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Leśna polana w Lesie Jednaczewskim, przy gra-
nicy rezerwatu Rycerski Kierz, to miejsce do-
mniemanego pochówku Stacha Konwy. Dzięki 

staraniom Adama Chętnika, za środki ze zbiórki 
publicznej, w 1922 roku stanął tu pomnik boha-
tera kurpiowskiego. Został wykonany z kilkuse-

tletniej barci sosnowej według projektu Rudolfa 
Macura, architekta z Ostrołęki. Wyrzeźbiono 
w niej figurę Chrystusa Frasobliwego, wycinanki 
kurpiowskie oraz napis: 

„Tu spoczywa bohater kurpiowski 
Stach Konwa, zginął śmiercią chwalebną 
w r. 1733”. 

Uroczystość odsłonięcia pomnika 25 
czerwca 1922 r. była wielkim zgromadze-
niem patriotycznym, w którym wzięło 
udział kilka tysięcy osób nie tylko z Łom-
ży i Jednaczewa, ale z całej Kurpiowsz-
czyzny i z Mazur. Mszy świętej przewod-
niczył ks. Piotr Krysiak, proboszcz parafii 
Kuzie. Ten pierwszy pomnik przetrwał 17 
lat. Został zniszczony w 1939 roku przez 
wojska radzieckie najeżdżające na Polskę 
w czasie II wojny światowej.

Pomnik Stacha Konwy do Lasu Jed-
naczewskiego powrócił niemal pół wieku 
później. Odbudowano go z inicjatywy To-
warzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej. 
9 października 1987 r. odbyła się uroczy-
stość odsłonięcia z udziałem ówczesnych 

władz województwa łomżyńskiego i ostro-
łęckiego. Późnym wieczorem, gdy oficjal-
ni goście odjechali, pomnik Stacha Konwy 
został poświęcony przez proboszcza Ka-
tedry Łomżyńskiej, ks. dr. Henryka Goła-
szewskiego.

Obelisk przetrwał niespełna 13 lat. 
Wiosną 2000 r. społeczność lokalną 
wzburzyła informacja o jego podpaleniu. 
W maju tego samego roku wandale dopeł-
nili dzieła zniszczenia - płonącą barć zrzu-
cili z postumentu.

Staraniem Zarządu Głównego TPZŁ, 
w ścisłej współpracy z leśniczym Jedna-
czewa Jerzym Bogdanowiczem, pomnik 
Stacha Konwy został ponownie odbudo-
wany. Zrekonstruowano główne elementy 
wraz figurą Chrystusa Frasobliwego, tabli-
cą epitafijną i daszkiem. Na jego zwieńcze-
niu zamontowano odnaleziony metalowy 
krzyż z pomnika Stacha Konwy zbudowa-
nego z inicjatywy Adama Chętnika. Kolej-
ne odsłonięcie i poświęcenie pomnika bo-
hatera kurpiowskiego wpisano w obchody 
Dnia Wojska Polskiego. 

Dokończenie na str. 3

Odnowiony hołd dla legendarnego przywódcy Kurpiów 

- Moje głosowanie było zgodne z ocze-
kiwaniami wyborców. W tym przypadku 
reprezentantów polskiej wsi, rolników 
województwa podlaskiego i Ziemi Łom-
żyńskiej. Ta ustawa stoi w sprzeczności 
z ich interesami, gdyż traktuje ich, jako 
domniemanych przestępców. Sprzeciwi-
łem się temu, aby instytucje, które rzeko-
mo chronią zwierzęta, wspólnie z mun-
durowymi wchodziły do prywatnych 
mieszkań czy gospodarstw. Od tego są 
odpowiednie służby weterynaryjne, któ-
rym należy podziękować za wykonywa-
ną pracę. Codziennie odbieram telefony 
z potwierdzeniem słuszności tej decy-
zji – przyznaje Lech Antoni Kołakow-
ski, który jako jeden spośród 15 posłów 
partii rządzącej wyraził sprzeciw wobec 
nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt, 
która m.in. zakazuje hodowli zwierząt 
na futra i wprowadza ograniczenia ubo-
ju rytualnego, czy zwiększa kompetencje 
organizacji walczących o prawa zwierząt 
oraz wprowadza możliwość asysty po-
licji przy odbieraniu źle traktowanych 
zwierząt.

W głosowaniu w sprawie noweliza-
cji ustawy o ochronie zwierząt wzięło 
udział 449 posłów. 356 z nich, głównie 
członkowie Prawa i Sprawiedliwości, po-
parło “piątkę dla zwierząt”. 75 posłów za-
głosowało przeciw. W opozycji do nowe-
lizacji ustawy stanęło 38 posłów z klubu 
PiS, w tym wszyscy posłowie Solidarnej 

Polski. 15 posłów Porozumienia wstrzy-
mało się od głosu, 2 było przeciw. 

Wśród parlamentarzystów, którzy gło-
sowali przeciwko noweli był także Lech 
Antoni Kołakowski. Jak przekonuje poseł, 
ustawa jest nadmierną ingerencją w pro-

dukcję rolną. Co więcej,  dopuszcza naru-
szanie prawa własności. 

- Każdy rząd musi być jednolity. W in-
nym wypadku jego upadek byłby kwestią 
miesięcy. Doskonale to wszyscy rozumie-
my. Natomiast to głosowanie jest głosowa-

niem sumienia – tłumaczy poseł. - Ode-
zwały się we mnie chłopskie instynkty. 
Prowadziłem niegdyś gospodarstwo. Mia-
łem bydło opasowe. Dlatego uważam, że 
mam obowiązek bronić polskiej wsi. Po-
dejmując inną decyzję nie potrafiłbym 
spojrzeć uczciwie w oczy jej mieszkańcom 
– dodaje.

Wobec posłów Prawa i Sprawiedliwo-
ści, którzy nie poparli "piątki dla zwierząt" 
zostały wyciągnięte konsekwencję. Karą 
za niezastosowanie się do partyjnej dyscy-
pliny jest zawieszenie w prawach członka 
PiS. Jednak, jak przyznaje poseł Lech An-
toni Kołakowski, oficjalnej decyzji wciąż 
nie otrzymał. 

- Informacje o zawieszeniu w prawach 
członka Prawa i Sprawiedliwości dotarła 
do mnie z mediów. Do tej pory oficjalnie 
nie otrzymałem żadnego dokumentu w tej 
sprawie – wyjaśnia wiceprzewodniczący 
i skarbnik Klubu Parlamentarnego PiS, wi-
ceprzewodniczący sejmowej Komisji do 
Spraw Unii Europejskiej i przewodniczący 
podkomisji stałej do spraw wykorzystywa-
nia środków pochodzących z Unii Euro-
pejskiej. 

Dodaje także, że z pełną świadomością 
i odpowiedzialnością przyjmuje wszelkie 
konsekwencje, gdyż jak podkreśla była to 
decyzja zgodne z jego nadrzędnymi racja-
mi. Wymienia przy tym szereg argumen-
tów, którymi kierował się w obronie inte-
resów swoich wyborców. 

Poseł Lech Antoni Kołakowski broni polskiej wsi 



Mistrzowscy Adam Pupek i Piotr Kozikowski 
Adam Pupek i Piotr Kozikowski, motoparalotniowy duet z Łomży, po 5 dniach rywalizacji, 

z XXII Motoparalotniowych Mistrzostw Polski w Zielonej Górze wracają z najważniejszym tro-
feum: tytułem Motoparalotniowych Mistrzów Polski w klasie PL2 (wózki dwuoobowe). To już 
drugi rok z rzędu, gdy Adam i Piotrek nie mają sobie równych. 

- Nasz prototypowy wózek Flytechnik wraz z innowacyjnym śmigłem Vetec spi-
sał się na medal – złoty medal. Noce spędzone na majsterkowaniu w garażu przy-
niosły oczekiwane efekty. Cieszymy się, że możemy się rozwijać i podążać naszą 
sportową ścieżką wśród ludzi, którzy są naszymi przyjaciółmi i wspierają nas. 
Dziękujemy Wam – nie kryją radości z obronionego tytułu mistrzów Polski 
Adam i Piotrek. 

Zawody zostały rozegrane w 3 klasach: PF1, PL1 i PL2. Łomżyński duet za-
kwalifikowany był w klasie PL2, czyli załoga dwuosobowa, start z wózka.

Jak przyznają lotnicy, rywalizacja nie była łatwa. Pozostałe załogi „deptały im 
po piętach”, szczególnie Krzysztof Romicki i Wojciech Strzyżakowski. Mimo to pilot 
Adam Pupek i nawigator Piotr Kozikowski udowodnili, że nie mają sobie równych. Obronili tytuł 
mistrzów Polski i do domu wracają ze złotymi medalami.
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Trwa właśnie dziewiąta edycja popu-
larnego programu Top Model. Joanna 
Krupa, Katarzyna Sokołowska, Marcin 
Tyszka oraz Dawid Woliński podczas 
castingów wybrali 14 osób, które 
spróbują swoich sił w programie. Jed-
ną z uczestniczek, które dostały się 
na Bootcamp jest 26-letnia Karolina 
Kuczyńska z Łomży.

W trzecim odcinku jurorzy 
Top Model zaprosili uczestników 
na profesjonalną sesję zdjęciową 
na terenie cukrowni nad jezio-
rem Żnin. To właśnie tam Joanna 
Krupa, Katarzyna Sokołowska, 
Marcin Tyszka i Dawid Woliński 
wyłonili 14 finalistów, którzy po-
walczą o nagrodę główną.

Jedną z osób, która dostała się 
do programu jest 26-letnia Karo-
lina Kuczyńska z Łomży. Jak za-
znaczyła uczestniczka Top Mo-
del, uczestnictwo w programie to 

niesamowita przygoda. W histo-
rii programu to pierwsza łomży-
nianka w ścisłym gronie najlep-
szych spośród setek uczestników 
ogólnopolskich castingów.  

- Brak mi słów, z dwóch po-
wodów. Pierwszy i najważniejszy 
dla mnie to, że tym dniem roz-
poczęłam swoją przygodę, która 
przewróciła moje życie do góry 
nogami. Bez względu na moje ży-
cie osobiste, rodzinne, obowiąz-
ki i firmę dałam radę! Pokona-
łam swoje kompleksy, o których 
nie wiedzieli moi najbliżsi. Prze-
zwyciężyłam największy stres na 
jaki kiedykolwiek wystawiłam się 
z własnej woli. Idę dalej i jestem 
wdzięczna jurorom za tak ogrom-
ne zaufanie i wiarę w moją osobę 
- przyznaje Karolina Kuczyńska.

Gratulujemy i życzymy dal-
szych sukcesów.

Zaledwie po kilkunastu sekundach, 
pierwsi odwrócili się Tomson i Ba-
ron. Nieco później Michał Szpak. Były 
owacje na stojąco. Adam Kalinowski 
zachwycił męską część jury 11. edycji 
„The Voice of Poland” wykonaniem 
utworu Imagine Dragons pt. „Natu-
ral”. Wybór padł na Tomsona i Barona. 
Oznacza to, że pochodzący z Łomży 
Adam Kalinowski od teraz walczy o ty-
tuł najlepszego głosu w kraju!

Była moc i prawdziwie rocko-
wa energia. A wszystko za spra-
wą Adama Kalinowskiego, który 
zjawił się w czwartym odcinku 
jedenastej edycji „The Voice of 
Poland”. Podczas przesłuchań 
w ciemno, gdzie w fotelach juror-
skich zasiadają Urszula Dudziak, 
Edyta Górniak, Michał Szpak ora 
Tomson i Baron łomżyniak po-
kazał skalę swych umiejętności 
w utworze Imagine Dragons „Na-
tural”. Zaledwie po kilkunastu se-
kundach swój fotel zdecydowali 
się odwrócić Tomson i Baron, za-

praszając tym samym Adama do 
swojej drużyny. Głos łomżyniaka 
wzbudził zainteresowanie także 
Michała Szpaka, który również 
postanowił nie zwlekać zbyt dłu-
go z naciśnięciem „magicznego 
przycisku”. 

– Wszedłeś i zrobiłeś to tak 
pewnie, że wiedzieliśmy, że nie 
ma na co czekać – mówił po wy-
konie Tomson. 

– Jak ja się cieszę, że takie 
rockowe chłopaki jeszcze 
istnieją – komentował 
natomiast Baron.

Obecność Adama Kalinow-
skiego była sporym zaskocze-
niem dla Michała Szpaka. 

– To co zobaczyłem, to jest 
mega sytuacja. My spotkaliśmy 
się dwa tygodnie temu w Gdań-
sku, gdzie Adam miał recital – nie 

ukrywał zaskoczenia juror. - Już 
wtedy twój głos zrobił na mnie 
wrażenie, a teraz używałeś takich 
technik, że jestem jeszcze bar-
dziej zaskoczony. To był napraw-
dę niesamowity występ – mówił 
Michał Szpak. 

Swoich foteli niestety nie od-
wróciła żeńska część jury. 

– Mnie troszeczkę zabrakło 
tego, żebym się bała. Natomiast 
masz niesamowitą interpretację 
– tłumaczyła swoją decyzję Edy-
ta Górniak.  

I tak oto Adam Kalinowski, 
o tytuł najlepszego głosu w kra-
ju, zdecydował się walczyć pod 
skrzydłami Tomsona i Barona. 
Swój wybór argumentował tym, 
że to właśnie do ich stylu muzy-
kowania najbliżej jest jego sercu. 

Teraz na Adama Kalinowskie-
go czekają „bitwy”. Etap, podczas 
którego trenerzy wybierają ze 
swojej drużyny po dwie osoby, 
które śpiewają wspólnie tę samą 
piosenkę. Trener decyduje, kto 
przechodzi dalej, a kto odpa-
da z drużyny. Z kim zmierzy się 
Adam? Jaką piosenkę zaśpiewa? 
Tego dowiemy się za kilka tygo-
dni. 

Łomżynianka Karolina Kuczyńska w Top Model

Adam Kalinowski z Tomsonem i Baronem 
powalczy o tytuł „Najlepszego głosu w Polsce”

Od lewej 
Piotr Kozikowski 

i Adam Pupek 
z ukochanym 

kibicem, 
córką Mają

Łomżynianka Karolina Kuczyńska druga od lewej
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Zaczynali od walki z analfabety-
zmem, obecnie kształcą wysokiej 
klasy specjalistów ratownictwa me-
dycznego. Towarzystwo Wiedzy Po-
wszechnej obchodzi w tym roku 70-le-
cie, a 20.urodziny świętuje łomżyński 
oddział regionalny TWP. W jubileuszo-
wym spotkaniu w sobotę (19.09) 
wziął udział Marek Olbryś, Wicemar-
szałek Województwa Podlaskiego.        

- W imieniu marszałka Artu-
ra Kosickiego oraz wszystkich 
członków zarządu wojewódz-
twa, a ode mnie osobiście, pro-
szę przyjąć okolicznościowy 
grawerton z serdecznymi gratu-
lacjami i wyrazami uznania za 
udanie realizowaną misję edu-
kacyjną i oświatową i życzenia-
mi dalszej, owocnej działalności 
dla dobra Ziemi Łomżyńskiej. 
To piękne Towarzystwo zaj-
muje się wieloma dziedzinami, 
ale ja chciałbym tu szczególnie 
podkreślić kształcenie ratow-
ników medycznych. Samorząd 
województwa odpowiada za jed-
nostki pogotowia ratunkowe-
go. Doskonale wyszkoleni przez 
was specjaliści,  którzy zasilają 
stacje w Białymstoku, Łomży 
i Suwałkach , to dobroczynnym 
zastrzyk dla ochrony zdrowia 
w naszym województwie - po-
wiedział wicemarszałek Marek 
Olbryś dziękując także za inne 
działania edukacyjne oddziału 
TWP w Łomży.

Od niedawna prezesem za-
rządu oddziału Towarzystwa 
Wiedzy Powszechnej w Łomży 
jest Maria Bauchrowicz-Tocka.        

- TWP od początku swego ist-
nienia skupiało się na szerzeniu 
wiedzy, oświaty, podnoszeniu kwa-
lifikacji  i upowszechnianiu kultu-
ry. W latach 50. poprzedniego wie-
ku dostęp do telewizji, radia czy 
prasy był bardzo ograniczony. We-

dług najzupełniej oficjalnych staty-
styk, przeciętny mieszkaniec woje-
wództwa białostockiego wydawał 
wówczas rocznie na zakup książek 
6 groszy, prasy - 16 groszy a na al-
kohol 300 złotych. TWP organizo-
wało odczyty, kursy dotyczące ca-

łej sfery życia: od rolnictwa przez 
organizację gospodarstwa domo-
wego po prawo. Później powstawa-
ły szkoły - przypomniała Maria Ba-
uchrowicz-Tocka.

Obecnie główne miejsce  
w działalności łomżyńskiego 

TWP zajmuje edukacja, w tym 
zwłaszcza z zakresu ochrony 
zdrowia. Powstają publikacje 
o tej tematyce, organizowane 
są szkolenia, kursy i konferen-
cje. Oddział  także  prowadzi 
żłobek i przedszkole, ale przede 
wszystkim Wyższą Szkołę Za-
wodowa Ochrony Zdrowia. 
Jej rektorem pozostaje Witold 
Wincenciak, założyciel i do 
niedawna szef TWP w Łomży, 
obecnie prezes honorowy. Tam 
kształcą się ratownicy medycz-
ni, których  cały czas wielu po-
trzeba w regionie i kraju.

Jubileuszowe spotkanie stało 
się okazją do uhonorowania pra-
cowników, przyjaciół i sprzymie-
rzeńców TWP.  Znaleźli się nich 
m. in. Witold Wincenciak, Maria 
Bauchrowicz-Tocka, Sławomir 
Szajda, dyrektor Wojewódzkiej 
Stacji Pogotowia Ratunkowego 
w Łomży, ksiądz Radosław Ku-
beł, założyciel Grupy Ratowni-
czej Nadzieja (sam też zdobył 
wykształcenie ratownika), Bo-
gumiła Olbryś, dyrektor Zespołu 
Szkół Weterynaryjnych i Ogól-
nokształcących w Łomży, w któ-
rej imieniu wyróżnienie odebrał 
mąż, wicemarszałek Marek Ol-
bryś.              

Łomża. Jubileusz  
Towarzystwa Wiedzy Powszechnej 

15 sierpnia 2001 r., bez-
pośrednio po nabożeństwie 
w Katedrze Łomżyńskiej, cele-
browanym przez ks. bpa Tade-
usza Zawistowskiego, na leśnej 
polanie odbyła się podniosła uro-
czystość w asyście kompanii ho-
norowej Wojska Polskiego.

Wykonany w topolowej kło-
dzie pomnik przez 18 lat do-
świadczał działania sił przyrody 
i niestety także aktów wandali-
zmu. Wiosną 2020 roku zapadła 
decyzja o jego odnowieniu. Z ini-
cjatywy wójta gminy Łomża Pio-
tra Kłysa, nadleśniczego Dariusza 
Godlewskiego w jego rekonstruk-
cję, tym razem w trwalszej dę-
bowej kłodzie, zaangażowali się 
działacze Zarządu Głównego To-
warzystwa Przyjaciół Ziemi Łom-
żyńskiej i Ochotniczej Straży Po-
żarnej z Jednaczewa. Po kilku 
miesiącach prac, w trakcie któ-
rych m.in. poddano konserwacji 
figurę Chrystusa Frasobliwego 
i tablicę epitafialną z poprzednie-
go, pomnik ponownie ustawio-
no na leśnej polanie. Na szczycie 
osłaniającego kilkusetletni pień 

daszku, ustawiono historyczny 
krzyż, z pierwszego pomnika Sta-
cha Konwy z 1922 roku. 

Uroczystość poświęcenia 
odnowionego pomnika Stacha 
Konwy w Lesie Jednaczewskim 
odbyła się w niedzielę 20 wrze-
śnia z udziałem m. in,. posłów 
Lecha Antoniego Kołakowskie-
go i Stefana Krajewskiego, wi-
cewojewody Marcina Sekściń-
skiego, wicemarszałka Marka 
Olbrysia, Zygmunta Zdanowi-
cza i pozostałych przedstawicieli 
władz TPZŁ, licznych samorzą-
dowców, reprezentantów insty-
tucji i służb. Obecny był także 
Jacek Chętnik, wnuk słynnego 
piewcy Kurpiowszczyzny Adama 
Chętnika, który postać Stacha 
Konwy wprowadził do panteonu 
bohaterów narodowych. 

- Ten pomnik dewastowano 
wiele razy. Ale ważne jest to, że 
społeczeństwo wciąż próbowało 
odtworzyć pomnik największego 
kurpiowskiego bohatera. Zdecy-
dowanie Stach Konwa zasługuje 
na pamięć naszych mieszkańców. 
Jest symbolem walki o polskość, 

o wolność Kurpi – akcentuje Ma-
rek Olbryś, wicemarszałek woje-
wództwa podlaskiego.

Podobnego zdania jest poseł 
Lech Antoni Kołakowski. 

- Pomnik Stacha Konwy jest 
naszym dziedzictwem. Jest to na-
sza historia, kultura, tożsamość, 
jak również symbol walki o nie-
podległość. Natomiast patrząc 
współcześnie jest to też lekcja 

historii dla dzieci, młodzieży, bo 
musimy pokazywać im naszą tra-
dycję. Szanując przeszłość budu-
jemy przyszłość - podkreśla Lech 
Antoni Kołakowski.

Warto podkreślić, że na uro-
czyste poświęcenie pomnika Sta-
cha Konwy przybyły osoby rów-
nież z innych stron Polski.

