żołnierzy 18. Pułku Logistycz-
nego z Łomży uczestnicy zło-
żyli kwiaty pod pomnikiem. 
Wicemarszałek Marek Olbryś 
zrobił to także w Strękowej Gó-
rze, w miejscu, gdzie walczyli 
i ginęli major Władysław Raginis, 
kapitan Stanisław Brykalski i ich 
żołnierze. Odbył się też apel po-
ległych, a szczególne wzruszenie 
wzbudził występ liczącego 99 lat 
(urodziny miał 2 sierpnia) Tade-
usza Grabowskiego z Wizny, któ-
ry wykonał kilka pieśni własnego 
autorstwa. 

Artystyczną oprawę uroczy-
stości zapewniła orkiestra dęta 
i mażoretki z Wasilkowa.

*  *  *         
Dodatkowym wydarzeniem 

tego "dnia z historią" w Wiżnie  
stało się  odsłonięcie nowego 
muralu. Z inicjatywy Stowarzy-
szenia Wizna 1939 Rafała Rosko-
wiński stworzył na budynku go-
spodarskim przy drodze Łomża 
- Białystok przejmujący obraz eg-
zekucji żydowskiego mieszkańca 
Wizny, której dokonuje esesman.  

- Zbrodni na Żydach Niem-
cy dokonali pod koniec czerwca 
1941 roku. W jednym przypadku 
było to rozstrzelanie kilkunastu 
osób na obrzeżach miejscowości, 
w drugim - kilkudziesięciu człon-
ków tej społeczności zapędzo-
no do budynku kuźni w centrum 
i wrzucono tam granaty. Te wyda-
rzenia upamiętniamy, bo niedaw-
no nasze Stowarzyszenie Wizna 
1939 przeprowadziło badania te-
renowe i odkryliśmy dowody  
w postaci m. in. łusek do broni 
produkowanych specjalnie dla SS  
- Dariusz Szymanowski, prezes 
Stowarzyszenia Wizna 1339       

To w niewielkiej (choć ma-
jącej bogate dzieje) Wiźnie już  
9. mural nawiązujący do histo-
rii. Ze ścian domówi i budyn-
ków gospodarskich spoglądają 
na przechodniów m. in. kapitan 
Władysław Raginis (mural z jego 
wizerunkiem znajduje się zaled-
wie kilkadziesiąt metrów od naj-
nowszego) i inni żołnierze wrze-
śnia 1939 roku, ofiary wywózek 
na Sybir, "żołnierze niezłomni" .      

Wizna. Chwała bohaterom Polskiego Września
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Zastępca prezydenta Łomży Andrzej 
Stypułkowski i radny Artur Nadolny 
spotkali się w Białymstoku z woje-
wodą podlaskim Bohdanem Pasz-
kowskim i wicewojewodą Marcinem 
Sekścińskim oraz wicemarszałkiem 
województwa podlaskiego Markiem 
Olbysiem i Markiem Malinowskim 
odpowiedzialnym z ramienia Zarządu 
Województwa Podlaskiego za sprawy 
związane ze służbą zdrowia. Tema-
tem spotkań była kwestia dalszego 
funkcjonowania Szpitala Wojewódz-
kiego w Łomży w okresie trwającej 
pandemii SARS-CoV-2.

Zastępca prezydenta Andrzej 
Stypułkowski, który jest jedno-
cześnie przewodniczącym prezy-
dium "zespołu do spraw trwałego 
przywrócenia pierwotnej funk-
cji Szpitala Wojewódzkiego im. 
Kardynała Stefana Wyszyńskie-
go w Łomży" jest zadowolony 
z przebiegu tych spotkań, gdyż 
w ostatnim czasie pojawiły się 
niepokojące informacje o możli-
wości przywrócenia jednoimien-
ności łomżyńskiego szpitala.

- Zarówno ze strony wojewo-
dy, jak i marszałka otrzymaliśmy 
zapewnienie, że takiego tematu 
nie ma, a rozwiązania opracowy-
wane na szczeblu rządowym nie 
przewidują tego typu działań. Po-
nadto poinformowano nas, że zo-
staną podjęte próby całkowitego 
przywrócenia wszystkich oddzia-
łów szpitala na potrzeby miesz-
kańców miasta i regionu – infor-
muje Andrzej Stypułkowski.

Radny Artur Nadolny, będący 
członkiem prezydium "zespołu 
do spraw trwałego przywrócenia 
pierwotnej funkcji Szpitala Wo-
jewódzkiego im. Kardynała Ste-
fana Wyszyńskiego w Łomży", 
podkreśla, że na obu spotkaniach 
padło wiele deklaracji pozwalają-

cych wierzyć w powrót szpitala 
do normalnego funkcjonowania. 

- Mam nadzieje, że to o czym 
rozmawialiśmy odnośnie przy-
wrócenia wszystkich oddziałów 
nie było tylko czystą dyplomacją, 
a znajdzie potwierdzenie w rze-
czywistości – podkreśla Artur 
Nadolny.

Szpital Wojewódzki w Łomży 
jest instytucją prowadzoną przez 
Marszałka Województwa Podla-
skiego. W połowie marca, decy-
zją Ministerstwa Zdrowia, został 
przekształcony w jednoimienny 
szpital zakaźny, co spotkało się 
m.in. z protestami mieszkańców 
i władz Łomży. O pewnego cza-
su jego poszczególne oddziały są 
ponownie uruchamiane dla pa-
cjentów bez koronawirusa.

Badanie na obecność przeciwciał dla 
koronawirusa SARS-CoV-2

W Szpitalu Wojewódzkim 
w Łomży można wykonać ko-

mercyjne badanie na obecność 
przeciwciał dla koronawirusa 
SARS-CoV-2 w klasie Ig G.

Materiał (krew) jest pobie-
rany w Zakładzie Diagnosty-
ki Laboratoryjnej (ZDL) szpi-
tala   Wojewódzkiego w Łomży 
i przekazywany do Regional-
nego Centrum Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa w Białymsto-
ku. Wynik można otrzymać na 
następny dzień w ZDL lub on-li-
ne. Cena badania to 150 zł.

Dlaczego warto oznaczyć przeciwciała 
Ig G skierowane przeciwko SARS-CoV-2

Przeciwciała to jedne z naj-
ważniejszych białek układu od-
pornościowego, pełniące trzy 
kluczowe funkcje:

1. Neutralizacja obcych an-
tygenów poprzez bezpośrednie 
wiązanie

2. Modyfikacja antygenów 
tak, aby mogły być łatwiej wchło-
nięte przez fagocyty

3. Wyzwalanie uwalniania 
substancji chemicznych w celu 
ułatwienia niszczenia antyge-
nów

Serologiczne testy do dia-
gnostyki COVID-19 wykrywają 
w badanej próbce specyficzne prze-
ciwciała skierowane przeciwko no-
wemu koronawirusowi. Testy te nie 
służą zatem do bezpośredniego wy-
krywania wirusa, ale do potwier-
dzenia kontaktu z nim, czyli wy-
krycia specyficznych przeciwciał 
anty-SARS-CoV-2 w badanej prób-
ce. Pozytywny wynik dowodzi kon-
taktu pacjenta z wirusem.

Próbkę do badania stanowi 
surowica lub osocze. Stosowa-
na metoda pozwala na otrzyma-
nie wyniku ilościowego poziomu 
przeciwciał IgG.

Kiedy wykonać test serologiczny?
Przeciwciała specyficzne 

dla koronawirusa SARS-CoV-2 
w klasie IgG są wykrywalne we 

krwi osoby chorej około 10 dnia 
od czasu wystąpienia pierwszych 
objawów klinicznych, natomiast 
detekcja przeciwciał w klasie Ig 
A jest możliwa zwykle nawet kil-
ka dni wcześniej.

Przeciwciała Ig G utrzymują 
się przez dłuższy czas na wyso-
kim poziomie, co może sugero-
wać iż pełnią one rolę ochronną.

Sytuacja epidemiologiczna w regionie 
Jeśli chodzi o województwo 

podlaskie, jak wynika z rapor-
tu Podlaskiego Urzędu Woje-
wódzkiego od 21 marca, do mo-
mentu wydawania 576 numeru 
Tygodnika Narew w wojewódz-
twie podlaskim zanotowano 
1471 zachorowań. 1114 osób 
pokonało zagrożenie i uznawa-
nych jest za tzw. ozdrowieńców. 
Liczba osób, które przebywają 
w szpitalu z podejrzeniem zaka-
żenia to 72, zaś 2179 osób znaj-
duje się w kwarantannie. Liczba 
przebadanych próbek wynosi 
75 497. 

Jeśli chodzi o powiat łom-
żyński, od momentu wybuchu 
pandemii do 14 września, odno-
towano 164 zakażeń koronawiru-
sem, z czego 155 osób pokonało 
już chorobę. Natomiast 60 osób 
z regionu poddanych jest rygoro-
wi izolacji. 29 z nich to mieszkań-
cy Łomży, natomiast 31 to miesz-
kańcy powiatu łomżyńskiego. 
Niestety od ostatniego wydania 
Tygodnika Narew wzrosła tak-
że liczba zgonów. W wojewódz-
twie podlaskim odnotowano ich 
33. Wśród osób, które w ostat-
nim tygodniu poniosły śmierć 
jest 69-letni mieszkaniec powia-
tu łomżyńskiego, był hospitalizo-
wany w Białymstoku, miał choro-
by współistniejące.

Stan epidemii. Szpital w Łomży nie będzie 
ponownie jednoimienny
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Mazur Mieczysław 
– artysta plastyk, witrażysta. 
Urodził się 4 września 1940 roku 
w Źrebcach koło Szczebrzeszy-
na. Ukończył Państwowe Liceum 
Sztuk Plastycznych w Zamościu. 
Studiował malarstwo w pracowni 
Aleksandra Kobzdeja na Akade-
mii Sztuk Pięknych w Warszawie, 
gdzie w 1965 r. otrzymał dyplom 
i tytuł magistra sztuki.  W tym 
samym roku został przyjęty do 
ZPAP (do Związku Polskich Ar-
tystów Plastyków). W latach 
1967-73 pracował jako nauczy-
ciel plastyki i historii. Po reorga-
nizacji administracyjnej zamiesz-
kał w Łomży i podjął pracę na 
stanowisku plastyka wojewódz-
kiego, a następnie wizytatora wy-
chowania plastycznego. W 1979 
roku zrezygnował z pracy eta-
towej na rzecz twórczości pla-
stycznej, działalności związkowej 
i społecznej. Po zniesieniu stanu 
wojennego zaangażował się w re-
aktywowanie ZPAP. W 1999 r. 
został prezesem okręgu ZPAP.  
Pracownia witraży, którą stwo-
rzył Mieczysław Mazur ozdobi-
ła wiele obiektów użyteczności 
publicznej, domów prywatnych, 
a przede wszystkim świątyń. 
O pracy twórczej, dystansie, za-
równo tym, który udało się poko-
nać, jak i tym do własnej osoby 
oraz samotności długodystansow-
ca z mistrzem Mieczysławem Ma-
zurem rozmawia Marlena Siok.

Marlena Siok: - Czym według mistrza 
jest witraż?

Mieczysław Mazur: - Dla 
mnie witraż to obraz szkłem ma-
lowany. Generalnie w kościele 
jest to tzw. „Libra Pauperum” czy-
li forma przekazywania wartości 
religijnych za pomocą obrazów 
w czasach niepiśmiennych i nie-
czytelnych. W kościele witraż ma 
szczególną rolę. Nie tylko chroni 
przed złą aurą, ale także poucza. 
Służy wiernym do poznawania 
wartości chrześcijańskich. Dla 
mnie osobiście witraż stał się ol-
brzymią przygodą i żałuje, że nie 
zająłem się tą dziedziną sztuki 
tuż po akademii. Ta przygoda za-
brała mi 30 lat dorosłego życia. 
A dlaczego zająłem się witrażem 
kościelnym? Wszystko za sprawą 
wielkiego rozwoju budownictwa 
sakralnego, który otworzył nowy 
rynek dla artysty. Pociąga to za 
sobą olbrzymią specjalizację. Wi-
traż generalnie obejmuje wszyst-
kie dziedziny sztuki, zarówno 
grafikę, malarstwo, jak również 
rzemiosło. Jego tworzenie roz-
poczyna się od projektu. Następ-
nie trzeba pokroić szkło, a póź-
niej oprawić w ołów. Witrażem 
przede wszystkim należy coś po-

wiedzieć. Rzemiosło bez talentu 
pozostaje tylko rzemiosłem. 
M.S: - A pierwsze próby zmierzenia się 
z zagadnieniem kompozycji witraża? 

M.M: - Zawsze pierwsze pró-
by są trudne, a my w tej dziedzi-
nie byliśmy zupełnie homo no-
vus. Posiadaliśmy tylko nieco 
teorii i przemyśleń. A przecież 
jest cała masa zagadnień, które 
trzeba brać pod uwagę. Pierwsze 
tematy, które dostaliśmy to były 
tajemnice różańca w Kościele św. 
Brunona z Kwerfurtu w Łom-
ży. Kolega Osicki zrobił projekt 
okna pt. „Anioł Pański”, co trze-
ba przyznać jest dosyć abstrak-
cyjne. Sięgnęliśmy wówczas do 
Tetmajera, gdzie wyczytaliśmy 
m.in., że: „Na Anioł Pański biją 
dzwony”. Henio zaprojektował 
na pół abstrakcyjny witraż, tak 
by było jak najmniej podma-
lówek, bo nie mieliśmy jeszcze 
farb. Oszczędnie, ale trzeba było 
się czymś wykazać, że jesteśmy 
zdolni zrobić witraż. Ostatecz-
nie dobrze nam poszło i zaczęli-
śmy realizować zasadnicze okna. 
To były potężne trójkąty i są do 
dziś. Trójkąt o podstawie 14,5 
metrów i ramionach o długości 
7 metrów. Wyzwaniem był już 
sam nietypowy ich format. Poza 
tym struktura okna, którą zasta-
liśmy była koszmarna. Na szczę-
ście dało się to poprawić. Do tego 
witraż św. Brunona z Kwerfurtu, 
patrona parafii, który do tej pory 
był takim abstrakcyjnym, mało 
znanym świętym. W związku 
z tym trzeba było szukać źródeł 
i je studiować. Było nas trzech. 
Wszyscy przystąpiliśmy do kon-
kursu. każdy chciał zaistnieć. 
Zrobiliśmy po kryjomu te „pro-

jekta”, i zanieśliśmy do kościoła. 
Decyzja należała do wiernych. 
Wygrałem. Chwalebne o tyle, że 
to ja, ale z drugiej strony wiązało 
się to z tym, iż trzeba było te 45 
metrów kwadratowych, w skali 
1:1, namalować. W tym projek-
cie założyłem, że wykonam wi-
traż w formie przekroju świątyni 
romańskiej. Wydawało mi się, że 
tylko w ten sposób będę w stanie 
wszystko zagospodarować. 
M. S:- Czy dziś, poświęcenie się witra-
żownictwu uważa mistrz za słuszną 
decyzję? Czy nie żałuje mistrz tego 
wyboru?

M. M:- Nie wiem czy to siła 
woli, ale podporządkowałem 
wszystko temu zagadnieniu. Bar-
dzo mnie to wzbogaciło inte-
lektualnie. Zacząłem dogłębnie 
studiować Stary i Nowy Testa-
mentu i w ogóle sztukę sakralną. 
Najważniejsze z czym się zetkną-
łem to to, że kolor i kompozycja 
ma niesamowite znaczenie. Nie 
można sobie dowolnie tworzyć. 
Jest to dyscyplina, w której trze-
ba posługiwać się pewnymi za-
sadami. Są reguły, które określa-
ją ubiór postaci czy gesty. Przede 
wszystkim witraż robi się dla spo-
łeczności. Im jest bardziej wyro-
biona w myśleniu abstrakcyj-
nym, tym można sobie pozwolić 
na bardziej modernistyczne trak-
towanie okna. 
M.S: - A pierwsze próby zmierzenia 
się z kompozycją pełnowymiarowego 
klasycznego okna ściennego?

M.M: - Pojechaliśmy do Gra-
bowa, zastaliśmy tam już witra-
że, wykonane przez firmę z Kra-
kowa. Ksiądz Truskolaski już od 
początku miał koncepcję. Chciał 
witraże postaci, zapowiadających 

się na wyniesienie, na ołtarze, np. 
księdza Jerzego Popiełuszko, Mi-
chała Kozala czy Karolinę Kóz-
kę. Było przy tym sporo pracy. 
Założyłem koncepcję i zdążyłem 
zrobić te trzy projekty. Zostało 
jeszcze 6 okien poświęconych 
sanktuariom, do których piel-
grzymują wierni z Diecezji Łom-
żyńskiej. Niedługo potem zgłosił 
się ksiądz z Przytuł, czy nie zrobi-
libyśmy witraży w jego kościele. 
Tam były inne okna. Niby bliź-
niacze, ale konstrukcja nietypo-
wa. W każdym oknie była inna 
postać, ale coś je u dołu łączyło. 
Przykładowo kardynała Stefana 
Wyszyńskiego zestawiłem obok 
papieża Jana Pawła II. Połączy-
łem ich hołdem symbolizującym 
oddanie się władzy, czyli homa-
gium. Piękna scena, kiedy papież 
podnosi Wyszyńskiego. Tę scenę 
rozwinąłem. Przy kardynale da-
łem Stare Miasto z widokiem na 
Katedrę św. Jana w Warszawie, 
a z drugiej strony Watykan. 
M.S:- Do tego momentu realizacje, 
o których mistrz wspomina opierały 
się na mniej lub bardziej eksponowa-
nej zasadzie narracji. A kiedy pojawiły 
się pierwsze doświadczenia na polu 
abstrakcji w tej dziedzinie sztuki?

M.M:- Pojęcie abstrakcji 
jest trochę fałszywie pojmowa-
ne, gdyż abstrakcją też się mówi. 
Natomiast graficzne środki wyra-
zu w witrażu to kolor. Operowa-
nie kolorem jest trudniejsze niż 
przedstawianie figur, gdyż to wła-
śnie one prowadzą. A jeśli chodzi 
o myślenie abstrakcyjne i samą 
formę, to jest ona w tym przy-
padku podporządkowana światłu. 
Kolega ze Stanów Zjednoczonych 
współpracował z nami. W owych 

czasach to była jedyna możliwość 
zaopatrywania się w pigmenty 
do podmalówek czy narzędzia. 
Jednak kolega ten nie chciał brać 
od nas pieniędzy za dostarczane 
materiały. Pomyślał, że zamiast 
dawać dolary proboszczowi, zo-
stawi po sobie pamiątkę w po-
staci witraża. Rad nie rad ksiądz 
musiał się zgodzić. Ale zażyczył 
sobie, że chce abstrakcji, bo nie 
cierpi obrazków. A rzecz się dzia-
ła w Puchałach. Wymyślił, że chce 
wschód i zachód słońca. Zapyta-
łem w związku z tym, co ma na 
myśli? Odpowiedział mi, iż kto 
chodzi do kościoła ten wie, co to 
znaczy. Zacząłem wówczas zasta-
nawiać się i analizować. Pomyśla-
łem, że skoro wschód, to światło 
musi podążać od dołu ku górze. 
Posłużyłem się myślą, że to wzla-
tująca gołębica, czyli Duch Świę-
ty, który przechodzi przez Syna do 
Ojca, a więc Trójca Święta. Oczy-
wiście ten projekt zrobiłem i oka-
zało się, że był  to dobry projekt. 
Spodobał się. Zrobiliśmy to okno 
i od razu jeszcze jedno. Topo-
grafia świątyni jest taka, iż jedno 
okno jest na zachód, a drugie na 
wschód. Przypomniałem sobie, że 
kiedy byłem w kościele niezwykle 
tajemnicze wydały mi się kadzidła 
i kolory przy ołtarzu. A skoro była 
to kaplica Matki Boskiej, to trzeba 
było posłużyć się kolorystyką jej 
szat, różańcem i kwiatami. Tylko 
w tym przypadku na odwrót, bo 
przecież miał być to zachód słoń-
ca. Tym razem, to u góry domi-
nowała jasność, która przechodzi 
w ciemność. I tak stworzyłem ob-
raz Matki Boskiej stojącej niby na 
półksiężycu utkanym z kwiatów. 
Muszę przyznać, że były niemałe 
problemy z rozrysowaniem tego 
na kawałkach szkła, i z samym 
operowaniem kolorami szkła. 
Było to wielkie wyzwanie, ale je-
stem zadowolony.
M.S:- Który z wiraży w swojej historii 
uważa mistrz za najpiękniejszy, naj-
ciekawszy?

