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To już 14 lat, gdy nie ma Pani z nami. Ale nie o tym. Lepiej prze-
cież przywoływać daty radosne, będące początkiem, a nie końcem. 
9 listopada przypadają Pani 105 urodziny. Czy pamięta Pani, gdy 
pytana przez Arkadiusza Bartosiaka i Łukasza Klinke podczas 
rozmowy do Gazety Wyborczej, a konkretniej Wysokich Obcasów, 
o to, czy jest Pani na lewo, na prawo czy w środku, odpowiedziała: 

„W środku. Zresztą politykierstwo dzisiaj szkodzi, bo zasłania 
zwykłego człowieka. Za mało myśli się o kraju, narodzie, mieście. Nie 
idziemy swoją drogą. Za mało się kochamy. Ciągle cytuję mojego ojca: 
'Jeszcze Polska nie zginęła, póki się śmiejemy'. To była wielka prawda. 
Byliśmy narodem umęczonym, ale ciepłym, pogodnym i serdecznym na 
co dzień. Dużo, niestety, z tego straciliśmy”.

Gdyby tylko Pani wiedziała jak bardzo, po kilkunastu latach, sło-
wa te są wciąż aktualne. Nawet może i bardziej niż wtedy. I powodów 
do śmiechu coraz mniej. 

Ale Pani Haniu, niech Pani wie, że My, tu w Łomży, zawsze ciepło 
o Pani myślimy. 

Bo tak poczuły i poczuli się 
po wyroku Trybunały Konsty-
tucyjnego z 22 października od-
nośnie tzw. aborcji eugenicz-
nej. Kilkuset, a może i więcej, 

mieszkańców Łomży codzien-
nie pojawiało się na Placu Nie-
podległości. Do niedzielnego (1 
listopada) wieczora. Znacznie 
mniejszą grupą, bo w liczbie kil-
kudziesięciu, ostatni raz przeszli 
zamanifestować swój sprzeciw. 
Zupełnie inną trasą, bo pod bra-
mę zamkniętego cmentarza kate-
dralnego. Także w innym nastro-
ju. Nostalgii, ciszy i zadumy. Nie 
oznacza to jednak, że nastąpił ko-
niec. Tak naprawdę to dopiero 
początek. Zupełnie nowy. Inny. 

- Jedna decyzja zapaliła lont, 
iskra zapłonęła w każdym z Nas, 
aż doszło do wybuchu! To pięk-
ne, że mimo różnic potrafimy 
się zjednoczyć. Chęć zmiany to 
wspólny cel, niezależny od wie-
ku, płci, pokolenia. Chcemy za-
mienić ogień buntu w ogień jed-
ności. Czarny spacer, w marsz 
tolerancji i wspólnoty. Chcemy 
robić dobre rzeczy dla naszej lo-
kalnej społeczności. 

Czarny marsz ostatni raz przeszedł ulicami Łomży. 
Ale to dopiero początek

Dokończenie na str. 3

Przeszło tydzień maszerowały i maszerowali ulicami 
Łomży. Wszystko po to, by wyrazić swój bunt, żal 
i niezgodę na odbieranie wolności i godności. 

Pani Haniu! 



Dokładnie 2 listopada rozpoczęła się 
likwidacja Getta w Łomży. W związku 
z 78. rocznicą upamiętniającą tamte 
wydarzenia, przy ul. Senatorskiej pod 
tablicą poświęconą ludności żydow-
skiej przedstawiciele władz miasta 
na czele z prezydentem Mariuszem 
Chrzanowskim złożyli kwiaty i zapalili 
znicze. 

Krótką modlitwę odmówił 
o. Jana Bońkowskiego z Klasz-
toru Braci Mniejszych Kapucy-
nów w Łomży. Sama tablica przy 
ul. Senatorskiej już od dłuższego 

czasu jest miejscem oddawania 
hołdu mieszkańcom Łomży na-
rodowości żydowskiej.

- Złożyliśmy kwiaty i zni-
cze pod tablicą upamiętniającą 
rocznicę likwidacji Getta. Miasto 
Łomża, władze muszą pamiętać 
o tych ludziach, którzy mieszka-
li na tej ziemi. Pamiętać o tym, 
jak II wojna światowa  zmieniła 
tamte czasy. Od kilku lat staramy 
się właśnie w taki symboliczny 
sposób złożyć kwiaty ku pamięci 
osób pochodzenia żydowskiego, 
którzy mieszkali na terenie Łom-
ży, czy w ogóle na Ziemi Łom-
żyńskiej. Na skutek działań ob-
cych państw często musieli ginąć, 
dlatego musimy również pamię-
tać, że Żydzi współtworzyli naszą 
piękną historię - mówi Mariusz 
Chrzanowski, prezydent Łomży.