- Należę do Towarzystwa 
Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej 

i do Drużyny Weteranów Har-
cerzy Ziemi Łomżyńskiej, więc 
ta postać często omawiana była 
na naszych spotkaniach. Aktu-
alnie mieszkam w Gdańsku, ale 
pochodzę z ziemi łomżyńskiej 
i bardzo jestem zainteresowany 
naszą historią, którą wciąż zgłę-
biamy i rozpowszechniam w śro-
dowisku, w którym żyję - mówi 
Zygmunt Wierciszewski, prezes 
gdańskiego oddziału Towarzy-
stwa Przyjaciół Ziemi Łomżyń-
skiej.

Odnowiony hołd dla legendarnego przywódcy Kurpiów 

Od lewej 
Witold Wincenciak, 

Maria Bauchrowicz- 
-Tocka i Marek Olbryś
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Marlena Siok: - Załóżmy, że trzymam 
w dłoni powieść, której główną boha-
terką jest Katarzyna Bonda i jej losy. 
Otwieram ją na stronie, w której ciąg 
zdarzeń kończy się na dzisiejszym 
dniu… Co się dzieje? 

Katarzyna Bonda: - Przede 
wszystkim, to przed chwilą Ka-
tarzyna Bonda jadła kartacze 
(śmiech). A tak poważnie, to wła-
śnie rozmyśla nad przyszłością 
i nad tym, jak rozwiązać tę za-
gadkę. Także na pewno jakieś za-
gwozdki i analizy znalazłyby się 
w tej powieści.

M.S:- Ile w takim razie zdążyłam od-
kryć prawdy o niej samej? W jakim 
momencie życia ją spotykam?

K.B: -  Myśli Pani, że to opo-
wiem? Przecież łatwiej jest o tym 
napisać (śmiech). Bardzo dużo 
rzeczy mówię w wywiadach 
i właściwie nie mam żadnych ta-
jemnic. Jeżeli weźmie Pani do 
ręki moją książkę, to z pewnością 
wiele się o mnie dowie. Mimo, że 
o sobie nie piszę, to jednak taki 
rodzaj energii, która się tam prze-
jawia jest moja. Ja te postaci obda-
rzam wszystkimi emocjami i daję 
im te przygody. Kolejna rzecz jest 
taka, iż wybór tematów ma zna-
czenie. Jak wybieram temat to 
wiem, że będę nad nim praco-
wała bardzo długo. Przynajmniej 
rok. A czasem i dłużej. W przy-
padku „Czerwonego pająka” były 
to trzy lata. Dlatego zawsze wy-
bieram taki temat, który będzie 
„trzymał mnie za gardło”. Od po-
czątku, aż do samego końca. Gdy 
zajmuję się konkretną sprawą, to 
nie jest tak, że dotyczy ona wy-
łącznie danego tematu. Jest ona 
także ściśle związana z danym re-
gionem. Gdybym przyjechała na 
dokumentację do Łomży, to po-
szukiwałabym nie tylko takich 
lokacji, w których mogłabym po-
łożyć trupy czy umieścić ślady. 
Nie zastanawiałabym się wyłącz-
nie nad  tym, gdzie przestępca 
mógłby uciekać bądź mieszkać. 
Interesowałaby mnie również hi-
storia miasta, ludzi czy regionu. 
Cała przestrzeń, która związana 
jest z codziennym funkcjonowa-
niem. Mnie to niezwykle ciekawi. 
Myślę, że książki mają ten walor, 
że dzięki nim możemy udawać 
się na takie wycieczki. Natomiast 
tu muszę zastrzec, bo ja szukam 
takich elementów, które jeszcze 
nie zostały wyeksploatowane. Ne 
zajmuję się tym, co zdążyły już 
„przetrawić” media albo tym, co 
zdążyli „wziąć na warsztat” pisa-

rze. Szukam takich elementów,  
o który jeszcze nikt nie pisał i za-
wsze znajduję. Badania terenowe 
dostarczają właśnie takich da-
nych. Oczywiście to nie jest do 
końca tak, że sama to znajduję. 
Szukam pomocnych ludzi, więc 
pewnie gdybym przyjechała do 
Łomży na takie badania, zwróci-
łabym się z prośbą o pomoc m.in. 
do Pani. 

M.S:- A fabuła tej powieści? Jak bar-
dzo byłaby wielowątkowa? 

K.B: - Ja wymyślam takie hi-
storie, że muszę mieć kilkaset 
stron, by je opowiedzieć. 

M.S: - A jej wątek główny?
K.B: - On zawsze dotyczy naj-

wyższej stawki. Życie vs. śmierć. 
Uważam, że poza nią, no i może 
miłością, nie ma o czym pisać. 
Wszystkich nas to dotyczy i in-
teresuje. Takie zaburzenie balan-
su w rzeczywistości jest jedynym 
elementem, który pozwala nam 
odpowiedzieć na metafizyczne 
i doniosłe pytania, które co ja-
kiś czas do nas przychodzą np. 
w przypadku, gdy umiera ktoś 
bliski lub komuś z naszego oto-
czenia dzieje się krzywda. Albo 
kiedy nam samym przydarza się 
coś, czego nie rozumiemy. Wte-

dy zadajemy sobie właśnie te 
pytania. Natomiast normalni, 
zwykli ludzie na co dzień funk-
cjonują prawidłowo. Chodzą 
do pracy, mają swoje rodziny, 
obowiązki. Natomiast książka 
ma tę zaletę, iż nawet jeśli Pani 
w tym momencie ma unormo-
wane i uporządkowane życie, to 
czytając opowieść, dotyka Pani 
tych najważniejszych rzeczy, jak 
chociażby śmierci, do której do-
chodzi w tym przypadku w wy-
niku zbrodni bądź przestępstwa. 
Oczywiście, lepiej żeby taka sytu-
acja się Pani nie przytrafiła, a jed-
nocześnie warto żeby miała Pani 
szansę oswoić swoje lęki. Bo my 
wszyscy je mamy i to jest zupeł-
nie naturalne. Wydaje mi się, że 
taka powieść, którą ja uprawiam, 
czyli powieść kryminalna, psy-
chologiczna ona przede wszyst-
kim ma na celu oswajanie tych lę-
ków i przypominanie nam o tym, 
że są sprawy ważne i ważniejsze, 
ale też, że świat dąży do rów-
nowagi. Zawsze ten zły zostaje 
ujawniony. Niekoniecznie dosta-
je karę, ale zostaje ujawniony. To 
jest pewnie rodzaj psychologicz-
nego zadośćuczynienia. W przy-
padku np. rodzin ofiar, które giną 
w brutalny sposób, którym tak 
po prostu zostaje odebrane życie, 

tak naprawdę pierwszym pyta-
niem jest „dlaczego?”. I kiedy uda 
im się już znaleźć odpowiedź, 
wówczas pojawia się pytanie 
„kto?”.  Jest to w pewnym sensie 
domknięcie takiej przestrzeni, 
zakończenie historii. To jest ro-
dzaj takiej gratyfikacji, psycho-
logicznej oczywiście. Staram się, 
by końcówki moich książek nie 
były takie całkiem domknięte, 
ponieważ życie tak nie wygląda. 
My nie dowiadujemy się wszyst-
kiego o sobie. Znam osoby, które 
są ze sobą 20, 30, a nawet 50 lat, 
a mimo to, w trakcie wspólnej eg-
zystencji, ujawniają się ich nowe 
twarze. A co można powiedzieć 
o ludziach, którzy nie żyją w taki 
uporządkowany sposób? Tylko 
jest w ich życiu duża amplituda 
emocji, a nie wspomnę już o psy-
chopatach, którzy są wśród nas.

M.S: - Pani Katarzyno, na chwilę za-
trzymam się na tym wątku, który 
tworzy się tu i teraz… Z jakimi emo-
cjami przyjeżdża Pani do Łomży?

K.B: - Tak naprawdę to jest 
mój teren. Mam względem nie-
go poczucie takiej przynależno-
ści. Pochodzę z Hajnówki, uro-
dziłam się w Białymstoku. Lata 
temu pracowałam w regionalnej 
gazecie „Kurier Podlaski”. I tam 

był dział: Łomża, Suwałki i Bia-
łystok. Wracam właśnie z Su-
wałk i pierwsze co zrobiłam, to 
zjadłam babkę ziemniaczaną 
i kartacze. I nawet nie wyobra-
ża sobie Pani, ile było w tym 
nostalgii. Są to elementy, które 
przywodzą na myśl dzieciństwo, 
przypominają o przynależności 
do konkretnego regionu. I to jest 
bardzo piękne i potrzebne. Jest 
to urocze, ponieważ kiedy spo-
tykam na świecie ludzi, a dużo 
podróżuję za granicę, i nie mó-
wię tutaj o podróżach rekreacyj-
nych, ale głównie służbowych, 
którzy są z terenów Polski środ-
kowej czy północno-wschod-
niej, to powiedziałabym, że my 
się rozumiemy trochę na innym 
poziomie. Ten mit kulturowy 
czy religijny, bez wątpienia tu 
funkcjonuje, ale są oczywiście 
i różnice, które niezwykle mnie 
ciekawią. Czasem czekam z taki-
mi powrotami wiele lat. Tak jak 
było to chociażby w przypadku 
powieści rozpoczynającej  se-
rię przestępczą Wiara, Nadzie-
ja, Miłość -  „Miłość leczy rany”, 
wydanej w ubiegłym roku, gdzie 
głównym bohaterem jest mor-
derca, więc niech tytuł niko-
go nie zmyli. Z napisaniem tej 
powieści czekałam 18 lat. Jako 
pierwszą napisałam dokumen-
talną książkę „Polskie morder-
czynie”. Pierwszy raz ten motyw 
przyszedł do mnie, gdy byłam 
nieopierzoną dziennikarką i pi-
sałam sprawozdania sądowe dla 
„Expressu Wieczornego”, a książ-
kę wydałam w 2008 roku. Ja po-
trzebuję, by to wszystko ułożyło 
mi się w brzuchu. Żeby nastąpił 
taki rodzaj dystansu emocjonal-
nego. Moja książka „Okularnik” , 
w której akcję osadziłam w Haj-
nówce wyszła w 2015 roku. Pa-
miętam ten powrót do rodzinne-
go miasta. Wówczas już wiele lat 
mieszkałam w Warszawie, i gdy 
wróciłam wszystko wydawało 
mi się nowe. Dzieciństwo koja-
rzy się z sielskością. Gdy byłam 
mała miasto wydawało mi się 
wielkie, ale jak przyjechałam po 
latach postrzegałam je już zu-
pełnie inaczej. Okazało się ta-
kie malutkie. Ale to jest urocze 
i z wielką estymą traktuję moje 
rodzinne strony. Natomiast cho-
dzi o to, że na nowo odkryłam 
pewne rzeczy. Spotkania z ludź-
mi, którzy teraz tam mieszkają 
były dla mnie świeże, tak nowe, 
jakbym pojechała do Trójmia-
sta czy na Górny Śląsk. I to jest 

Zbrodnia jest demokratyczna
O odkrywaniu prawdy, także tej o sobie samym, równowadze, do której zawsze dąży świat, bitwach stoczonych podczas procesu twórczego oraz Białymstoku i Hajnówce, miejscach stanowiących 

korzenie i „Motywie ukrytym”, z dziennikarką, pisarką, autorką bestselerowych powieści kryminalnych KATARZYNĄ BONDĄ rozmawia Marlena Siok. 



5rozmowa

piękne, że na nowo można od-
krywać te miejsca, które się już 
zna. Właściwie można robić to 
w nieskończoność, gdyż nigdy 
nie zdarzy się tak, że poznamy ja-
kieś miejsce na tyle, byśmy mo-
gli powiedzieć, że wiemy o nim 
wszystko. A wszystko dlatego, iż 
rzeczywistość ma to do siebie, 
że jest jak mozaika, zmienia się 
i cały czas się przeistacza.

M. S:- W takim razie na ile te miejsca: 
Białystok, Hajnówka Panią stanowią?

K.B: - Są moim trzonem, ją-
drem. To jestem ja. Kiedy wyje-
chałam do Warszawy, jako stu-
dentka, od początku czułam się 
inna. Był we mnie pewien rodzaj 
egzotyczności, której oni nie ro-
zumieli. Ja sama jej nie rozumia-
łam. Nie wiedziałam z czego to 
wynika. Natomiast wiedziałam, 
że się od nich różnię. I to nie cho-
dziło o akcent czy pewien rodzaj 
zaśpiewu. Chociaż muszę przy-
znać, że jest on dla mnie czymś 
bardzo pięknym. Ale to nie tyl-
ko to. Mnie tak naprawdę tworzy 
wszystko. Nie tylko przestrzeń 
lasu czy Puszczy Białowieskiej, 
w pobliżu której wiele lat miesz-
kałam. Bardziej chodzi o sposób 
patrzenia na świat, budowanie 
więzi. Kiedy Pani nie pochodzi 
z aglomeracji, tylko z mniejsze-
go miasta, to ma Pani poczucie, 
że buduje Pani, zupełnie nie-
zależnie, bliższe więzi z innymi 
ludźmi. I ja nie wiedziałam skąd 
ja to mam. Dopiero później, gdy 
dziennikarze, którzy robili ze 
mną wywiady, gdy byłam już 
znaną pisarką, przypominali mi 
o tym. I to może właśnie wyni-
kać z tego, że gdy pochodzi się 
z miejscowości, gdzie ludzie się 
znają, nie tylko na poziomie da-
nego pokolenia, ale też kilka po-
koleń wstecz, jest to zupełnie 
naturalne. Kolejna rzecz to  taki 
rodzaj, bym powiedziała, metafi-
zycznej potrzeby duchowej zwią-
zanej z religijnością, która u mnie 
w domu jednocześnie łączy się 
z kulinariami. Dla mnie jedze-
nie babki ziemniaczanej i karta-
czy jest powrotem  do tych spraw 
związanych z kołyską i pieleszami 
domowymi, których już nie ma, 
ponieważ oboje moi rodzice nie 
żyją i rzadko mam okazje wra-
cać w te strony. Myślę, że doce-
nia się to dopiero wtedy, gdy jest 
się już dorosłym i kiedy samemu 
ma się dzieci, ponieważ wiem, iż 
muszę pielęgnować to dla mojej 
kontynuacji rodowej. To jest taki 
rodzaj odpowiedzialności. Wcze-
śniej nie zdawałam sobie z tego 
sprawę.

M.S: - Czyli Fuchs Marierose miał dużo 
racji mówiąc, że w młodości szukamy 
wierzchołków, na starość - korzeni… 

K.B:- Poważnie tak powie-
dział? Ładnie. 

M.S:- Wracając do twórczości… Rze-
czywiście jest tak , że te wszystkie hi-
storie... One do Pani przychodzą? 

K.B:- Dokładnie tak jest. Wo-
lałabym żeby one do mnie nie 
przychodziły, bo niestety muszę 
stwierdzić, że jestem strasznie 
leniwa. Teraz pracuję nad książ-
ką, która rozgrywa się w zupeł-
nie innym miejscu. Jadę tam i je-
stem nim zafascynowana. Także 
ludźmi, których tam spotykam. 
Jestem na prostej rozmowie i in-
teresuje mnie ten konkretny czło-
wiek, bo widzę, że on ma swoją 
historię. Jednak nie jestem w sta-
nie pomieścić tych wszystkich 
informacji. Dlatego musiałam 
wprowadzić taki rodzaj higieny 
psychicznej, żeby porządkować 
te dane przez to, że ja pracuję 
w specyficzny sposób, nie tak jak 
normalni ludzie, że jest kilka za-
jęć jednego dnia. Ja po prostuje 
pracuję przez jeden rok nad jed-
ną książką. Jestem zupełnie mo-
notematyczna. Muszę się czy-
ścić. Nie mogę oglądać telewizji, 

czytać gazet, bo to wszystko na 
mnie wpływa. Jestem jak gąbką, 
która chłonie każde dane. Jedno-
cześnie kiedy staram się izolować 
i przychodzi do mnie ta konkret-
na historia, która nie chce odejść, 
zatrzymuje ją. Jest też coś takie-
go, jak nos reporterski. Ja przez 
13 lat byłam dziennikarką i abso-
lutnie spełniałam się w tym, mia-
łam poczucie misji. Zresztą ja 
w ogóle jestem misyjna, staram 
się żyć uczciwie wobec siebie. Je-
żeli popełniam błędy to nie spe-
cjalnie. Staram się na to patrzeć 
realnie. Natomiast jeżeli rzeczy-
wiście ta historia wierci mi dziu-
rę w brzuchu to znaczy, że ona 
absolutnie przyszła do mnie nie 
bez przyczyny, i wtedy zastana-
wiam się czy mam siłę ją udźwi-
gnąć. Nie biorę łatwych i błahych 
historii. Interesują mnie tylko ta-
kie, które są trudne. Też z ego-

istycznych względów, ponieważ 
są one dla mnie wyzwaniem. 
Ponadto uważam, iż dzisiaj jest 
tak wiele książek, woluminów, 
że czytelnik ma prawo wyboru 
każdej z nich. Ma prawo do spę-
dzania czasu z autorem, którego 
sobie upatrzy. Prawda jest taka, 
że ja czytelnikowi wyrywam ka-
wał życia. Mówię: „Posłuchaj, 
mam Ci do opowiedzenia histo-
rię!”.  Zależy mi na tym, przez to, 
że pracuję w tak ślimaczym tem-
pie. Zależy mi na tym, żeby czy-
telnik o mnie pamiętał. Bym za-
oferowała mu taką historię, która 
z nim zostanie. Dwa lata temu, 
po śmierci mojej mamy, uświa-
domiłam sobie, że jestem śmier-
telna, że też umrę. Koronawirus 
mnie w tym utwierdził (śmiech). 
Teraz wszystko przewartościo-
wałam i wiem, że mogę napisać 
określoną liczbę książek w ciągu 
mojego życia. Biorąc pod uwagę, 
że został mi pewien kawałek cza-
su, wybieram świadomie i sama 
decyduję, jak będzie wyglądał 

ten czas, który spędzę go z tą 
opowieścią, bo dla mnie to też 
jest pewna przygoda osobista. By 
napisać książkę, ja sama muszę 
się rozwinąć, zdobyć te dane. To 
też jest dokumentacja, badania 
terenowe, konsultacje, rozmowy 
z ludźmi, ta cała przestrzeń, która 
jest męcząca i absorbująca, wy-
maga ode mnie skupienia. Mu-
szę poznać te dziedziny, o któ-
rych później będę pisała. One są 
bardzo wyczerpujące, Wymagają 
niesamowitych pokładów ener-
gii. Z drugiej strony jednak to 
mnie bardzo rozwija jako czło-
wieka. Wybierając taką historię, 
wyłuskuję elementy, które mogę 
zgłębić i to jest piękne, bo nie 
każdy ma taką szansę, żeby pod 
pretekstem książki spotykać się 
z niesamowitymi ludźmi, z któ-
rymi można porozmawiać i zdo-
być te dane.

MS:- Czyli to nie jest tak, że te historie 
od razu zamieniają się w fabułę. Ten 
proces inkubacji musi trwać? 

K.B:- Chciałabym żeby tak 
było. Są autorzy, którzy od razu 
przekuwają te historie w fabułę. 
Ja niestety nie mam do tego ta-
lentu.

M.S:- A gdy dochodzi do procesu twór-
czego? Zaczyna się wojna?

K.B:- Sam proces twórczy 
zaczyna się wtedy, kiedy dana hi-
storia złapie mnie za gardło albo, 
jak ja to mówię, nastąpi ta iskra, 
jak w zakochaniu. Bardziej moż-
na przyrównać to do etapu, kie-
dy poznaje Pani mężczyznę, któ-
ry Panią zafascynuje, a Pani jego. 
Wtedy następuje ten proces za-
kochania, zauroczenia. I to jest 
początek procesu, więc jakby za-
pis jest ostatnią fazą. To jest taki 
development pomysłu. Pracuje 
się na materiale, czyli na funda-
mentach tej historii, merytory-
ce. Bardzo ważne jest miejsce ak-
cji, więc muszę to poznać. Potem 

większość z tego nie wchodzi do 
książki, ale ja muszę to znać, by 
napisać. Pochodzę z Podlasia, 
ale napisałam książki, które roz-
grywają się w Trójmieście czy 
Katowicach. Żeby to zrobić to 
musiałam każdą tę przestrzeń 
poznać i poczuć. Gdy już zgro-
madzę te dane to następuje jed-
noczesny proces budowy fabuły. 
Wtedy ta powieść we mnie doj-
rzewa. Kiedy siadam do pracy 
to już dokładnie wiem o czym 
będę pisać. To jest trudne do 
opowiedzenia, bo to jest ma-
giczny proces, którego ja sama 
nie rozumiem. On odbywa się 
w podświadomości. Pewne rze-
czy w trakcie zapisu wychodzą 
ze mnie i nawet nie wiedziałam, 
że one we mnie tkwiły. Trzeba 
zbierać i przetwarzać te dane za-
czerpnięte z obserwacji zacho-
wań ludzkich i podejmowanych 

przez nich decyzji. Te odpowie-
dzi przychodzą w momencie, 
gdy siadam do zapisu, bo to już 
jest proces świadomy. I ten pro-
ces jest najkrótszy. Bardzo go lu-
bię chociaż nie ukrywam, że jest 
on męczący, bo ja pracuję obse-
syjnie i non stop piszę i później 
muszę dużo odpoczywać. Na-
tomiast to jest ten rodzaj wal-
ki, o którą Pani pyta. Tak jak np. 
w „Grze o tron” jest pokój, ale co 
jakiś czas szykują się do potycz-
ki. I to tak wygląda, atakujemy 
- wygrywamy -wycofujemy się, 
ale na końcu wygrywamy i książ-
ka jest na rynku (śmiech).