M.M:- Jeśli chodzi o docho-
dzenie do perfekcji technicznej 
to wydaje mi się, iż jest to witraż  
św. Cecylii w Kościele św. Bru-
nona w Łomży. Ponadto właśnie 
przy tworzeniu tego witrażu wy-
szedłem z układu geocentrycz-
nego i zastosowałem układ helio-
centryczny. 
M.S:- Wszystkie te dzieła sztuki po-
wstawały w pracowni witraży przy ul. 
Nowogrodzkiej w Łomży... 

M.M: - Generalnie było tak, 
że jak powstało województwo, 
to trzeba było zanęcić czymś ge-
niuszy np. literatów, plastyków 
czy muzyków. Literaci byli obda-
rowani działkami. Taką wsią lite-
racką miało być Drozdowo. Jeśli 

To przyszłość mnie oceni 
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chodzi o artystów plastyków najpierw ko-
ledze Henrykowi Osickiemu udało się wy-
walczyć jakiś pokoik przy ul. Krótkiej. To 
właśnie on mnie przygarnął, gdy trafiłem 
do Łomży. Później była konieczność, by-
śmy razem pracowali, chociażby przy tzw. 
izbach pamięci. Takie pracownie po prostu 
były potrzebne, bo nie zawsze te projekty 
można wykonywać w domu. Jeśli chodzi 
o moją pracownię, tak naprawdę nikt w nią 
nie wierzył, oprócz mnie… Przemyślałem 
sprawę i zastanowiłem się, kto byłby mi 
potrzebny i pomocny. I tak postanowiłem 
zwrócić się do Mieczysława Modzelew-
skiego, by pomógł mi w sprawach tech-
nicznych. Potrzebne były też kontakty, 
by zobaczyć jak takie pracownie wyglą-
dają u innych. Miałem kolegę z Torunia 
Andrzeja Szufarskiego, którego wujek był 
szefem toruńskich rzemieślników, a więc 
musiały tam być jakieś pracownie. Poje-
chaliśmy tam. Zaglądaliśmy wszędzie i po-
znawaliśmy tajniki. Wróciliśmy niezwykle 
bogaci w wiedzę. Poznaliśmy chociażby 
wymiary stołów czy dowiedzieliśmy się, 
jak topić ołów. Teraz wiadomo jak to się 
robi. Jest do tego piec elektryczny, skon-
struowany właśnie przez Modzelewskiego. 
A wtedy? Służył do tego piec kuchenny. 
I tam były fajerki, na które kładłem żeliwny 
baniak, topiłem ołów i odlewałem. A wy-
palanie? Uzyskaliśmy z jednej ze szkół 
piec ceramiczny, który miał bardzo 
małą mufe. Zaledwie 17 centy-
metrów szerokości. To ile można 
było poukładać szkiełek na tym 
szybrze? Nie mówiąc o tym, że 
trzeba było je najpierw zrobić. Na 
Łomżycy parafianin ks. Jankow-
skiego miał firmę odlewniczą. Przy 
spowiedzi, jako pokutę ksiądz zadał 
mu, żeby nam pomógł (śmiech). Oczy-
wiście trochę żartuję, ale nie mniej jednak 
prawdą jest, że te początkowe szybry były 
właśnie tam odlewane. Najłatwiej poszło 
z ufnalami. Z racji tego, że wówczas bar-
dzo dużo podkuwało się koni, to można 
było je bez problemu dostać w sklepie na 
kilogramy. Zdobywanie ołowiu też odby-
wało się na najróżniejsze sposoby. Cyna? 
To dzisiaj chyba łatwiej srebro kupić, niż 
wtedy cynę. W Białymstoku był wówczas 
taki sklep metali nieżelaznych. Trzeba było 
napisać podanie. A jak zobaczyli jeszcze, że 
to pracownia witraży to mówili, że dla ko-
ścioła i nie chcieli dać, ale pokątnie parę ki-
logramów tej cyny udało się zdobyć. Sko-
ro piec już był, to trzeba było zdobyć też 
rozprężarkę, by gdzieś te szybry studzić 
po wypaleniu. Ale jak długo na takim ma-
łym piecu można pociągnąć? Przydałby 
się większy. Znalazłem taki w Chodzieży. 
Jak już miałem większy piec to i inne szy-
bry by się przydały. Na rogu ulic Spółdziel-
czej i Al. Legionów był sklep żelazny, gdzie 
znalazłem te szybry. Ile tylko ich było tyle 
wykupiłem. I tak powoli stworzyłem god-
ne warunki do pracy. Ale zostaje jeszcze 
kwestia szkła witrażowniczego. Była huta, 
ale w Jaśle, a to spora wyprawa. Kiedy już 
się tam jechało, to trzeba było kupić mini-
mum 40 metrów szkła. Po mniejszą ilość 
nie było sensu się wyprawiać. Historia pra-
cowni to również dwa pożary. Przy pierw-
szym ucierpiały tylko obrazki to jeszcze 
nic, a przy drugim straty materialne w po-
staci różnych substancji. Ale na szczęście 

strasznie to wszystko nie ucierpiało. Ale 
wiadomo. Nie były to wydatki ani potrzeb-
ne, ani planowane. Nie mniej jednak taka 
była konieczność. 
M.S:- Dzisiaj wydaję się to wręcz nieprawdopo-
dobne, że zaczynając blisko 40 lat temu działal-
ność, żaden z was w zasadzie nie miał żadnego 
praktycznego doświadczenia w tej dziedzinie.

M.M:- To prawda. Niemal do wszyst-
kiego musieliśmy dochodzić sami.
M.S:- W jaki sposób i dzięki czemu udało się po-
dołać temu wyzwaniu?

M.M:- Samozaparcie. Tak bym to ujął. 
Jeszcze ważniejsze jest to, że nie można 
było przyznać się, że się nie umie. Nadra-
biało się miną, ale przede wszystkim noca-
mi i dniami ciężką pracą.
M.S:- Zgodzi się mistrz ze mną, że pracownia 
witraży, którą stworzył mistrz w 1983 roku, po-
przez działalność artystyczną na trwałe wpisała 
się w krajobraz kulturowy regionu północnego 
Mazowsza?

M.M:- Niewątpliwie. Wcześniej na 
wschód od Wisły nie było pracowni wi-
traży. Kraków, Warszawa, Gdańsk, Toruń, 
Poznań i owszem. Między innymi dlatego 
postawiłem na ten region. Potem w Cie-
chanowcu powstała pracownia. Ale to jest 
inna historia. Poza tym jej właściciel miał 
inna bazę wyjściową. Wcześniej miał za-

kład szklarski. Potem te pracow-
nie powstawały jak grzyby 

po deszczu. Kiedyś w Jaśle 
spotkaliśmy witrażowni-

ka z Torunia, u którego byliśmy na zwia-
dzie. Po latach zadzwonił do mnie, czy nie 
odkupiłbym od niego szkła. To już było 
dla mnie bolesne. W tym momencie po-
wiedziałem sobie, że już nie będę robić 
witraży. I tak pomału zerwały się wszyst-
kie kontakty. Ale zjawił się ksiądz Henryk 
Jankowski, jak pobudował, powiedzmy ka-
plicę cmentarną i doszedł do wniosku, że 
potrzebne są witraże. Pomyślałem wów-
czas, że o to, to wielkie koło się zamyka. 
Uważam, że te witraże są pewną klamrą. 
Przejawiają się tam wszystkie skumulowa-
ne doświadczenia, a do tego zmierzenie się 
z tematami zbliżającymi nas do kresu. Taką 
skarbnicą zawsze są tajemnice różańca. 
Dlatego pomyślałem, że skoro śmierć, to 
adekwatna będzie tajemnica bolesna. Ale 
skoro umarł, to w imię czego wierzy? Czy-
li tajemnica chwalebna, bo czeka go zmar-
twychwstanie. 
M.S:- Co mistrz czuł, gdy po raz pierwszy zoba-
czył Dolinę Narwi?

M.M:- Małżeństwo moje jest zupeł-
nie z innej parafii. Żona jest farmaceutką, 
a ja plastyk magister. W Korycinie siedzia-
łem u wójta w gabinecie i zeszło na temat, 
że chciałbym się przenieść z Sokółki, gdyż 
mieliśmy tam fatalne warunki mieszkanio-
we. Powiedział, że nie ma problemu. Stała 
apteka, gdzie na górze było mieszkanie. Po-
dwórko ogrodzone, garaż. Ale w Korycinie 
nie było żadnej perspektywy dla plastyka. 
I trafiłem do Suchowoli, na etat do szkół na 

wychowanie plastyczne. Ale musiałem do-
jeżdżać. Później w Dąbrowie Białostockiej. 
A jeśli chodzi o Łomżę, to żona wyczytała 
w gazecie, że w szpitalu poszukują magistra 
farmacji. Zgłosiła się, ale nic mi nie mówi-
ła. Po miesiącu przyznała mi się do tego, ale 
nie było odpowiedzi. Doradziłem, by za-
dzwoniła i zapytała. Dyrektor Rutkowski 
powiedział, że przecież oni na nas czekają. 
Nie wiedziałem, jak z Białegostoku doje-
chać do Łomży. Gdy poszedłem kupić bi-
let kierowca zapytał się czy chcę przez Wi-
znę, Zambrów czy przez Rutki. Wybrałem 
Rutki. W momencie, gdy jechaliśmy obec-
ną szosą Zambrów-Łomża zobaczyłem 
przełęcz, a po prawej wspaniały widok na 
Dolinę Narwi. Bardzo mi się to spodoba-
ło. Pomyślałem wówczas, że chciałbym tu 
mieszkać. Do Łomży trafiłem jako czwar-
ty plastyk. Znajomy zapytał mnie czy nie 
chciałbym być wizytatorem wychowania 
plastycznego. I nim zostałem. Nie mniej 
jednak w 1979 roku zrezygnowałem z pra-
cy etatowej na rzecz twórczości plastycz-
nej, działalności związkowej i społecznej.
M.S:- Niewiele brakowało, a poświęcił by się 
mistrz wyłącznie malarstwu...

M.M:- Nie wiem, jakby to było. W su-
mie w Łomży było nas malarzy trzynastu, 
ale wszyscy byli na etatach. Artysta, który 
„bzyczy” się na artystę, a trzyma się etatu, 
to wiadomo. Ja na szczęście utrzymywa-
łem się ze sztuki. To, że ten kierunek będzie 
dla mnie, wyklarowało się właściwie już 
w szkole podstawowej. Nawet ostatnio py-
tałem brata, czy pamięta mój portret dziad-
ka na drzwiach od stodoły. Okazuje się, że 
pamięta (śmiech). To była sensacja wśród 
chłopów… Bo podobno dziadek, ten na 
stodole, był do siebie podobny. Później 
Państwowe Liceum Sztuk Pięknych w Za-
mościu. Wstąpienie w jego szeregi ułatwia-
ły przetarte szlaki przez starszego kolegę. 
Dzięki jego pomocy pozdawałem egzami-
ny i dostałem się. Po maturze też nie było 
wiadomo co dalej. Albo akademia w Kra-
kowie, albo w Warszawie. Ja poszedłem 
do Warszawy i dostałem się tam. Gdybym 
miał określić swoją ścieżkę edukacji, to po-
wiedziałbym, że przypomina ona losy wiej-
skiego pastuszka, Janko Muzykanta.
M.S: - A dziś z perspektywy 80-lat, jak mistrz 
ocenia ten dystans, który udało się pokonać? 

M.M: - Jest taki film z 1962 roku - „Sa-
motność długodystansowca”, opowiada-
jący losy nastoletniego chłopaka, który 
zostaje wysłany do zakładu poprawczego 
za dokonanie rabunku. Nadzieją na lep-
sze życie stają się dla niego biegi długo-
dystansowe. W moim przypadku były to 
witraże. Pomyślałem sobie, że właściwie 
moje życie również stało się pewnego ro-
dzaju zamknięciem. Wszystko, cokolwiek 
się robiło, powstawało w samotności. To-
talna samotność. Dlatego adekwatne jest 
porównanie mnie do tego biegacza dłu-
godystansowego. W witrażu osiągnąłem 
tyle, na ile było mnie stać. Nie oznacza to, 
że osiągnąłem wszystko to, czego chciałem 
i oczekiwałem. Nie mniej jednak to przy-
szłość będzie mnie oceniała. Mam nadzie-
ję, że nie zabraknie jednostek twórczych, 
które zawsze wnoszą niezwykle cenny 
wkład w daną społeczność. Ostatecznie 
tylko kultura przetrwa. 

ZAPRASZAMY NA ROZMOWĘ DO TELEWIZJI NAREW  
I NA WWW.NAREW.INFO

rozmowa

To właśnie tu,  
w Kościele Św. Brunona 
w Łomży, rozpoczęła się 

witrażownicza  
droga mistrza 

Mieczysława Mazura



8 www.narew.info

Rewitalizacja płyty Starego Rynku, 
obok zmiany jej nawierzchni, wybu-
dowania fontanny czy postumentu 
pod pomnik, przewidywała także 
prace archeologiczne. Ich efekty, 
przekraczające nawet oczekiwania 
archeologów, spowodowały koniecz-
ność korekty koncepcji tego, jak Stary 
Rynek ma wyglądać po zakończeniu 
inwestycji.

Prace archeologiczne, oprócz 
licznych zabytków ruchomych, 
takich jak fragmenty naczyń gli-
nianych, pojemników szklanych, 
kafli, kości zwierzęcych czy drob-
nych miedzianych monet oraz 
żelaznych przedmiotów służą-
cych do codziennego użytku, od-
słoniły także elementy budowli 
z przeszłości. Wśród nich są ka-
mienne relikty budynku Ratusza 
z XV wieku i dobudowanej w XVI 
wieku południowo – wschodniej 
części, pod którą znajdują znacz-

nie starsze drewniane relikty 
wcześniejszej towarzyszącej za-
budowy rzemieślniczej i gospo-
darczej. W części południowo – 
zachodniej widać ceglane relikty 
najprawdopodobniej wspomina-
nej w źródłach pisanych oberży, 
a w pobliżu budynków murowa-
nych odsłoniono dwie drewnia-
ne studnie oraz dwa murowane 
zbiorniki na wodę.

- Po spotkaniach z archeolo-
giem, konserwatorem zabytków, 
środowiskiem mieszkańców za-
angażowanych w kulturę i histo-
rię naszego miasta podjęliśmy 
decyzję aby pokazać to, co uda-
ło się odkryć. Nie jest to łatwe, 
gdyż zależy nam, aby nie zabu-
rzyć funkcji podstawowej Sta-
rego Rynku, a jednocześnie po-
kazać tę historię odkrytą przez 
archeologów – informuje zastęp-
ca prezydenta Andrzej Garlicki 

przedstawiając nową koncepcję 
przygotowaną przez projektanta 
Zenona Zabagło.

Jak donosi łomżyński ma-
gistrat w formie przeszkolonej 
mają zostać pokazane fundamen-
ty ratusza znajdujące się w oto-
czeniu cokołu pomnika oraz ru-
iny starej wieży i oberży. 

- W tym miejscu znajdują się 
najbardziej ciekawe elementy 
z punktu widzenia archeologicz-
nego, historycznego i turystyczne-
go – podkreśla Andrzej Garlicki.

Część fundamentów ma zo-
stać zaznaczona w nowej na-
wierzchni rynku. 

- Ponadto studnia, która zo-
stała odkopana, może nie ma 
wielkiej wartości historycznej, 
bo pochodzi z początków XX 
wieku, ale jest niezwykle ciekawa 
w swojej konstrukcji – dodaje za-
stępca prezydenta.

Dlatego planowane jest jej 
zasłonięcie kratownicą i poka-
zanie w płycie rynku, co po-
winno stanowić ciekawy ele-
ment w zagospodarowaniu 
tego miejsca.

Dodane mają zostać także 
elementy zieleni poprzez zasto-
sowanie tzw. „języków zieleni” 
przypiętych do wykonanych już 
klombów. Zostaną tam zreali-
zowane dodatkowe nasadzenia 
drzew, które będą zapewniały 
cień dla osób w tym miejscu wy-
poczywających.

Rewitalizacja Starego Ryn-
ku jest współfinansowana z Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Regio-

nalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Podlaskiego 
na lata 2014-2020. Całkowita 
wartość zadania wynosi prawie 
6,7 mln zł w tym dofinansowa-
nie ze środków unijnych to pra-
wie 4,7 mln zł oraz około 700 
tys. zł z Budżetu Państwa. Głów-
nym celem projektu jest rozwój 
społeczno-gospodarczy obszaru 
rewitalizowanego poprzez zmia-
nę przeznaczenia Placu Starego 
Rynku z funkcji handlowej na 
funkcję kulturowo-edukacyjną, 
społeczną z ochroną i zachowa-
niem dziedzictwa kulturowego. 
Zakończenie inwestycji plano-
wane jest w czerwcu przyszłego 
roku.

Łomża

25 lat niewinności  
w Kinie Millenium w Łomży 
Repertuar  18 września  
– 24 września 2020

Piątek  18 września
Duża sala: Mulan (2D dubbing)– 
godz. 13:00 i 15:30, 25 lat niewinno-
ści Sprawa Tomka Komendy - godz. 
18:00 i 20:15.
Mała sala: After 2 - godz. 16:00 

i 20:15, Mulan (2D napisy) – godz. 
18:00. 

Sobota 19 września
Duża sala: Mulan (3D dubbing)– 
godz. 13:00, Mulan (2D dubbing) 
– godz.15:30, 25 lat 
niewinności Sprawa 
Tomka Komendy - 
godz. 18:00 i 20:15.
Mała sala: Słynny na-
jazd niedźwiedzi na 
Sycylię - godz. 10:00, 
Scooby Doo – godz. 
12:00 i 14:00, After 2 
- godz. 16:00 i 20:15, 
Mulan (2D napisy) – 
godz. 18:00.

Niedziela 20 września
Duża sala: Scooby Doo – godz.11:00, 
Mulan (2D dubbing) - godz. 13:00, 
Mulan (3D dubbing) – godz. 15:30, 
25 lat niewinności Sprawa Tomka 
Komendy - godz. 18:00 i 20:15.

Mała sala: Słynny na-
jazd niedźwiedzi na 
Sycylię -  godz. 10:00 
i 12:00, Scooby Doo 
– godz.14:00, After 2 
- godz. 16:00 i 20:15, 
Mulan (2D napisy) – 
godz. 18:00. 

Poniedziałek  21 września
Duża sala: Mulan (2D dubbing) - 
godz. 13:00 i 15.30, 25 lat niewinno-
ści Sprawa Tomka Komendy - godz. 
18:00 i 20:15.
Mała sala: After 2 - godz. 16:00 
i 20:15, Mulan (2D napisy) – godz. 
18:00. 

Wtorek  22 września
Duża sala: Mulan (2D dubbing) - 
godz. 13:00 i 15.30, 25 lat niewinno-
ści Sprawa Tomka Komendy - godz. 
18:00 i 20:15.
Mała sala: After 2 - godz. 16:00 
i 20:15, Mulan (2D napisy) – godz. 
18:00. 

Środa 23 września
Duża sala: Mulan (2D dubbing) - 
godz. 13:00 i 15.30, 25 lat niewinno-
ści Sprawa Tomka Komendy - godz. 
18:00 i 20:15.
Mała sala: After 2 - godz. 16:00 
i 20:15, Mulan (2D napisy) – godz. 
18:00. 

Czwartek 24 września
Duża sala: Mulan (2D dubbing) - 
godz. 13:00 i 15.30, 25 lat niewinno-
ści Sprawa Tomka Komendy - godz. 
18:00 i 20:15.
Mała sala: After 2 - godz. 16:00 
i 20:15, Mulan (2D napisy) – godz. 
18:00. 