Warto także wspomnieć, iż 
wśród nas wciąż są świadkowie 
tamtych wydarzeń. Takie historie 
z całą pewnością zostawiają w pa-
mięci mocny ślad.

- Jako dziecko mieszkałem 
przy ul. Dwornej, tuż obok ul. Si-
korskiego. Pamiętam jak w 1941 
roku hitlerowcy pędzili Żydów 
właśnie do Getta.  Środkiem uli-
cy szły całe szeregi ludzi. Patrzy-
łem z okna i zastanawiałem się 

co się dzieje. Wszędzie wielkie 
psy i uzbrojeni mężczyźni. Wte-
dy mama krzyknęła do mnie, 
bym uciekał od okna. Dosko-
nale zdawała sobie sprawę, co 
się właśnie działo. Żydzi prowa-
dzeni byli na Rynek Zambrow-
ski (obecnie Plac Niepodległo-
ści), a czasem stamtąd wywożeni 
w nieznane miejsca. To była wiel-
ka klęska i tragedia, ale i ogrom-
ny smutek. Ludność żydowska 
żyła w zgodzie z mieszkańcami 
Łomży. Nasze stosunki zawsze 
były pozytywne i dobre. Mord 
Żydów jest rzeczą nie do przyję-
cia, ale w szczególny sposób tu-
taj, w Łomży. Sądzę, że rocznica 
tego nieszczęścia, jakie spotkało 
ten naród jest bardzo ważna. Mu-
simy zawsze uświęcać tamte wy-

darzenia przynajmniej przez zło-
żenie wieńców, zapalenie znicza 
czy modlitwę. Oni są innej wiary, 
ale wierzą w tego samego Boga 
co my. Pamięć o nich jest bardzo 
istotna - tłumaczy ojciec Jan Boń-
kowski z Klasztoru Braci Mniej-
szych Kapucynów w Łomży.

Łomżyńskie getto dla ludno-
ści żydowskiej powstało 12 sierp-
nia 1941 roku pomiędzy ulicą 
Dworną, Woziwodzką, Żydow-
ską, Rybaki, Zieloną, Senator-
ską i Starym Rynkiem. Budynek 
Ratusza wyłączony był z getta. 
Główna brama znajdowała się od 
ul. Senatorskiej, u wylotu na Sta-
ry Rynek w pobliżu Wielkiej Sy-
nagogi w Łomży.

To właśnie feralnego dnia, 
o którym wspomina ojciec Jan 

Bońkowski, niemieccy żołnie-
rze rozkazali wszystkim Żydom 
przenieść się do Getta i wyzna-
czyli kontrybucję w wysokości 
25 kilogramów złota. W samym 
getcie żyło ok. 10 tysięcy osób 
z Łomży, Jedwabnego, Piątnicy, 
Stawisk, Wizny i Rutek. W get-
cie panowały straszne warunki, 
a w wyniku przeludnienia i gło-
du panowała dyzenteria oraz ty-
fus. Dochodziły również masowe 
mordy w Lesie Giełczyńskim. 16 
sierpnia 1941 roku eksterminacji 
poddano około dwieście osób, 
a dzień później około dwa tysiące. 
Szacuje się, iż w zbrodniach w Le-
sie Giełczyńskim zamordowano 
około 12 tysięcy osób, wśród któ-
rych było blisko 7 tysięcy Żydów.

Likwidacja Getta w Łomży 
rozpoczęła się 2 listopada 1942 
roku, a zakończyła 11 listopada. 
Większość pozostałych przy ży-
ciu Żydów, których było około 
8 tysięcy, przewieziono do obo-
zu przejściowego w Zambrowie, 
a następnie po jego likwidacji, 10 
stycznia 1943 roku do niemiec-
kiego obozu Auschwitz-Birke-
nau, gdzie zostali wymordowani. 
Część łomżyńskich Żydów trafiło 
do obozów w Kiełbasinie, Woł-
kowysku i Białymstoku.
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Fundusze na remonty i termomoder-
nizację budynków, elektromobilność 
czy budowę dróg. Tak samorząd woje-
wództwa podlaskiego wspiera rozwój 
Łomży. Marek Olbryś wicemarszałek 
województwa podlaskiego ze szcze-
gólnym sentymentem traktuje rewi-
talizację ponad 100-letniej kamienicy 
położonej przy zbiegu ulic Wojska 
Polskiego i Polowej, wobec której 
starania o remont rozpoczynał będąc 
jeszcze dyrektorem Miejskiego Przed-
siębiorstwa Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej w Łomży. 