M.S: -  Takim efektem zakończonej 
niedawno wojny jest – Motyw ukry-
ty… nie powieść, a reportaż krymi-
nalny.

K.B: - Reportaż, książka do-
kumentalna. To są wszystkie 
prawdziwe sprawy. Napisana 
wspólnie z Bogdanem Lachem, 
pierwszym polskim profilerem, 
którego znam od 2004 roku. 
To jest nasza druga wspólna 
książka i przyrzekam, iż abso-
lutnie nie zdawałam sobie spra-
wy jaki materiał tutaj przed-
stawiam. Ostrzegam Państwa, 
ponieważ sprawy naprawdę są 
bardzo mocne. To jest niesa-
mowite, że te rzeczy wydarzy-
ły się naprawdę. W porównaniu 
ze wszystkimi kryminałami, ja-
kie ktoś czytał zarówno polskie, 
jak i zagraniczne, każda z tych 
spraw mogłaby być oddzielną 
opowieścią, ale zdecydowałam, 
że będą w tym zbiorze. Są na-
pisane zupełnie innym stylem, 
w porównaniu do tego którym 
piszę powieści. Lakoniczny, 
suchy, taki właśnie dokumen-
talny. Sądzę, iż ten styl dobrze 
oddaje materię zbrodni, która 
pozbawiona jest ozdobników. 
Seriale czy książki kryminalne, 
pisane dla rozrywki, stwarzają 
przestrzeń dla śmierci, miejsca 
odkrycia zwłok czy śledztwa. 
Myślę, że warto zapoznać się 
i zobaczyć jak to jest naprawdę. 
Zwłaszcza, że te zbrodnie dzie-
ją się obok nas. Nam się wydaje, 
iż seryjny morderca działa dale-
ko od nas, a to nie jest do końca 
prawda. To może dotyczyć każ-
dego. Zbrodnia jest demokra-
tyczna. 

M.S:- Podobno spuścizna, jaką chce-
my po sobie zostawić, a także obraz 
w jakim chcielibyśmy być zapamięta-
ni, to misja… A jaka jest misja Kata-
rzyny Bondy?

K.B:- Chciałabym po prostu 
napisać następną książkę. Nie 
mam żadnej misji. Ale chyba mu-
szę to przemyśleć (śmiech). 

Spotkanie autorskie z Katarzyną Bondą na dziedzińcu Biblioteki Miejskiej w Łomży

Rozmowa do obejrzenia w Telewizji 
Narew i na www.narew.info.
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Modlitwą w intencji żołnierzy nie-
złomnych, którzy we wrześniu 1945 
roku zginęli w bitwie z "bezpieką" 
rozpoczęły się uroczystości patriotycz-
ne w Wierzbowie, w gminie Śniado-
wo. Mszy świętej w intencji poległych 
przewodniczył ksiądz biskup Tadeusz 
Bronakowski.

- W sierpniu, i we wrześniu 
tego roku często uczestniczy-
my w uroczystościach patrio-
tycznych związanych z walką 
mieszkańców Ziemi Łomżyń-
skiej. W sierpniu przypominali-
śmy młodych ludzi, którzy sto lat 
temu oddali swoje życie w walce 
o niepodległość naszej Ojczyzny 
i wolność Europy. Dzisiaj spoty-
kamy się w Wierzbowie aby upa-
miętnić tych którzy, po II wojnie 
światowej nie godzili się z reżi-
mem stalinowskim i w obronie 
niepodległości oddali swoje ży-
cie - powiedział Tadeusz Brona-
kowski biskup pomocniczy die-
cezji łomżyńskiej. 

Krzyż ufundowany społecz-
nym wysiłkiem został ustawiony 
z inicjatywy Związku Żołnierzy 
NSZ Okręg Łomża.

- O tym, co się tutaj wydarzyło 
wiedzieli tylko mieszkańcy oko-
licznych miejscowości. O bitwie, 
która się tutaj rozegrała nie moż-
na było mówić w czasach PRL-u. 

Zginęło tu dziesięciu mężczyzn 
z okolicznych wsi. W boju z prze-
ważającymi siłami UB i NKWD 
uczestniczyło około 80 młodych 
żołnierzy. W pierwszej fazie bi-
twy to oni byli zwycięzcami, póź-
niej po przyjeździe wojsk NKWD 
wyposażonych w broń maszyno-
wą, nie mieli żadnych szans. Wy-
cofując się zginęli. Później były 
jeszcze aresztowania. Dopiero 
teraz rodziny mogą upamiętnić 
i uhonorować poległych - tłuma-
czył Dariusz Syrnicki ze Związku 
Żołnierzy NSZ Okręg Łomża.

Wśród mieszkańców gminy 
Śniadowo pamięć o poległych 

była przekazywana z pokolenia 
na pokolenie.

- Krzyż, który został ustawio-
ny przy drodze, wśród pól, bę-
dzie nam przypominał tragiczne 
wydarzenia sprzed ponad 70. lat 
– zapewniał Rafał Pstrągowski 
wójt Śniadowa.

W uroczystości patriotycz-
nej uczestniczyli przedstawicie-
le parlamentu, instytucji rządo-
wych oraz samorządu.

- Taka jest nasza trudna hi-
storia, szczególnie terenu Zie-
mi Łomżyńskiej i okolicznych 
powiatów. Dlatego powinni-
śmy pamiętać o obrońcach na-

szej ojczyzny - przekonywał To-
masz Madras wicewojewoda 
podlaski.

W patriotycznych spotka-
niach zawsze uczestniczą przed-
stawiciele samorządu wojewódz-
twa podlaskiego.

- Pamięć o bohaterach to 
nasz obowiązek. Jesteśmy 
w Wierzobowie, gdzie także 
w obronie suwerenności naszej 
ojczyzny ginęli ludzie. Nie go-
dzili się z porządkiem narzu-
conym po II wojnie światowej 
- powiedział Marek Olbryś wi-
cemarszałek województwa pod-
laskiego.

Żołnierze niezłomni mogli 
walczyć, zostać zesłani na Syberię 
albo zginąć w ubeckich katow-
niach.

- Było rzeczą naturalną, 
że w 1945 roku, kiedy sowie-
ci "wyzwalali" Polskę ludzie, 
którzy byli w konspiracji, po-
zostaną w niej. Dla nich nic 
się nie zmieniło poza okupan-
tem. To co się wówczas działo 
na ziemiach polskich, to była 
okupacja. Tutaj działały woj-
ska wewnętrzne NKWD. Były 
wykorzystywane do pacyfika-
cji ludności cywilnej. Ludzie 
walczyli nie dlatego, że chcie-
li nadal toczyć wojnę. Chcieli 
wrócić do normalnego życia, 
ale nie było im to dane. Ci, któ-
rzy ujawnili się byli momen-
talnie aresztowani. To co mieli 
zrobić? Dlatego ta konspiracja 
trwała tak długo – nakreślał hi-
storyk Leszek Żebrowski.

Po mszy świętej członkowie 
grup rekonstrukcyjnych przy-
pomnieli wydarzenia sprzed 75 
lat. Na zakończenie członkowie 
delegacji parlamentu, samorzą-
du, organizacji kombatanckich, 
uczniów szkół z gminy Śniado-
wo złożyli wiązanki kwiatów 
pod krzyżem upamiętniającym 
poległych.

Rokrocznie 17 września na pamiąt-
kę wkroczenia wojsk sowieckich na 
wschodnie tereny II Rzeczpospolitej 
w całym kraju obchodzony jest Świa-
towy Dzień Sybiraka. Rocznicowe 
uroczystości odbyły się także w Łom-
ży, mieście silnie doświadczonym 
wywózkami jego mieszkańców na 
"nieludzką ziemię".

Obchody zainicjowało uro-
czyste odsłonięcie przy Miejskiej 
Hali Targowej tablicy "Pamię-
ci zesłanych przez sowieckiego 
okupanta w latach 1940-1941 
na nieludzką ziemię", poświę-
conej setkom tysięcy obywateli 
polskich deportowanych w głąb 
Związku Radzieckiego.

Jak zauważył w swoim wystą-
pieniu prezydent Łomży Mariusz 
Chrzanowski  miejsce, w którym 
dzisiaj znajduje się Miejska Hala 
Targowa jest szczególne.

- To stąd w latach 1940-1941 
byli wywożeni bydlęcymi wago-
nami w głąb Syberii mieszkańcy 
ziemi łomżyńskiej. Ta symbolicz-
na tablica jest urealnieniem po-
wstałej wiele lat temu inicjatywy 
budowy pomnika   upamiętnia-
jącego Sybiraków. Pamiętajmy 
o tych ludziach, o ich potomkach 
i o tamtych strasznych wydarze-
niach. Niech ta historia będzie 
nadal kultywowana w środowi-
sku młodych, a wówczas pamięć 
nigdy nie zaginie. Najważniejsza 

jest bowiem pamięć młodych 
pokoleń – mówił prezydent Ma-
riusz Chrzanowski.

Także wicemarszałek woje-
wództwa podlaskiego Marek Ol-
bryś podkreśla istotę upamiętnia 
„tamtych dni”.

- To stąd, ze stacji kolejowej 
w Łomży, bolszewicy wywozili na 
"nieludzką Ziemię"  naszych oby-
wateli. Mieszkańców Łomży i po-
wiatu łomżyńskiego. Dobrze się 
stało, że to miejsce, związane z tak 
tragicznymi wydarzeniami  zo-
stało upamiętnione. W Łomży 
i w okolicznych miejscowościach 
większość rodzin ucierpiała z po-
wodu prześladowań. Ponad po-
łowa spośród   wywiezionych na 
Syberię nie wróciła do domu. To 
są ludzkie tragedie, o których do 
dzisiaj  pamiętamy - przypominał 
Marek Olbryś.

Również w przemowie Danu-
ty Pieńkowskiej-Wolfart, prezes 
zarządu Oddziału Związku Sy-
biraków w Łomży nie zabrakło 
symboliki. 

- Są wśród nas jeszcze przed-
stawiciele pierwszej wywózki 
z 10 lutego 1940 roku, a także 
największa grupa reprezentują-
ca deportowanych ostatniej wy-

wózki z czerwca 1941 roku. Są 
to osoby, które jeszcze pamięta-
ją ten czas, choć jest ich już coraz 
mniej – mówiła.

Do ukrytej w tablicy i zapro-
jektowanej przez Tadeusza Ba-
biela alegorii torów nawiązał 
z kolei reprezentujący fundato-
ra – białostocki Oddział IPN dr. 
hab. Krzysztof Sychowicz, który 
zwrócił uwagę, iż paradoksalnie 
koniec torów oznaczał początek 

tragicznego losu tysięcy miesz-
kańców Łomży rzuconych na 
"nieludzką ziemię".

Po zakończeniu uroczysto-
ści przed Miejską Halą Targową 
w stronę Doliny Pamięci zlokali-
zowanej u podnóża Sanktuarium 
Miłosierdzia Bożego ruszył 
I Łomżyński Marsz Sybiru. Tam 
przedstawiciele Związku Sybira-
ków, władze samorządowe, wo-
jewódzkie oraz licznie przybyłe 

delegacje złożyły kwiaty i zapali-
ły znicze pod Pomnikiem Sybira-
ków.

Kolejnym punktem uroczy-
stości była uroczysta Msza święta 
w intencji zesłańców.

- Po 17 września 1939 roku 
zaczęła się tragedia mordowa-
nych i wywożonych w głąb nie-
ludzkiej ziemi Polaków – Sy-
biraków. Nie możemy jednak 
zapominać, iż pod słowem tym 
kryją się również zarówno XIX-
-wieczni powstańcy, jak i ci, któ-
rzy zostali wywiezieni na wschód 
po 1945 roku – przekazał w ho-
milii ks. infułat Jan Sołowianiuk.

Wprowadzeniem do dalszej 
części obchodów był zorganizo-
wany przez uczniów Szkoły Pod-
stawowej nr 5 montaż słowno-
-muzyczny. Następnie nastąpiła 
uroczysta ceremonia wręczenia 
medali "Pro Patria" oraz honoro-
wych odznak Związku Sybiraków. 

W końcowych przemowach 
słowa uznania skierował do Sy-
biraków wicewojewoda Marcin 
Sekściński. 

- Pokazaliście, że żaden totali-
taryzm nie jest w stanie zniszczyć 
Polaków i polskości – podkreślał.

Organizatorami obchodów 
był łomżyński Oddział Związku 
Sybiraków, Miasto Łomża oraz 
Instytut Pamięci Narodowej Od-
dział w Białymstoku.

Poległym w bitwie pod Wierzbowem w 1945 roku

W miejscu pamięci narodowej uczestnicy złożyli wiązanki kwiatów

Najważniejsza jest pamięć o ludziach i tragicznych 
wydarzeniach, z historii naszego miasta i regionu
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W sobotni poranek (26 września) Mi-
nisterstwo Zdrowia poinformowało 
o przekroczeniu granicy 1000 zakażeń 
koronawirusem w Polsce. To pierwszy 
tak wysoki dobowy przyrost zarażo-
nych. 

Według rzecznika resor-
tu zdrowia, tak wysoki bilans, 
to efekt powrotu ludzi do trybu 
życia sprzed epidemii. W kraju 
obecnie nie ma większych ognisk 
zakażeń. Od początku pandemii, 
liczba zakażonych w Polsce się-
gnęła już prawie 80 tysięcy. Zmar-
ło natomiast ponad 2 300 osób. 

Jeśli chodzi o województwo 
podlaskie, tylko w ciągu week-
endu liczba osób zakażonych 
COVID-19 wzrosła o ponad 70 
osób.  

Sytuacja epidemiologiczna w regionie 
Jak wynika z raportu Pod-

laskiego Urzędu Wojewódzkie-
go od 21 marca, do momentu 
wydawania 577 numeru Tygo-
dnika Narew w województwie 
podlaskim zanotowano 1605 za-
chorowań. 1139 osób pokonało 
zagrożenie i uznawanych jest za 
tzw. ozdrowieńców. Liczba osób, 
które przebywają w szpitalu z po-
dejrzeniem zakażenia to 77, zaś 
2138 osób znajduje się w kwa-
rantannie. 

Liczba przebadanych próbek 
wynosi 78 690. Jeśli chodzi o po-
wiat łomżyński, od momentu wy-
buchu pandemii do 21 września, 
odnotowano 168 zakażeń koro-
nawirusem, z czego 145 osób po-
konało już chorobę. Natomiast 
83 osoby z regionu poddawane 
są rygorowi izolacji. 41 z nich to 
mieszkańcy Łomży, natomiast 
42, to mieszkańcy powiatu łom-
żyńskiego. Niestety od ostatniego 
wydania Tygodnika Narew wzro-
sła także liczba zgonów. W woje-
wództwie podlaskim odnotowano 
ich 39. Wśród osób, które w ostat-
nim tygodniu poniosły śmierć jest 
89-letnia mieszkanka powiatu 
białostockiego, 100-letnia miesz-
kanka powiatu augustowskiego 
obie były hospitalizowane w Au-
gustowie, a także 63-letnia miesz-
kanka powiatu augustowskiego. 
Wszystkie miały choroby współ-
istniejące. Z powodu COVID-19 
zmarł także 82-letni mieszkaniec 
powiatu augustowskiego, był ho-
spitalizowany w Augustowie, miał 
choroby współistniejące oraz 
90-letnia mieszkanka powiatu au-
gustowskiego. Była hospitalizowa-
na w Augustowie, miała choroby 
współistniejące.

Nowe mobilne punkty pobrań 
wymazów w regionie

Jak informuje sekcja komu-
nikacji społecznej podlaskiego 
NFZ, coraz więcej mobilnych 
punktów pobrań wymazów po-
jawia się w województwie pod-
laskim. W miejscach tych będzie 

można bezpłatnie wykonać testy 
na obecność COVID-19.

Zgodnie z nową jesienną stra-
tegią walki z koronawirusem, 
podlaski oddział NFZ organizuje 
więcej miejsc, w których będzie 
można wykonać bezpłatny test 
na COVID-19. 

- W ostatnich dniach urucho-
miliśmy pięć nowych punktów 
pobrań: w Choroszczy przy szpi-
talu psychiatrycznym, kolejny 
- drugi punkt w Suwałkach przy 
ulicy Kościuszki 71 i aż trzy nowe 
miejsca w Białymstoku - teraz 
stolicy województwa jest aż pięć 
tzw. mobilnych punktów pobrań 
– mówi Maciej Bogdan Olesiń-
ski, dyrektor podlaskiego NFZ.

Nowe punkty pobrań  w Bia-
łymstoku znajdują się przy ulicy 
Złotej 5  i Upalnej 1a, przy sie-
dzibach firm transportu medycz-
nego, a najświeższa lokalizacja to 
punkt pobrań przy poradniach 
specjalistycznych szpitala klinicz-
nego przy ul. Waszyngtona 15a. 

W województwie podlaskim 
znajduje się już 19 mobilnych 
punktów pobrań, które działają 
7 dni w tygodniu, co najmniej 2 
godziny dziennie - pełną ich listę 

można znaleźć na stronie inter-
netowej podlaskiego Narodowe-
go Funduszu Zdrowia.

- Podlaski NFZ nie powie-
dział jeszcze ostatniego słowa, 
jeżeli chodzi o liczbę mobil-
nych punktów pobrań. Dokłada-
my wszelkich starań, żeby każdy 
mieszkaniec regionu mógł wyko-
nać wymaz jak najbliżej miejsca 
zamieszkania. Już wkrótce w każ-
dym powiecie będzie działał taki 
punkt - zapewnia szef podlaskie-
go NFZ.

Badania są w całości refun-
dowane przez Narodowy Fun-
dusz Zdrowia. NFZ zapłaci szpi-
talom za każdy pobrany wymaz 
21 zł. Dodatkowo sfinansuje każ-
dy dzień gotowości mobilnego 
punktu pobrań kwotą 300 zł.

Minister zdrowia powołał Zespół do 
spraw opiniowania zmian w ochronie 
zdrowia

Nowo powołana grupa eks-
pertów przy ministrze zdrowia 
składa się z przedstawicieli sze-
roko pojętego środowiska me-
dycznego. Głównym zadaniem 
zespołu będzie wskazanie obsza-
rów, które wymagają zmian, oraz 

zaproponowanie modyfikacji ist-
niejących rozwiązań.

Jak podkreślił, podczas kon-
ferencji prasowej, minister zdro-
wia Adam Niedzielski głównym 
zadaniem zespołu jest przygoto-
wanie strategii rozwoju systemu 
opieki zdrowotnej w Polsce.

- Nie będziemy wykonywa-
li pracy od zera w tym zakresie. 
W dużym stopniu oprzemy się 
na wynikach i wnioskach na-
rodowej debaty “Wspólnie dla 
zdrowia”. Naszą dyskusję rozpo-
częliśmy od omówienia pomy-
słu na tzw. recovery plan. Chodzi 
o przywrócenie pełnej dostępno-
ści do usług medycznych, która 
była ograniczona przez pande-
mię i jednocześnie nadganiania 
deficytu zdrowia, który wynika 
z trwającej pandemii - powiedział 
minister Adam Niedzielski. 

Szef resortu zdrowia pod-
kreślił, że zespół planuje oprzeć 
swoją pracę na trzech fundamen-
talnych założeniach: pakiecie ba-
dań profilaktycznych dla osób 
powyżej 40. roku życia, zniesie-
niu limitów w części świadczeń 
w leczeniu specjalistycznym oraz 
poprawie poziomu lecznictwa 

szpitalnego w dziedzinach onko-
logii i kardiologii. 

Skład Zespołu do spraw opi-
niowania zmian w ochronie zdro-
wia: 

- przewodniczący – prof. dr 
hab. n. med. Tomasz Hrynie-
wiecki,

członkowie: 
- mgr farm. Michał Byliniak
- prof. dr hab. n. med. Marcin 

Gruchała
- Zofia Małas, pielęgniarka 

dyplomowana
- prof. dr hab. n. med. Andrzej 

Matyja
- lek. spec. Filip Płużański
- lek. spec. Andrzej Zapaśnik
Szef resortu zdrowia poinfor-

mował również, że wydał pole-
cenie dla Agencji Rezerw Mate-
riałowych w sprawie stworzenia 
rezerw szczepionek przeciw gry-
pie. 

- Zbudujemy rezerwy na po-
nad 500 tys. szczepionek. Jeste-
śmy po zakończonym postępo-
waniu zorganizowanym przez 
Agencję Rezerw Materiałowych. 
Będziemy korzystali z tych ofert, 
które już zostały złożone – pod-
kreślił Adam Niedzielski. 

Stan epidemii i rekord zakażeń
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Dzieła muzyczne Wolfganga Amade-
usza Mozarta znalazły się w progra-
mie koncertu inaugurującego nowy 
sezon artystyczny Filharmonii Kame-
ralnej im. Witolda Lutosławskiego 
w Łomży. Na skrzypcach zagrała Mao 
Konishi z Japonii, laureatka Między-
narodowego Konkursu Skrzypcowego 
w Toruniu. Orkiestrę poprowadził Ce-
zary Gójski, na co dzień koncertmistrz 

łomżyńskiej filharmonii, tym razem 
w roli dyplomanta Akademii Muzycz-
nej we Wrocławiu. 

- Orkiestra łomżyńskiej fil-
harmonii kameralnej koncertuje 
już od trzech tygodni, w ramach 
festiwalu "Sacrum et Musica". To 
pierwszy koncert, który w cza-
sie pandemii organizujemy w sali 
koncertowej. Wszystko odbywa 

się w reżimie sanitarnym. Ale 
sztuka pozostaje piękna, jak za-
wsze, i na pewno to zrekompen-
suje wszystkie niedogodności - 
przekonuje Jan Miłosz Zarzycki 
dyrektor Filharmonii Kameral-
nej im. Witolda Lutosławskiego 
w Łomży.