Kolejny odcinek  
Dwornej zamknięty

Wykonawca przebudowy ulicy Dwornej poinformował, że od 10 
września droga ta jest  wyłączona z ruchu na odcinku od ul. Sadowej 
do ul. Giełczyńskiej. W związku z tym nie będzie można w nią wje-
chać z ulicy Giełczyńskiej. Natomiast ulica Sadowa na czas prowadze-
nia prac stała się "ślepą" ulicą z ruchem w obu kierunkach.

W drugiej połowie czerwca drogowcy weszli na odcinek ulicy 
Dwornej od ul. Giełczyńskiej do ul. Sikorskiego, a od końca lipca pra-
cują również na docinku od Al. Legionów do ul. Sadowej. Natomiast 
w maju pracownicy MPWiK metodą bezwykopową wykonali tam 
nowy wodociąg. Zakończenie realizacji tego zadania planowane jest 
do końca listopada, a jego koszt to prawie 7 mln zł. Inwestycja jest do-
finansowana ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

Jest nowa koncepcja 
zagospodarowania 

łomżyńskiej Starówki 

Wykopaliska 
archeologiczne 

na Starym Rynku 
w Łomży



Dokończenie na str. III
„W pewnej norze ziemnej miesz-

kał sobie pewien hobbit” – tak za-
czyna się książka i jej ekranizacja. 

Kim jest hobbit? Hobbici cecho-
wali się niskim wzrostem i krępą 
posturą. Chodzili boso nawet 
w mroźne zimy, gdyż stopy mieli 
bujnie owłosione i podbite natu-
ralną, twardą podeszwą. Mieszkali 
w smajalach, składających się z sie-
ci tuneli wykopanych pod ziemią. 
Smajale miały okrągłe okna i drzwi. 
Mieli czuły słuch i ostry wzrok, 
a chociaż nie lubili bez potrzeby się 
spieszyć, potrafili zwinnie i bezsze-
lestnie biegać. Znani byli ze swo-
jego upodobania do regularnych, 
częstych i obfitych posiłków, często 
zjadali w ciągu jednego dnia nawet 
kilka obiadów, nie odmawiając so-
bie oczywiście śniadania, kolacji, 
podwieczorku i przekąsek pomię-
dzy nimi. 

To jedna z inteligentnych ras ze 
stworzonej przez J.R.R. Tolkiena 
mitologii Śródziemia. 

Głównym bohaterem filmu jest za-
możny Bilbo Baggins, hobbit ceniący 
smaczne jadło (stąd pękająca w szwach 
spiżarnia i takież spodnie) i święty spo-
kój. To prawdziwy elegant i domator. 
Pewnego dnia w jego domu pojawia się 
czarodziej Gandalf, a zaraz potem trzy-
nastu krasnoludów pod wodzą Thorina 

Dębowej Tarczy (którzy żołądki mają 
bez dna…). 

Gandalf wspiera wyprawę Thorina 
i jego kompanów wyruszających, by z rąk 
smoka Smauga odbić dawną przebogatą 
siedzibę krasnoludów. Czarodziej propo-
nuje Bilbo dołączenie do wyprawy, bo jest 
mały, zwinny i sprytny, a to czyni go wy-
śmienitym włamywaczem. Ten odmawia. 
Rano podąża jednak tropem kompanii 
Thorina i razem z nimi rusza ku przygodzie.

Śmiałkowie zmierzają więc ku samot-
nej górze, ale już na początku ekspedycji 
natykają się na grupę krwiożerczych trolli. 
Uchodzą z życiem, ale szybko popadają 
w kolejne tarapaty, gdy na miejsce odpo-
czynku wybierają samotną jaskinię, która 
okazuje się siedzibą równie niebezpiecz-
nych goblinów. Bilbo odkrywa w sobie 
wielką odwagę 
i odpowiedzialność 
za losy przyjaciół. 
W tunelach gobli-
nów, z których po 
ciężkich walkach 
krasnoludom udaje się uwolnić, Bilbo 
spotyka Golluma i przejmuje jego cenny 
skarb – kluczowy dla losów Śródziemia 
czarodziejski pierścień, dzięki któremu 
Bagginsowi udaje się wyjść cało z wielu 
opresji. Kompanię Thorina ściga armia 
goblinów i wargów, z którymi krasnoludy, 
wspierane przez leśne elfy i ludzi, muszą 
się wreszcie zmierzyć w bitwie.

Adaptacja bestsellerowej powieści, 
angielskiego pisarza J. R. R. Tolkiena, wiel-
kiego popularyzatora literatury z gatunku 
fantastyki. Zapoczątkowała wyreżyserowa-
ną przez Petera Jacksona trzyczęściową se-
rię Hobbit („Hobbit: Niezwykła podróż”, 
„Hobbit: Pustkowie Smauga”, „Hobbit: 
Tam i z powrotem”) opartą na książce 
z 1937 roku „Hobbit: Tam i z powrotem”. 

Akcja „Niezwykłej podróży” roz-
grywa się na kontynencie Śródziemie, 
a przedstawione sytuacje mają miejsce 77 
lat przed głównymi wydarzeniami, które 
widzowie znają z wyprodukowanej wcze-
śniej, przez tego samego reżysera, trzy-
częściowej adaptacji Tolkiena „Władca 
pierścieni" („Drużyna pierścienia”, „Dwie 
wieże”, „Powrót króla”). Te filmy spotkały 
się z bardzo dużym uznaniem, zarówno ze 
strony widzów, jak i krytyków (cała try-
logia otrzymała 17 Oscarów – z tego aż 
11 Nagród Akademii Filmowej w 2005 r. 
zgarnęła ostatnia część „Powrót króla"). 

O ile „Władca Pierścieni” to uniwer-
salna opowieść o walce dobra ze złem, 

o mącących zdrowy rozsądek pokusach 
posiadania władzy, to „Hobbit…” jest 
przede wszystkim baśnią, malowniczą 
opowieścią o elfach, krasnoludach, czaro-
dziejach, trollach i mitycznych stworach 
– pisze Barbara Cielecka na stronach te-
lemagazynu.pl. Peter Jackson potrafi opo-
wiadać i oszałamiać widza: film ogląda się 
z dużą przyjemnością. To przygoda przez 
duże „P”, bezpretensjonalna, czasem za-
bawna, czasem straszna. Technicznie do-
pracowana do perfekcji. 

Reżyser Peter Jackson opowiada nam 
tę historię tak, jak opowiada się bajki na 
dobranoc – pisze Łukasz Muszyński na 
stronie filmweb. Nie śpieszy się. Daje wi-
dzom czas na zapoznanie się z bohaterami 
i pozwala rozsmakować się w ekranowej 
wizji magicznego świata. Choć film trwa 

prawie trzy godziny, 
a w finale ekspedycja 
znajduje się dopiero 
w połowie drogi do 
celu, akcji jest dużo, 

a krwawe ognisko z trollami, wi-
zyta w podziemnym królestwie goblinów 
i wielka potyczka z hordą wargów to naj-
bardziej emocjonujące etapy „Niezwykłej 
podróży”.

Pewnie nie wiesz
John Ronald Reuel Tolkien (1892-

1973) – brytyjski pisarz oraz profesor 
filologii klasycznej i literatury staroan-
gielskiej na Uniwersytecie w Oxfordzie. 
Jest autorem wielu dzieł rozgrywających 
się w Śródziemiu: „Hobbit, czyli tam 
i z powrotem”, „Władca Pierścieni”, „Sil-
marillion”. Opublikował ponad 100 prac 
z dziedziny filologii i literatury dawnej, 
współpracował przy powstaniu naj-
większego słownika języka angielskiego, 
wydawanego zaraz po I wojnie, Oxford 
English Dictionary. Znał (w różnym 
stopniu) ponad 30 języków m.in. łacinę, 
nordycki, staroislandzki, anglosaski czy 
staroirlandzki.

Powieść „Hobbit, czyli tam i z powro-
tem” została opublikowana w 1937 roku, 
po tym jak jej wydawca, sir Stanley Unwin, 
sam nie bardzo wiedząc co myśleć o przynie-
sionym do niego rękopisie, zapłacił swojemu 
10-letniemu synowi, by ją przeczytał i oce-
nił. Chłopak był zachwycony!

Wiele imion tolkienowskich bohaterów 
pochodzi z najstarszych dzieł literatury 
staroislandzkiej, np. Czarodziej Gandalf, 
krasnoludy: Thorin, Oin, Glóin, Balin, 

Dwalin, Fíli, Kili, Dori, Nori, Ori, Bifur, 
Bofur, Bombur. 

Kiedy J.R.R. Tolkien sprzedawał prawa 
do „Hobbita” i „Władcy pierścieni”, zażą-
dał gwarancji, że w adaptację jego powie-
ści nie będzie zamieszane Studio Disneya. 
Uprzedzony do Disneya z powodu tworze-
nia filmów zawsze optymistycznych i często 
nieoddających ducha pierwowzoru, pisarz 
odrzucił kilka propozycji ekranizacji swoich 
dzieł właśnie z powodu ich disneyowskiego 
charakteru. 

„Hobbit: Niezwykła podróż” jest jed-
nym z 17 filmów w historii kinematogra-
fii, który zarobił ponad miliard dolarów  
(1 017 003 568 dolarów, kosztował 180 
milionów). Zapisał się w historii również 
dlatego, że jest pierwszym obrazem pełno-
metrażowym zrealizowanym z prędkością 
48 klatek na sekundę, podczas gdy standar-
dem są 24. Wszystko po to, by udoskonalić 
wrażenia wizualne.

Podczas produkcji Peter Jackson musiał 
przejść operację (pęknięty wrzód żołądka), 
co opóźniło kręcenie zdjęć.

Peter Jackson miał 50. urodziny w cza-
sie kręcenia filmu, cały ten dzień pracował, 
nie urządził żądnej imprezy, bo „nie był za-
dowolony z tego, że się starzeje”.

Hobbit: Niezwykła podróż

TVP1 piątek 21.00

HALO TV NA WEEKEND 18–20.09
Hobbit: niezwykła podróż

Bilbo i trzynastu 
krasnoludów

Heroiczna walka o słuszną sprawę, widowiskowe bitwy, a także znakomite efekty specjalne...
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wybierz  
coś  

dla siebie
Ponad bezprawiem

TVN piątek 23.10

Thriller. Ben i Chon to dwaj plantatorzy marihuany żyjący 

w szczęśliwym trójkącie miłosnym z piękną Ophelią. Ich 

problemy zaczynają się, gdy szefowa meksykańskiej mafii 

wysyła do nich płatnego zabójcę.

Miasto aniołów
Stopklatka sobota 17.40

Nicolas Cage i Meg Ryan w dramacie obyczajowym. Po 

nieudanej operacji lekarka kardiochiurg Maggie Rice 

traci wiarę w sens swojej pracy. Anioł Seth, który jest 

świadkiem całego zajścia, zakochuje się w niej.

Furia
TV Puls sobota 20.00

Dramat wojenny. Kwiecień 1945 roku. Alianckie wojska 

maszerują na Berlin. Znany z odwagi dowódca czołgu 

nazywanego Furia, sierżant Wardaddy (Brad Pitt) musi 

wykonać tajną misję za linią frontu i stawić czoła znacznie 

potężniejszym siłom wroga.

Węzeł śmierci
TV4 niedziela 23.00

Thriller. W spokojnym miasteczku przed 10 laty doszło 

do serii brutalnych morderstw. Poukładany świat syna 

szanowanego mieszkańca zaczyna się walić, gdy chłopak 

trafia na niepokojące znalezisko w rzeczach ojca.

Krokodyl Dundee
Polsat niedziela 23.10

Komedia. Sue, reporterka nowojorskiego dziennika, 

w Australii robi reportaż o Michaelu Dundeem, który 

uratował grupę turystów przed atakiem krokodyli. Jest 

zauroczona odważnym myśliwym. Namawia go na wyjazd 

do USA. Dundee, nie mogąc oprzeć się jej wdziękom, 

zgadza się.

„To prawdziwa historia. Wzruszająca 
i zabawna dająca nadzieję tym, którzy nie 

wierzą, że może być lepiej.”
Jest rok 1965 w małymi mieście Wallingford 

w stanie Connecticut. To tutaj mieszka wraz z ro-
dzicami piętnastoletnia Beverly. Pewnego dnia na-
stolatka odkrywa, że jest w ciąży. Dodatkowo z chło-
pakiem, którego prawie nie zna. Ojciec Beverly jest 
nieustępliwy. Każe dziewczynie urodzić dziecko oraz 
porzucić szkołę, aby mogła zająć się potomkiem. Ma 
również wyjść za mąż za ojca dziecka. Beverly nie 
śmie sprzeciwić się woli ojca. Życie staje się trud-
ne, ale dziewczyna jest nie tylko inteligentna, lecz 
i zdeterminowana. Marzy o karierze pisarki, która 
pozwoli jej wyrwać się z prowincjonalnego miasta. 
Sytuację dodatkowo komplikuje fakt całkowitej 
nieodpowiedzialności jej młodego męża. Niedługo 
potem pojawiają się również narkotyki. Beverly musi 
zdecydować co dalej. 

Film w reżyserii Penny Marshall został oparty 
na autobiografii pisarki Beverly Donorfio. Opisuje 
20 lat z jej życia, naznaczonego sukcesami i poraż-

kami, dramatycznymi wydarzeniami i momentami 
radości oraz szczęścia. Beverly uparcie dążyć do 
celu, jakim jest wyrwanie się z robotniczej dzielni-
cy Wallingford, wyjazd do Nowego Jorku i kariera 
pisarska.

Świetnie w głównych rolach wypadli Drew Bar-
rymore jako Beverly oraz Steve Zahn jako Ray – jej 
mąż. 

Pewnie nie wiesz...
Adam Garcia gra syna Drew Barrymore, mimo że 

tak naprawdę jest 2 lata od niej starszy.
Scena ślubu była kręcona przez dwa dni, co ozna-

czało, że Brittany Murphy (gra rolę Fay Forrester) mu-
siała płakać przez cały czas. W filmie wykorzystano... 
pierwsze ujęcie.

Beverly D'Onofrio, autorka książki, wystąpiła w fil-
mie, jako jeden z gości weselnych. Siedzi tuż za Drew 
Barrymore, która odwraca się do niej i uśmiecha.

Chłopaki mojego życia
TV6 sobota 15.30

Centralne biuro uwodzenia

Cudowna 
odmiana

Komedia sensacyjna z wątkiem romantycznym, 
w której główne role zagrali: wciąż atrakcyjna i sek-
sowna Meg Ryan i ognisty Hiszpan Antonio Bande-
ras okrzyknięty symbolem męskości. Na pierwszy 
plan wybija się także 31-letni wówczas Colin Hanks, 
syn Toma Hanksa próbujący iść w ślady słynnego 
ojca. 

Akcja filmu rozpoczyna się w Paryżu, od napadu 
na Luwr, skąd trzej złodzieje zamierzają ukraść cen-
ną rzeźbę. Nieudany skok kończy się aresztowaniem 
szefa przestępców, który jest przesłuchiwany przez 
policję. Chociaż grozi mu więzienie on wyraźnie kpi 
sobie z wymiaru sprawiedliwości. 

Tymczasem za oceanem, w miasteczku Shreve-
port w stanie Luizjana, wiedzie marny żywot Martha 
Durand. W sumie młoda jeszcze kobieta jest pogrą-

żona w głębokiej depresji, dawno straciła chęć do 
życia, straszy niechlujnym wyglądem. Martha wcze-
śnie zaczęła dorosłe życie, miała zaledwie 17 lat, kie-
dy urodziła dziecko. Jej równie młody mąż, kolega ze 
szkoły, nie sprawdził się w roli głowy rodziny, wstą-
pił na drogę przestępstwa i wylądował w więzieniu, 
gdzie zmarł. Te przeżycia przygnębiły Marthę do 
tego stopnia, że przestała kompletnie dbać o siebie, 
znacznie przybrała na wadze. Jej całym światem są 
papierosy, które pali jeden za drugim, i jedzenie. Do 
tej pory przy życiu trzyma ją jedynie syn, Henry, któ-
ry wyrósł na szlachetnego i ambitnego młodzieńca. 

Henry wyjeżdża na trzy lata i z wielką obawą 
zostawia matkę samą. Kiedy wraca do domu, zasta-
je ją zupełnie odmienioną. Martha, która teraz każe 
się nazywać Marty, zadbała o swój wygląd i straciła 
co najmniej kilkanaście kilogramów. Zaczęła grać 
na giełdzie i zbiła majątek. Podróżowała po Indiach 
i Tybecie, gdzie, jak twierdzi, zrozumiała w końcu 
sens istnienia.

Centralne biuro uwodzenia
TV4 niedziela 16.55

Chłopaki mojego życia

Może być lepiej
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Nieznana z filmów wojna 
pokazana w atrakcyjnym stylu.

Film oparty jest na prawdziwej historii 
i przedstawia wydarzenia z Afganistanu. 
Akcja rozgrywa się na początku lat 80. 
minionego wieku i ukazuje wojnę ocza-
mi zwykłych żołnierzy. Młodzi chłopcy 
z armii rosyjskiej zostają wysłani wprost 
w środek piekła. To czego nauczyli się na 
szkoleniu okazuje się bezużyteczne, po-
nieważ nikt nie przygotował ich na tak 
krwawy konflikt. Tytułowa 9 kompania 
otrzymuje rozkaz obrony pozycji 3234. 
Niestety, siły wroga są ogromne i młodzi 

żołnierze muszą wezwać pomoc, która nie 
nadchodzi... W efekcie kompania została 
zdziesiątkowana. Czy poświęcenie miało 
sens? „Nie wiedzieliśmy, że za dwa lata 
zniknie mocarstwo, w którego imieniu 
walczyliśmy” – mówi jeden z bohaterów 
filmu.

Trudno uznać ten obraz za sprzeciw 
wobec afgańskiej wojny (1979-89). Jeśli 
już to za głos przeciwko wszelkiej woj-
nie, każdej, na którą posyłani są młodzi 
chłopcy – bohaterowie tej historii. Ob-
serwujemy ich od momentu zgrupowania 
w jednostce specjalnej radzieckiej armii, 
poprzez morderczy, ale konieczny tre-
ning. Zanim wyjadą do Afganu (jak zwą 

ten kraj), dowiedzą się od oficera szkole-
niowego, że nikt jeszcze nigdy nie podbił 
tych ziem. 

Pewnie nie wiesz...
W rzeczywistości tylko 6 z 39 sowieckich 

żołnierzy z 9 kompanii zginęło na wzgórzu 
3234. Zabili ponad 200 przeciwników.

W filmie wzięło udział dwa tysiące staty-
stów. Zagrało również 30 czołgów, 25 trans-
porterów opancerzonych, 24 transporterów 
BTR , 10 śmigłowców i 23 samoloty.

Nakręcenie sceny eksplozji samolotu 
zajęło ekipie 17 dni zdjęciowych, a jej koszt 
wyniósł 450 tysięcy dolarów.

Najbardziej skomplikowaną sceną było 
wysadzenie w powietrze afgańskiej wioski, 
która zajmowała teren około 2 hektarów 
i była budowana przez 4 miesiące. Do eks-
plozji użyto 9 ton materiałów wybuchowych 
i 7 kilometrów przewodów.

Reżyser Fiodor Bondarczuk zadedyko-
wał film swojemu ojcu, reżyserowi Siergiejo-
wi Bondarczukowi.

9 kompania
TV Puls 

sobota 22.40

9 kompania

Bezcelowa misja

Jedyne wyjście

Szantaż
Eddie Shneider (Til Schwe-

iger) pracuje w agencji reklamo-
wej. Zdolny i ambitny zaczyna 
realizować marzenia o wielkiej 
karierze. Gdy doprowadza do 
podpisania kontraktu ze znany-
mi liniami lotniczymi, jego szef 
Russel Birk natychmiast wręcza 
mu awans. Ten sukces wzbudza 
zazdrość dziedzica fortuny Bir-
ków, Anthony'ego. 