Cezary Gójski, debiutują-
cy w roli dyrygenta, jest absol-

wentem klasy dyrygentury pro-
fesora Marka Pijarowskiego, na 
Wydziale Kompozycji, Dyrygen-
tury, Teorii Muzyki i Muzyko-
terapii Akademii Muzycznej we 
Wrocławiu.

- W programie mojego dy-
plomowego koncertu znalazły się 
wspaniałe dzieła Wolfganga Ama-
deusza Mozarta, Symfonie nu-
mer 4 i koncerty skrzypcowe nr 5 
i nr 29 - mówi Cezary Gójski.

Mao Konishi naukę gry na 
skrzypcach rozpoczęła w wie-

ku 6 lat. Ponad dekadę uczyła 
się w klasie Nobu Wakabayashi. 
Obecnie studiuje w Accademia 
Chigiana w Sienie we Włoszech.

Łomża
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Bezpłatne 
szczepienia  

dla seniorów 
21 września ruszyły zapisy na bezpłat-
ne szczepienia przeciwko grypie dla 
osób po 60. roku życia posiadających 
Łomżyńską Kartę Seniora. Zrealizują 
je przychodnie, które uczestniczyły 
w programie, w ubiegłym roku tj. 
Łomżyńskie Centrum Medyczne Sp. 
z o. o. oraz Specjalistyczne Centrum 
Medyczno-Rehabiltacyjne "Eskulap".

Program szczepień ochron-
nych przeciwko grypie dla miesz-
kańców Łomży po 60. roku życia 
na lata 2019/2020", jest reali-
zowany przez Miasto Łomża od 
ubiegłego roku. Do tej pory wy-
konano już 503 szczepienia na 
kwotę 22 635 zł. Łączna liczba 
szczepień przewidywana w pro-
gramie wynosi około 6 tysięcy.

Zapisy prowadzone są od 21 
września w dwóch punktach: 
Urzędzie Miejskim w Łomży 
(Stary Rynek 14) i Klubie Senio-
ra Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Łomży (ul. Mickie-
wicza 4). 

Pierwsze szczepienia będą 
wykonywane już niebawem.

Amadeusz w Filharmonii

W czasie koncertu na skrzypcach wystąpiła 
Mao Konishi z Japonii. Orkiestrę poprowadził 
Cezary Gójski dyplomant Akademii Muzycznej 
we Wrocławiu 



Dokończenie na str. III

Nominowana za swoją rolę do Oscara 
Julia Roberts i Richard Gere w ponadcza-
sowym hicie o miłości! 

„Pretty Woman”, wyreżyserowana 
przez Garrego Marshalla, to jedna z naj-
lepszych i najbardziej kultowych ko-
medii romantycznych wszech czasów. 
Rewelacyjna ścieżka dźwiękowa z le-
gendarną piosenką Roya Orbisona „Oh, 
Pretty Woman”, niezapomniane kreacje 
aktorskie oraz wzruszająca historia spra-
wiają, że mimo upływu lat (premiera 
1990 r) film wciąż zachwyca ludzi na 
całym świecie. 

Tytułową „piękną kobietą” (tytuł 
wzięto z przeboju Orbisona) jest prosty-
tutka z Los Angeles, Vivian Ward ( Julia 

Roberts). To właśnie ona zostaje wynaję-
ta przez Edwarda Lewisa (Richard Gere), 
niezwykle bogatego biznesmena.

Edward przyjeżdża w interesach do 
Los Angeles. Spotyka prostytutkę Vivien, 
którą pyta o drogę do hotelu. Dziewczy-
na za 20 dolarów wsiada do samochodu 
Edwarda i wskazuje mu drogę. Gdy do-
jeżdżają na miejsce przystojny Ed propo-
nuje jej spędzenie wspólnego wieczoru 
w apartamencie na ostatnim piętrze ho-
telowego wieżowca. Mężczyzna nie ocze-
kuje jednak od niej zbliżenia fizycznego. 
Zależy mu tylko na jej obecności. Pobyt 
w hotelowym apartamencie jest nie znaną 
dotąd przyjemnością dla Vivian. Rozsąd-
ny i opanowany Edward z podziwem pa-

trzy na spontaniczne i całkiem naturalne 
zachowanie młodej kobiety. 

Edward zaproponował Vivien 3000 
dolarów za to, by przez tydzień była jego 
„damą do towarzystwa”, z którą mógłby 
się pokazać na wszelkich balach, rautach 
i spotkaniach biznesowych. Rzecz jasna, 
w grę nie wchodzi żadna bliższa znajo-
mość, tego po prostu wymaga jego praca. 
Wszystko świetnie się układa. Ona jest za-
chwycona nowym środowiskiem i stylem 
życia wyższych sfer, on – jej naturalno-
ścią, żywiołowym usposobieniem i tym, 
że potrafi się cieszyć z najmniejszych na-
wet przyjemności. 

Ta historia współczesnego Kopciusz-
ka jest prosta, by nie powiedzieć banalna. 
Jak to bajka, z prawdopodobieństwem nie 
ma wiele wspólnego, jednak opowiedzia-
na jest z dużym wdziękiem. 

Pewnie nie wiesz...
Film zarobił w kinach na świecie 464 

miliony dolarów, kosztował 14 milionów.
Richard Gere nie tylko naprawdę grał 

w filmie na fortepianie, ale i skomponował 
wykonywany utwór.

W scenariuszu nie było przytrzaskiwa-
nia palców Vivian pudełkiem od naszyjnika. 
Gere zrobił to dla żartu, a naturalny śmiech 
Julii tak ujął reżysera, że postanowił scenę 

zostawić.
Naszyjnik Vivian był strze-

żony przez prywatnego ochro-
niarza z bronią, który nie 
spuszczał klejnotu z oczu. Jego 
ówczesna wartość wynosiła 250 

tysięcy dolarów.
Richard Gere i Julia Roberts bardzo 

dobrze czuli sie ze sobą podczas pierwszego 
przesłuchania. Jednak Gere nie planował 
przyjąć tej roli. Roberts podała mu kartecz-
kę ze słowami „proszę, powiedz tak”. Wtedy 
przyjął tę rolę.

Opera, na którą Richard Gere zabiera 
Julię Roberts, to „Traviata”, opowiadająca 
o prostytutce zakochanej w bogatym męż-
czyźnie.

Podczas kręcenia sceny, w której Vivian 
leży na podłodze apartamentu Edwarda, 
oglądając stary film, aby osiągnąć jej praw-
dziwy śmiech, reżyser Garry Marshall, nie-
widoczny dla kamery, łaskotał stopy Julii 
Roberts.

Czerwony płaszcz, który nosi Vivian, 
został kupiony za 30 dolarów od pracowni-
ka wytwórni, na krótko przed rozpoczęciem 
zdjęć.

Firmy Ferrari i Porsche, odmówiły udo-
stępnienia swoich samochodów, którymi 
miał jeździć Edward, ponieważ nie chciały 

być kojarzone z nagabywaniem prostytutek. 
Firma Lotus Cars UK dostrzegła wartość 
„ulokowania produktu” w tak dużym filmie 
fabularnym. Opłaciło się. Sprzedaż Esprita 
SE przez dwa lata po premierze filmu potro-
iła się.

Tytułową rolę odrzuciły Meg Ryan, 
Michelle Pfeiffer i Sandra Bullock. Daryl 
Hannah odrzuciła rolę Vivian ze względu 
na ton filmu. Nie podobało jej się, że jest to 
opowieść o prostytutce, która przechodzi na 
utrzymanie bogatego mężczyzny. Do roli 
Vivian pod uwagę brane były także: Kim 
Basinger, Kathleen Turner, Geena Davis, 
Melanie Griffith, Sharon Stone, Madonna, 
Jamie Lee Curtis, Emma Thompson, Rosan-
na Arquette, Heather Locklear, Bridget Fon-
da, Diane Lane.

Do roli Edwarda byli rozważani Sting, 
Jeff Bridges i Christopher Reeve. Odrzucili 
ją Al Pacino, Albert Brooks, Burt Reynolds 
i Christopher Walken. 

Christopher Reeve brany był pod uwa-
gę do roli Edwarda Lewisa. Na próbnym 
przesłuchaniu nie mogła być obecna Julia 
Roberts. Jej kwestie czytał dyrektor castingu 
i robił to tak źle, że Reeve wpadł w furię, po-
darł scenariusz i wybiegł.

Burtowi Reynoldsowi zaproponowano 
rolę Edwarda Lewisa, ale odmówił. Żarto-
bliwie powiedział później, że po obejrzeniu 
filmu i scen miłosnych z Julią Roberts zro-
zumiał, że popełnił błąd nie przyjmując tej 
roli.

Ówczesne 3000 dolarów, które Edward 
zaproponował Vivian, to dziś byłoby 6000 
dolarów. Vivian dostawała więc tysiąc dola-
rów za dzień pracy.

Na początkowych ujęciach miasta wi-
dać, że niektóre litery neonu hotelu, w któ-
rym mieszka Vivian, nie świecą się. Jedyne 
zapalone litery to „HO”, a to slangowa na-
zwa dziwki, prostytutki.

Suknia Julii Roberts miała być czarna, 
ale projektantka kostiumów uznała, że jest 
nudna i zmieniła ją na czerwoną.

Scena, w której Vivian po raz pierwszy 
wchodzi do apartamentu Edwarda i chce 
zdjąć buty na wysokim obcasie, była pomy-
słem Julii Robert. Buty bardzo ją uciskały!

Podczas kolacji główna bohaterka wci-
na sorbet. W niektórych ujęciach naczynie 
jest pełne, w innych niemal puste, a potem 
znowu pełne. W scenie ze śniadaniem, do ust 
podnosi croissanta, ale po chwili, w innym 
ujęciu ma już naleśnika. 

Po dziewięciu latach Roberts i Gere 
znów zostali parą w komedii romantycznej 
„Uciekająca panna młoda", także w reży-
serii Garry’ego Marshalla. Po zakończeniu 
seansu „Pretty Woman” o 22.20, TV Puls 
wyświetli właśnie ten film.

HALO TV NA WEEKEND 25–27.09

Pretty Woman

Bajka o Kopciuszku
Dzieli ich wszystko, ale łączy jedno – oboje robią różne rzeczy dla pieniędzy.

Pretty Woman

TV Puls niedziela 20.00
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Ochroniarz
TV Puls piątek 20.00

Film akcji. Były kapitan marines (Antonio Banderas) 

zostaje ochroniarzem w centrum handlowym. Podczas 

pierwszej nocnej zmiany musi ochronić małą Jamie, która 

ukryła się w sklepie, gdy konwój, który ją przewoził, 

został zaatakowany.

Zakładnik
Super Polsat sobota 20.10

Sensacyjny. Jest tu wszystko, co potrzeba: 

oryginalny pomysł, napięcie, tempo, zaskoczenie... 

Kierowca taksówki zgadza się zostać na jedną noc 

szoferem mężczyzny, który twierdzi, że zajmuje się 

nieruchomościami i ma parę spotkań do porannego 

odlotu. Wkrótce żałuje tej decyzji.

Oskar
TV Puls2 niedziela 15.45

Komedia. Gangster Snaps (Sylvester Stallone) obiecuje 

umierającemu ojcu, że stanie się uczciwym obywatelem. 

Postanawia rozpocząć karierę bankowca, lecz policja oraz 

przeciwnicy utrudniają mu zadanie.

Dom Hemingway
Super Polsat niedziela 23.00

Komedia. Dom Hemingway (Jude Law) jest zdolnym, 

choć porywczym kasiarzem. Po 12 latach spędzonych 

w więzieniu postanawia się upomnieć o nagrodę za to, że 

nie wydał swojego szefa, Ivana Fontaine'a.

Pogrzebani
TV4 niedziela 23.00

Thriller. Grupa ludzi na Dzikim Zachodzie wyrusza 

na poszukiwania pewnej rodziny osadników, której 

członkowie w tajemniczych okolicznościach zginęli bez 

śladu. Początkowo podejrzenie pada na grupę Indian.

Dziki Zachód pokazany oczami kobiet. 
Zaskakujące zwroty akcji, Indianie 
i krwawa zemsta, ale także ludzkie 
dramaty, trudy codziennego życia 

i niespełnione marzenia.

Lata 50. XIX wieku. Główną bohaterka jest Mary 
Bee Cuddy. To postać silna, niezależna i samotna, 
żyje wśród niewielkiej społeczności farmerskiej 
w stanie Nebraska. Ze wszystkimi trudnościami 
boryka się sama, nigdy nie miała szczęścia do męż-
czyzn. Pewnego razu ratuje życie George'owi Brigg-
sowi, którego przypadkowo odnajduje na pustkowiu 
z węzłem na szyi. W zamian za ocalenie żąda, by 
George podjął się razem z nią specjalnej misji, której 
obawiają się tchórzliwi miejscowi mężczyźni. 

Od tej pory muszą tworzyć zgrany duet, czeka ich 
bowiem trudne zadanie. Mają eskortować z Nebraski 
do Iowa trzy niepoczytalne kobiety, oszalałe wskutek 
przeżytych tragedii (Arabellę, która straciła trójkę 
dzieci, dzieciobójczynię Theoline i pogrążoną w de-
presji Gro), którymi zajmie się żona pastora (Meryl 

Streep). Przed nimi ciężka i niebezpieczna droga. 
A eskortowane kobiety nie ułatwiają im zadania.

Największym atutem filmu są bohaterowie. 
Grana przez Hilary Swank Mary to z jednej strony 
niezależna kobieta, z drugiej cierpiąca na samotność 
wrażliwa osoba, desperacko szukająca oparcia na 
męskim ramieniu. Zgorzkniały, o niezbyt jasnej i czy-
stej przeszłości Briggs (Tommy Lee Jones, który film 
również wyreżyserował), to klasyczny twardziel z za-
sadami, który jednak tworzy z Mary zniuansowany 
duet, w którym przeplatają się wzajemne animozje, 
rosnąca sympatia, wreszcie pragmatyczne podejście 
do życia. 

Pewnie nie wiesz...
Film w Cannes został przyjęty owacjami, był nomi-

nowany do Złotej Palmy.
Kręcenie scen, w których występują razem Tommy 

Lee Jones i Meryl Streep, zajęło tylko jeden dzień.
Grace Gummer (gra rolę Arabelli Sours) występuje 

w filmie razem ze swoją matką, Meryl Streep.

Eskorta
TVP Kultura niedziela 22.35

Lady M.

Narodziny zła
Do czego może być zdolna zraniona, poniżona 

kobieta.
Historia młodej mężatki, która z czasem staje się 

okrutna. Miłość, nienawiść, złość, władza, pieniądze. 
Co ją do tego doprowadziło? Czy jest winna? 

Katherine, chociaż wygląda jeszcze jak dziecko, 
to już wydano ją za mąż za dziedzica fortuny, Alek-
sandra. A właściwie sprzedano wraz z ziemią, przez 
co wypowiedziane przed ołtarzem słowa „miłość”, 
„wierność” i „uczciwość małżeńska” nigdy w tym 
związku nie będą miały racji bytu. Dziewczyna od 
początku będzie traktowana przez męża oraz teścia 
jak inkubator i nowa ozdoba w domu, która powin-

na błyszczeć podczas zakrapianych imprez swojego 
małżonka.

Tyle że Katherine nie zamierza grać na zasa-
dach narzuconych przez mężczyzn, nawet gdy za 
niesubordynację będzie karana kolejnymi ciosami 
wymierzonymi przez teścia. Więcej, każde następne 
upodlenie będzie ją tylko napędzać, a rosnąca fru-
stracja seksualna i postępująca impotencja Aleksan-
dra wywoła na jej twarzy szczery uśmiech.

W pewnym momencie to ona stanie się panią 
sytuacji, a gdy męscy członkowie rodziny wyjadą 
z domu, to w posiadłości życie zacznie tętnić na 
nowo. Szczególnie, że pani domu zaprosi jurnego 
stajennego Sebastiana. Dla takiego seksu warto bę-
dzie poświęcić wiele, włącznie z życiem kilku innych 
osób.

Lady M.
TVP Kultura sobota 20.00

Eskorta

Niebezpieczna 
droga

wybierz  
coś  

dla siebie
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Kultowy RoboCop powraca w nowej wersji. 
Rok 2028, międzynarodowa korporacja OmniCorp jest wiodącym producentem 

w branży robotyki. Wytwarzane przez nią drony już od lat biorą udział w międzynarodo-
wych działaniach wojennych, przynosząc wytwórcom ogromne zyski. Wkrótce nadarza się 
okazja, aby przetestować kontrowersyjną technologię, która zwiększy skuteczność zwalcze-
nia przestępczości. 

Kochający mąż i świetny policjant Alex Murphy za wszelką cenę próbuje powstrzymać 
rosnącą falę przestępstw w swoim mieście. Gdy zostaje ciężko ranny na służbie, OmniCorp 

widzi szanse, aby wcielić swój plan w życie i stworzyć hybrydę robota i człowieka – policyj-
nego cyborga RoboCopa. Policjant zostaje „przywrócony do życia” i powraca na ulice miast... 

Robocop spisuje się świetnie, ale nieoczekiwanie zaczynają się w nim odzywać ludzkie 
uczucia… Obserwujemy ewolucję bohatera – przemianę bezdusznej maszyny w istotę, 

która czuje i ma swą wrażliwość.
To remake kultowego filmu Paula Verhoevena z 1987 roku. Pierwowzór był 
przebojem. Obraz José Padilhi, brazylijskiego reżysera, to „tylko” solidne 

kino akcji.

Pewnie nie wiesz...
Film zarobił w kinach na świecie 243 miliony dolarów, 

kosztował 100 milionów.
O rolę Alexa Murphy'ego ubiegali się Keanu Reeves, 

Tom Cruise i Johnny Depp.
Podczas produkcji filmu José Padilha w telefonicznej 

rozmowie z innym brazylijskim reżyserem powiedział 
o frustracji z powodu kontroli producentów nad jego 
pracą, oszacował, że na każde dziesięć pomysłów, które 
wnosił do projektu, studio nie zgadzało się na dziewięć, 
to „najgorsze doświadczenie mojego życia” – powiedział. 
Kiedy upubliczniono te informacje, starając się uspokoić 
producentów, Padilha wydał oświadczenie, że jest zado-
wolony z pracy nad filmem.

Paul Verhoeven, reżyser RoboCopa z 1987 roku, scep-
tycznie odniósł się do tej wersji, mówiąc, że nie ma w niej 

świeżych pomysłów 
i humoru. RoboCop

TV Puls sobota 20.00

RoboCop 

Uczucia 
cyborga

Droga do zatracenia

Ścigani
Michael Sullivan jest zawodowym 

zabójcą na usługach irlandzkiej mafii. 
Pewnego dnia jego 12-letni syn staje się 
mimowolnym świadkiem morderstwa do-
konanego przez ojca. Odkryty – poprzy-
sięga milczenie. Od tej pory życie obydwu 
zmienia się całkowicie. Z rąk zabójców 
giną: żona i drugi syn Michaela. Michael 
szuka pomocy u Franka Nittiego – pra-
wej ręki słynnego Ala Capone. Ten jednak 
odmawia i wysyła w ślad za Michaelem 
bezwzględnego, sadystycznego mordercę 
Maguire'a. Ścigani przez mafię ojciec i syn 
wyruszają w drogę do Zatracenia – małe-
go miasteczka, w którym mieszka ciotka 
chłopca. Michael stara się za wszelką cenę 
uchronić swego syna przed złem, któremu 
sam kiedyś się zaprzedał. Czy ich droga do 
Zatracenia stanie się drogą do piekła...? 

To doskonały, gangsterski film, w któ-
rym świetne kreacje stworzyli Tom Hanks, 
Paul Newman, Jude Law i Stanley Tucci.

Pewnie nie wiesz...
Grany podczas pogrzebu utwór na 

fortepianie, po długich ćwiczeniach, wyko-
nali sami aktorzy – Paul Newman i Tom 
Hanks.

Michael Sullivan, Jr. nie je swojego cia-
sta i lodów w restauracji, kiedy rozmawia 
z ojcem. We wcześniejszych ujęciach Tyler 
Hoechlin, który go gra, zjadał swoje ciasto, 
nie biorąc pod uwagę tego, że będzie jeszcze 
musiał wielokrotnie powtarzać tę scenę. Pod 
koniec był najedzony i nie mógł przełknąć 
ani kęsa.

Tyler Hoechlin został wybrany do roli po 
ogólnokrajowym castingu, w którym wzięło 
udział ponad 2000 młodych aktorów. 

Ujęcie samochodu Sullivanów wjeżdża-
jącego do Chicago wykonano w niedzielny 
poranek na głównej arterii miasta, po której 
poruszało się 120 zabytkowych samocho-
dów.

Paul Newman chodził na rękach między 
ujęciami, aby rozbawić ekipę na planie.

Droga do zatracenia
Super Polsat sobota 22.45

Lucy

Niezwykła 
przemiana

M i e s z k a j ą c a 
na Tajwanie Lucy 
(Scarlett Johansson), 
namówiona przez 
swego chłopaka, po-
dejmuje się niegroźnej 
z pozoru misji: ma 
dostarczyć walizkę 
miejscowemu biz-
nesmenowi. Sprawy 
jednak wymykają się 
spod kontroli i Lucy 
zostaje zakładniczką 
bezwzględnego Jan-
ga. Na jego polecenie 
w jej ciele zostaje zaszyty woreczek 
z substancją narkotyczną CPH4, 
który ma przemycić do Europy. 
Przypadek sprawia, że woreczek 
pęka i narkotyk uwalnia się do ciała 
dziewczyny. Lucy zyskuje przez to 
coraz bardziej niesamowite moce. 
Z ogromną intensywnością zaczy-
na odczuwać wszystko, co znaj-
duje się wokół niej – powietrze, 
wibracje, ludzi, nawet grawitację. 
Rozwijają się u niej również cechy 
nadludzkie – telepatia, telekineza, 
niezwykle rozległa wiedza oraz za-
pierająca dech w piersiach kontro-
la nad materią. Dziewczyna szuka 
pomocy specjalisty w dziedzinie 
badań nad ludzkim mózgiem, pro-
fesora Samuela Normana (Morgan 
Freeman). A na razie wykorzystuje 

swoje nadprzyrodzone zdolności 
do powstrzymania gangsterskiej 
armii Janga.