Eddie zaręczony jest ze 
śliczną córką właściciela agen-
cji, Judy. Przystojny młodzie-

niec nie potrafi jednak oprzeć 
się romansom. Pewnego dnia 
po pracy Shneider żegna się ze 
swoją asystentką, Angeliną. Tuż 
po jego odjeździe dziewczynę 
brutalnie gwałci Anthony. Gdy 
wszczęte zostaje dochodzenie 
w sprawie, jedynym świadkiem 
ofiary jest Eddie. Jednak ten, 
szantażowany przez młodego 
Birka, nie może zrobić nic prze-
ciw niemu. Przyszły szwagier 
nie pozostawił mu bowiem wy-
boru: albo praca i szczęśliwe ży-
cie u boku Judy, albo ujawnienie 
jego zdrad i koniec kariery. 

Jedyne wyjście
Nowa TV sobota 23.00

Łzy słońca

Trudna 
ewakuacja

Największe gwiazdy amerykańskiego kina, 
Monica Bellucci i Bruce Willis, w przejmują-
cym filmie. Wstrząsający obraz okrucieństw 
wojny. Jej ofiary to nie tylko zabici i ranni, ale 
również ci, którzy muszą dokonywać drama-
tycznych wyborów moralnych.

Weteran amerykańskich sił specjalnych 
por. A.K.Waters oraz jego grupa specjalna 
Navy SEALs zostają wysłani na ryzykowną mi-
sję do pogrążonej w wojnie domowej Nigerii. 
Ich zadaniem jest uratowanie amerykańskiej 
lekarki dr Leny Kendricks, która przebywa 
w Afryce na misji humanitarnej, współpracu-
jąc z organizacją Lekarze bez Granic. Kobieta 
zgadza się na ewakuacje pod warunkiem, że 
wraz z nią zostanie uratowanych 70 uchodź-
ców znajdujący się pod jej opieką. Waters musi 
wybierać: czy ma spełnić rozkaz przełożonych 
i dopuścić do masakry niewinnych Nigeryj-
czyków, czy też działać zgodnie z sumieniem, 
ale wbrew regulaminowi?

Pewnie nie wiesz...
Napięcia między reżyserem Antoine Fuquą 

i Brucem Willisem pojawiły się wkrótce po rozpo-
częciu zdjęć, przysięgali, że nigdy więcej nie będą 
pracować razem.

Bruce Willis został zraniony w głowę podczas 
kręcenia jednej ze scen. W związku z tym po za-
kończeniu zdjęć do filmu domagał się sądownie 
od jego producentów zwrotu kosztów leczenia.

Bruce Willis nosi 3 noże wykonane przez 
firmę Emerson Knives. Na ramieniu nosi nóż 
policyjno-wojskowy, na prawym udzie i na łydce 
kandahar. Emerson Kandahar kosztuje około 2 
tys. dolarów.

Została nakręcona scena pocałunki Bruce 
Willisa i Moniki Belluci. Usunięto ją po poka-
zach testowych.

Reżyserskie wydanie filmu na DVD jest aż 
o 21 minut dłuższe (trwa 142 minuty) w porów-
naniu z wersją kinową.

29 października 2002 roku na planie filmu 
zginął kaskader. Skacząc wraz z ośmioma in-
nymi skoczkami z wysokości 4 tys. metrów, miał 
wylądować na plaży, wylądował w morzu, około 
trzystu metrów od brzegu i utonął.

Łzy słońca
TV Puls niedziela 22.25
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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.

Lewent nic już nie mówił. 
Tylko kręcił głową z rozpaczą 
i niedowierzaniem, że ludzie 
mogli tak potraktować innych 
ludzi, starając się odebrać im 
poczucie człowieczeństwa.

- Gdy ci bandyci uznali, że 
zmęczeni ludzie padną im tru-
pem z wycieńczenia, pognali 
drogą łomżyńską wszystkich 
zgonionych na plac ludzi nad 
pobliską rzeczkę Matlak, któ-
ra za Radziłowem łączy się 
z większą, wpadającą do Bie-
brzy, Wissą. Matlak w bezpo-
średniej bliskości miasteczka 
tworzy aż trzy dość płytkie, nie-
co zabagnione rozlewiska. Do 
pierwszego z nich, tuż za ulicą 
Nadstawną, przy drodze łom-
żyńskiej, doprowadzono cały 
struchlały ze strachu i rozpaczy 
tłum Żydów w różnym wieku 
i kondycji. Tam zmuszono ich 
do rozebrania się do naga, wej-
ścia do wody i zanurzenia się 
w niej aż po szyję. Starszych 
wiekiem i mniej sprawnych 
bez żadnych ceregieli wrzuco-
no na głębszą wodę. W taki oto 
sposób prześmiewczy oprawcy 
„wykąpali” Żydów w Matlaku, 
bo im za bardzo „śmierdzieli”. 
Pomysłowość bandytów była 
spora, więc bawili się kosztem 
Żydów niemal cały dzień, bijąc 
ich przy tym i poniewierając. 
Co było wczoraj, nie wiem. To, 
co ci opowiedziałem, słyszałem 
ze dwadzieścia godzin temu, 
wczoraj około południa. Nie 
mogłem z tym wszystkim usie-
dzieć w domu i po obiedzie po-
stanowiłem jechać do was, aby 
was ostrzec. Na razie Stawiski 
to oaza spokoju, ale to się szyb-
ko zmieni. Uznałem, że powin-
niście być na to przygotowani. 
Wielu chłopów jest chciwych 
łupów, więc niechybnie dadzą 
ucha podszeptom i namowom. 

Przyjadą do was, aby się nacha-
pać. To tylko kwestia kilku dni. 
Niestety.

Zbliżali się do pierwszych 
zabudowań Radziłowa. 

- Teraz cię ukryję za siedze-
niem – zdecydował Begier. - 
Musisz się tam schować. Po to 
wziąłem tę derkę. Powiesz mi 
na które podwórko mam zaje-
chać, przy której ulicy i którym 
domu. No, ruszaj się! Kładź się 
natychmiast!

Samuel, chcąc nie chcąc, 
oddał lejce Begierowi i położył 
się za siedzeniem. Jego towa-
rzysz podróży okrył go staran-
nie derką.

- Gdzie mam jechać? Gadaj 
mi już teraz, póki jeszcze nie 
wjechałem w zabudowania.

- Dom przy placu na połu-
dniowej stronie. Z tej, łomżyń-
skiej drogi skręcisz w prawo. 
Na zielono pomalowany duży, 
drewniany dom. Wjedziesz 
w podwórko przy nim – chłop 
usłyszał niezbędne wskazówki.

- Wszystko wygląda na wy-
marłe – szepnął Begier. - Do-
brze, żeśmy tak wcześnie się 
wybrali. Jeszcze pewnie nie ma 
szóstej. Tak, jakby wszyscy spa-
li. I oprawcy, i ofiary zarówno – 

mówił jakby do siebie, ale tak, 
aby Lewent słyszał.

- To pogoń konia biczem, 
aby jak najszybciej dojechać 
na miejsce – wyszeptał Samuel. 
– Nie wytrzymam długo w tej 
pozycji. Wóz jest bardzo cichy, 
nie obudzi kogo nie trzeba.

Wjechali na duży plac i Be-
gier natychmiast skręcił w pra-
wo, uważnie przypatrując się 
domom, na modłę żydowską 
ciasno stojącym obok siebie 
i szczytami zwróconymi do 
ulicy. Po chwili zauważył wła-
ściwy, podjechał jak najbliżej, 
zatrzymał się, zaskoczył z dwu-
kółki i otworzył bramę, aby 
móc wjechać na podwórko. 

Znaleźli się na miejscu. Be-
gier uważnie rozejrzał się wo-
kół i następnie zerwał nakrycie  
leżącego w embrionalnej pozy-
cji Samuela.

- Wstawaj, rozejrzyj się 
i sprawdź czy dobrze trafiłem.

Lewent podniósł się ostroż-
nie i lekko uśmiechnął iden-
tyfikując znajome zakamarki. 
Z domu wychodzili już dwaj 
w sile wieku mężczyźni, ale je-
den z dwadzieścia lat starszy od 
drugiego. Widocznie dwukół-
ka i jej furman byli zauważeni 

zaraz po wjeździe na podwór-
ko. Zatrzymali się jednak na 
schodkach zanim nie zobaczyli 
Samuela.

- Co za nieszczęście, ku-
zynie – odezwał się starszy. – 
Czegoś tu się pchał, człowieku? 
U nas sądny dzień już trwa. 

Kuzyn objął go czule, po 
czym przytulił drugiego męż-
czyznę. W chwilę potem spoj-
rzał na swojego towarzysza po-
dróży.

- To mój przyjaciel, Jan Be-
gier. Bez niego może bym tu 
nie dotarł.

- A to moi kuzyni, Owiej 
i Jakow Zimmer – Samuel 
przedstawił obydwu mężczyzn. 

Starszy z nich, niewątpliwie 
ojciec, podał rękę przyjacielo-
wi swojego kuzyna, a w ślad za 
nim uczynił to samo młodszy. 

- Koń i powozik były nam 
znane, ale powożący nie i do-
piero gdy zobaczyliśmy ciebie, 
Samuelu, zdecydowaliśmy się 
wyjść – objaśnił zmęczonym 
głosem Owiej. – Tej nocy pra-
wie nie spaliśmy. Chodźmy 
do domu, chociaż trafiliście 
na niezgorszy bałagan. Wczo-
raj wieczorem do domu wpa-
dło kilku takich – ściszył głos – 

Szwabów i zrobili nam kocioł. 
Co chcieli zabrać, to wzięli. Na 
szczęście to, co najważniejsze 
ukryliśmy wcześniej – machnął 
ręką. – Chodź pan – zwrócił się 
do Polaka, zapraszając gestem 
– jeszcze mamy na czym usiąść 
i gdzie zrobić herbaty.

- Chyba trzeba coś zrobić 
z koniem i wozem – zapropo-
nował Begier.

- A tak, weź Jakow, pomóż 
panu wstawić konia do stajni, 
a wóz podciągnij, żeby nie był 
widziany zza bramy. 

Samuel i Owiej weszli do 
domu, podczas gdy dwaj pozo-
stali mężczyźni zajęli się Nar-
wanem i dwukółką. Szybko się 
z tym uwinęli, zamknęli jesz-
cze bramę i także udali się do 
domu. Tam kobiety kończyły 
już sprzątać pobojowisko po 
wieczornej wizycie niemiec-
kich bandytów. Mężczyzn zbu-
dziła jasność dnia, a teraz sie-
dzieli we czterech przy stole.

- To naprawdę wczoraj za-
przęgli naszych do wozów i ka-
zali im ciągać ich wokół rynku? 
- upewniał się Samuel.

- A tak, tak – potwier-
dził Owiej. – I wymoczyli nas 
w rozlewisku Matlaka. Musie-
liśmy siedzieć w tej rzeczce tak 
długo aż im się znudziło. Trzy-
mali nas tam, upchanych jak 
sardynki i naśmiewali się z nas 
do łez.

- To znaczy, że pływaliście 
po warszawsku – zauważył 
z sardonicznym śmiechem Sa-
muel. – Ja też pewnie moczył-
bym tyłek w Matlaku, gdybym 
przyjechał do was wcześniej. 
I dostałbym cięgi, jak wielu.

- Bili, a jakże, dotkliwie, ale 
nie chcieli zabić, bo nie uderza-
li w głowę – odpowiedział Ja-
kow.

- Mają pewnie inne plany, 
niż zabijanie na ulicy – wtrącił 
przytomnie Begier.

Kobiety, Rachela i Sara, 
żony obydwu Zimmerów, 
ojca i syna, przyniosły herba-
tę. Lewent przypomniał sobie 
o niezjedzonych pajdach chle-
ba, włożonych do skrzynki pod 
siedzeniem dwukółki, ale nic 
nie powiedział. Kto wie kiedy 
się mogą przydać, pomyślał.

- Trochę zejdzie zanim coś 
zrobimy do jedzenia. Poroz-
sypywali nam nawet żywność. 
Ludzie muszą nas wesprzeć 
swoimi zapasami – poinformo-
wała Rachela. – O ile ci bandy-
ci pozwolą nam coś przyrzą-
dzić i zjeść – dodała z cicha.

literatura

Meandry Losu

Więzy śmierciZenon 
Krajewski

tom III, 
cz. 19
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- Chcą nas zagłodzić, to 
pewne – zauważył Jakow. – 
Niemcy nie pozwalają otwo-
rzyć naszych sklepów. Zresztą 
nikt o tym nie myśli, bo by je 
natychmiast splądrowali jeśli 
nie oni sami, to ci wąsoszanie.

- Kto? – spytał Begier.
- Te bandziory po cywil-

nemu to ponoć są  z Wąso-
sza – odpowiedział młod-
szy z Zimmerów. –  Tak się 
przynajmniej przedstawiają. 
Okrutna hałastra. Są z tymi 
SS-manami za pan brat. Dzia-
łają ręka w rękę i mają z tego 
dręczenia, męczenia nas nie 
mniejszą niż tamci uciechę. 
No i łupy, bo okradają nas 
z wszystkiego, co wartościo-
we. Jak myślicie, po co tu byli 
wczoraj? Wpadają do tych co 
bardziej zasobniejszych. To 
znaczy, że mają rozeznanie. 
Wiedzą kto był kim w mie-
ście. Kto biedny, kto bogatszy. 
Wchodzą do naszych domów 
jak po swoje. Łupią i niszczą. 
Tratują  buciorami. Nie prze-
żyjemy już chyba tych prze-
śladowań – westchnął ciężko.

- Każdy z nas, zły czy dobry, 
w końcu umrzeć musi – wtrą-
cił się w monolog syna Owiej 
Zimmer. – Pamiętając o obiet-
nicy naszej religii, znosimy to 
wszystko ze spokojem, mó-
wiąc: mniejsza o to, otworzy-
my oczy w Niebie.

- To prawda – potwierdził 
Samuel. – Kto z Bogiem, ten 
nigdy nie jest opuszczonym, bo 
Bóg jest wszędzie.

- Prawda ma znaczenie tyl-
ko dla tych, którzy są niesłusz-
nie oskarżani – skontrował ich 
wynurzenia Begier. – A nikogo 
innego nie obchodzi. I nikomu 
nie jest potrzebna. Miejcie to 
na uwadze.

- Co przez to chcesz powie-
dzieć? – spytał ostro Lewent.

- To chcę powiedzieć: nie 
upadajcie na duchu – chłop 
walnął pięścią w stół. – Sur-
sum corda, to znaczy w górę 
serca, jak wołają w naszych ko-
ściołach. Prawda ma znaczenie 
tylko na Sądzie Ostatecznym, 
a zatem nie tutaj i nie teraz. Tu 
i teraz nie rezygnujcie z walki 
o życie. Tu trzeba iść do radzi-
łowskiego proboszcza z proś-
bą o pomoc. Na Niemców on 
nie ma wpływu, ale na Pola-
ków jak najbardziej. Niechrze-
ścijańskie jest zamykać oczy 
na niesprawiedliwość jaka tu 
się dzieje. Zbrodnią jest mil-
czenie kiedy tu każdy kamień 

woła: misericordia, litości. Co 
zostanie z chrześcijańskiej mi-
łości bliźniego jeśli on, tutej-
szy pasterz wszystkich radzi-
łowskich Polaków, nie powie 
swojego anathema, potępiam, 
zwrócone do tych, może nie-
licznych, którzy zechcą go wy-
słuchać? Może jednak takie 
właśnie słowa potępienia po-
wstrzymają tych pospolitych 
rzezimieszków z Wąsosza czy 
skądkolwiek oni są? Jeżeli są 
to Polacy, i to z bliskich stron, 
to przecież zatrzymać muszą 
zbrodniczą rękę w pół drogi, 
słysząc kilka słów strasznych 
wypowiedzianych przez du-
chownego nieobawiającego 
się wyjść im naprzeciw i na 
ulicy i z krzyżem prosić o mi-
łosierdzie, ale też grożąc potę-
pieniem wiecznym.

Trzej mężczyźni zastygli 
w bezruchu, słuchając ape-
lu prostego, polskiego chłopa, 
mówiącego jakby w natchnie-
niu, bo wierzącego w podsta-
wowe wartości prawego chrze-
ścijanina. Z głębi domu wbiegły 
do pokoju obydwie kobiety 
Zimmerów, teściowa i synowa.

- Nie jest pan prostym chło-
pem, na jakiego pan wygląda 
– zauważyła Rachela, prześli-
zgując się po jego zgrzebnym 
ubraniu od stóp do głów.

- A co to znaczy prosty 
chłop? Wyprostowany? No to 
jestem dosyć wysoki i trzymam 
się jeszcze prosto – roześmiał 
się Begier.

- Pan wie, że przecież nie to  
miałam na myśli – wyjaśniła 
kobieta, nie spuszczając z niego 
wzroku.

- No tak, przepraszam – 
westchnął Begier. – Każdą 
okazję wykorzystuję do nauki. 
Uczę się od innych, głównie 
słuchając natchnionych kazań 
swojego proboszcza. W tym 
jest naprawdę dobry. W każ-
dym razie ja nie znam lepszego. 
Gdyby tak w życiu stosował się 
sam do swoich słów…

Mężczyzna zawiesił głos 
i zapadło kłopotliwe milczenie, 
które w końcu przerwała go-
spodyni.

- Chodźmy do księdza 
Dołęgowskiego – zapropo-
nowała, a jej synowa, Sara ją 
natychmiast poparła. – Go-
towa jestem upaść mu do nóg 
i prosić o zmiłowanie dla nas 
wszystkich, którzy jesteśmy 
starszymi braćmi i siostrami 
w wierze w Jedynego Boga. 
Nie godzi się niszczyć owoców 

pracy ludzkiej, czy Żydów, czy 
nie-Żydów. Nikt wierzący nie 
powinien być do tego zdolny. 
Nikt nie powinien się na to po-
ważyć. Nikt nie powinien pod-
nieść ręki na bliźniego swego. 
Gdzie są fundamenty naszej 
i waszej wiary? – spojrzała na 
Begiera.

- One zawsze powin-
ny być w nas, w naszym ser-
cu – odpowiedział Polak. 
– Chodźmy pomóc je odna-
leźć innym, prosząc probosz-
cza o miłosierdzie nad nami 
wszystkimi. W nim nasza na-
dzieja. Dla wszystkich. I Pola-
ków, i Żydów.

Tom III Meandrów Losu „Więzy 
śmierci” można wypożyczyć 
w Bibliotece Miejskiej w Łomży oraz 
jej filiach. Natomiast zakup Tomu III 
Meandrów Losu, jak i pozostałych 
części możliwy jest poprzez stronę 
internetową: https://www.
motyleksiazkowe.pl/?fbclid=IwAR15
PZPngg3yIDe0b0h69p9tmDC2lpXHaK-
8lp0Zp0rL0IrXL8NhyMDAzag.

literatura

Już 18 września, o godzi-
nie 10.00 w Jędrusiowej Do-
linie w Piątnicy odbędzie się 
II Łomżyńskie Forum Senio-
ra, organizowane przez Pod-
laską Federację Organizacji 
Pozarządowych oraz Ośrodek 

Wsparcia Ekonomii Społecz-
nej w Łomży.

Rejestracja uczestni-
ków odbywa się w Ośrodku 
Wsparcia Ekonomii Społecz-
nej w Łomży, przy ul. Polowej 

45 (parter), tel. 794 000 782, 
e-mail: lomza.sekretariat@
gmail.com. Osobą wyznaczo-
ną do kontaktu jest Magdale-
na Kamińska. Organizatorzy 
zapewniają seniorom trans-
port.

Przed nami II Łomżyńskie Forum Seniora
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Świat bez ludzi

Pusto  
i cicho

Co by było, gdyby wszyscy ludzie nagle znik-
nęli z powierzchni Ziemi? Jak zmieniło by się życie 
na Ziemi po 5, a jak po 10 000 lat naszej nieobec-
ności? Zobaczymy wstrząsający obraz ruin naj-
większych miast świata, a zarazem piękno natury, 
która z niszczycielską siłą powróci na swoje miej-
sce. Zobaczymy jak bez naszej obecności zachowa-
ją się zwierzęta, co może się stać z naszym domem, 
a nawet jak będzie wyglądało nasze podwórko.