Pewnie nie wiesz...
Film zarobił w ki-

nach na świecie 460 mi-
lionów dolarów, kosz-
tował 40 milionów.

Pierwotnie to An-
gelina Jolie miała grać 
główną rolę, jednak 
zrezygnowała. Milla 
Jovovich odmówiła 
z powodu ciąży.

Gdy Lucy zamyka 
się w toalecie na pokła-
dzie samolotu, obsłu-
ga prosi ją o otwarcie 
drzwi, a to nie ma sen-
su. Toalety w samolo-

tach mają zewnętrzne zamki i z ła-
twością można je otworzyć.

Reżyser, Luc Besson powiedział, 
że nad tym projektem pracował 10 
lat. Przyznał, że wie, iż twierdzenie, 
że ludzie używają tylko 10 procent 
możliwości swojego mózgu, jest nie-
prawdziwe, ale to świetny punkt wyj-
ścia dla filmu science-fiction. Neuro-
logia twierdzi bowiem, że człowiek 
jednocześnie (!) korzysta z 10 proc. 
swojego mózgu.

Z paszportu Lucy wynika, że na-
zywa się Lucy Miller i urodziła się 10 
marca 1988 r. (Scarlett Johansson 
jest o 3 lata i 3 miesiące od niej star-
sza).

Lucy
TVN7 piątek 23.10, niedziela 20
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Mieszkanki i mieszkańcy mogą 
wpływać na kształt gminnych 
polityk publicznych wykorzystując 
do tego celu istniejące narzędzia 
partycypacji. 

Jednym z nich jest obywatel-
ska inicjatywa uchwałodawcza. 
Instytucja ta jest nie tylko wy-
razem woli ustawodawcy krajo-
wego w kierunku zwiększenia 
roli partycypacji miesz-
kańców we wspólnocie sa-
morządowej, ale stanowi 
też istotne uprawnienie 
urzeczywistniające realiza-
cję zasady pomocniczości 
określonej w Konstytucji 
Rzeczypospolitej Polskiej. 
Odpowiada również pra-
wu europejskiemu, tj. za-
pisom Europejskiej Karty 
Samorządu Terytorialne-
go mówiącemu, że prawa 
obywateli do uczestnictwa 
w kierowaniu sprawami 
publicznymi są jedną z de-
mokratycznych zasad. Au-
torzy Karty wyrazili także 
przekonanie, że istnienie 
społeczności lokalnych 
wyposażonych w rzeczy-
wiste uprawnienia stwarza 
warunki dla zarządzania 
skutecznego i pozostające-
go zarazem w bezpośred-
niej bliskości obywatela. 

Obywatelska inicja-
tywa uchwałodawcza jest 
bardzo istotnym narzędziem de-
mokracji bezpośredniej, który 
umożliwia realny wpływ obywa-
teli na tworzące się prawo. Inicja-
tywa angażuje ludzi, którzy chcą 
zmienić swoje najbliższe otocze-
nie i umożliwia prowadzenie dia-
logu z mieszkańcami. Skutecznie 
integruje lokalne środowisko, 
które zbiera się wokół określonej 
inicjatywy.

Obywatelska inicjatywa 
uchwałodawcza istnieje w Polsce 
od 1991 roku. Pierwszym mia-
stem, które wprowadziło tę for-
mę demokracji bezpośredniej do 
statutu miasta był Toruń. Po no-
welizacji ustaw o samorządzie 
gminnym, powiatowym i woje-

wództwa, jakie weszły w życie 
w dniu 31 stycznia 2018 r., w pol-
skim systemie prawnym zagwa-
rantowane zostało prawo miesz-
kanek i mieszkańców jednostek 
samorządu terytorialnego do wy-
stępowania z obywatelską inicja-
tywą uchwałodawczą do organów 
stanowiących, czyli do rady gminy, 
powiatu i sejmiku województwa. 

Od 2018 roku instytu-
cja obywatelskiej inicjatywy 
uchwałodawczej funkcjonuje 
w 576 miastach, co stanowi 60% 
z wszystkich miast w Polsce (ba-
danie wykonane na potrzebę 
projektu Obywatelska Inicjatywa 
Uchwałodawcza 2.0). 

Jak wygląda procedura składania 
projektów uchwał

Niezależnie od szczebla sa-
morządu terytorialnego inicjaty-
wa uchwałodawcza przysługuje 
grupie mieszkańców posiadającej 
czynne prawo wyborcze do orga-

nu stanowiącego danej jednostki 
samorządu. Wielkość grupy uza-
leżniona jest od rodzaju jednost-
ki samorządu terytorialnego, do 
której organu kierowany jest pro-
jekt uchwały oraz od jej liczebno-
ści. 

Grupa mieszkańców musi li-
czyć: 

• w gminie do 5000 miesz-
kańców – co najmniej 100 osób; 

• w gminie do 20 000 miesz-
kańców – co najmniej 200 osób; 

• w gminie powyżej 20 000 
mieszkańców – co najmniej 300 
osób.

W przypadku powiatu (rów-
nież w miastach na prawach po-
wiatu):

• w powiecie do 100 000 
mieszkańców grupa osób popie-
rających projekt uchwały musi 
wynosić co najmniej 300 osób;

• w powiecie powyżej 100 
000 mieszkańców – co najmniej 
500 osób.

W przypadku województwa 
grupa mieszkańców wnoszących 
projekt musi liczyć co najmniej 
1000 osób, niezależnie od licz-
by osób zamieszkujących woje-
wództwo.

Projekt uchwały zgłoszony 
w ramach obywatelskiej inicja-
tywy uchwałodawczej staje się 
przedmiotem obrad rady gminy 
na najbliższej sesji po złożeniu 
projektu, jednak nie później niż 
po upływie 3 miesięcy od dnia 
złożenia projektu.

Do czasu zgłoszenia projek-
tu uchwały komitet inicjatywy 
uchwałodawczej ma prawo po-
wołać osoby uprawnione do re-
prezentowania komitetu podczas 

prac rady gminy, powiatu, 
czy sejmiku województwa. 

Należy przy tym pa-
miętać, że projekt uchwa-
ły przedkładanej w ramach 
inicjatywy obywatelskiej 
nie może dotyczyć spraw, 
w których inicjatywa 
uchwałodawcza została za-
rezerwowana określonym 
podmiotom przez przepisy 
ustawowe, dotyczy to m.in. 
projektu budżetu, powoła-
nia i odwołania sekretarza 
i skarbnika gminy, odwoła-
nia przewodniczącego i wi-
ceprzewodniczących rady 
gminy.

Wprowadzone w 2018 
roku ustawowe przepisy 
ustanawiają jedynie pod-
stawowe regulacje doty-
czące realizacji inicjatywy 
uchwałodawczej. Szczegó-
łowe postanowienia zwią-
zane z  inicjatywą uchwa-
łodawczą powinny być 
uregulowane w drodze 

uchwały organu stanowiącego 
jednostki samorządu terytorial-
nego czyli w Łomży – uchwały 
Rady Miejskiej. Zapisy w Statu-
cie Miasta Łomża dają wpraw-
dzie mieszkankom i mieszkań-
com możliwość wystąpienia 
z inicjatywą uchwałodawczą, ale 
odrębna uchwała musi określać 
szczegółowe zasady wnoszenia 
inicjatyw obywatelskich, zasady 
tworzenia komitetów inicjatyw 
uchwałodawczych, zasady pro-
mocji obywatelskich inicjatyw 
uchwałodawczych i formalne 
wymogi, jakim muszą odpowia-
dać składane projekty. 

Samo wprowadzanie obo-
wiązków ustawowych odnośnie 

inicjatywy uchwałodawczej nie 
sprawi, że mieszkańcy i miesz-
kanki zaczną z tego narzędzia 
powszechnie korzystać. Bardzo 
ważną kwestią jest podejmowa-
nie działań związanych z pro-
mocją, edukacją i upowszech-
nianiem wiedzy na temat 
lokalnej inicjatywy uchwało-
dawczej wśród obywateli i oby-
watelek.

Jako lokalny ambasador 
projektu Obywatelska Ini-
cjatywa Uchwałodawcza 2.0 

wyrażam nadzieję, że Miasto 
Łomża wywiąże się z zapisane-
go w ustawie obowiązku pod-
jęcia uchwały w sprawie reali-
zacji obywatelskiej inicjatywy 
uchwałodawczej. Stosowny 
wniosek został złożony na ręce 
Przewodniczącej Rady Miej-
skiej Łomży.

GRAŻYNA CZAJKOWSKA, 
LOKALNY AMBASADOR PROJEKTU

OBYWATELSKA INICJATYWA 
UCHWAŁODAWCZA 2.0

Każdy może wpływać na swoje otoczenie
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Pod hasłem „Łomżyński Senior Decy-
duje” odbyło się II Łomżyńskie Forum 
Seniora zorganizowane przez Podla-
ską Federację Organizacji Pozarządo-
wych oraz Ośrodek Wsparcia Ekonomii 
Społecznej w Łomży. Podczas spotka-
nia uczestnicy dyskutowali o wspól-
nej przyszłości czy strategii działania. 
Ale nie tylko. Spotkanie było okazją 
do uroczystego wręczenia certyfika-
tów ukończenia Szkoły Liderów Se-
niora czy tytułów „Miejsc przyjaznych 
seniorom”. Honorowy patronat nad 
wydarzeniem objął Urząd Marszał-
kowski Województwa Podlaskiego, 
który reprezentował wicemarszałek 
Marek Olbryś, powiat łomżyński, Gmi-
na Łomża oraz Telewizja Narew. 

- Chcemy pokazać, że środo-
wisko seniorów jest coraz bar-
dziej zintegrowane, aktywne, 
szukające różnego rodzaju form 
rozwijania swoich zainteresowań 
czy talentów. Forum Seniora po-
kazuje stowarzyszenia, fundacje, 
a także inne nieformalne grupy 
w ramach, których seniorzy roz-
wijają swoje pasje - mówi Paweł 
Backiel, prezes zarządu Podla-
skiej Federacji Organizacji Poza-
rządowych.

Marek Olbryś, wicemarsza-
łek województwa podlaskiego 
podkreślał, iż takie wydarzenia 
są niesłychanie ważne i potrzeb-
ne, gdyż stanowią platformę, na 
poziomie której można wsłuchać 
się w to, co mówią seniorzy. 

- Nasi seniorzy są bardzo ak-
tywni, a jeżeli są aktywni to my, 
jako władze województwa pod-
laskiego to zauważamy i wspie-
ramy. Chcemy być razem z tymi 
entuzjastami trzeciego wieku. 
Chcemy się wsłuchać w głos tych 
starszych ludzi, gdyż mają wiele 
do zaoferowania. Nieodzownym 
elementem życia społecznego są 
seniorzy. Młodzi ludzie muszą 
o tym pamiętać, i czerpać odpo-
wiednie wzorce - zaznacza Marek 
Olbryś.

Jednym z głównych założeń 
Łomżyńskiego Forum Seniorów 
było pokazania lokalnej polity-
ki senioralnej, ale też wskazanie 
pomysłów i inicjatyw realizowa-
nych przez różne organizacje po-
zarządowe.

- Chcemy zachęcić seniorów 
do jeszcze większej aktywności 
obywatelskiej, by uczestniczyli 
w wielu sferach życia publiczne-
go. Widać po frekwencji to zain-
teresowanie tematyką senioral-
ną. Seniorzy angażują się w różne 
działania czy warsztaty. Jest to 
bardzo aktywna grupa i myślę, 
że władze samorządowe, admini-
stracja wszystkich szczebli, orga-
nizacje czy instytucje dostrzegają 
potrzebę dobrej polityki senio-
ralnej. Potrzeby seniorów wciąż 
rosną. Społeczeństwo starzeje 
się, ale ważne są nowe inicjatywy 
i działania, by to starzenie było 
zdrowe i godne - zauważa Krzysz-

tof Kozicki, kierownik Centrum 
Integracji Społecznej w Piątnicy.

Seniorzy to na pewno ważna 
grupa społeczna. Według danych 
Głównego Urzędu Statystyczne-
go, w Łomży znajduje się 15 800 
seniorów, oznacza to, że stanowią 
Oni  ¼ wszystkich mieszkańców. 

- Chcemy tu podkreślić ak-
tywność seniorów nie tylko na 
polu rodzinnym, środowiska se-
nioralnego, ale aktywność oby-
watelską i wpływ seniorów na 
kształtowanie polityk publicz-
nych i tworzeniu dokumentów 
strategicznych. Bardzo dużą role 
odgrywa również posiadana 
przez seniorów wiedza, a ona cią-
gle jest poszerzana, by nadążyć za 
postępem i zmianami we współ-
czesnym świecie. Nawet pomimo 
pandemii bierzemy udział w róż-
nego rodzaju szkoleniach, kon-

gresach, forach czy spotkaniach. 
Stąd też udzielamy się działając 
w Łomżyńskiej Radzie Senio-
rów czy w Radzie Seniorów przy 
Marszałku Województwa Podla-
skiego. Uczestniczymy też w po-
siedzeniach komisji Rady Miej-
skiej, w konsultacjach i tworzeniu 
dokumentów strategicznych dla 

Łomży. Ta wiedza dla nas jest nie-
zbędna i musimy ją wykorzystać. 
Współpracujemy z różnymi or-
ganizacjami, a przede wszystkim 
z samorządem, bo od niego wiele 
zależy jak nam się żyje w mieście 
- wyjaśnia Grażyna Czajkowska, 
przewodnicząca Łomżyńskiej 
Społecznej Rady Seniorów.

Łomżyńska Społeczna Rada 
Seniorów angażuje się w działa-
nia, które na pewno  są istotne 
dla mieszkańców 60 plus. Podej-
mują wiele inicjatyw, które wła-
śnie poprawić mają życie najstar-
szej grupy społecznej.

- Mamy wiele do zrobie-
nia. Chcemy zaktywizować na-
sze środowisko. Uczestniczymy 
w różnych spotkaniach, szkole-
niach i musimy dbać o seniorów, 
którzy potrzebują pewnej pomo-
cy. Chciałbym byśmy dotarli do 
wszystkich seniorów, bo oni po-
trzebują wsparcia zewnętrznego, 
bo często są to osoby schorowa-

ne i samotne - zaznacza Stani-
sław Kaseja, wiceprzewodniczą-
cy Łomżyńskiej Społecznej Rady 
Seniorów. 

Na II Łomżyńskim Forum 
Seniora obecne były grupy z róż-
nych stron województwa. Poja-
wili się seniorzy m.in. z Grajewa 
czy Zambrowa. Wszyscy zgodnie 
powtarzali, jak istotna jest wspól-
na integracja, ale i aktywizacja 
środowiska.

- Myślę, że Forum to cenna 
inicjatywa, bo celem wszyst-
kich organizacji pozarządo-
wych jest praca na rzecz senio-
rów, a szczególnie będących 
w trudnej sytuacji materialnej. 
Celem zasadniczym jest, jak ja 
to mówię „wyciągnąć senio-
rów z domu”, by nie narzekali, 
że są chorzy, bo najgorszą cho-
robą seniorów jest siedzenie 
w domu i oglądanie telewizji. 
Bardzo ważne jest to, że wła-
dze widzą potrzebę opieki i po-
mocy seniorom - mówi Teresa 

Szumowska, prezes Stowarzy-
szenia Szansa w Zambrowie.

Łomżyńskie Forum Senio-
ra było również okazją do uro-
czystego wręczenia certyfikatów 
ukończenia Szkoły Liderów Se-
niora. Uczestnicy zostali doceni 
za wkład, ale i działalność na rzecz 
najstarszej grupy społecznej.

- Jest to wielkie wyróżnienie, 
na które pracowaliśmy długo. 
Cieszę się, że doceniono fakt, iż 
jesteśmy aktywni oraz że pracu-
jemy, myślimy i staramy się zmie-
niać otaczającą nas przestrzeń 
- tłumaczy Janina Surowik, czło-
nek Łomżyńskiej Społecznej 
Rady Seniorów, która została wy-
różniona i otrzymała certyfikat 
ukończenia Szkoły Liderów Se-
niora .

Patrząc z perspektywy se-
niorów, ich działalności i zaan-
gażowania w życie społeczne na 
pewno krzepiące jest to, że pla-

nowane są kolejne spotkania 
w ramach Łomżyńskiego Forum 
Seniora. Organizatorzy już te-
raz patrzą w przyszłość i planują 
wydarzenia, gdzie głos seniorów 
będzie słyszalny i rozumiany. To 
właśnie kooperacja wielu pod-
miotów pozwala przeprowadzać 
tego typu spotkania.

- Współpraca z samorządem 
wojewódzkim, powiatowym czy 
gminnym, Uniwersytetem III 
Wieku, a Podlaską Federacją Or-
ganizacji Pozarządowych układa 
się bardzo dobrze. Plany na naj-
bliższe miesiące są bogate i owoc-
ne, więc takich spotkań podsu-
mowujących, gdzie mamy okazję 
wyróżnić lokalnych animatorów 
i liderów będzie dużo. Naturalną 
koleją rzeczy jest zatem to, iż ta-
kich inicjatyw czy spotkań poka-
zujących osiągnięcia i działalność 
tychże seniorów będzie coraz wię-
cej - zapewnia Paweł Backiel, pre-
zes zarządu Podlaskiej Federacji 
Organizacji Pozarządowych.

Nestorzy świętują 
Czyli II Łomżyńskie Forum Seniora
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Daisy.  
Wspomnienie minionego świata

Księżna  
z Książa

Według legendy Daisy została pochowana 
w sześciometrowym naszyjniku z pereł, który był 
prezentem ślubnym od męża. Tajemnica ta do dziś 
spędza sen z powiek pasjonatom historii i poszuki-
waczom skarbów, którzy gubią się w hipotezach na 
temat ostatecznego pochówku księżnej.

Polowała na afrykańskie lwy, bywała na salo-
nach z europejską śmietanką, fascynowała męż-
czyzn. Inteligentna, oczytana, pełna temperamen-
tu. Była rodowitą Angielką, ale na kartach historii 
zapisała się jako księżna ze Śląska z krwi i kości. 
Maria Teresa Oliwia Hochberg von Pless rezydo-
wała na zamku w Książu i w pałacu w Pszczynie.

Ananasy przylatywały samolotem z Berlina, da-
nia podawał mistrz kucharski z Francji, a gościom 
przygrywała cygańska orkiestra w pełnym składzie. 
Tak na początku ubiegłego wieku bawiła się arysto-
kracja w zamku Książ. Bale kosztowały majątek. Ale...

Księżna pomagała żołnierzom walczącym na 
frontach pierwszej wojny światowej. Nieistotna 
była dla niej narodowość, a ludzkie cierpienie. Była 
pacyfistką. 

Wiele czasu i energii poświęciła dla Wał-
brzycha. Najpierw specjaliści wyeliminowali 
problem zanieczyszczeń rzeki Pełcznicy, źródła 
miejskich epidemii. Później uruchomiła pla-
cówkę kształcącą chorych umysłowo. Doprowa-
dziła do uruchomienia punktów medycznych 
i miejsc sprzedaży higienicznego mleka.

Między I a II wojną światową zamieszka-
ła w Monachium i na Lazurowym Wybrzeżu, 
w 1935 r. wróciła do Książa. W czasie drugiej 
wojny organizowała pomoc dla więźniów obo-
zu koncentracyjnego Gross-Rosen. Wysyłała im 
paczki żywnościowe, czego w zamyśle nazistow-
skich władz miała rychło pożałować. W 1941 r. 
Niemcy zarekwirowali zamek. Ostatnie dwa lata 
życia spędziła przykuta do wózka inwalidzkiego. 
Prawdopodobnie cierpiała na stwardnienie roz-
siane. Księżna Daisy von Pless zmarła 29 czerw-
ca 1943 r., dzień po swoich 70. urodzinach. 

Daisy. Wspomnienie minionego świata
TVP Historia niedziela 10.45

Zamek 
Książ został 

wybudowany 
w latach 

1288–1292 przez 
księcia świdnicko-

jaworskiego 
Bolka I Surowego. 

Jest trzecim co 
do wielkości 

zamkiem w Polsce 
(po Malborku 

i Wawelu).

Mary Theresa Olivia Cornwallis-
West, arystokratka angielska, 

księżna pszczyńska, hrabina von 
Hochberg von Pless, baronowa na 

Książu, nazywana Daisy albo Dany.

Księżna Daisy Hochberg von Pless z mężem Janem Henrykiem XV  
oraz ich synami

Zobaczyć głos

       Miganie  
jest OK

Szkoła dla niesłyszących wciąż stawia 
na naukę języka mówionego, zaprzepasz-
czając szansę na pełny rozwój niesłyszą-
cych uczniów, który może zapewnić język 
migowy. W rezultacie głuche dzieci mają 
wyjątkowo duże deficyty mowy, ponie-
waż nie przyswajają wystarczającej ilości 
informacji, kiedy do nich się mówi. Czy-
tając z ruchu warg można przyswoić tylko 
około 30 proc. treści. W efekcie 17/18-lat-
kowie mogą być na tym samym poziomie 

językowym, co mówiące sześciolatki. To 
jest nie do zaakceptowania. Dlatego coraz 
częściej mówi się, że uczenie się języka 
migowego i uczenie językiem migowym 
może zapewnić dzieciom pełny rozwój in-
telektualny.