Eksperci z inżynierii, botaniki, ekologii, biolo-
gii, geologii, klimatologii i archeologii, pokazują, 
jak krajobraz naszej planety zmieni się pod naszą 
nieobecność, co mogłoby się stać z Ziemią, gdyby 
ludzkość nagle przestała istnieć. 

Pewne wyobrażenie tego może dać spojrzenie 
na strefę zdemilitaryzowaną między Koreą Pół-
nocną, a Południową. Od 1953 roku obszar ten 
jest niezamieszkany. W rezultacie nie widać już śla-
du po ryżowych plantacjach stworzonych ludzką 
ręką. Jeszcze szybciej natura przejęła we władanie 
okolice Czarnobyla. Pojawiły się tu dzikie zwierzę-
ta i duże drapieżniki.

Ziemia,  
pozbawiona  
człowieka:

•  pogrążyłaby się w ciemnościach, bo przesta-
łaby działać sieć energetyczna;

•  w ciągu 10 dni zwierzęta domowe i hodowlane 
wymarłyby z powodu głodu i odwodnienia;

•  miesiąc później, z powodu braku wody chłodzą-
cej reaktory w elektrowniach jądrowych, nastą-
piłaby serii eksplozji o niewyobrażalnej sile 
i zasięgu;

•  25 lat po zniknięciu człowieka większość bruko-
wanych ulic i chodników pokryje roślinność;

•  miasta, takie jak Las Vegas i Dubaj, zostaną przy-
kryte warstwą pustynnego piasku;

•  po 300 latach bez konserwacji, metalowe kon-
strukcje, takie jak Wieża Eiffla i stalowe mo-
sty, runą na ziemię;

•  tak jak w przeszłości, dużą część globu pokryją 
znów bagna;

•  jedynym świadectwem istnienia budynków wy-
konanych przez człowieka po 10 000 lat będą 
konstrukcje kamienne, które mogą prze-
trwać kilkaset tysięcy lat. 

Świat bez ludzi
WP1 sobota 17.00

Co się zdarzyło w Seattle?

Protest 
Oparty na faktach film opowiada 

o wydarzeniach, które miały miejsce 
w Seattle w 1999 roku. Na zaproszenie 
ówczesnego prezydenta Billa Clinto-
na 700 przedstawicieli handlu ze 134 
krajów przyjechało do Seattle, aby po-
rozmawiać o rozszerzeniu Światowej 
Organizacji Handlu (WTO), towarzy-
szyło im setki dziennikarzy z całego 
świata.

Dochodzi wtedy do licznych pro-
testów i manifestacji ze strony organi-
zacji antyglobalistycznych, obrońców 
środowiska, a także ludzi sprzeciwiają-
cych się planowej liberalizacji świato-
wego handlu. Warto przypomnieć, że 
Światowa Organizacja Handlu twier-
dziła, iż wszystkie przepisy ekologicz-
ne, kodeks pracy i normy bezpieczeń-
stwa stanowią niepotrzebne bariery 
handlowe. 

Manifestanci (od 50 do 100 tysię-
cy) nie chcą dopuścić do konferencji 
organizacji, która wspiera interesy 
korporacji, kosztem biedoty, klasy ro-
botniczej i środowiska. Wyraża to ha-
sło: „WTO to Światowa Organizacja 
Złodziei”. 

Początkowo pokojowa demon-
stracja przekształca się w zamieszki, 
które pogrążają miasto w chaosie na 
pięć dni. Dochodzi do aktów wandali-
zmu. Władze Seattle postanowiły użyć 
ostrych środków do pacyfikacji prote-
stujących. Ogłoszono stan wyjątkowy, 
Gwardia Narodowa starła się z prote-
stującymi. 

Cel aktywistów zostaje osiągnię-
ty, spotkanie WTO zostaje odwołane. 
Uczestnicy konferencji opuszczają 
miasto. 

Opowieść filmowa przedstawiona 
jest z kilku różnych perspektyw: pro-
testujących, polityków, policjantów 
i dziennikarzy.

W rolach głównych w filmie wy-
stąpili m.in.: Charlize Theron, Woody 
Harrelson, Ray Liotta, Jennifer Car-
penter.

Film został wyświetlony w grud-
niu 2007 roku na Festiwalu Filmowym 
w Toronto, widzowie oklaskiwali go 
przez 8 minut.

Co się zdarzyło 
w Seattle?  

(Bitwa w Seattle)
Nowa TV 

sobota 21.00

USA – nowe oblicze biedy

Bogactwo  
i ubóstwo

W Stanach Zjednoczonych poniżej 
granicy ubóstwa żyje 43 miliony ludzi 
– dwa razy więcej niż 50 lat temu. Pół-
tora miliona dzieci jest bezdomnych. 
Całe rodziny przenoszą się z miejsca na 
miejsce, goniąc za pracą, 
z której nie są w stanie się 
utrzymać. W górniczym 
rejonie Appalachów lu-
dzie żyją dzięki kartkom 
żywnościowym. W naj-
biedniejszych dzielnicach 
Los Angeles organizacje 
społeczne oferują małe 
drewniane chaty tym, któ-
rzy nie mają domu.

Philip Alston, specjal-
ny sprawozdawca ONZ 
ds. Skrajnego ubóstwa, 
wezwał władze USA do 
zapewnienia solidnej 
ochrony socjalnej i zajęcia 
się podstawowymi problemami, zamiast 
„karania i więzienia ubogich”. Stany Zjed-
noczone mają najwyższy wskaźnik ubó-
stwa młodzieży wśród krajów uprzemy-
słowionych. Misja Alstona zaprowadziła 
go do hrabstwa Lowndes w Alabamie, 
gdzie otwarte kanalizacje spowodowały 
powszechne infekcje tęgoryjcem dwu-
nastnicy; hrabstwa McDowell w Zachod-
niej Wirginii, gdzie średnia długość życia 
mężczyzn jest taka sama jak w Namibii 
oraz do Skid Row, dzielnicy Los Angeles, 

gdzie na powierzchni kilometra kwadra-
towe żyje 7-8 tys. bezdomnych w środo-
wisku podobnym do syryjskich obozów 
dla uchodźców.

Bieda istnieje wszędzie, nawet u naj-
bogatszych narodów na świecie. Korzy-
stając z danych OECD (2018 rok), love-
money.com przedstawił zamożne kraje 
o najwyższych wskaźnikach ubóstwa 
(procent osób, których dochód jest po-
niżej połowy średniego dochodu): Fin-
landia 6,3%, Czechy 6,4, Holandia 7,9, 

Francja 8,1, Norwegia 8,1, Republika 
Słowacka 8,4, Austria 8,7, Słowenia 9,2, 
Szwecja 9,2, Belgia 9,9, Wielka Brytania 
10,9, Polska 11,1, Portugalia 12,6, Korea 
Południowa 13,8, Kanada 14,2, Grecja 
14,9, Hiszpania 15,3, Chile 16,1, Estonia 
16,1, Łotwa 16,2, Litwa 16,5, Stany Zjed-
noczone 16,8, Turcja 17,2, Izrael 19,5, 
Kostaryka 20,6, Republika Południowej 
Afryki 26,6%.

USA – nowe oblicze biedy
Focus TV niedziela 20.55
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Świat bez ludzi

Pusto  
i cicho

Co by było, gdyby wszyscy ludzie nagle znik-
nęli z powierzchni Ziemi? Jak zmieniło by się życie 
na Ziemi po 5, a jak po 10 000 lat naszej nieobec-
ności? Zobaczymy wstrząsający obraz ruin naj-
większych miast świata, a zarazem piękno natury, 
która z niszczycielską siłą powróci na swoje miej-
sce. Zobaczymy jak bez naszej obecności zachowa-
ją się zwierzęta, co może się stać z naszym domem, 
a nawet jak będzie wyglądało nasze podwórko.

Eksperci z inżynierii, botaniki, ekologii, biolo-
gii, geologii, klimatologii i archeologii, pokazują, 
jak krajobraz naszej planety zmieni się pod naszą 
nieobecność, co mogłoby się stać z Ziemią, gdyby 
ludzkość nagle przestała istnieć. 

Pewne wyobrażenie tego może dać spojrzenie 
na strefę zdemilitaryzowaną między Koreą Pół-
nocną, a Południową. Od 1953 roku obszar ten 
jest niezamieszkany. W rezultacie nie widać już śla-
du po ryżowych plantacjach stworzonych ludzką 
ręką. Jeszcze szybciej natura przejęła we władanie 
okolice Czarnobyla. Pojawiły się tu dzikie zwierzę-
ta i duże drapieżniki.

Ziemia,  
pozbawiona  
człowieka:

•  pogrążyłaby się w ciemnościach, bo przesta-
łaby działać sieć energetyczna;

•  w ciągu 10 dni zwierzęta domowe i hodowlane 
wymarłyby z powodu głodu i odwodnienia;

•  miesiąc później, z powodu braku wody chłodzą-
cej reaktory w elektrowniach jądrowych, nastą-
piłaby serii eksplozji o niewyobrażalnej sile 
i zasięgu;

•  25 lat po zniknięciu człowieka większość bruko-
wanych ulic i chodników pokryje roślinność;

•  miasta, takie jak Las Vegas i Dubaj, zostaną przy-
kryte warstwą pustynnego piasku;

•  po 300 latach bez konserwacji, metalowe kon-
strukcje, takie jak Wieża Eiffla i stalowe mo-
sty, runą na ziemię;

•  tak jak w przeszłości, dużą część globu pokryją 
znów bagna;

•  jedynym świadectwem istnienia budynków wy-
konanych przez człowieka po 10 000 lat będą 
konstrukcje kamienne, które mogą prze-
trwać kilkaset tysięcy lat. 

Świat bez ludzi
WP1 sobota 17.00

Co się zdarzyło w Seattle?

Protest 
Oparty na faktach film opowiada 

o wydarzeniach, które miały miejsce 
w Seattle w 1999 roku. Na zaproszenie 
ówczesnego prezydenta Billa Clinto-
na 700 przedstawicieli handlu ze 134 
krajów przyjechało do Seattle, aby po-
rozmawiać o rozszerzeniu Światowej 
Organizacji Handlu (WTO), towarzy-
szyło im setki dziennikarzy z całego 
świata.

Dochodzi wtedy do licznych pro-
testów i manifestacji ze strony organi-
zacji antyglobalistycznych, obrońców 
środowiska, a także ludzi sprzeciwiają-
cych się planowej liberalizacji świato-
wego handlu. Warto przypomnieć, że 
Światowa Organizacja Handlu twier-
dziła, iż wszystkie przepisy ekologicz-
ne, kodeks pracy i normy bezpieczeń-
stwa stanowią niepotrzebne bariery 
handlowe. 

Manifestanci (od 50 do 100 tysię-
cy) nie chcą dopuścić do konferencji 
organizacji, która wspiera interesy 
korporacji, kosztem biedoty, klasy ro-
botniczej i środowiska. Wyraża to ha-
sło: „WTO to Światowa Organizacja 
Złodziei”. 

Początkowo pokojowa demon-
stracja przekształca się w zamieszki, 
które pogrążają miasto w chaosie na 
pięć dni. Dochodzi do aktów wandali-
zmu. Władze Seattle postanowiły użyć 
ostrych środków do pacyfikacji prote-
stujących. Ogłoszono stan wyjątkowy, 
Gwardia Narodowa starła się z prote-
stującymi. 

Cel aktywistów zostaje osiągnię-
ty, spotkanie WTO zostaje odwołane. 
Uczestnicy konferencji opuszczają 
miasto. 

Opowieść filmowa przedstawiona 
jest z kilku różnych perspektyw: pro-
testujących, polityków, policjantów 
i dziennikarzy.

W rolach głównych w filmie wy-
stąpili m.in.: Charlize Theron, Woody 
Harrelson, Ray Liotta, Jennifer Car-
penter.

Film został wyświetlony w grud-
niu 2007 roku na Festiwalu Filmowym 
w Toronto, widzowie oklaskiwali go 
przez 8 minut.

Co się zdarzyło 
w Seattle?  

(Bitwa w Seattle)
Nowa TV 

sobota 21.00

USA – nowe oblicze biedy

Bogactwo  
i ubóstwo

W Stanach Zjednoczonych poniżej 
granicy ubóstwa żyje 43 miliony ludzi 
– dwa razy więcej niż 50 lat temu. Pół-
tora miliona dzieci jest bezdomnych. 
Całe rodziny przenoszą się z miejsca na 
miejsce, goniąc za pracą, 
z której nie są w stanie się 
utrzymać. W górniczym 
rejonie Appalachów lu-
dzie żyją dzięki kartkom 
żywnościowym. W naj-
biedniejszych dzielnicach 
Los Angeles organizacje 
społeczne oferują małe 
drewniane chaty tym, któ-
rzy nie mają domu.

Philip Alston, specjal-
ny sprawozdawca ONZ 
ds. Skrajnego ubóstwa, 
wezwał władze USA do 
zapewnienia solidnej 
ochrony socjalnej i zajęcia 
się podstawowymi problemami, zamiast 
„karania i więzienia ubogich”. Stany Zjed-
noczone mają najwyższy wskaźnik ubó-
stwa młodzieży wśród krajów uprzemy-
słowionych. Misja Alstona zaprowadziła 
go do hrabstwa Lowndes w Alabamie, 
gdzie otwarte kanalizacje spowodowały 
powszechne infekcje tęgoryjcem dwu-
nastnicy; hrabstwa McDowell w Zachod-
niej Wirginii, gdzie średnia długość życia 
mężczyzn jest taka sama jak w Namibii 
oraz do Skid Row, dzielnicy Los Angeles, 

gdzie na powierzchni kilometra kwadra-
towe żyje 7-8 tys. bezdomnych w środo-
wisku podobnym do syryjskich obozów 
dla uchodźców.

Bieda istnieje wszędzie, nawet u naj-
bogatszych narodów na świecie. Korzy-
stając z danych OECD (2018 rok), love-
money.com przedstawił zamożne kraje 
o najwyższych wskaźnikach ubóstwa 
(procent osób, których dochód jest po-
niżej połowy średniego dochodu): Fin-
landia 6,3%, Czechy 6,4, Holandia 7,9, 

Francja 8,1, Norwegia 8,1, Republika 
Słowacka 8,4, Austria 8,7, Słowenia 9,2, 
Szwecja 9,2, Belgia 9,9, Wielka Brytania 
10,9, Polska 11,1, Portugalia 12,6, Korea 
Południowa 13,8, Kanada 14,2, Grecja 
14,9, Hiszpania 15,3, Chile 16,1, Estonia 
16,1, Łotwa 16,2, Litwa 16,5, Stany Zjed-
noczone 16,8, Turcja 17,2, Izrael 19,5, 
Kostaryka 20,6, Republika Południowej 
Afryki 26,6%.

USA – nowe oblicze biedy
Focus TV niedziela 20.55

Bez lęku
TVP Kultura niedziela 20.00

Bohater filmu, wzięty architekt Max Klein ( Jeff Bridges), 
leci z San Francisco do Houston, gdzie ma podpisać in-
tratny kontrakt. Samolot, którym podróżuje rozbija się. 
Wokół panuje straszliwy chaos, ludzie popadają w histe-

rię. Max, który przeżył katastrofę, nie ulega emocjom, jest 
spokojny i opanowany. Ofiarnie ratuje rannych pasa-
żerów, których życie jest wciąż w niebezpieczeń-
stwie. Po skończonej akcji ratowniczej oddala 
się z miejsca zdarzenia, szukając schronienia 
w zaciszu hotelowego pokoju. 

Katastrofa lotnicza odcisnęła piętno 
na psychice Maxa, staje się innym człowie-
kiem. Kiedyś cierpiał na różne alergie, mie-
wał lęki wysokości, teraz wyzbył się wszyst-
kich dolegliwości. Czuje się wolny, nie zależy 
mu na dalszej karierze, nie interesują go wielkie 
interesy i pieniądze. Nie chce nawet wracać do syna 
i żony Laury (Isabella Rossellini). Wtedy Max poznaje Carlę 
Rodrigo (nominowana do Oscara za drugoplanową rolę Rosie Pe-
rez), która w katastrofie lotniczej straciła dwuletniego syna. Carla 
siebie obwinia za śmierć jedynaka. Znajomość z Maxem pomoże 
jej jednak wyzbyć się lęków, pogodzić z losem i odkryć na nowo 
sens życia. 

Pewnie nie wiesz...
Miejsce katastrofy samolotu zostało odtworzone w środkowej Ka-

lifornii. 34,5 hektara ziemi obsiano kukurydzą, buldożer odtworzył 
wyżłobienia, które zrobiłby rozbity samolot. Do zdjęć zatrudniono 140 

statystów oraz 40 strażaków. Zamknięto na tydzień jedną z głów-
nych dróg w pobliskim mieście, zlikwidowano kilkanaście 

słupów z przewodami elektrycznymi. Rozrzucono 600 
walizek wraz z zawartością (przedmioty kupowano 

w lokalnych sklepach z artykułami używanymi). Przy-
gotowanie miejsca katastrofy zajęło 10 dni. Wydano 
na to 2 miliony dolarów.

Początkowe sceny katastrofy samolotu trwają 
około sześciu minut.

Bez lęku

Ocalały  
z katastrofy

Skok

Komu 
zaufać?
Joe Moore ma piękną, mło-

dą żonę, majątek oraz pasjonu-
jącą pracę – jest złodziejem, mi-
strzem w swoim fachu. Joe, jego 
żona Fran oraz wierni kompani: 
Bobby i Don, okradają sklep 
jubilerski na Manhattanie. Nie-
stety, w trakcie napadu kamery 
rejestrują twarz Joe'go bez ma-
ski. Ten uważa, że jest spalony 
w branży i postanawia przejść 
na zasłużoną emeryturę. Ale 
zleceniodawca skoku, Mickey 
Bergman, zgadza się wypłacić 
gangowi obiecaną kwotę do-
piero po wykonaniu kolejnego 
zadania – szajka ma przejąć ła-
dunek złota.

Główny motor akcji, Moore, 
grany przez Gene'a Hackmana, 
to prawdziwy specjalista w swo-

im fachu i aktorowi znakomicie 
udało się widza o tym przeko-
nać – pisze Kinga Kozakiewicz 
na stronach filmwebu. Jego 
bohater jest sprytny, ale przede 
wszystkim niezwykle opanowa-
ny. Zimna krew zachowywana 
w ekstremalnych sytuacjach 
czynią go mistrzem i autoryte-
tem. Nawet jego współpracow-
nicy zdają sobie z tego sprawę, 
żartując: „Joe nie musi liczyć 
baranów. To barany liczą jego”. 
Moore jest zawodowcem, wie 
więc także, że musi przewidzieć 
to, co z pozoru nieoczekiwane. 
Im bardziej ryzykowny skok, 
tym więcej planów awaryjnych 
trzeba do niego opracować. 
„Nie kichnąłbym nawet bez 
planu awaryjnego” – mówi swo-
im przyjaciołom. Ale Moore 
oprócz pieniędzy kocha tak-
że swoją żonę. A jak to często 
bywa, uczucie do kobiety może 
okazać się bardzo zwodnicze.

Skok
Zoom TV sobota 20.00

Obraz powstał na podstawie życiorysu 
Herberta Jamesa „Burta” Munro, słynnego kie-
rowcy i konstruktora, w rolę którego wciela się 
Anthony Hopkins. 