Austria jest jednym z czterech krajów 
europejskich, które uznają język migo-
wy w swojej konstytucji. Mimo tego, na  

10 000 niesłyszących i niedosłyszących 
przypada w tym kraju jedynie 50 osób 
z wyższym wykształceniem.

Barbara Hager napisała o tożsamości 
niesłyszących doktorat i, korzystając z tłu-
macza, uczy na uniwersytecie. Ma niesły-
szącego męża i słyszącą córkę, a teraz ze 
spokojem przyjmuje do wiadomości fakt, 
że jej nowonarodzony syn także nie słyszy. 

Dariusz Kowalski, autor subtelnego fil-
mowego portretu wiedeńskiej społeczno-
ści niesłyszących, sam nauczył się języka 
migowego, a na ekranie oddał jego pełne 
ekspresji piękno. W finałowej scenie zale-
dwie roczny syn Barbary, Emil, zaczyna 
z mamą swoją pierwszą rozmowę.

Zobaczyć głos (Widzialne głosy)
TVP Kultura niedziela 14.05
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Daisy.  
Wspomnienie minionego świata

Księżna  
z Książa
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Daisy. Wspomnienie minionego świata
TVP Historia niedziela 10.45
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jest OK
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kowie mogą być na tym samym poziomie 
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jest nie do zaakceptowania. Dlatego coraz 
częściej mówi się, że uczenie się języka 
migowego i uczenie językiem migowym 
może zapewnić dzieciom pełny rozwój in-
telektualny.

Austria jest jednym z czterech krajów 
europejskich, które uznają język migo-
wy w swojej konstytucji. Mimo tego, na  

10 000 niesłyszących i niedosłyszących 
przypada w tym kraju jedynie 50 osób 
z wyższym wykształceniem.

Barbara Hager napisała o tożsamości 
niesłyszących doktorat i, korzystając z tłu-
macza, uczy na uniwersytecie. Ma niesły-
szącego męża i słyszącą córkę, a teraz ze 
spokojem przyjmuje do wiadomości fakt, 
że jej nowonarodzony syn także nie słyszy. 

Dariusz Kowalski, autor subtelnego fil-
mowego portretu wiedeńskiej społeczno-
ści niesłyszących, sam nauczył się języka 
migowego, a na ekranie oddał jego pełne 
ekspresji piękno. W finałowej scenie zale-
dwie roczny syn Barbary, Emil, zaczyna 
z mamą swoją pierwszą rozmowę.

Zobaczyć głos (Widzialne głosy)
TVP Kultura niedziela 14.05

Boca

Cesarz 
podziemia

Film przedstawia prawdziwą 
historię gangstera, Hiroita de Mo-
raesa Joanidesa (jego imię było 
hołdem dla japońskiego cesarza), 
który stworzył w Brazylii potężne 
imperium przestępcze i przez wiele 
lat skutecznie walczył z konkurencją 
oraz policją.

Boca do Lixo, dzielnica Sao 
Paulo, jest znana z prostytucji, prze-
stępczości i handlu narkotykami. 
Ta okolica staje się tłem gangster-
skiego sukcesu brazylijskiego ojca 
chrzestnego. Wychowywał się w za-
możnej rodzinie, lecz szybko zszedł 
na złą drogę, w wieku 21 lat został 
aresztowany i oskarżony o brutalne 
zamordowanie swego ojca, którego 
znaleziono z czterdziestoma ranami 
zadanymi brzytwą. Hiroito zwol-
niono. Po tych wydarzeniach kupił 
broń i przeniósł się do Boca de Lixo. 
Przewodząc nielegalnemu podzie-
miu, handlował kokainą, marihu-
aną i amfetaminą, podporządkował 
sobie wszystkie prostytutki, szybko 
stał się legendą Brazylii czyli jednym 
z najbardziej niebezpiecznych i po-
szukiwanych zbrodniarzy w kraju. 
Był 172 razy zatrzymywany przez 
policje. Siedział w więzieniu 12 lat. 
W 1977 roku wyszedł z więzienia 
i napisał swoją autobiografię „Boca 
do Lixo”. W 1992 roku zmarł z przy-
czyn naturalnych.

Boca
Nowa TV sobota 23.00

Hiroito Joanides (1936-92), „król Boca”, 
morderca rywali, kat prostytutek, 
wyzyskiwacz stręczycieli, handlarz 

narkotyków.

Zabójcza broń

Policyjny tandem
Czteroczęściowy cykl „Zabójcza broń” to jeden z najbar-

dziej popularnych seriali w kinowej produkcji amerykańskiej. 
Wszystkie części reżyserował Richard Donner, a bohaterami 
są zawsze ci sami, grani przez tych samych aktorów, policyjni 
partnerzy z Los Angeles – Martin Riggs (Mel Gibson) i starszy 
od niego, zbliżający się do emerytury Roger Murtaugh (Danny 
Glover).

Riggs to doskonały policjant, ale też bardzo niebezpiecz-
ny człowiek. Doświadczenie w walce zdobył w czasie wojny 
w Wietnamie. Niedawno zmarła jego ukochana żona. Po tym 
stał się kimś, kto nie ma już nic do stracenia. Murtaugh to jego 

przeciwieństwo. Stateczny, godny zaufania, żonaty, policjant 
o nienagannej opinii, który marzy o spokojnej emeryturze. 
Przełożeni decydują, że będą pracować razem. 

Ich pierwszym zadaniem jest zbadanie okoliczności pewne-
go tajemniczego samobójstwa. Wkrótce okazuje się, że samo-
bójstwo zostało upozorowane. Był to wyrok wykonany przez 
mafię narkotykową. 

Pewnie nie wiesz...
To pierwszy film (premiera w 1987 roku) pokazujący nowo-

czesny telefon komórkowy. Był to Portable Radio Shack Model 
17-1003.

Mel Gibson miał trzydzieści lat, kiedy kręcono film, grany 
przez niego bohater Riggs miał mieć trzydzieści osiem lat.

Karabin, którego Riggs używa na pustyni, to karabin Heckler 
& Koch PSG-1 Marksman za 10 000 dolarów, wyprodukowany 
w ówczesnych Niemczech Zachodnich. W tym czasie był to jeden 
z dwóch egzemplarzy w rękach cywilów w USA. 

Intensywne szkolenie Gibsona i Glovera obejmowało trening 
siłowy, kondycyjny, posługiwanie się bronią. Aktorzy uczyli się ta-
kich sztuk walki jak: capoeira, jailhouse rock (technika rozwinięta 
w amerykańskich więzieniach) oraz brazylijskie jiu-jitsu.

Ponieważ akcja filmu rozgrywa się w okresie Bożego Naro-
dzenia, części Hollywood Boulevard udekorowano świątecznie 
w październiku, choć zwykle robi sie to po 29 listopada. Filmowcy 
zapłacili za dekoracje 4000 dolarów.

Zabójcza broń
TVN7 niedziela 21.55

Jest rok 1969. Tytułowa Air America to cywilna lotnicza 
firma transportowa, która stanowi przykrywkę dla zorgani-
zowanego na dużą skalę szmuglu heroiny. Ma swoją siedzibę 
w Laosie, niedaleko granicy z Wietnamem. Kiedy jeden z samo-
lotów Air America zostaje zestrzelony i jego piloci giną podczas 
próby awaryjnego lądowania w bazie, kierujący firmą muszą 
znaleźć na ich miejsce następców. 

Propozycję pracy dostaje młody pilot Billy Covington 
(Robert Downey jr) z Los Angeles, który wcześniej pracował 
dla jednej z lokalnych stacji radiowych i latając helikopterem 
nad miastem informował o sytuacji na drogach. Zostaje jednak 
zwolniony dyscyplinarnie. Jego umiejętności, brawura i swo-
bodne podejście do przepisów zwróciły jednak uwagę tajemni-
czego mężczyzny, który zapewnia go, że w Laosie nie ma wojny, 
a praca jest naprawdę atrakcyjna. Nie mogąc znaleźć innego 
zajęcia, Billy przyjmuje ofertę. Na miejscu trafia pod opiekę in-
nego pilota pracującego dla Air America, doświadczonego Ge-
ne'a Ryacka (Mel Gibson). Już pierwszego dnia dowiaduje się, 
że Gene wykorzystuje oficjalne loty do handlowania bronią, 
a uzyskane tą drogą pieniądze chce przeznaczyć na utrzymanie 
rodziny po planowanym odejściu z Air America. 

Pewnie nie wiesz...
Tom Cruise, Bill Murray, James Belushi i Kevin Costner byli 

kandydatami do roli Billy'ego Covingtona. Cruise odrzucił ofertę, 
a Costner okazał się za drogi.

Robert Downey Jr. nakręcił ten film, bo bardzo chciał praco-
wać z Melem Gibsonem.

Mel Gibson za występ w tym filmie dostał 7 milionów dolarów.
Do filmu wynajęto dwadzieścia sześć tajlandzkich samolotów 

wojskowych.
Robert Downey Jr. nie polubił Tajlandii i przyrzekł, że nigdy 

więcej nie wróci do tego kraju.

Air America
Stopklatka sobota 17.45 

Air America

Handel  
na granicy

Chłopak z sąsiedztwa

Chwila 
słabości
Nauczycielka Claire ( Jen-

nifer Lopez) przechodzi trud-
ny okres, kiedy dowiaduje się 

o romansie męża Garretta ( John 
Corbett). Tymczasem po są-
siedzku wprowadza się Noah 
(Ryan Guzman), którego rodzi-
ce zginęli rok wcześniej. Mło-
dy, przystojny dwudziestolatek 
wywiera pozytywne wrażenie 
na kobiecie. Jest miły, pomoc-
ny, czarujący i wkrótce zaprzy-
jaźnia się z jej synem Kevinem 

(Ian Nelson). Komplementuje, 
schlebia Claire, która zauroczona 
poddaje się chwili i spędza z nim 
gorącą noc. Następnego ranka 
kobieta czuje się winna, a całe 
zajście nazywa chwilą słabości, 
odtrącając chłopaka. Noah nie 
przyjmuje jednak odmowy i roz-
poczyna swoja grę... Zapisuje się 
na jej zajęcia, próbuje ją skom-

promitować w pracy, wykorzy-
stuje przyjaźń z synem. Spirala 
terroru nakręca się, prowadząc 
do tragicznego finału.

Pewnie nie wiesz...
Film zarobił w kinach na świe-

cie 52 miliony dolarów, kosztował 
4 miliony.

Jennifer Lopez przyznała, że 
sceny seksu z Ryanem Guzmanem 
były dla niej krępujące.

Film został nakręcony w zale-
dwie 25 dni.

Jennifer Lopez występowała  
w swoich ubraniach, aby oszczę-
dzić filmowy budżet.

Chłopak z sąsiedztwa
Metro piątek 22.10



16 www.narew.infotym żyjemyG a z e t a  S e n i o r aVIII

Op
ra

co
wa

no
 na

 po
ds

ta
wi

e: 
fil

m
we

b, 
plfi

lm
.or

g.p
l, t

ele
m

ag
az

yn
.p

l, t
ele

m
an

.p
l, p

ro
gr

am
tv.

on
et

.p
l, I

nt
er

ne
to

we
j B

az
y F

ilm
ow

ej 
fd

b.p
l, I

nt
er

ne
t M

ov
ie 

Da
ta

ba
se

 IM
Db

, t
ele

ty
dz

ien
.in

te
ria

.p
l, c

an
alp

lus
.p

l/p
ro

gr
am

, fi
lm

.on
et

.p
l, fi

lm
.or

g.p
l, n

ew
s.fi

lm
.st

ud
en

tn
ew

s.p
l, fi

lm
.in

te
ria

.p
l, fi

lm
po

lsk
i.p

l, n
ae

kra
nie

.p
l. F

ot
. m

ed
ia-

pr
es

s.t
v, 

pix
ab

ay

Księżniczka i żaba

Pocałunek 
Nowy Orlean, lata dwudzieste 

XX w. W rozbrzmiewającym jazzem 
mieście mieszka Tiana, sympatycz-

na i twardo stąpająca po ziemi 
dziewczyna. Jest kelnerką, 

uwielbia gotować. Pracuje 
w dwóch różnych barach, 

by zebrać pieniądze na 
własny lokal. Pewnego 
dnia spotyka żabę, która 
mówi ludzkim głosem 
i twierdzi, że jest księ-
ciem zaklętym przez 
złego czarnoksiężnika 
i że tylko pocałunek 
Tiany może go odcza-
rować. Dziewczyna 
zgadza się zrobić to za 
pieniądze, które prze-
znaczy na kupno loka-

lu. Sprawy przy-
bierają jednak 
niespodziewany 
obrót...

Księżniczka i żaba
Polsat 

niedziela 7.55

Pan Peabody i Sherman

Pomieszana 
historia

Pan Peabody, najmądrzejszy pies na świecie, 
to przedsiębiorca, wynalazca, laureat nagrody 
Nobla, olimpijczyk i geniusz. Opiekuje się psot-
nym chłopcem o imieniu Sherman, któremu stara 
się przekazać posiadaną wiedzę. Odbywa z pod-
opiecznym niezwykłe podróże wehikułem czasu. 

Pewnego dnia Sherman próbuje zaimpo-
nować koleżance Penny. Uruchamia maszynę, 

by zabrać ją do starożytnego Egiptu. Następu-
je rozerwanie czasoprzestrzeni i pomieszanie 
historii. Zanim przeszłość, teraźniejszość oraz 
przyszłość zostaną na zawsze zmienione, Pan 
Peabody rusza dzieciom na pomoc. Podczas 
wspólnej podróży trafiają do Francji czasów 
Wielkiej Rewolucji, renesansowych Włoch 
i starożytnej Troi. Po drodze spotykają Leonar-
da Da Vinci, Alberta Einsteina, Vincenta Van 
Gogha, Abrahama Lincolna i Williama Szekspi-
ra. Do tego Penny będzie chciała... zostać żoną 
Tutenchamona.

Pan Peabody i Sherman
Super Polsat niedziela 20.05

Bociany

Podrzucić dziecko
Niegdyś bociany przynosiły dzieci. Obecnie zajmują się dostar-

czaniem przesyłek dla światowego giganta sprzedaży internetowej 
Cornerstore.com. Najefektywniejszym kurierem w firmie jest Ju-
nior, który spodziewa się szybkiego awansu. 

Pewnego dnia bocian przypadkowo uruchamia Maszynę Produ-
kującą Dzieci. W wyniku jego pomyłki na świat przychodzi śliczna 
dziewczynka. Winowajca musi podrzucić komuś kłopotliwy pre-
zent. Nie może pozwolić, aby jego szef dowiedział się o tym. Razem 
z Tulip, jedyną dziewczyną na Bocianiej Górze, wyrusza w podróż.

Bociany
TVN niedziela 13.55

Auta 2

Najszybszy 
samochód świata

Legenda wyścigów, Zygzak McQueen, nadal mieszka w Chłod-
nicy Górskiej przy autostradzie 66 i przyjaźni się ze Złomkiem. Pew-
nego dnia niepokonany Zygzak otrzymuje kuszącą propozycję. Zo-
staje zaproszony do udziału w prestiżowych zawodach World Grand 
Prix, które mają wyłonić najszybsze auto świata. McQueen wyrusza 
w towarzystwie Złomka w pełną przygód podróż, podczas której 
zmierzy się z groźnymi rywalami, w tym z aroganckim Francesco 
Bernoullim. Jego kompan też nie będzie narzekał na nudę. Przypa-
dek sprawi, że zostanie wzięty za szpiega.

Auta 2
TV4 sobota 10.45, niedziela 14.35



17zostać Miss

Wiktoria Ciochanowska z Łomży 
zdobyła tytuł Miss Ziemi Łomżyń-
skiej, a Ewelina Gutowska z Grabowa 
(uczennica Zespołu Szkół Weteryna-
ryjnych i Ogólnokształcących w Łom-
ży) została Miss Nastolatek Ziemi 
Łomżyńskiej. Srebrnym Partnerem 
konkursu był Urząd Marszałkowski, 
a samorząd województwa miał silną 
reprezentację w jury, gdzie pracowali 
Marek Olbryś, wicemarszałek Woje-
wództwa Podlaskiego i radny Sejmiku 
Piotr Modzelewski.

- Pierwszy raz biorę udział 
w takiej imprezie i to od razu jako 
juror. Wrażenia zdecydowanie 
pozytywne. Przepiękne dziew-
częta, które umieją się wspania-
le zaprezentować. Zresztą już 
od dawna jestem przekonany, 
że Ziemia Łomżyńska to pięk-
no. Przyrody, krajobrazów, ale 
przede wszystkim ludzi. Mam 
tu na myśli przede wszystkim 
mieszkanki Ziemi Łomżyńskiej, 
bo z mieszkańcami chyba nie jest 
tak dobrze. Kandydatki w tych 
wyborach są nie tylko wzorami 
urody i wdzięku, ale - jak się prze-
konaliśmy - pięknie realizują się 
w nauce, twórczości artystycznej 
czy sporcie i podążają za swoimi 
marzeniami - powiedział wice-
marszałek Marek Olbryś.

Konkurs łomżyńskich Miss 
obchodził w tym roku swoje pią-
te "urodziny". Z tej okazji jego 
twórczyni i animatorka Anna 

Kurządkowaska-Kosińska otrzy-
mała od kandydatek kwiaty i kosz 
przysmaków, a na zakończenie 
wszyscy uczestnicy mogli delek-
tować się urodzinowym tortem.

W skomplikowanej przez 
pandemię edycji (gala opóźni-
ła sie o kilka miesięcy) do finału 
doszło ostatecznie 29 najpięk-
niejszych: 15 w grupie nastola-
tek (poniżej 18 roku życia) i 14 
pełnoletnich. Reprezentowały 
nie tylko Łomżę, ale także m. in. 
Ostrów Mazowiecką, Ostrołę-
kę, Nowogród, Grajewo, Za-
biele.     

- Dziewczęta są pięk-
ne, radosne, uśmiech-
nięte i pełne pozytyw-
nej energii - podkreślała 
prowadząca galę Kamila 
Świerc, Miss Polski 2017. 
-  Są także zdetermino-
wane i wytrwałe  dzielnie 
przeczekały ten trudny czas. 
Podziękujmy im wszystkim 
i wesprzyjmy. Sprawmy, by było 
to dla nich wspomnienie na całe 
życie.

Kandydatki do tytułu Miss 
i Miss Nastolatek wychodziły na 
scenę w Galerii Veneda kilka-
krotnie w stylizacjach ludowych, 
sportowych, koktajlowych, wie-
czorowych, a te starsze także 
w sukniach ślubnych. Były także  
prezentacje filmowe przybliża-
jące osobowości i zainteresowa-

nia dziewcząt. Wszystko ocenia-
li jurorzy pod  przewodnictwem 
choreograf Marzanny Rutkow-
skiej, a obok niej werdykt wy-
dali m. in. Marek Olbryś i Piotr 
Modzelewski, zastępca prezy-
denta Łomży Andrzej Stypuł-
kowski, który przedstawił list od 
prezydenta Mariusz Chrzanow-
skiego, Gerhard Parzutka von 
Lipiński, prezes konkursu Miss 
Polski,  Miss Polski 2019 Mag-
dalena Kasiborska i Miss Pol-
ski Nastolatek 2019 Magdalena 
Michalska oraz ubiegłoroczne 
Miss Ziemi Łomżyńskiej Iwona 
Mocarska i Magdalena Czerwiń-
ska. Ocena nie była manifestacją 
męskiego punktu widzenia, zde-
cydowaną przewagą wśród ju-
rorów miały panie. Na widowni 
zasiedli m. in. poseł Lech Antoni 
Kołakowski, reprezentanci firm 
sponsorujących wydarzenie, ro-
dziny, przyjaciele i fankluby po-
szczególnych  kandydatek (co 
było słychać, gdy pojawiały się 
na scenie). Przerywnikami arty-

stycznymi były m. in. taneczne 
etiudy folklorystyczne z udzia-
łem niektórych kandydatek oraz 
występy wokalistki Alexis Juliett 
i zespołu Sigals. 

Na scenie pojawiły się także 
dziewczęta, dla których w mi-
nionych latach tytuły łomżyń-
skich miss otworzyły ciekawe 
perspektywy. Wiktoria Wiśniew-
ska np. odwiedziła Kambod-
że jako uczestniczka międzyna-
rodowego konkursu piękności, 
a Zuzanna Poteraj (Miss Polski 
Nastolatek 2018) weszła już do 
świata modelingu na kontrakcie 
w Mediolanie, ale także nie zre-
zygnowała ze sportu. Niebawem 
wystartuje w lekkoatletycznych 
mistrzostwach Polski do lat 18 
w trójskoku.      

W kuluarach wicemarsza-
łek Marek Olbryś i radny Piotr 
Modzelewski z przyjemnością 
skorzystali z możliwości zdoby-
cia fotograficznej pamiątki z naj-
piękniejszymi: najpierw z Miss 
Polski Magdaleną Kasiborską 
i Miss Polski Nastolatek Magda-
lena Michalską, a na zakończenie 
także z nowymi "koronowanymi 
symbolami" piękna Ziemi Łom-
żyńskiej, czyli Wiktorią Ciocha-
nowską  i Eweliną Gutowską. 

Niezwykle zadowolona była 
także Bogumiła Olbryś, mał-

żonka wicemarszałka. Jest 
bowiem dyrektorem Ze-
społu Szkół Weterynaryj-
nych i Ogólnokształcą-
cych w Łomży, w którym 
uczą się aż trzy spośród 
nagrodzonych dziewcząt.      