Druga połowa lat 60. Nowozelandczyk, 
sędziwy Burt Munro od lat żyje swoją pa-
sją. Jest konstruktorem-amatorem, miło-
śnikiem szybkiej jazdy na motocyklach. 
Spędza każdą wolną chwilę w warsztacie, 
gdzie wciąż ulepsza swojego jednośladow-
ca, zmodyfikowany motocykl Indian. Burt, 
mimo podeszłego wieku, żyje marzeniem. 
Chce pobić rekord szybkości na maszynie 
swojego projektu, lecz niewielu jego znajo-
mych wierzy w powodzenie szalonego po-
mysłu. Wyjątkiem jest chłopiec z sąsiedz-
twa, który pomaga Munro oraz dodaje mu 
otuchy. Pewnego dnia Burt postanawia wy-
ruszyć w podróż do USA. Chce dotrzeć na 
legendarny tor w Bonneville, aby na swoim 
motocyklu spróbować pobić wymarzony 
rekord. Wyprawa do Stanów okaże się pełną 
zawirowań przygodą. 

Pewnie nie wiesz...
Anthony Hopkins: „Mam już dość grania 

psychopatów i nerwusów. Jestem bardzo szczę-
śliwym człowiekiem i filozofia życiowa oraz 
charakter Burta Munro odpowiadają mojemu 
temperamentowi. To najlepsza rola, jaką w ży-
ciu zagrałem".

W 1967 roku 67-letni Munro, na słonym to-
rze w Bonneville (stan Utah), na udoskonalonym 
przez siebie motorze Indian z 1920 roku, osiąga-
jąc 331 km/godz. ustanowił rekord świata. Jego 
wynik, w kategorii obudowanych i opływowych 
motocykli o pojemności poniżej 1000 cm sze-
ściennych, nie został do dziś pobity.

Zbudowano cztery motocykle: dwie repliki 
Indian do szczegółowych ujęć i dwie zmodyfiko-
wane do ujęć w ruchu. Wszystkie miały problemy 
na słonej nawierzchni, ciągle się psując, chociaż 
niektóre osiągały prędkość 240 km na godzinę. 
Reżyser, Roger Donaldson przyznał, że najwyż-
sza prędkość z jaką jechał na tych motocyklach 
wynosiła 105 km/godz.

Prawdziwa historia

Marzenia  
do spełnienia

Prawdziwa historia
TV4 niedziela 14.10
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Potwory  
i spółka

Krzyki 
strachu

Monstropolis to nietypowe miasto – zamieszkują je 
bowiem potwory. W centrum metropolii znajduje się 
ogromna fabryka strachu „Potwory & spółka”. Pracuje 
w niej niezawodny duet – mistrz straszenia James P. Sulli-
van, zwany Sulley oraz jego najlepszy przyjaciel, gadatli-
wy Mike Wazowski. 

Sulley i Mike co noc udają się do świata ludzi, by tam 
straszyć dzieci. Im bardziej maluch się boi i im głośniej 
krzyczy, tym lepiej, ponieważ ich krzyki przetwarzane są 
na energię dla miasta. Podczas swojej pracy potwory sta-
rają się za wszelką cenę unikać bezpośredniego kontaktu 
z dziećmi. Uważają bowiem, że są one toksyczne. Niespo-
dziewane podczas straszenia, do Monstropolis przedosta-
je się dziewczynka o imieniu Boo. W świecie potworów 
wybucha panika, a Mike i Sully wpadają w niezłe tarapaty. 
Potwory usiłują zrobić wszystko, żeby odesłać małą Boo 
z powrotem do jej świata. Jednak okazuje się, że to bar-
dziej skomplikowane niż mogło wydawać się wcześniej.

Potwory i spółka
TV Puls2 sobota 16.10

Tygrys i przyjaciele

Poszukiwania 
rodziny

Rozbrykany Tygrysek, 
sympatyczny Kubuś Pucha-
tek, nieśmiały Prosiaczek, 
melancholijny Kłapouchy, 
mądry Pan Sowa, wiecznie 
narzekający Królik i urocze 
Maleństwo zapraszają do 
wspólnej zabawy! 

Tygrysek czuje się samotny, mimo że otaczają go 
przyjaciele, na których zawsze może liczyć, nigdy nie 
spotkał kogoś podobnego do siebie. Przekonany, że 
gdzieś muszą mieszkać tygrysy, które przyjmą go do 
swego grona, wyrusza na poszukiwanie. Wyprawa nie 
przynosi spodziewanych rezultatów i rozczarowanie 
Tygryska jest ogromne. Wtedy do akcji wkraczają nie-
zawodni przyjaciele. Udowadniają mu, że są jedną, 
wielką rodziną. Tygrysek wreszcie zrozumie, gdzie jest 
jego prawdziwy dom i rodzina...

 Tygrys 
     i przyjaciele
        TV Puls2 
            niedziela 10.25

Jak wytresować smoka 2

Tajna jaskinia
Pierwsza z dwóch kontynuacji wielkiego 

przeboju kina animowanego, w której pozna-
my dalsze przygody młodego Wikinga o imie-
niu Czkawka i jego udomowionego smoka 
Szczerbatka.

Mija pięć lat od czasu, gdy Czkawka 
i Szczerbatek zjednoczyli smoki i Wikingów 
na wyspie Berk. Cała osada z zapartym tchem 
śledzi losy zawodników startujących w smo-
czym wyścigu. Podczas jednej z takich zabaw 
uczestnicy odkrywają tajną, lodową jaskinię, 
która jest domem setek dzikich smoków oraz 
tajemniczego Smoczego Jeźdźca. 

Jak wytresować smoka 2
Polsat niedziela 11.30

Mój brat niedźwiedź

Trzech braci
Wspaniała epicka przygoda stworzona przez 

studio Disneya.
Zbliża się epoka lodow-

cowa. W puszczy mieszkają 
ludzie; wśród nich – trzech 
braci. Gdy niedźwiedzica, 
w obronie potomka, zabi-
ja najstarszego z nich, naj-
młodszy – Kenai, w odwecie 
uśmierca zwierzę. Sam jed-
nak, za sprawą duchów, za-
mienia się w niedźwiedzia.

Denahi, średni brat, 
przekonany, że to właśnie 
ten niedźwiedź winien jest 

wszystkim nieszczęściom, zaczyna go ścigać. Je-
dyną szansą Kenaia jest przyjaźń z młodziutkim 
grizzly, Kodą. Koda nie wie, że Kenai jest odpo-
wiedzialny za śmierć jego matki.

Mój brat niedźwiedź
Polsat sobota 8.30
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Pandemia SARS-CoV-2 w Polsce nie 
powstrzymała ceremonii rozdania 
nagród podlaskim przedsiębiorcom. 
Mimo, że termin został przesunięty 
o klika miesięcy, 10 września 2020 
roku w Operze i Filharmonii Podla-
skiej – Europejskim Centrum Sztuki 
w Białymstoku, odbyła się Gala Podla-
skiej Marki Roku. Nagrody w dziewię-
ciu kategoriach wręczali Artur Kosicki, 
marszałek województwa podlaskie-
go, Marek Olbryś, wicemarszałek, 
a także członkowie zarządu Wiesława 
Burnos i Marek Malinowski. Pozna-
liśmy również tegorocznego „Hono-
rowego Ambasadora Województwa 
Podlaskiego”. Została nim Jagiellonia 
Białystok, która w tym roku świętuje 
swoje setne urodziny. 

Ze względu na panującą pan-
demię koronawirusa, władze wo-
jewództwa podlaskiego długo za-
stanawiały się czy organizować 
tegoroczne wydarzenie. Ostatecz-
nie termin przesunięto na wrze-
sień i ograniczono liczbę gości bio-
rących bezpośredni udział w gali, 
a mieszkańcy regionu i sympatycy 
konkursu mogli śledzić uroczy-
stość dzięki transmisji online.

- Stanęliśmy przed trudną de-
cyzją czy mimo wszystką konty-
nuować Podlaską Markę Roku. 
Przyjęliśmy jednak taką wersją, 
że ją zorganizujemy, ale w warun-
kach bezpiecznych, bo dla nas 
jest to najważniejsze. Nie było ła-
two zorganizować takie wydarze-
nie bez publiczności, gdyż ona 
zawsze jest jego częścią -mówi 
marszałek Artur Kosicki.

Podlaska Marka to najstarsza 
i najbardziej prestiżowa nagroda 
województwa podlaskiego. Na-
grody w dłonie laureatów trafiły 
już po raz szesnasty.

- To jest bezsprzecznie naj-
większa promocyjna impreza wo-
jewództwa podlaskiego. Uwypu-
klone są nasze dokonania, firmy 
czy społeczeństwo. To wydarze-
nie znane jest nie tylko w naszym 
województwie czy Polsce, ale na-
wet na świecie. W związku z pan-
demią wyglądało to trochę ina-
czej niż zwykle. Nie mniej jednak 
najważniejsze jest to, iż udało się 
uhonorować tych, którzy wnoszą 
duży wkład w rozwój wojewódz-
twa podlaskiego - tłumaczy Ma-
rek Olbryś, wicemarszałek woje-
wództwa podlaskiego.

W tegorocznej edycji spo-
śród 150 zgłoszonych produk-
tów do finałowego starcia komi-
sja konkursowa nominowała 27. 

To z tego grona wybrano laure-
atów każdej z dziewięciu kon-
kursowych kategorii: Produkt 
Użytkowy, Produkt Spożywczy, 
Odkrycie, Inwestycja, Kultu-
ra, Wydarzenie, Społeczeństwo. 
W tym roku pojawiły się także 
dwie nowe kategorie, a mianowi-
cie Biznes i Projekt 4.0.

Lista zwycięzców  
Podlaskiej Marki Roku 2019

W kategorii „Społeczeństwo” 
zwyciężyły Czwartkowe Obia-
dy u Diabetyków. To cykliczne 
spotkania edukacyjne i integru-
jące skierowane do osób chorych 
na cukrzycę. Od lat organizuje 
je Polskie Stowarzyszenie Dia-
betyków Oddział Wojewódzki 
w Białymstoku. Nota bene w tej 
kategorii nominację otrzymał 
również Urząd Miejski w Łomży 
za swoje „samorządowe beciko-
we”, czyli jednorazowe świadcze-
nie w wysokości 500 zł z tytułu 
urodzenia dziecka.

Tytuł najlepszego Produktu 
Spożywczego otrzymała Woda 
Krynka. Firma ściśle kojarzona 
z północno-wschodnim regio-
nem Polski, która już od 1945 
roku dostarcza swoim klientom 
naturalną wodę źródlaną wydo-
bywaną ze źródła „Krynka” o głę-
bokości 70 m. Dzięki czystości 
biologicznej i braku w jej skła-
dzie składników szkodliwych dla 
zdrowia człowieka nie podlega 
żadnemu procesowi uzdatniania 
ani nie jest dezynfekowana.

W kategorii Kultura pierwsze 
miejsce zajął Tomasz Samojlik 
z serią książek dla dzieci „Żubr 
Pompik”.

- Jestem bardzo zaszczycony 
i myślę, że Pompik również. To 
jest coś niezwykłego, że został 
doceniony przez tak szacowne 
grono i mogłem odebrać tę na-
grodę. Był to pomysł dosyć ry-
zykowny, gdyż jestem naukow-
cem i chciałem czasem przekazać 
treści bardzo skomplikowane, ale 
w prosty sposób. Najwyraźniej 
zadziałało to zarówno na moje 
dzieci jak i na innych czytelni-
ków- wskazuje pisarz.

Pompik to mały białowie-
ski żubr, który stworzony został 
w 2008 roku. Do tej pory z bo-
haterem tym powstało 22 książ-
ki. Podczas lektury opowiadań 
dzieci poznają tajemnice Puszczy 
Białowieskiej, odwiedzają pol-
skie parki narodowe. 

Za najlepszy Produkt Użyt-
kowy uznano Sklejkę Zakładów 
Przemysłu Sklejek BIAFORM 
S.A. Sklejka z Biaformu - po-
mysł Artura Hasbacha sprzed stu 
lat jest ciągle w świetnej formie. 
Dziś służy do budowy domów, 
stadionów czy apartamentów dla 
celebrytów. Użyto jej nawet do 
budowy letniej rezydencji pre-
zydenta Stanów Zjednoczonych 
i najwyższego budynku świata 
Burdż Chalifa.

W kategorii Inwestycja tytuł 
Podlaskiej Marki otrzymała hala 
sportowo-widowiskowa Suwałki 
Arena. Do tej pory w wojewódz-
twie podlaskim nie było obiektu 
o podobnej skali: powierzchnia 
zabudowy 5 446 m², powierzch-
nia użytkowa 6 601 m², wysokość 
hali – 16 m. W hali znajdują się 
trybuny na ponad 2 tys. miejsc, 
w tym trybuny stałe i miejsca na 
trybunach mobilnych, co umoż-

liwia organizację dużych imprez 
sportowych i kulturalnych o cha-
rakterze ogólnopolskim i mię-
dzynarodowym.

Z kolei w kategorii Wyda-
rzenie wygrał IX Festiwal „Rock 
na Bagnie” organizowany przez 
Fundację na rzecz Rozwoju Po-
wiatu Monieckiego. Międzyna-
rodowe wydarzenie w Goniądzu 
istnieje od 2010 roku i jest obec-
nie jednym z bardziej rozpozna-
walnych festiwali rockowych 
w Polsce. 

W kategorii Odkrycie nagro-
dę otrzymały „Badania nad ak-
tywnością biologiczną grzybów 
nadrzewnych Puszczy Białowie-
skiej” prowadzone przez Poli-
technikę Białostocką i Uniwer-
sytet Medyczny w Białymstoku. 
To projekt badawczy dotyczący 
grzybów medycznych. Specjali-
ści z Politechniki zbudowali bank 
ekstraktów z grzybów z Puszczy 
Białowieskiej, który zawiera po-
nad 150 sklasyfikowanych i opi-
sanych gatunków (kolejnych kil-
kaset czeka na opracowanie). 
Natomiast specjaliści z UMB 
sprawdzają je pod kątem me-
dycznym.

W tym roku po raz pierwszy 
przyznano również dwie nagro-
dy z nowych kategorii.

Podlaską Markę w kategorii 
Biznes, za mocne wsparcie lokal-
nych inicjatyw społecznych przy-
znano Grupie Chorten. W swo-
ich działaniach mocno angażuje 
się w życie lokalnej społeczno-
ści, w ciągu roku wspierając bli-
sko setkę inicjatyw o charakterze 
pomocowym, sportowym i edu-
kacyjnym z regionu m.in. Wigi-
lię Białostocką, Fundację Pomóż, 

Fundację Hospicjum Proroka 
Eliasza, Motoserce, Targi Pogra-
nicza w Siemiatyczach

Natomiast w kategorii Pro-
jekt 4.0. pierwsze miejsce zajęła 
Dolina Rolnicza 4.0. Otrzyma-
ła ją za zadanie wdrożenia efek-
tywnych działań mających na 
celu eliminację pułapek, jakie 
obecnie dopadają polską gospo-
darkę. Stworzenie gamy rozwią-
zań technologicznych dedyko-
wanych mechanizacji rolnictwa 
pozwoli na osiągnięcie kon-
kretnych efektów ekonomicz-
nych. Do efektów tych należy 
zaliczyć: zmniejszenie nakła-
dów pracy ludzkiej, zwiększenie 
wydajności pracy, wykonywa-
nie poszczególnych zabiegów 
w terminach agrotechnicznych, 
zmniejszenie strat plonów i tym 
samym zwiększenie efektywno-
ści produkcji rolniczej. Efektem 
w przetwórstwie spożywczym 
będzie automatyzacja i robo-
tyzacja w strefach związanych 
z procesami technologiczny-
mi, w szczególności związanych 
z pakowaniem, konfekcjonowa-
niem czy też śledzeniem i zna-
kowaniem, co umożliwi prze-
niesienie zasobów ludzkich 
tam, gdzie są najbardziej po-
trzebne.

Podczas gali wręczono też 
nagrodę konkursu towarzyszą-
cego Podlaskiej Marce, a więc 
Podlaska Marka Konsumentów. 
W tym roku padł rekord w liczbie 
oddanych głosów- 12 257. Inter-
nauci na zwycięzcę wybrali księ-
garnię internetową Tania Książ-
ka, która zdobyła 3543 głosy.

Listę nagrodzonych za-
mknęli zdobywcy tytułu Amba-
sadora Podlaskiej Gospodarki. 
W tym roku wyróżniono Pod-
laską Branżę Medyczną, wśród 
nich reprezentanci: Medical-
-Łomża sp. z o.o. , Laboratorium 
Centrum Symulacji Medycz-
nych - Park Naukowo-Techno-
logiczny Polska-Wschód w Su-
wałkach sp. z o.o., Medgal sp. 
z o. o., ChM sp. z o.o., Mindhand 
sp. z o.o., Petros Psyllos, Imago 
Krzysztof Matuk, Uniwersytet 
Medyczny w Białymstoku, Poli-
technika Białostocka.

 Laureaci konkursu otrzyma-
li statuetki Podlaskiej Marki i na-
grodę finansową w wysokości 10 
tys. zł, a dodatkowo każdy z na-
grodzonych otrzymał voucher na 
weekend z Mercedesem.

Podlaska Marka Roku 2019.  
Znamy laureatów najbardziej prestiżowej 

nagrody województwa podlaskiego



Pod hasłem „Siła współpracy, moc 
integracji” w Supraślu odbył się hi-
storyczny I Podlaski Kongres Rad 
Seniorów. Ze względu na pandemię 
SARS-CoV-2, a także na obostrzenia sa-
nitarne, po trzech przedstawicieli z 15 
rad z regionu spotkało się, by dysku-
tować i debatować nad wspólna przy-
szłością i strategią działania. Ponadto 
odbyły się również prelekcje, a także 
warsztaty. Na I Podlaskim Kongresie 
Rad Seniorów obecni byli m.in. Ar-
tur Kosicki, marszałek województwa 
podlaskiego, który owy Kongres objął 
swym patronatem, a także Radosław 
Dobrowolski, burmistrz Supraśla.

Jak wskazuje motto przewod-
nie, głównym celem Podlaskie-
go Kongresu Rad Seniorów było 
pokazanie, jak ważnym proce-
sem jest integracja. Znalezienie 
wspólnego mianownika, wspól-
nej strategii w działaniach, by po-
lityka senioralna zmierzała w jed-
nym kierunku, jednym kursem.  

Rady Seniorów istnieją w po-
nad 300 polskich gminach. Peł-
nią rolę konsultacyjną i doradczą, 
mogą też zgłaszać własne inicja-
tywy do realizacji przez gminę. 
W skład Rady Seniorów wchodzą 
przedstawiciele osób starszych 
oraz lokalnych podmiotów dzia-
łających na rzecz osób starszych, 
m.in. Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku i innych organizacji se-
nioralnych. Rady te różni sposób 
powołania, naboru członków czy 
styl działania. W 2013 roku w wo-
jewództwie podlaskim Rady Se-
niorów wpisane zostały do usta-
wy o samorządzie gminnym. 

Podczas spotkania Radosław 
Dobrowlski, burmistrz Supraśla 
zaznaczył, iż w obecnych czasach 
seniorzy są istotnym elementem 
w polityce samorządowej.

- My, jako samorząd uczymy 
się współpracy z seniorami. Dla-
tego ten kongres również i dla 

nas jest bardzo ważny - mówi 
burmistrz.

Pomysł przeprowadzenia 
Kongresu narodził się w podla-
skiej Radzie Seniorów, która od 
15 grudnia 2017 roku działa przy 
Marszałku Województwa Podla-
skiego. 

- Uważam, iż nasza współ-
praca z seniorami jest bardzo 
ważna, ale - co warto podkreślić 
-  niemniej ważna jest współpraca 
między samymi seniorami z róż-
nych części naszego wojewódz-
twa. Cieszę się z liczby osób, jaka 
pojawiła się na kongresie, tym 
bardziej w trudnym okresie epi-
demii - przyznaje Artur Kosicki, 
marszałek województwa podla-
skiego.