Wreszcie nadszedł 
czas na finał. Na scenie 

pojawiły się Iwona Mocar-
ska i Aleksandra Czerwiń-

ska, aby przekazać korony na-
stępczyniom, a Kamila Świerc 
ogłosiła, że Miss Ziemi Łom-
żyńskiej Nastolatek została Ewe-
lina Gutowska (16 lat) z Grabo-
wa. Tytuły kolejnych wicemiss 
(aż czterech, ze względu na mały 
jubileusz konkursu) jurorzy 
przyznali: Alicji Pietruszewskiej 
(17) z Łomży, Wiktorii Jórskiej 
(14) z Grajewa, Aleksandrze Oł-
tarzewskiej (16) z Łomży i An-

nie Grabowskiej (16) z Przytuł 
Koloni).

Koronę Miss Ziemi Łomżyń-
skiej zdobyła Wiktoria Ciocha-
nowska (20) z Łomży, którą naj-
bardziej interesuje medycyna. 
Wicemiss to: Linda Filipkowska 
(19) z Łomży, Weronika Grzy-
mała (20) z Łomży, Klaudia Pia-
ścik (22) z Łomży i Nina Ampul-
ska (18) z Ostrołęki. Przyznanych 
zostało także kilka tytułów tzw. 
komplementarnych, np. Foto, In-
ternetu czy poszczególnych spon-
sorów. Kilka  szarf i diademów 
zdobyła  Linda Filipkowska. 

Ponieważ, jak podkreśliła 
Anna Kurządkowska-Kosińska, 
wybory Miss Ziemi Łomżyńskiej 
i Miss Nastolatek Ziemi Łomżyń-
skiej są integralną częścią konkur-
su Miss Polski, laureatki będą bra-
ły udział w kolejnych etapach tej 
rywalizacji, a dołączą do nich do-
datkowo z "dzikimi kartami": Pa-
trycja Kowalczyk (18) z Zabiela, 
Julia Chrzanowska (18) z Czach 
i Martyna Chrzanowska (17) 
z Janowa. Ponieważ nie przewi-
dziane sa w tym roku wybory 
miss w Białymstoku, najpiękniej-
sze z Łomży będą także reprezen-
tantkami  całego regionu.

- Wszystkim życzymy po-
wodzenia w finale Miss Polski. 
Niech pięknie nas promują - pod-
sumowali Marek Olbryś i  Piotr 
Modzelewski.

Korony dla najpiękniejszych 

Od lewej Ewelina Gutowska Miss 
Nastolatek Ziemi Łomżyńskiej 2020 
i Wiktoria Ciochanowska Miss Ziemi 

Łomżyńskiej 2020
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Nagrodzenie lokalnych działaczy, któ-
rzy wnoszą niezwykle ważny wkład 
w rozwój społeczności i środowiska, 
w którym żyją. To od kilku lat nie-
zmienny cel, który przyświeca orga-
nizatorom Gali Ekonomii Społecznej. 
W tym roku to już V edycja. Wydarze-
nie organizowane jest przez Podlaską 
Federację Organizacji Pozarządowych 
i Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecz-
nej w Łomży. 

- Chcemy wyróżnić działa-
czy, którzy angażują się w istot-
nych sprawach. To m.in. osoby 
z klubów seniora, klubów spor-
towych, kół gospodyń wiejskich 
czy Ochotniczych Straży Pożar-
nych, którzy na co dzień, nie-
jednokrotnie z poświęceniem 
zdrowia i życia, korzystają ze 
swojego doświadczenia zawodo-
wego, a także z pewnego dorobku 
wiedzy merytorycznej i działają 
na rzecz lokalnych społeczności. 

Oni zasługują na to żebyśmy ich 
docenili - mówi Paweł Backiel, 
prezes zarządu Podlaskiej Fede-
racji Organizacji Pozarządowych.

Jak zauważa wicemarszałek 
województwa podlaskiego Ma-
rek Olbryś, tego typu wydarzenia 
są potrzebne z uwagi na to, iż dają 
nowe bodźce do dalszej działal-
ności.

- Chciałbym podziękować or-
ganizatorom, którzy mają racjo-
nalne przesłanki, by tego typu 
wydarzenia kontynuować. To 
jest podsumowanie, ale to też 
wskazanie wektorów na przy-
szłość. Tutaj są ludzie, którzy 
wzmacniają swoją działalność 
poprzez poczynania administra-
cyjne czy osobowościowe. Chce-
my zaktywizować i wspierać te 
środowiska - zaznacza Marek Ol-
bryś, wicemarszałek wojewódz-
twa podlaskiego.

Gala Ekonomii Społecz-
nej ukierunkowana jest przede 
wszystkim na trzeci sektor, czyli 
organizacje pozarządowe, które 
wykonują wielką pracę na rzecz 
swoich społeczności.

- Należy im się za to pełny sza-
cunek, ponieważ robią to w spo-
sób wolontariatowy, ale w wiel-
kim zaangażowaniu, gdyż wynika 
to z potrzeby ich serca. Jestem 
pełen uznania dla tego typu grup. 
Sam również jestem członkiem 
Stowarzyszenie Kawaleryjskiego 
im. Podlaskiej Brygady Kawale-
rii, więc rozumiem te potrzeby, 
żeby działać dla lokalnej społecz-
ności - przyznaje Marcin Sek-
ściński, wicewojewoda podlaski.

Jedną z organizacji pozarzą-
dowych, która od pewnego czasu 
jest mocno zauważalna są Koła 
Gospodyń Wiejskich. Dzięki 
pomocy rządowej mogą zajmo-

wać się m.in. pomocą rodzinom 
wiejskim w wychowaniu, kształ-
ceniu i organizacji wypoczynku 
dzieci i młodzieży czy rozwijaniu 
przedsiębiorczości kobiet.

- Będąc jeszcze wójtem ob-
serwowałem jak to wszystko się 
rozwijało, jak tworzyły się Koła 
Gospodyń Wiejskich, Kluby Se-
niorów i dzisiaj mamy esencję 
tego wszystkiego. To osoby, któ-
re coś tworzą i to jest bardzo waż-
ne. Dzisiaj Koła Gospodyń Wiej-
skich mają wsparcie państwa, 
także takich fundacji jak Euro-
partner i dzięki temu to wszystko 
dobrze wygląda. Równie istotne 
jest także to, że Ochotnicze Stra-
że Pożarne są dobrze wyposa-
żone. Ważną rolę odgrywają sa-
morządy, które tworzą miejsca 
integracji, jak chociażby świetli-
ce, w których ci ludzie mogą się 
spotykać i realizować swoje plany 
- tłumaczy Tadeusz Klama, staro-
sta kolneński.

Podczas V Gali Ekonomii 
Społecznej symboliczne certy-
fikaty wyróżnionym osobom 
wręczali: Paweł Backiel, prezes 
zarządu Podlaskiej Federacji Or-
ganizacji Pozarządowych, Ma-
rek Olbryś, wicemarszałek wo-
jewództwa podlaskiego, Marcin 
Sekściński (wicewojewoda pod-
laski) w wyjątkowym towarzy-
stwie Wiktorii Ciochanowskiej, 

Miss Ziemi Łomżyńskiej 2020 
oraz Eweliny Gutowskiej, Miss 
Nastolatek Ziemi Łomżyńskiej 
2020, które po raz pierwszy ofi-
cjalnie wystąpiły jako zdobyw-
czynie tytułów piękności.

- To ogromny zaszczyt, że 
mogę już otwarcie reprezento-
wać nasz region. To nasze pierw-
sze publiczne wystąpienie i mu-
szę powiedzieć, że ten stres daje 
się odczuć. Ale też jest mi bardzo 
miło, iż zostałam zaproszona na 
tę wspaniałą uroczystość - stwier-
dza Wiktoria Ciochanowska.

Teraz wszystkie organizacje 
mogą dalej w pełni skupić się na 
rzeczy, które robią z wielką pasją 
i poświęceniem, czyli pomagać 
i wspierać innych. 

Społecznicy nagrodzeni 
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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.

Kapitan Jens Schwarzwald nie 
mógł spać w zarekwirowanym 
dla niego przez wachmistrza Ko-
cha pokoju w jednym z domów 
przy ulicy Lipowej. Wprawdzie 
zamknął się od środka na klucz, 
a pod poduszkę położył swojego 
poręcznego, dziewięciomilime-
trowego Walthera P38, najlep-
szą i najnowszą broń krótką na 
wyposażeniu sił niemieckich, ale 
w nowym miejscu czuł się dosyć 
nieswojo. Nie miał możliwości 
wykąpać się przed snem, do cze-
go już przywykł w ciągu ostatnich 
dni, kiedy ściągnięto go w trybie 
pilnym po inwazji na Sowiety. 
Nie czuł się z tym dobrze. Lek-
kie mycie twarzy i torsu w zimnej 
wodzie to nie dla niego. 

Wachmistrz objaśnił gospo-
darzom jakie są potrzeby kapi-
tana i poszedł do swojej kwatery 
w sąsiednim domu. Dla Polaków, 
u których zamieszkał, obecność 
Niemca była istnym dopustem 
Bożym. Posiadając gromad-
kę dzieci, zostali zmuszeni do 
ograniczenia swojej przestrzeni 
mieszkalnej do dwóch pomiesz-
czeń. Przerażeni nowa sytuacją, 
nie narzekali. Kapitan dostał ko-
lację do pokoju, a potem mied-
nicę z wodą. Ręczniki, przybo-
ry toaletowe, bieliznę i ubrania 
przywiózł w dwóch walizkach, 
które jeden z jego podwładnych 
przyniósł na kwaterę przed wie-
czorem. A on sam, przyprowa-
dzony przez swojego zastępcę, 
płynnie władającego językiem 
polskim, pojawił się niedługo po-
tem. 

Do wieczora Schwarzwald 
zajmował się zabezpieczeniem 
znośnej egzystencji swoich ludzi 
w nowym, nieprzyjaznym oto-
czeniu. Na noc wyznaczył też 
dyżury w komisariacie, obawia-
jąc się raczej polskiej, a nie ży-
dowskiej aktywności. Musiał być 
przygotowany na ewentualność 
chęci sprawdzenia wartości bo-
jowej jego ludzi, którzy kwatero-
wali w komisariacie w polowych 
wręcz warunkach.

Mimo zmęczenia długo nie 
mógł zasnąć, więc zastanawiał 
się co powinien zrobić, aby uczy-
nić życie w tym miasteczku zno-
śnym dla siebie i swoich ludzi. 
Planował. Po pierwsze szkoła, 
zaadoptowana na komisariat, po-
winna być przebudowana szybko 
i sprawnie. On sam musi wygo-
spodarować ze dwa pomieszcze-
nia dla siebie, w tym koniecznie 
łazienkę. Na swój gabinet za-
adoptował już pokój nauczyciel-
ski, ale uznał, że konieczne jest 
poczynienie pewnych udogod-
nień. Hol przerobi na pokój dy-
żurów, a resztę budynku pozo-
stawi do ich prywatnego użytku, 
wprowadzając usprawnienia na-
turalne dla cywilizowanych ludzi 
żyjących w połowie dwudzieste-
go stulecia.

Rozmyślając tak i planując 
na przyszłość w końcu zasnął, 
ale obudził się o brzasku, czując 
przemożną potrzebę ulżenia pę-
cherzowi. Wsunął więc spodnie 
i buty. W pokoju były drzwi pro-
wadzące bezpośrednio na po-
dwórko, więc z nich skorzystał, 
wychodząc na dwór.

Letni dzień czerwcowy bu-
dził się do życia. Schwarzwald 
postanowił więc, że wróci po ko-
szulę i swojego Walthera, a po-
tem przejdzie się po uśpionym 
jeszcze miasteczku, gdyż po-
przedniego dnia nie miał okazji 
tak naprawdę poznać najbliższe-
go rewiru swojego działania.

W kilka minut później, rozpo-
czynając swój pieszy rekonesans, 
stanął w miejscu, gdzie niepo-
zorna ulica Lipowa dochodziła 
do prostopadłej do niej Krótkiej, 
która wcale taką nie była. Ka-
pitan najpierw ruszył w dół tej 
piaszczystej ulicy, aż doszedł do 
utwardzonego traktu prowa-

dzącego z Łomży, po czym za-
wrócił, idąc powoli w górę uli-
cy. W pierwszych promieniach 
słońca rozpoczynającego swoją 
wędrówkę po nieboskłonie mia-
steczko to, rozłożone na przy-
jemnym dla oka wzniesieniu, wy-
dało mu się jak z bajki. 

Doszedł do ulicy Długiej, 
która stanowiła południowo-
-wschodnie ograniczenie jedy-
nego, sporego placu w tej miej-
scowości. Przeszedł wolno przez 
plac, kierując się wprost na komi-
sariat i zajrzał przez okno do pro-
wizorycznej stróżówki. Siedzą-
cy przy biurku policjant chrapał 
w najlepsze. Drugi jednak czu-
wał. Nagle wyszedł zza rogu i wi-
dząc mężczyznę w samej koszuli 
zaglądającego w okno komisaria-
tu natychmiast krzyknął:

- Hände hoch!
Schwarzwald odwrócił się 

powoli i uśmiechając się kwaśno, 
odpowiedział w jego własnym ję-
zyku:

- Nur bricht dir mal keinen 
ab! Erkennst du nicht deinen 
Vorgesetzen? Besser wecke die-
ses Schlitzohr in der Pförtnerlo-
ge! Er soll dich draußen ablösen. 
Wenigstens erfrischt er sich. 

- Jawohl, Herr Hauptmann! 
– policjant podniósł przepisowo 
rękę, a po chwili wbiegł do komi-
sariatu.

Komendant poczekał na po-
jawienie się dobudzanego poli-
cjanta, który nagle wyrwany ze 
snu, szybko doprowadził się do 
porządku i w czapce przekrzy-
wionej lekko na bakier wybiegł 
zameldować się kapitanowi. 
Schwarzwald zmierzył go swoim 
spojrzeniem od stóp po czubek 
głowy, lekko się skrzywił, ale po-
wstrzymał się przed besztaniem 
nieszczęśnika:

- Jak się nazywasz?
- Hans Gilder, komendancie! 

– wykrzyczał przestraszony poli-
cjant.

- Nie śpijcie, Gilder, na służ-
bie, bo was okradną, albo pozba-
wią życia. Tym razem wam się 
upiecze, ale następnym razem jak 
sen was morzyć będzie, to uchyl-
cie okno. Znajdujecie się na ob-
cym terenie. Chcecie żyć, to ni-
gdy nie wyłączajcie myślenia. 
Zrozumiano?

- Tak jest!
- No to teraz kilka rundek wo-

kół komisariatu, marsz! Jak będę 
wracał ze spaceru to tu jeszcze do 
was zajrzę – uśmiechnął się kpiąco 
do pechowego strażnika, poklepał 
go poufale po ramieniu i ruszył 
dalej, wzdłuż ulicy Szkolnej.

Postanowił w trakcie swojego 
rekonesansu znaleźć najwyższy 
punkt w tej miejscowości, skąd 
można byłoby podziwiać niczym 
nie zakłóconą panoramę okoli-
cy. W kilka minut był już obok 
cmentarza, ale nie zamierzał 
przekraczać jego bramy. Osiągnął 
już swój cel.

W promieniach pełnego słoń-
ca mógł dopiero ocenić jak ta 
pięknie położona na wzgórzu 
miejscowość jest zapuszczona. 
Tu wszystko będzie wręcz lśnić, 
pomyślał. Już ja doprowadzę do 
stanu używalności to miasteczko, 
obiecał sobie w duchu.

W powrotnej drodze prze-
szedł obok kościoła i ulicą Dłu-
gą, a następnie Krótką wrócił 
do swojej kwatery. Było jeszcze 
wcześnie, więc położył się po tak 
wyczerpującym spacerze ponow-
nie do łóżka. Tym razem zasnął 
od razu, śniąc o żonie i dzieciach 
pozostawionych w niewielkim 
Hetschburgu nieopodal Weima-
ru.

Wachmistrz Christian Koch 
obudził go za kwadrans siódma, 
informując, że na pełną godzi-
nę zamówił dla niego śniadanie, 
a sam udaje się do komisariatu, 
aby Żydom bez stałego zajęcia 
wyznaczyć front robót wzdłuż 
ulic przyległych do placu.

Schwarzwald pojawił się 
przed komisariatem dopiero go-
dzinę później, konstatując, że Ży-
dzi, dozorowani przez jego ludzi, 
uwijają się jak w ukropie, wyry-
wając chwasty i czyszcząc plac 
z organicznych pozostałości. Po-
patrzył na taki, niemal rodzajo-
wy, obrazek z nutką rozbawienia 
i wszedł do komisariatu.

Tam, w korytarzu, czeka-
li już na niego Izaak Bluch ze 
swoją siostrzenicą Miriam Ha-
lewi. Bluch denerwował się, 
nie mając pewności jak ko-
mendant przyjmie tak oczywi-
stą ofertę, jaką reprezentowała 
jego kuzynka, nadająca się do 
wszystkiego, ale niekoniecznie 
do sprzątania. Pociły mu się 
ręce i wciąż ocierał je o spodnie. 
Tylko dziewczyna stała spokoj-
nie, nie przejmując się niczym. 
Spojrzała z obojętnością na ka-
pitana, lustrując go wzrokiem 
od góry do dołu.

- Was machen sie denn hier?– 
spytał Schwarzwald dyżurujące-
go policjanta.

- Sie warten auf Sie, Herr 
Kommandant! – zasalutował 
służbiście indagowany.

- Was wollt ihr von mir? – ka-
pitan zwrócił się bezpośrednio 
do interesantów.

- Herr Kommandant, ich 
habe eine Person zum Putzen 
mitgebracht – odpowiedział po-
denerwowany Bluch. – So lautete 
Ihrene gestrigen Wunsch. 

Schwarzwald przyjrzał się 
dziewczynie. Pełna, okrągła 
twarz i duże czarne oczy, patrzą-
ce na niego śmiało, bez lęku – 
to była pierwsza refleksja, jaka 
do niego dotarła. Ubrana ze sta-
ranną elegancją, w białej bluzce 
i czarnej, długiej spódnicy oraz 
takiegoż koloru chustce na gło-
wie, przykrywającej większość, 
ale nie wszystkie kruczoczarne 
włosy, sprawiała przyjemne wra-
żenie.

- Du komm mit – wskazał pal-
cem na dziewczynę. – Und du 
bleib hier – polecił starszemu Ży-
dowi.

Szybkim krokiem skierował 
się do swojego gabinetu. Dziew-
czyna podążyła za nim. Wszedł 
do pokoju, nie zamykając drzwi 
i szybko zasiadł za biurkiem. Po-
czekał aż Żydówka zamknie za 
sobą drzwi i z iście męską galan-
terią gestem polecił, aby usia-
dła. Ona jednak nie zrozumia-
ła zaproszenia albo nie chciała 
z niego skorzystać. Została przy 
drzwiach.

- Du sprichts selbsverstän-
dlich auch Deutsch – raczej 
stwierdził, niż spytał.

- Für uns, Juden, ist die deut-
sche sprache kein Problem – od-
powiedziała spokojnie dziewczy-
na.

- To dobrze – uśmiechnął się 
Schwarzwald. – Musimy się prze-
cież rozumieć. Tylko, że ty nie 
masz prawdopodobnie pojęcia 
o sprzątaniu. Mylę się?

- Pojęcie mam - zaprzeczy-
ła. - Nawet o gotowaniu. Mogę 
robić wszystko, co pan kapitan 
każe. Oprócz głowy na karku 
mam przecież dwie ręce, jak 
inni.

literatura

Meandry Losu

Więzy śmierciZenon 
Krajewski

tom III, 
cz. 20
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W Kinie Millenium w Łomży 
Sprawa Tomka Komendy i nie tylko
Repertuar 25 września  
– 1 października 2020

Piątek  25 września
Duża sala: Waleczne rybki - godz. 
14:00, Mulan (2d dubbing) - godz. 
16:00, Jak najdalej stąd - godz. 
18:00 i 20:15.
Mała sala: Tarapaty 2 – godz. 14.00 

i 16.00, 25 lat niewinności Spra-
wa Tomka Komendy - godz. 18:00 
i 20:15.

Sobota 26września
Duża sala: Waleczne rybki - godz. 
10:00 i 14:00, Mulan 
(2d dubbing) - godz. 
12:00, Mulan ( 3d du-
bbing) – godz. 16:00, 
Jak najdalej stąd - 
godz. 18:00 i 20:15.
Mała sala: Scooby – 
godz. 10:00 i 12:00, 
Tarapaty 2 – godz. 
14.00 i 16.00, 25 lat 
niewinności Sprawa 
Tomka Komendy - 

godz. 18:00 i 20:15.

Niedziela 27 września
Duża sala: Waleczne rybki - godz. 
10:00 i 14:00, Mulan (2d dubbing) 
godz. 12:00 i 16:00, Jak najdalej stąd 

- godz. 18:00 i 20:15.
Mała sala: Scooby – 
godz. 10:00 i 12:00, Ta-
rapaty 2 – godz. 14.00 
i 16.00, 25 lat niewin-
ności Sprawa Tomka 
Komendy - godz. 18:00 
i 20:15.

Poniedziałek  28 wrze-
śnia

Duża sala: Waleczne rybki  - godz. 
14:00, Mulan (2d dubbing) - godz. 
16:00, Jak najdalej stąd - godz. 
18:00 i 20:15.
Mała sala: Tarapaty 2 – godz. 14.00 
i 16.00, 25 lat niewinności Spra-
wa Tomka Komendy - godz. 18:00 
i 20:15.

Wtorek  29 września
Duża sala: Waleczne rybki - godz. 
14:00, Mulan (2d dubbing) godz. 
16:00, Jak najdalej stąd - godz. 
18:00 i 20:15.
Mała sala: Tarapaty 2 – godz. 14.00 
i 16.00, 25 lat niewinności Spra-
wa Tomka Komendy - godz. 18:00 
i 20:15.

Środa 30 września
Duża sala: Waleczne rybki - godz. 
14:00, Mulan (2d dubbing) - godz. 
16:00, Jak najdalej stąd - godz. 
18:00 i 20:15.
Mała sala: Tarapaty 2 – godz. 14.00 
i 16.00, 25 lat niewinności Sprawa 
Tomka Komendy - godz. 18:00 i 20:15.

Czwartek 01 październik
Duża sala: Waleczne rybki godz. 
14:00, Mulan (2d dubbing) - godz. 
16:00, Jak najdalej stąd - godz. 
18:00 i 20:15.
Mała sala: Tarapaty 2 – godz. 14.00 
i 16.00, 25 lat niewinności Spra-
wa Tomka Komendy - godz. 18:00 
i 20:15.

Miejski Dom Kultury – Dom Środowisk 
Twórczych zaprasza na dwa wieczory 
z piosenką filmową i musicalową. 26 
września (sobota), godz. 18.00 prze-
słuchania konkursowe otwarte dla 
publiczności, zaś 27 września (nie-
dziela), godz. 18.00 - Koncert Galowy 
Laureatów z udziałem Jakuba Wociala 
oraz Studia Wokalnego eMDeK.

Koncerty odbędą się w Miej-
skim Domu Kultury - Domu 
Środowisk Twórczych w Łom-
ży, ul.Wojska Polskiego 3, wstęp 
wolny, ilość miejsc ograniczona.

Organizatorzy przewidzie-
li bogaty program warsztatów 
artystycznych w których we-
zmą udział uczestnicy Festiwa-
lu. Warsztaty poprowadzą; Ja-
kub Wocial - wokalista, reżyser 
i twórca "Broadway w Polsce", 
kierownik sceny muzycznej Te-
atru Rampa w Warszawie, Joanna 
Klama - instruktor teatralny, Te-
atr Aktywny, Urszula Durzyńska 
- wokalistka i wykładowca języka 
angielskiego oraz Magda Sinoff 

- muzyk, dyrygent, nauczyciel 
śpiewu.

O stronę wizerunku scenicz-
nego zadbają; stylistka Małgo-
rzata Laskowska BlackSand, 
make up i wizaż Marta Białobrze-
ska Ambasada Zdrowia i Urody, 
oraz Marta Perkowska - która po-
prowadzi warsztaty z psycholo-
gii tremy i występu publicznego 
"Trema to nie afera".

Jakub Wocial - ceniony aktor 
musicalowy, wybitny wokalista, 

skuteczny producent, obiecujący 
reżyser. Na profesjonalnej scenie 
zadebiutował w wieku osiemna-
stu lat (Chłopcy z Placu Broni, 
Teatr na Woli), w roli producenta 
- już rok później (The Phantom of 
the Opera. Z życia Upiora w Pal-
ladium Stage, założonym przez 
niego niezależnym teatrze). Do-
świadczenie zdobyte na polskich 
scenach oraz w ciągu sześciu lat 
pracy dla niemieckiej agencji Sta-
ge Entertainment czynią go jedną 

z najbardziej charyzmatycznych, 
profesjonalnych i przedsiębior-
czych postaci w świecie polskie-
go musicalu. Wybrany przez 
Romana Polańskiego, zagrał Her-
berta zarówno w polskiej, jak 
i niemieckiej premierze Tańca 
Wampirów. W Niemczech wy-
stępował w musicalach takich, 
jak Rebecca, Taniec Wampirów. 
W 2012r. objął stanowisko kie-
rownika artystycznego sceny 
muzycznej Teatru Rampa. Od 
tej pory zrealizował tam mu-
sicale: RENT, Rapsodia z De-
monem, Jesus Christ Superstar, 
w których wystąpił w pierwszo-
planowych rolach. Wyproduko-
wał także dla Rampy koncerty: 
Broadway Street, Musicalove, 
The Best of sir Andrew Lloyd 
Webber,w których spełniał się 
jako propagator kultury musica-
lu w Polsce, zapraszając do nich 
najlepsze krajowe i zagraniczne 
głosy z towarzyszeniem czoło-
wych polskich muzyków i tance-

rzy pod kierunkiem choreografa 
- Santiago Bello. 

W międzyczasie wystąpił 
w Jerry Springer - The Opera 
w reż. Jana Klaty oraz Upiorze 
w Operze w reż. Wojciecha Kęp-
czyńskiego, a sam wyreżysero-
wał Prześliczną Wiolonczelistkę 
- musical oparty na dorobku ze-
społu Skaldowie.

Pod szyldem założonej przez 
niego firmy Broadway w Polsce 
wyprodukował koncert musica-
lowy Broadway Exclusive, który 
zdobywa serca widzów i uznanie 
krytyki w całym kraju. W paź-
dzierniku 2017 odbyły się dwie 
premiery: Kobiet na skraju za-
łamania nerwowego w Teatrze 
Rampa (jako producent i reży-
ser) oraz Les Misérables w Te-
atrze Muzycznym w Łodzi, gdzie 
Jakub spełnia swoje marzenie 
kreuje postać Jeana Valjeana. 
W czerwcu 2018 odbyła się pre-
miera pierwszej solowej płyty Ja-
kuba pt. Dream of Broadway.

Ryk silników, zapach benzyny i palonej gumy to tylko przed-
smak tego, co mieli okazję oglądać mieszkańcy Łomży podczas 
pokazu kaskaderów przy Parku Wodnym. Pokaz niebezpiecz-
nych trików przez europejskich mistrzów zaczął się przy zacho-
dzącym słońcu, a zakończył się po zmroku, dzięki czemu pokazy 
wykonywane z blaskiem ognia były jeszcze bardziej efektowne.

Zaprezentowane "sztuczki" kaskaderskie z reguły można 
było oglądać  w telewizji lub kinie w takich hitach filmowych 
jak m.in. „Taxi”, „XXX”, „TRANSPORTER”, " Casino Royale" 
i "Quantum of Solace" z serii przygód agenta 007 Jamesa Bon-
da. Nie zabrakło driftu, kontrolowanych przejazdów przez ścia-
nę ognia z człowiekiem na masce, przebijania głową płonącej 
ściany, jazdy na dwóch kołach, czy atrakcji dla dzieci w postaci 
monster trucków. 

Widowisko z pewnością mogło się podobać, czego dowo-
dem była żywo reagująca publiczność. 

XIII Ogólnopolski Festiwal Piosenki  
Filmowej i Musicalowej SOUNDTRACK 2020

Ekstremalne pokazy  kaskaderskie
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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.

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.

Działkę 2100 m2 wraz z domem murowa-
nym 160 m2 oraz dom drewniany Rogieni-
ce Wielkie  ul. M. Konopnickiej 12. Cena do 
uzgodnienia. Tel. 694 243 760.

Sprzedam mieszkanie na parterze  2 pokoje  
37 m2 ul. Bernatowicza Łomża. 
Tel. 518 604 202.

Okazja! Działka budowlana 1500 m2 w Zosi-
nie nr.39/9 na sprzedaż wydane warunki 99 
tys.w rozliczeniu wezmę ziemie rolną, las, 
nieużytki.  Tel.535 480 220

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: szeligowskik@gmail.com

Usługi wykończeniowe solidnie i szybko - 
szpachlowanie i malowanie. 
Tel. 503 969 530

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 VW Polo Clasic 1,6 rok prod. 1998. 
Tel. 514 722 019. Cena do uzgodnienia

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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Europejski  
Tydzień Mobilności 

W czasie trwania Europejskiego Tygodnia Mo-
bilności, we wszystkich europejskich krajach 
prowadzona była akcja pod nazwą ROAD SAFETY 
DAYS (Dni bezpieczeństwa ruchu drogowego). 
Działania te koordynowane są przez Europejską 
Organizację Policji Ruchu Drogowego ROADPOL 
oraz popierane m.in. przez Komisję Europejską 
i Europejską Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogo-
wego (ETSC).

W piątek (25 września) policjanci Wy-
działu Ruchu Drogowego z Łomży wraz 
z pracownikami WORDu pokazywali jak 
bezpiecznie jeździć, a dodatkowo miesz-
kańcy mogli zapoznać się z pracą funkcjo-
nariuszy "drogówki" i egzaminatorów na 
prawo jazdy.

- W jeden dzień, w 2 godziny nie da się 
powiedzieć o bezpieczeństwie, ale chcemy 
wskazać, że bezpieczeństwo na drodze to 
wiedza kierowców, ich kultura, wyobraźnia 
oraz odpowiedzialność za swoje zachowa-
nie na drodze. Dodatkowo chceliśmy poka-
zać czym zajmuje się policjant ruchu dro-
gowego, jakim sprzętem się posługuje, ale 
również to czym zajmuje się egzaminator 
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowe-
go - powiedziała Zastępca Naczelnika Ru-
chu Drogowego kom. Anna Mandziuk

Road Safety Days to działania Policji 
ruchu drogowego oraz innych podmiotów 
z obszaru bezpieczeństwa ruchu drogo-
wego, ukierunkowane na dążenie do zało-
żeń zgodnych z WIZJĄ ZERO – zero ofiar 
śmiertelnych w wypadkach drogowych. 
Kluczem do osiągnięcia poprawy bezpie-
czeństwa na drogach w dużej mierze jest 
zmiana zachowań ich użytkowników.

W promowanie bezpieczeństwa w ru-
chu drogowym, po raz kolejny, włączyła 
się m.in. firma Screen Network S.A. po-
przez emisję na ekranach LED rozmiesz-
czonych m.in. przy głównych ciągach ko-
munikacyjnych, dworcach, stacjach paliw 
i centrach handlowych spotu, którego ha-
słem przewodnim jest: Żyj i pozwól żyć 
innym.

27-latek zatrzymany 
z zarzutem 

kradzieży sklepowej

Kryminalni z łomżyńskiej jednostki Policji ustalili 
i zatrzymali podejrzanego o kradzież w jednym 
ze sklepów na terenie miasta. Łupem sprawcy pa-
dło wtedy 12 butelek markowego alkoholu. Stra-
ty wyceniono na prawie 1200 złotych. 27 – latek 
usłyszał już zarzut. Za kradzież grozi kara do 5 lat 
pozbawienia wolności. 

Jak wynikało ze zgłoszenia, sprawca naj-
prawdopodobniej korzystając z nieuwagi 
pracowników rozładowujących towar, wy-
niósł wtedy ze sklepu karton z markowym 
alkoholem. Kierownik sklepu straty wyce-
nił na prawie 1200 złotych. 

Gdy kryminalni zapukali do drzwi 
mieszkania mężczyzny, nie krył on zdzi-
wienia. Już usłyszał zarzut kradzieży. Za to 
przestępstwo grozi do 5 lat pozbawienia 
wolności. 

Pożar  
w Nowogrodzie.  

20 metrów  
od skansenu 

Gdyby nie szybka reakcja i poinformowanie 
Straży Pożarnej cała sytuacja mogłaby przero-
dzić się w tragedię kulturową. W Nowogrodzie 
przy ul. Zamkowej doszło do pożaru budynku 
drewnianego w trakcie rozbiórki. Sytuacja była 
na tyle poważna, że na miejsce zadysponowano 
5 samochodów pożarniczych PSP oraz OSP. 

Zarzewie ognia znajdowało się blisko 
bo około 20-30 metrów od Skansenu. 
Dlatego dzięki szybkiej reakcji służb uda-
ło uniknąć się tragedii dla kultury. W zda-
rzeniu na szczęście nikt nie ucierpiał. 

Do tragicznego zdarzenia doszło w ubiegłym 
tygodniu w miejscowości Rydzewo w gminie 
Miastkowo. Prawdopodobnie podczas kopania 
studni mężczyzna w wieku około 30 lat został 
zasypany ziemią. Na miejscu bardzo szybko po-
jawili się strażacy, którzy na początku łopatami 
próbowali dokopać się do mężczyzny. W akcji 
brała udział również koparka.

Mężczyzna prawdopodobnie wszedł 
do studni, żeby poprawić jej konstrukcję. 
Gdy znajdował się na głębokości około 5 
metrów ziemia obsunęła się i go zasypa-
ła. Na miejscu pracowało 5 zastępów Ra-
towniczo - Gaśniczych Straży Pożarnej. 
Ratownicy próbowali w trakcie działań 
wtłoczyć do wykopu sprężone powie-
trze, jednak próby okazały się niemożli-
we z uwagi na konstrukcję studni. Mimo 
trwającej akcji ratunkowej i wydobycia 
mężczyzny, przybyły na miejsce Zespół 
Ratownictwa Medycznego, stwierdził 
zgon. Dokładne okoliczności wypadku 
zbada policja pod nadzorem prokuratora. 

Tragedia w Rydzewie.  
Mężczyzna zasypany w studni 

Poranne 
potrącenie  
na pasach 

Kobieta trafiła do szpitala, po tym jak została 
potrącona na przejściu dla pieszych. Do zdarze-
nia doszło kilka dni temu na ul. Nowogrodzkiej 
przy Urzędzie Pracy. 

Jak informuje policja kobieta jadąca 
skodą nie ustąpiła pierwszeństwa pieszej 

w wyniku czego doszło do potrącenia. Po-
szkodowana kobieta trafiła do szpitala. 
Obie panie były trzeźwe. Dokładne oko-
liczności zdarzenia wyjaśnią funkcjona-
riusze.
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Aneta Gojko, studentka Zarządzania 
w Państwowej Wyższej Szkole Infor-
matyki i Przedsiębiorczości w Łomży, 
wywalczyła Mistrzostwo Polski MMA 
Seniorek 2020. – Rok temu zaczęłam 
trenować MMA, obok boksu, który 
jest moją wieloletnią pasją.  Pan-
demia przerwała zaplanowany tok 
treningowy, ale trzy tygodnie temu 
postanowiłam spróbować swoich sił 
w nowej dyscyplinie, rozpoczęłam 
intensywny trening i wystartowałam 
w zawodach w Sochaczewie – mówi 
Aneta Gojko. Kategoria +66 kg. 

To nie pierwszy sukces uta-
lentowanej sportsmenki. Aneta 
Gojko w 2019 roku wywalczyła 
złoty pas podczas Mistrzostw Pol-
ski Seniorek w Boksie, które od-
były się w Grudziądzu. Na swoim 
koncie ma także złoto przywie-
zione w 2018 roku z Młodzieżo-
wych Mistrzostw Polski Kobiet 
w Boksie (Wałcz). – Dziewczy-
ny w MMA potrafią walczyć, nie 
było łatwo o zwycięstwo –tłu-

maczy Aneta Gojko. Chwile po 
walce, w sobotnie popołudnie,  
jeszcze nie wierzy we własny suk-
ces. – Jestem w szoku, udało mi 
się stanąć na najwyższym stop-
niu podium, zdobyć kolejne zło-
to w karierze – mówi. Aneta jest 
pierwszą w historii Polski bokser-
ką, która wywalczyła taką „eska-
lację” sportowych sukcesów na 
krajowym ringu oraz w oktago-
nie – trzy złote krążki od 2018 do 
2020 roku. Przed nią kolejne wy-
zwania i ważna decyzja: czy po 
ukończeniu studiów przejść na za-
wodowstwo, postawić na boks czy 
MMA? – Zamierzam uprawiać te 
dyscypliny równolegle. Jeszcze 
nie chcę podejmować wiążących 
decyzji, teraz najważniejsze są 
studia, przede mną obrana pracy 
licencjackiej, w której opisuję in-
nowacje technologiczne w łom-
żyńskiej firmie EDPOL  - mówi. 

Aneta Gojko „tańczy” na rin-
gu od jedenastego roku życiu. 

Urodziła się i wychowała w So-
kółce, gdzie trenuje pod okiem 
doświadczonego trenera Toma-
sza Potapczyka z UKS Boxing 
Sokółka. Do MMA przygotowu-
je ją Piotr Wieryszko z BLACK 
HORSE MMA ŁOMŻA. 

MMA to dyscyplina spor-
towa, w której zawodnicy sztuk 
i sportów walki walczą przy du-
żym zakresie dozwolonych tech-
nik (w zasadzie dopuszcza się 
wszystkie techniki dozwolone 
w innych sportach walki bez bro-
ni). W ostatnich latach bije re-
kordy popularności, chociaż bar-
dziej rozpoznawalna jest męska 
odsłona dyscypliny. Zwodnicy 
walczą w klatkach, tzw. oktago-
nach. – Adrenalina sprawia, ze 
zapomina się o zamkniętej prze-
strzeni oktagonu. Sporty walki 
w wykonaniu kobiet rozwijają się 
i wzbudzają coraz większe zainte-
resowanie publiczności – mówi 
Aneta Gojko. 

Ruszają zgłoszenia do sezonu 
2020/21 Miejskiej Ligi 

Koszykówki MOSiR Łomża
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łomży informuje, że ruszyły zapisy drużyn 
do kolejnego sezonu Miejskiej Ligi Koszykówki MOSiR Łomża 2020/2021.

Tak jak w poprzednich edycjach ligi, wszystkie zainteresowane 
drużyny, które chcą uczestniczyć w rozgrywkach, powinny wysłać 
zgłoszenie na adres mail: mosir@mosir.lomza.pl.

W treści maila należy podać nazwę drużyny oraz imię i numer kon-
taktowy do kierownika drużyny. Zapisy Miejski Ośrodek Sportu i Re-
kreacji w Łomży przyjmujemy do odwołania.

Termin rozgrywek będzie uzależniony od ilości zgłoszonych dru-
żyn. 

Złoto Anety Gojko w MMA 

„Worek” medali i punktów rankingo-
wych zdobyli zawodnicy LŁKS „PRE-
FBET ŚNIADOWO” Łomża kontynuując 
świetną passę w tym sezonie. 

Jak informuje Andrzej Koryt-
kowski, prezes i szkoleniowiec 
klubu, tym razem z sukcesem 
brali udział w lekkoatletycznych 
Mistrzostwach Makroregionu 
Podlasko - Lubelskiego młodzi-
ków. 

- Nasi zawodnicy zwyciężyli 
w zmaganiach drużynowych zdo-
bywając 61 punktów. Cała Polska 
podzielona jest na 8 makroregio-
nów, w których do rywalizacji 
przystąpiło ponad 200 klubów. 
Według jeszcze nieoficjalnych 
wyników, zwycięzcami tej rywa-
lizacji zostali młodzicy „PRE-
FBETU ŚNIADOWO” Łomża, 
którzy wyprzedzili UKS „Błyska-
wica” Domaniewice (57,5pkt) 
oraz KS „Podlasie” Białystok  
(52pkt.). W tym miejscu należy 
dodać, że to już trzeci rok z rzędu, 
gdy zajmujemy pierwsze miejsce 
w Polsce w tej kategorii wiekowej 
- wyjaśnia Andrzej Korytkowski.  

Najlepszy wynik indywidu-
alny uzyskał absolwent SP Raj-
gród, a od 2 tygodni uczeń Li-
ceum Mistrzostwa Sportowego 
w Łomży, Dawid Wołyniec, któ-
ry w rzucie oszczepem uzyskał 
49,94 m, co jest obecnie czwar-
tym wynikiem w Polsce w tej ka-
tegorii U-16.            

Klub „PREFBET” zdobył 12 
medali, a do "regionalnego skarb-
czyka" na tych samych zawodach 
swoje zdobycze dorzucili LKS 
Kurpiewski Narew Łomża (3 tro-
fea), UKS Liceum Sportowe (1) 
oraz nowo powstały UKS Rot-
mistrz Ciechanowiec (3).

Medaliści z klubów ziemi łomżyńskiej:
miejsce:
Dawid Wołyniec (PREFBET),  rzut oszczepem - 
49,94 m  (rekord życiowy)
Piotr Bagiński (PREFBET) , rzut młotem  -37,37 m 
(rekord życiowy) 
miejsce:
Wiktoria Grabowska (PREFBET), 600 m  - 1:41,65 
Amelia Ferenc (PREFBET), 2000 m  - 7:55,06  ( 
rekord życiowy) 

Mateusz Szymaniak  (ROTMISTRZ), rzut dyskiem 
- 41,30 m (rekord życiowy) 
Natalia Tymińska (ROTMISTRZ), pchnięcie kulą  
-10,86 m (rekord życiowy) 
Jakub Mocarski (NAREW) , skok wzwyż  - 155 cm 
(rekord życiowy) 
Mateusz Chludziński (NAREW), skok w dal  - 5,52 
m
3 miejsce: 
Miłosz Rozwadowski (NAREW) , skok w dal  - 
5,31m 
Natalia Tymińska (ROTMISTRZ), rzut dyskiem - 
28,03 m (rekord życiowy) 
Oskar Kossakowski (Liceum Sportowe), oszczep - 
43,77 m (rekord życiowy) 
Dawid Wołyniec (PREFBET), dysk - 38,37 m 
(rekord życiowy)  
Łukasz Kropiewnicki (PRFBET), skok wzwyż  -145 
cm (rekord życiowy) 
Bartosz Rogiński (PREFBET), 300 m  - 38,96 
(rekord życiowy)  
Weronika Potęga (PREFBET), 1000 m  - 3:24,88 
(rekord życiowy) 
Artur Skłodowski (PREFBET), młot - 28,75 m 
(rekord życiowy) oraz pchnięcie kula, 10,76 m 
(rekord życiowy)   
Łukasz Porucznik (PREFBET) , 110 m pł.  - 17,25 
(rekord życiowy) oraz 200 m pł - 30,34.

Lekkoatleci PREFBET-u najlepsi
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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