W regionie działa 15 Rad 
Seniorów, mających status rad 
gminnych, miejskich i woje-
wódzkich:

1)Rada Seniorów przy Mar-
szałku Województwa Podlaskie-
go,

2) Miejska Rada Seniorów 
w Białymstoku,

3) Łomżyńska Społeczna 
Rada Seniorów,

4) Suwalska Rada Seniorów,
5) Miejska Rada Seniorów 

w Sejnach,
6) Augustowska Rada Senio-

rów,
7) Gminna Rada Seniorów 

w Dąbrowie Białostockiej,
8) Gminna Rada Seniorów 

w Kuleszach Kościelnych,

9) Gminna Rada Seniorów 
w Łapach,

10) Gminna Rada Seniorów 
w Puńsku,

11) Rada Seniorów Gminy 
Supraśl,

12) Rada Seniorów Gminy 
Choroszcz,

13) Miejska Rada Seniorów 
w Bielsku Podlaskim,

14) Miejska Rada Seniorów 
w Sokółce,

15) Rada Seniorów Gminy 
Czarna Białostocka

W I Podlaskim Kongre-
sie Rad Seniorów uczestniczy-
ła m.in. Łomżyńska Społeczna 
Rada Seniorów. 

- Dzięki prelekcjom czy 
warsztatom uda się podszkolić 
seniorów w różnych tematach, by 
ten poziom wiedzy wzrósł. Rady 
Seniorów przy samorządach są 
ciałem konsultacyjnym i opinio-
dawczo-doradczym stąd też głos 
seniorów zrzeszonych w radach 
jest bardzo ważny. Zwłaszcza 
w tych czasach, gdy demografia 
jest nieubłagana i w 2050 roku 
w Łomży ma być nas o około 40 
% mniej - wskazuje Grażyna Czaj-
kowska, przewodnicząca Łom-
żyńskiej Społecznej Rady Senio-
rów oraz wiceprzewodnicząca 
Rady Seniorów przy Marszałku 
Województwa Podlaskiego.

Natomiast najstarszą radą 
w województwie podlaskim jest 
Suwalska Rada Seniorów, która 

działa od 2014 roku. Maria Lau-
ryn, wiceprzewodnicząca tejże 
rady oraz sekretarz Rady Senio-
rów przy Marszałku Wojewódz-
twa Podlaskiego wskazuje na 
silną potrzebę konsolidacji i pew-
nego rodzaju syntezę wśród pod-
laskich seniorów. 

- Ważne jest, mimo obecnych 
trudnych czasów, zgromadzenie 
liderów, by zastanowić się co da-
lej. Moje wystąpienie nosiło ty-
tuł: „Rady Seniorów. Razem czy 
osobno?”. Ja nie mam wątpliwo-
ści, że razem. Od 6 lat jeżdżę po 
Polsce m.in. na parlament senio-
rów, na spotkania do wielu miast 
w kraju i jest moim obowiąz-
kiem i misją dzielenie się wiedzą 
i doświadczeniem. W regionie 
mamy 115 gmin, a tylko 15 rad. 
Oznacza to, że mamy wiele pra-
cy. Musimy przekonać wójtów, 
burmistrzów czy środowiska se-
nioralne, że razem możemy wię-
cej- tłumaczy Maria Lauryn.

Istotną wiadomością jest to, 
że władze województwa podla-
skiego już teraz zadeklarowały, iż 
do następnych Podlaskich Kon-
gresów Rad Seniorów z całą pew-
nością będzie dochodzić.

- Będziemy to kontynuowa-
li. Zobaczymy jakie koncepcje 
zostaną zrealizowane po I Pod-
laskim Kongresie Rad Seniorów. 
Mam nadzieję, że będziemy mo-
gli wdrażać zarówno pomysły 
Rad Seniorów, nie tylko jeśli cho-
dzi o ich działania w ramach bu-
dżetu województwa podlaskiego, 
ale także w ramach RPOWP- 
mówi marszałek Artur Kosicki. 
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Samorządowcy i strażacy powitani przez burmi-
strza Andrzeja Dudę zgromadzili się w nowocze-
snej sali Kolneńskiego Ośrodka Kultury i Sportu 
. Tam Marek Olbryś, Wicemarszałek Wojewódz-
twa Podlaskiego wspólnie z radnym Sejmiku 
Wojciechem Sekścińskim i posłem Kazimierzem 
Gwiazdowskim przekazał czeki, które pozwolą 
jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych za-
kupić nowe wyposażenie.

- To podziękowanie od Sejmiku woje-
wództwa podlaskiego za ogromny wkład 
wnoszony przez was do samorządów. Tak 
naprawdę wasza rola to przecież nie tylko 
pożar czy wypadek na drodze, ale codzien-
na troska o najbliższych przyjaciół two-
rzący lokalne społeczności. Za to chcemy 
dzisiaj podziękować - powiedział wice-
marszałek Marek Olbryś.

Przypomniał, że ten rok oznacza rekor-
dowe wsparcie samorządu województwa 
dla OSP - 2,5 miliona złotych, a ze specjal-
nymi dotacjami dla jednostek walczących 
wiosną z pożarem w Biebrzańskim Parku 
Narodowym, ponad 3 mln. Pieniądze tra-
fiły do blisko 100 gmin, które prawidło-
wo i w terminie przygotowały wnioski. Na 
scenę kolejno wchodzili burmistrzowie 
Agnieszka Rutkowska ze Stawisk (otrzy-

mała czek na 30 tys. zł) i Andrzej Duda 
z Kolna (35 tys.) oraz wójtowie: Józef Dy-
merski z Małego Płocka (20 tys.), Józef 
Wiśniewski z gminy Kolno (26 tys.) i An-
drzej Piętka z Grabowa (25 tys.) wraz z re-
prezentantami straży. Do Piotra Niedbały 
z Turośli czek (35 tys.) trafi przy innej oka-
zji. Przekazywali je wraz gratulacjami wi-
cemarszałek Marek Olbryś, radny Sejmi-
ku Wojciech Sekściński i poseł Kazimierz 
Gwiazdowski, a kolegów samorządowców 
oklaskiwał m. in. starosta kolneński Tade-
usz Klama.                   

- Chcę szczególnie podziękować, bo 
Sejmik wcale nie musi wspierać ochotni-
czych straży, ale chce to robić. To ważne 
dla samorządów. Mogę poinformować, że 
w Sejmie trwają prace nad nowy, który po-
zwoli dofinansować OSP przy zakupach 
kolejnych niezbędnych pojazdów -  poin-
formował poseł Kazimierz Gwiazdowski. 

Część samorządowców z powiatu kol-
neńskiego skorzystała z obecności wi-
cemarszałka Marka Olbrysia i radnego 
Wojciech Sekścińskiego, aby wspólnie  
zapoznać się z przebiegiem modernizacji 
drogi wojewódzkiej 647 między Kolnem 
a Stawiskami.   

Czeki dla strażaków z powiatu kolneńskiego

I Podlaski Kongres Rad Seniorów. Nowa tradycja?
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dea kina samochodowego jest tylko o kilka-
dziesiąt lat młodsza niż historia samej motory-
zacji. Pierwsze seanse oglądane przez widzów 
we własnym aucie wyświetlano w USA już 
w połowie lat 30. ubiegłego wieku. Zdomi-
nowane przez lata tradycyjne pokazy kinowe 
wracają do łask za sprawą pandemii koorona-
wirusa SARS-CoV-2.

Amerykański wynalazek zagościł 
w Łomży po raz pierwszy w lipcu i wyglą-
da na to, że zadomowił się na dłużej. Wy-
świetlane w ramach Letniego Kina Ple-
nerowego projekcje spotkały się z dużym 
zainteresowaniem zmotoryzowanych 
kinomaniaków. Podobnie rzecz ma się 
z jesienią, która również upływa pod zna-
kiem kina samochodowego.

Wrześniowy repertuar obfituje głów-
nie w projekcje skierowane do dzieci i mło-
dzieży oraz w nieznane szerszej publicz-
ności kino skandynawskie nacechowane 
spokojną, realistyczną fabułą z elementa-
mi północno-europejskiego humoru. 

Nie zawiodą się również miłośni-
cy batalistyki, a to za sprawą estońsko-
-fińskiego dramatu wojennego 1944, 
ukazującego bratobójcze walki Estoń-
czyków wcielonych do wojska Hitle-
ra i Stalina. Seanse październikowe, to 
kino grozy skierowane do osób o moc-
nych nerwach.

Seanse odbywają się w każdą sobo-
tę września na parkingu PWSIiP przy ul. 
Akademickiej 1. Tak samo zaplanowano 
październik. 

Jesienne kino samochodowe

Rocznica urodzin amerykańskiego gitarzysty 
B.B. Kinga stała się pretekstem do organizacji 
w Polsce koncertów bluesowych. 

16 września w całej Polsce obchodzony 
jest Światowy Dzień Bluesa, podczas któ-
rego spotykają się miłośnicy tego gatunku 
muzyki, organizowane są koncerty, festiwa-
le, wystawy plastyczne, odbywają się spe-
cjalne radiowe audycje muzyczne. Głów-
ne założenie akcji - propagowanie muzyki 
bluesowej. Światowy Dzień Bluesa, od paru 
lat, obchodzony jest również w Łomży. 
W sobotę, 19 września na muzycznej sce-
nie MDK-DŚT, na bluesową nutę zagrają :

THE BL BLUES BAND • Nieszablonowy zespół 
bluesowy z Łomży o usposobieniu 
łagodnym, żywo reagujący na zjawiska 
dźwiękowe. Od czerwca 2011r. poszukuje 
ukojenia „bólu duszy" w takich gatunkach 

muzycznych jak Blues, Country, Rock and 
Roll-u, Reggae, Funky nawet Jazz. Zespół 
nie stroni od własnej twórczości i takową 
też posiada.
Skład : Mariusz Brzostowski - śpiew, gitara 
rytmiczna; Paweł Podeszwik - instrumenty 
klawiszowe; Marin Bienias – perkusja
Bartłomiej Leszczyński - gitara basowa
Jan Yaniu Górski - gitara solowa

GĘSIA SKÓRKA BLUES BAND • Zespół blues/
rockowy z Białegostoku powstały w 2015 
roku. Skład zespołu tworzą doświadczeni 
muzycy o różnych temperamentach 
muzycznych, znanych z takich projektów 
jak : Remont, 5 tys złotych, Kombatanci 
Pani Andzi, Kasa Chorych i wielu innych.
Skład : Magdalena Łukasik - wokal;  
Janusz Nowowsiak - harmonijka;  
Marek Gąsiorowski - gitara; Dariusz Chociej 
- gitara; Tadeusz Dziemski - gitara basowa, 
wokal; Marcin Mickiewicz - perkusja

48 GODZIN • Białostocka grupa bluesowa 
działa od 1984 r. W obecnym składzie od 
lat dziesięciu.
Grzegorz Poznański – gitara
Grzegorz Pawłowicz – perkusja
Kuba Szumarski – gitara basowa

Janusz Nowowsiak – harmonijki
Mirosław Kłosowski – gitara, śpiew

Teksty pisze Mirosław i przeważ-
nie układa muzykę, w czym od czasu do 
czasu pomagają mu Grzegorz Poznań-
ski i Kuba Szumarski. Janusz Nowowsiak 
i Mirek Kłosowski mają swoje tabliczki na 
Alei Bluesa w Białymstoku. Poza lokalny-
mi koncertami, nagrali pięć płyt:
1. Krótki sen – 1998r.; 2. Wilk - 2004 r.; 3. 48 
godzin – 2008 r.; 4. 1410 – 2014 r.; 5. Pocałuj 
mnie 2018 r.
Data : 19.09.2020 / sobota
Godzina : 18.00 - 21.00
Miejsce : Scena na Piętrze, MDK-DŚT, ul. Wojska 
Polskiego 3. Bilety : 5 zł
Uwaga ! Ilość miejsc ograniczona.
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Obywatel 
zatrzymał  

pijanego kierowcę
Mieszkaniec Łomży uniemożliwił dalszą jazdę 
pijanemu kierowcy. Po obywatelskim zatrzy-
maniu 64-latek trafił w ręce policjantów. Oka-
zało się, że miał blisko promil alkoholu w orga-
nizmie. Za to przestępstwo grozi kara do 2 lata 
pozbawienia wolności. 

Dyżurny łomżyńskiej jednostki poli-
cji otrzymał sygnał o obywatelskim uję-
ciu nietrzeźwego kierowcy. We wskaza-
ne miejsce niezwłocznie został wysłany 
patrol ruchu drogowego. Okazało się, że 
zgłaszający na jednym z parkingów w cen-
trum miasta zauważył mężczyznę pijące-
go alkohol, który po opróżnieniu butelki 
mocnego trunku, wsiadł do auta i ruszył. 
Świadek zareagował błyskawicznie. Pod-
biegł do samochodu, otworzył drzwi 
i wyjął kluczyki ze stacyjki. Funkcjona-
riusze, tuż przy zatrzymanym pojeździe 
znaleźli pustą buteleczkę "setkę". Badanie 
alkomatem wykazało, że kierowca peu-
geota miał blisko promil alkoholu w or-
ganizmie. Zatrzymany 64-latek natych-
miast stracił prawo jazdy. Za kierowanie 
w stanie nietrzeźwości grozi mu kara do 2 
lat pozbawienia wolności. Niewątpliwie, 
godna pochwały, postawa 37 - latka zapo-
biegła potencjalnemu nieszczęściu.

Policjanci przypominają, że każ-
dy nietrzeźwy kierujący, to potencjalny 
sprawca ludzkiego nieszczęścia. Mundu-
rowi apelują o rozsądek na drodze, prze-
strzeganie przepisów ruchu drogowego 
oraz o ograniczone zaufanie względem 
innych uczestników ruchu drogowego.

22-latek odpowie 
za kradzież 

Łomżyńscy policjanci zatrzymali 22-latka po-
dejrzanego o kradzież. Mężczyzna został ujęty 
chwilę po tym, jak z jednego z domów ukradł 
portfel z dokumentami. Za to przestępstwo 
grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Łomżyńscy policjanci otrzymali 
zgłoszenie o tym, że w jednym z domów 
niedaleko dworca najprawdopodobniej 
doszło do kradzieży. Zgłaszająca oświad-
czyła, że widziała młodego mężczyznę 
wychodzącego przez jej balkon, a po 
sprawdzeniu pomieszczeń zauważyła 
brak portfela i dokumentów. W trakcie 
rozmowy dokładnie opisała uciekiniera. 
Na miejsce od razu pojechali policjan-
ci z „patrolówki”. Funkcjonariusze do-
jeżdżając pod wskazany adres zauważyli 
mężczyznę, którego wygląd zgadzał się 
z opisem podanym przez pokrzywdzo-
ną. Na widok jadącego radiowozu męż-
czyzna zmienił kierunek i ruszył w prze-
ciwną stronę. Następnie próbował ukryć 
się na jednej z pobliskich posesji. Po 
chwili był już w rękach łomżyńskich po-
licjantów. Podejrzanym okazał się 22–
letni mieszkaniec Rudy Śląskiej. Mundu-
rowi znaleźli przy nim skradziony portfel 
i dokumenty. 22-latek usłyszał już zarzut 
kradzieży. 

Pijany na motorze 
wjechał w płot

Łomżyńscy policjanci wyjaśniają okoliczno-
ści nietypowego zdarzenia do jakiego doszło 
w miejscowości Czarnocin. 31-letni mieszkaniec 
gminy Piątnica stracił panowanie nad motocy-
klem, a następnie uderzył w ogrodzenie pose-
sji. Jak się okazało, był nietrzeźwy.

Dyżurny Komendy Miejskiej Policji 
w Łomży otrzymał kilka dni temu infor-
mację, że w miejscowości Czarnocin do-
szło do zdarzenia drogowego z udziałem 
kierowcy motocykla. Na miejsce natych-

miast zostali skierowani funkcjonariusze 
z Wydziału Ruchu Drogowego łomżyń-
skiej jednostki. Jednak nie zastali tam ni-
kogo, stwierdzili jedynie, że uszkodzone 
jest  ogrodzenie. Okazało się, że mężczy-
zna, który kierował motocyklem, swój 

uszkodzony pojazd schował na pobli-
skiej posesji, następnie poprosił siostrę, 
aby odwiozła go do szpitala. Już w szpi-
talu mundurowi ustalili, że 31-latek naj-
prawdopodobniej stracił panowanie nad 
motocyklem, po czym wjechał w płot. 
Kierowca jednośladu nie posiadał kasku 
ochronnego. 

Wstępne badanie alkomatem wykaza-
ło, u 31-latka, ponad 1,4 promila alkoho-
lu w organizmie. Mężczyzna nie posiadał 
przy sobie dokumentów uprawniających 
do kierowania. Mało tego, nie posiadał 
również wymaganej kategorii do kierowa-
nia motocyklem.

Dachowanie  
za Drożęcinem 

Dwie kobiety trafiły do szpitala, na skutek da-
chowania auta, którym podróżowały. Kierująca 
pojazdem renault 19 - latka chciała uniknąć 
zderzenia z innym pojazdem. Wszystko wy-
darzyło się w niedzielę (13 września) przed 
godziną 12:00, na drodze między Chludniami, 
a Piątnicą.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że jadą-
ca renault 19-latka w celu uniknięcia zde-
rzenia z innym pojazdem jadącym z na-
przeciwka zjechała z drogi i dachowała. 
Badanie wykazało, że była trzeźwa. Wraz 
z 16 letnią pasażerką trafiła do szpitala na 
badania. 

14 kilometrowa 
plama oleju  

z Łomży do Wygody
Trzy zastępy strażaków, przez około trzy godzi-
ny zmagały się w ubiegłym tygodniu z nietypo-
wym zdarzeniem drogowym. Z jadącej przez 
Łomżę lawety wyciekał olej napędowy zosta-
wiając za sobą plamę ciągnąca się od ul. Sikor-
skiego, aż do Wygody, gdzie policjantom udało 
się zatrzymać kierowcę.

Do zdarzenia doszło kilka dni tem, 
a plama o długości około 14 kilometrów 
ciągnęła się przez całą Łomżę, od Sikor-
skiego przez Szosę Zambrowską, aż do 
Wygody. Powodem wycieku oleju napę-
dowego był dziurawy zbiornik. 

Potrącenie 
rowerzysty w Lesie 

Jednaczewskim 
W niedzielne (13 września) popołudnie, na drodze 
w Lesie Jednaczewskim doszło do niebezpieczne-
go zdarzenia. Kierujący suwem potrącił starszego 
mężczyznę. Rowerzysta trafił do szpitala. 

Zdarzenie miało miejsce pomiędzy Jed-
naczewem, a Szablakiem. Na szutrowej dro-
dze kierujący mitsubishi prawdopodobnie 
stracił panowanie nad pojazdem i uderzył 
w tył roweru, którym podróżował starszy 
mężczyzna. Kierowca jednośladu po ude-
rzeniu przez samochód wpadł do rowu. 
Z obrażeniami kręgosłupa trafił do szpitala. 
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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, TRUDNE MA-
TERIAŁY. KOLNO UL. SENATORSKA  2. TEL. 
698 947 100.

Camping LEŚNA POLANA w Boguszach 
woj. warm-maz. zaprasza na wypoczynek 
pośród pięknego malowniczego lasu so-
snowego z bezpośrednim dostępem do 
jeziora Toczyłowo. W ofercie wynajem dom-
ków góralskich i przyczep kempingowych. 
Idealne miejsce na postawienie namiotu 
i campingu - wyposażony węzeł sanitarny. 
Kontakt : P.H.U. Iwona Wiśniewska. Tel. 600 
011 914, www.mazurskicamping.pl

Sprzedam ule oraz opryskiwacz z Pilmetu 
Wrocław typ Permit 317. 
Tel. 784 190 989.

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

Tynki gipsowe agregatem, profesjonalnie 
i z doświadczeniem. Tel. 511 917 737

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

Zlecę wykonanie garażu z płyty warstwo-
wej. W rozliczenie dam busa skrzyniowego 
Mercedesa tzw.kaczke lub Mercedesa 124. 
Tel. 535-480-220

Poszukuje dwoóch emerytow, rencistow spraw-
nych fizycznie do wykonywania altan i huśta-
wek z bali okrągłych. Tel.535 480 220.

NIERUCHOMOŚCI

Sprzedam gospodarstwo rolne niedale-
ko Łomży lub wydzierżawię siedlisko oraz 
sprzedam działkę nad jeż. Białoławka na 
Mazurach. Tel. 727 490 070.

Wynajmę lokal 120 m2: na rogu Piłsudskie-
go 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.

Sprzedam garaż 20m2, przy ul.Porucznika 
Łagodyc 4C w Łomży. Osiedle zamknięte 
obok Biedronki i Kauflanda. Wysoki stan-
dard. Cena: 69 tys. zł. Tel. 535 480 220

Szukam pokoju do wynajęcia dla jednej 
osoby na terenie Łomźy. Tel. 691 606 432.

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 za-
mówienia kompleksowo z montazem row-
nież w ofercie oczyszczalnie przydomowe. 
Tel.535-480-220

Szpachlowanie, malowanie, panele podło-
gowe i inne prace wykończeniowe. 
Tel. 791 538 893.

Układanie kostki brukowej z materiału wła-
snego i powierzonego. Projekt GRATIS. Do-
świadczenie, szybko i solidnie. 
Tel. 602 520 783.

Usługi dekarskie- Per-
fekt dach: pokrycia 
dachowe, wymiana 
konstrukcji dacho-
wych, kominy z klinkieru, podbitki, montaż 
okien dachowych i włazów, materiały. Łom-
ża, Boguszyce 17, Łukasz Just. 
Tel. 508 637 509.

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

Usługo hydrauliczne PLUMBER Sobociński 
Sławomir: instalacje CO, instalacje wodno-
-kanalizacyjne, montaż urządzeń sanitar-
nych, kotłowanie (olejowe, gazowe, wę-

glowe), kolektory słoneczne, pełen zakres 
usług. Tel. 516 376 389.

Układanie kostki brukowej: podjazdy, tara-
sy, chodniki i schody. SOLIDNIE. 
Tel. 509 981 956.

Zlecę budowę domu jednorodzinnego 
w Wołominie. Zainteresowanym dokumen-
tację prześle mailem. Możliwość zakwatero-
wania na miejscu. Zapytania proszę kiero-
wać  na: szeligowski@gmail.com

W zamian za drzewo opałowe zlece prace 
np. malowanie, montaż garażu, ogrodzenie 
działki, postawienie konstrukcji z drewna 
skoszenie działki itp. Tel. 535 480 220.

DOM

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

USŁUGI FINANSOWE

E-dyt biuro rachunkowe, Edyta Sokołowska 
-  twoja pewność w rozliczeniach z Urzędem 
Skarbowym i ZUS. Zapraszamy: Łomża, ul. 3 
Maja 9. Tel. 862 173 474, 606 728 258.

Pożyczki pozabankowe pod grunty rolne 
i nieruchomości bez Bik, umowa notarialna, 
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 napra-
wy: TV, DVD VCR, KAMERY, LAPTOPY, MONI-
TORY KOMPUTEROWE I INNE oraz montaż 
anten TV i SAT. www.brzesiakrtv.pl

Multi Serwis. Serwis 
komputerowy i RTV, 
sprzedaż  sprzętu kom-
puterowego. Tel.86 
216 93 79, kom. 606 
468 121, Łomża, ul. 
Wesoła 18B

USŁUGI SZEWSKIE

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

Expres szewc. ZMIANA  ADRESU, teraz: MAŁA-
CHOWSKIEGO 2. Tel. 505 997 115 

SALE WESELNE, USŁUGI WIDEOFILMOWANIE, ZESPOŁY 
MUZYCZNE

Fotografia ślubna, portretowa i okoliczno-
ściowa. rafallesicki.com 
Tel. 600 455 252.

Fotografia ślubna. Tel.605 405 110.

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

Zespół Muzyczny Amor. Zagramy na we-
selu, studniówce, balu okolicznościowym 
i inne imprezy. Tel. 508 637 509. www.ze-
spol-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, od-
grzybianie, sprawdzenie szczelności. Stara 
Łomża p/sz., ul. Akacjowa 5. 
Tel. 518 362 426.

Sprzedam Nissan Micra 1.2. 2014/2015 rok. 
Tel. 515 154 710

ZDROWIE/ URODA

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

MASAŻ LECZNICZY, MASAŻ ANTYCELULI-
TOWY (WYŁĄCZNIE DLA KOBIET). Tel.532 
282 383.

MATRYMONIALNE

Kawaler po 50-ce bez nałogów pozna Panią 
w podobnym wieku do życia we dwoje. 
Tel. 572 336 245.

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

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

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

Tel. 606 878 444.

OGLĄDAJ  NA  140  KANALE
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W dniach 12-13 września, w Suwał-
kach zostały rozegrane Międzywo-
jewódzkie Drużynowe Mistrzostwa 
Młodzików 12,13 lat - I runda. Za-
wodnicy łomżyńskiego UKS Butterfly 
zaprezentowali się z bardzo dobrej 
strony, zdobywając łącznie 10 meda-
li w konkurencjach indywidualnych 
oraz sztafetach.

Po prawie półrocznej prze-
rwie spowodowanej wybuchem 
epidemii do rywalizacji powró-
cili młodzi pływacy. W ostat-
ni weekend na suwalskim ba-
senie, brali udział w zawodach 

w ramach Drużynowych Mi-
strzostw Młodzików rocznika 
2007 i 2008. Pomimo „skróce-
nia” okresu treningów w wodzie, 
które  nie odbywały się z uwagi 
na zamknięcie basenów do po-
łowy czerwca, podopieczni łom-
żyńskiego klubu zdołali przygo-
tować formę, pozwalająca na 
osiągnięcie zadowalających re-
zultatów. 

Podopieczni trenerów Toma-
sza Drozdowskiego i Bartosza 
Kutnego, zdobyli indywidualnie 
7 medali: 

• Eliza Chrzanowska (12 l.) 
– dwa medale srebrne w stylu 
grzbietowym na dystansie 100 
i 200 m

• Maja Dużyńska (12 l.)  – 
medal brązowy w stylu grzbieto-
wym na dystansie 100 m.

• Miłosz Parzych (13 l.) –  
dwa medale złote w stylu grzbie-
towym na dystansach: 100 i 200 
m, 

• Ignacy Balkiewicz (13 l.) - 
medal brązowy w stylu grzbieto-
wym na dystansach: 100 i 200 m

Pierwszego dnia zawo-
dów, męska sztafeta w składzie: 
Żochowski, Balkiewicz, Parzych 
i Darmetko, na dystansie 4 x 50m 
stylem zmiennym sięgnęła po 
srebrny medal, zaś ich koledzy 
w składzie: Pachucki M., Pachuc-
ki Sz., Kuteszko, Chajęcki, upla-
sowali się na najniższym stopniu 
podium.

Następnego dnia męskie szta-
fety rywalizowały w konkuren-
cji 4 x 50 m stylem dowolnym. 
Chłopcy zdobyli tym razem brą-
zowy medal, ulegając o 0,62 sek. 
drużynie z Olsztyna oraz o 1,5 
sek. drużynie suwalskiej. Druga 
sztafeta osiągnęła czwarty rezul-
tat.

- Serdecznie gratuluję wszyst-
kim młodym zawodnikom, którzy 
w tym trudnym dla pływaków cza-
sie, podjęli trud treningów i przy-
gotowań do zawodów. W czasie 
zamknięcia obiektów organizowa-
liśmy treningi ogólnorozwojowe 
na lądzie, w których uczestniczyły 
dzieci. To pozwoliło, przynajmniej 
w jakimś stopniu, utrzymać formę. 
Treningów w wodzie nie jest jed-
nak w stanie zastąpić trening re-

alizowany na lądzie. Szczególnie 
cieszą wyniki dwóch sztafet, gdyż 
pokazują, że jako klub mamy po-
tencjał do budowania silnej druży-
ny i osiągania wysokich rezultatów 
– mówi Prezes Jarosław Szeremet.

Łomżyńscy pływacy rywa-
lizowali w składzie: (rocznik 
2008) Eliza Chrzanowska, Maja 
Dużyńska, Igor Darmetko, (rocz-
nik 2007r.) Miłosz Parzych, Igna-
cy Balkiewicz, Patryk Żochow-
ski, Szymon i Marcel Pachuccy, 
Piotr Grala, Grzegorz Kuteszko 
i Jakub Chajęcki.

Udane mistrzostwa pływaków z UKS Butterfly

W hotelu Gromada Centrum w Warszawie odbył 
się Kongres Sprawozdawczo - Wyborczy Polskie-
go Związku Bokserskiego, na którym podsumo-
wano pracę Zarządu Związku minionej kadencji 
oraz dokonano wyboru władz PZB na lata 2020-
2024. 

Podczas Kongresu przedstawione zo-
stały zebranym sprawozdania merytorycz-
ne i finansowe związku, które po uprzedniej 
dyskusji, zostały przez delegatów przyjęte. 
Delegaci jednogłośnie na prezesa związku 
wybrali Grzegorza Nowaczka, natomiast 
członkiem zarządu PZB ponownie został 
Zbigniew Maleszewski (OZB Białystok), 
trener i prezes klubu BKS Tiger Łomża.

To na pewno prestiżowe, ale i odpo-
wiedzialne stanowisko w polskim bok-
sie. Podczas Kongresu Polskiego Związku 
Bokserskiego delegaci z całej Polski dys-
kutowali nad sprawozdaniem z działal-
ności zarządu PZB za okres 2016-2020. 
Działania szefów polskiego boksu okazały 
się na tyle dobre, prawidłowe i właściwe, 
iż kongres udzielił absolutorium zarów-
no prezesowi, jak i wszystkim członkom 
zarządu, co równoznaczne jest z kolejną 
4-letnią kadencją.

- Pierwszy raz spotkałem się z tym, że 
Kongres bił brawa na stojąco, dla zarządu. 
Nie przypominam sobie również, by kie-
dykolwiek wcześniej prezes PZB wybrany 
został jednogłośnie - mówi Zbigniew Ma-
leszewski. 

Prezesem Polskiego Związku Bokser-
skiego został Grzegorz Nowaczek, który 
funkcję tę pełnił od maja 2019 roku. Ster-
nik polskiego boksu chwalony jest za roz-
wój tej dyscypliny w Polsce m.in. poprzez 
współpracę z firmą Suzuki Motor Poland. 
Warto także zaznaczyć, iż najlepsi zawod-
nicy i zawodniczki objęci są systemem 
stypendialnym, przez co wciąż poprawiać 
mogą swoje umiejętności.

- Dokonaliśmy, jako Kongres zmian 
w statucie. Dotyczyły one powołania 
Wydziału Boksu Zawodowego w struk-
turach związku, który będzie sprawo-
wał piecze nad zawodnikami, którzy 
zachcą przejść z boksu olimpijskiego 
na zawodowstwo - wyjaśnia Zbigniew 
Maleszewski. - Mamy opracowywane 
umowy cywilno-prawne, które pozwolą 
zapewnić zawodnikom i zawodniczkom 
szersze perspektywy rozwoju, propo-
nując zupełnie inne projekty, chroniąc 
przy tym zarówno ich, jak i kluby ma-
cierzyste, trenerów i sam Polski Związek 
Bokserski – dodaje.

Zarząd Polskiego Związku Bokserskie-
go za działania w okresie 2016-2020 otrzy-
mał absolutorium, jednakże praca działa-
czy nie raz wymagała trudnych decyzji.

Do zarządu PZB wybrani zostali: 
- Zbigniew Maleszewski, 
- Maciej Demel, 
- Sławomir Kozłowski, 

- Jarosław Przygoda,
- Łukasz Dybiec,
- Roman Szlagowski, 
- Waldemar Pawlak, 
- Kazimierz Kiczyński,
- Franciszek Juszczyszyn,
- Krzysztof Mielczarek,
- Grzegorz Proksa,
- Andrzej Goiński,
- Krzysztof Sugier,
- Piotr Snopkowski.
- To nie były łatwe 4 lata. Zdarzały się 

momenty zadowolenia, ale także chwile, 
gdy trzeba było podjąć trudne decyzję. 
Chociażby te, związane z powołaniem tre-

nera reprezentacji narodowej. Jednakże 
każda z nich podejmowana była z myślą 
o przyszłości PZB. Postawiliśmy przede 
wszystkim na szkolenia. Trenerzy mu-
szą mieć jak największa wiedzę, wszystko 
po to, by wychowywać prawdziwych mi-
strzów - tłumaczy Zbigniew Maleszewski.

Jak informuje Zbigniew Maleszewski, 
taką szansą na zdobycie wiedzy dla szefów 
okręgowych związków bokserskich będzie 
konferencja hybrydowa. Odbędzie się już 
niebawem, bo 10 października w Łomży. 
Konferencja to kolejny efekt współpracy 
Polskiego Związku Bokserski i Rady Wy-
działu Nauk o Zdrowiu PWSIiP.

Zbigniew Maleszewski  
ponownie w zarządzie PZB
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Znakomicie wypadł uczeń klasy ma-
turalnej Liceum Mistrzostwa Spor-
towego w Łomży Dawid Likwiarz 
w Mistrzostwach Polski Juniorów, 
które rozegrano w Radomiu. 

– Nasz podopieczny z LŁKS 
„PREFBET ŚNIADOWO” 
Łomża  pierwszego dnia otarł się 
o finał zajmując dziewiątą lokatę 
na 800 metrów, a po dniu prze-
rwy został niespodziewanym mi-
strzem Polski w biegu na 1500 
metrów – mówi z duma Andrzej 
Korytkowski, prezes i szkolenio-
wiec klubu.    

Jak dodaje, Dawid ustanowił 
przy tym nowy rekord życiowy  - 
4:02,05sek. 

- Nasz zawodnik po trzech 
zgrupowaniach w Szklarskiej Po-
rębie był bardzo dobrze przygo-
towany do rywalizacji i liczyliśmy 

na jego dobry występ, ale nie aż 
tak znakomity!! Już bieg na 800 
metrów pokazał, że mogą to być 
dla nas i naszego biegacza do-
bre mistrzostwa. Jechał do Ra-
domia z dopiero 17. wynikiem, 
a o mały włos nie wszedłby do fi-
nału. Zajął ostatecznie 9 miejsce. 
To, że nie biegał w finale, okazało 
się jednak błogosławieństwem, 
ponieważ miał jeden dzień od-
poczynku pomiędzy startami, 
w przeciwieństwie do głównych 
rywali, którzy - w większości - 
startowali trzy dni pod rząd. Ko-
lejną dobrą informacją było to, 
że jego seria, która teoretycznie 
była słabsza, odbywała się  jako 
druga,  co znaczyło, że będziemy 
znali wyniki rywali z pierwszej 
serii i będzie można na szybko 
ustalić taktykę. Jak się okazało, ci 

pozornie lepsi zawodnicy trochę 
nie docenili konkurentów. Może 
też byli zmęczeni wcześniejszymi 
biegami, choć i tak zawiesili po-
przeczkę swoim konkurentom 
na poziomie nowych rekordów 
życiowych. Czołówka drugiej se-
rii sprostała tym wymogom, bo 
pierwszych pięciu zawodników 
poprawiło „życiówki” o kilka se-
kund zajmując finalnie pierwsze 
pięć miejsc. Dawid, który do Ra-
domia przyjechał z zaledwie 19. 
wynikiem od startu był aktyw-
ny biegnąc na 2 - 3 miejscu i na 
ostatniej prostej mocno zafini-
szował wygrywając bieg i zostając 
Mistrzem Polski Juniorów – rela-
cjonuje Andrzej Korytkowski . 

To drugi medal zawodów 
rangi mistrzowskiej Dawida Li-
kwiarza. W poprzednim sezonie 

zdobył brązowy ”krążek” w szta-
fecie 4x400 juniorów młodszych. 
Dodatkowym powodem do za-
dowolenia  jest powołanie za-
wodnika do reprezentacji Polski 
na mecz lekkoatletyczny U-20 
z Czechami, który odbędzie się 
20 września w Karpaczu.

Dawid Likwiarz to pod-
opieczny Andrzeja Korytkow-
skiego. Do Liceum Mistrzo-
stwa Sportowego w Łomży trafił 
w 2018 roku z Ostrowi Mazo-
wieckiej, gdzie trenował u tre-
nera Andrzeja Wardaszki, który 
nadal współpracuje z „PREFBE-
TEM” pomagając w szkoleniu za-
wodników. 

- Mamy nadzieję, że jeszcze 
nie raz usłyszymy o tym ambit-
nym  średniodystansowcu – pod-
sumowuje Andrzej Korytkowski.

Dawid Likwiarz mistrzem Polski (i reprezentantem)

Złoty MJ CUP 
Anieli

Aniela Galińska, zawodniczka UKS 
Return Łomża działającego przy III 
Liceum Ogólnokształcącym, została 
podwójną złotą medalistką w Woje-
wódzkim Turniej Klasyfikacyjny MJ 
CUP Młodziczek w Tenisie. 

- Po wolnym losie w pierw-
szej rundzie gry singlowej nasza 
zawodniczka pokonała Micha-
linę Dziemianowicz (UKS RP 
Sport Olsztyn) 6:4 6:4. Następ-
nie 7:5 6:1 ograła Julię Niźnikow-
ską (BKS Gem Biała Podlaska). 
W finale turnieju Aniela wygrała 
z Anną Wojewodą (KS Budow-
lani Olsztyn) 6:1 6:0. Łomżyński 

klub w zawodach reprezentowa-
ły również Aleksandra Wawrzy-
niak, Laura Białucha, Aleksandra 
Łada oraz Izabela Czerwińska, 
która zagrała w półfinale turnieju 
- informuje Tomasz Waldziński, 
działacz i szkoleniowiec Returnu.

W grze deblowej natomiast 
zwyciężyła para Aniela Galińska 
/ Michalina Dziemianowicz po-
konując w finale Izabelę Czer-
wińską /Aleksandrę Ładę   6:1 
6:0 .

Turniej został rozegrany na 
kortach III Liceum Ogólno-
kształcącego w Łomży dzięki 
wsparciu finansowemu Państwa 
Anny i Tomasza Męczkowskich 
– właścicieli firmy MJ Jedwabne. 

- Dziękujemy - dodaje trener.

Lekkoatleci 
stale w biegu  

Kolejne starty w krajowych  zawodach 
mają za sobą lekkoatleci LŁKS „PRE-
FBET ŚNIADOWO” Łomża.

Jak podkreśla Andrzej Koryt-
kowski, prezes i szkoleniowiec 
klubu, najważniejszy był udział 
w Młodzieżowych Mistrzo-
stwach Polski w Białej Podlaskiej, 
na których  powracający po ope-
racji i dwumiesięcznej przerwie 
Rafał Pogorzelski wywalczył 5 
miejsce w biegu na 3000 me-
trów z przeszkodami (10:00.80). 
Przemysław Łyskawy w trójskoku 
zdobył 8 lokatę  (14.11).

Podczas mityngu w Warsza-
wie Piotr Dąbrowski odniósł zwy-
cięstwo na 100 metrów z nowym 
rekordem życiowym  -11.27, Igor 

Duchnowski był drugi na 400m (50.39), a Dawid 
Wołyniec w rzucie oszczepem uzyskał wynik 46.88, 
co jest obecnie czwartym wynikiem w Polsce w ka-
tegorii młodzików.               

- Kolejną imprezą, w której dobrze pokazali 
się nasi biegacze był Bieg „Piątka Królowej Bony" 
w Różanie. Na tych zawodach zwycięstwo odniósł 
Piotr Łobodziński (15.21), a wśród kobiet druga li-
nię mety minęła Monika Nawrat     (19.27) - infor-
muje Andrzej Korytkowski.

Zawodami kończącymi weekend startów był III 
Memoriał Sławomira Rosłona w Piasecznie, w któ-
rym to na 9 zawodników w koszulkach PREFBET-
-u, aż 7 stanęło na podium.

Wyniki zawodników PREFBETU na zawodach 
w Piasecznie:
1.Piotr Łobodziński - 5000 m (15:00.18)
1.Dawid Likwiarz - 600 m (1:22.27, rekord życio-
wy)
1. Martyna Krawczyńska - 600 m (1:35.41, rekord 
życiowy)
1. Maja Łyskowka -100 m (12.51)
1. Bartosz Jurak - 800 m (1:56.80, rekord życiowy)
2. Bartłomiej Folga - 800 m (1:56.93, rekord życio-
wy)
3. Piotr Dąbrowski -300 m (35.27, rekord życiowy).
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