- To piękny budynek zbu-
dowany na przełomie XIX i XX 
wieku w stylu eklektycznym. Za-
wiera w sobie elementy stylów 
art deco i secesji. Już na etapie 
projektowania remontu przewi-
dziano przywrócenie wszystkich 
detali architektonicznych. Jed-
nocześnie budynek został wy-
posażony we wszystkie nowe 
instalacje: elektryczne, wod-
no- kanalizacyjne oraz ciepłow-
nicze. Dzięki zainstalowanym 
na dachu panelom fotowolta-

icznym, eksploatacja mieszkań 
może być tańsza – podkreśla Ma-
rek Olbryś, wicemarszałek wo-
jewództwa podlaskiego. - Mogę 
stwierdzić, że spełniają się moje 
marzenia, aby łomżyńskie kamie-
nice odzyskiwały swoją świet-
ność. Warto dodać, że inwestycję 
finansowo wspiera Zarząd Wo-
jewództwa Podlaskiego, które-
go jestem członkiem. Z tej samej 
puli pochodzą pieniądze na ter-
momodernizację siedzib Przed-

szkola Publicznego nr 9 w Łomży 
i Zespołu Szkół Specjalnych przy 
ulicy Marii Curie-Skłodowskiej - 
dodaje wicemarszałek Marek Ol-
bryś.

Z informacji Urzędu Miej-
skiego w Łomży, wynika, że 
wartość projektu obejmujące-
go remont kamienicy przy ulicy 
Wojska Polskiego oraz termomo-
dernizację budynków przedszko-
la i szkoły specjalnej opiewa na 
8,4 mln złotych. Dofinansowanie 

tych projektów pochodzące od 
samorządu województwa podla-
skiego wynosi natomiast 4,6 mln 
złotych. 

Koszty termomodernizacji 
kamienicy przy ulicy Wojska Pol-
skiego wynoszą 3,2 mln złotych, 
w tym 1,4 mln to dotacja z Re-
gionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Podlaskiego. 
W jednej z najpiękniejszych miej-
skich kamienic osuszono funda-
menty, od podwórka ocieplono 
ściany, a od ulicy Polowej wyko-
nano renowację tynku. Ponadto 
zainstalowany został węzeł ciepl-
ny i zamontowano solary. So-
lidne drewniane okna zastąpiły 
dawną stolarkę, a strop poddasza 
docieplony. Trwa jeszcze reno-
wacja ścian kamienicy od strony 

ulicy Wojska Polskiego oraz do-
cieplanie ścian wewnętrznych.

Samorząd województwa pod-
laskiego dofinansował także bu-
dowę nowego dworca autobu-
sowego. W ramach tego samego 
projektu o wartości prawie 50 
milionów złotych mieszkańcy 
Łomży korzystać będą z auto-
busów elektrycznych i rowerów 
miejskich. Wicemarszałek Marek 
Olbryś katalog inwestycji współ-
finansowanych przez Zarząd Wo-
jewództwa Podlaskiego uzupeł-
nia jeszcze o kwotę 11 milionów 
złotych przeznaczoną na remon-
ty ulic Nowogrodzkiej i Zygmun-
ta Glogera. Zarząd wojewódz-
twa przeznaczył także 4,5 mln 
złotych na rewitalizację Starego 
Rynku w Łomży.

Samorząd województwa 
podlaskiego wspiera 

rozwój Łomży

Marek Olbryś wicemarszałek województwa podlaskiego ze szczególnym 
sentymentem traktuje rewitalizację ponad 100-letniej kamienicy położonej 
przy ulicy Wojska Polskiego w Łomży

Pamięci Żydów Łomżyńskich. 78. rocznica likwidacji Getta
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Rozpoczęło się głosowanie na zadania zgłoszone  
do Budżetu Obywatelskiego, które potrwa  
do 20 listopada br. 

W trosce o zdrowie wszystkich osób, któ-
re  chcą oddać swój głos oraz w związku z sytu-
acją epidemiczną i idącymi za nią obostrzeniami 
w zakresie funkcjonowania placówek oświato-
wych (zakaz wstępu na teren szkoły osób trzecich) 
oraz basenów (zawieszenie działalności obiektów) 
podjęta została decyzja o utworzeniu jednego sta-
cjonarnego punktu do głosowana w Punkcie Ob-
sługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego.  

W związku z powyższym punkty do głosowa-
nia nie zostaną utworzone na terenie SP nr 5 oraz 
Pływalni Miejskiej przy ul. Wyszyńskiego.

Głosować można poprzez:
• włożenie wypełnionej karty do głosowania do 

urny znajdującej się w Punkcie Obsługi Mieszkań-
ców Urzędu Miejskiego, ul. Stary Rynek 14, parter,

• wypełnienie interaktywnej karty do głosowa-
nia na stronie internetowej Miasta Łomża

Głosować można jednorazowo, wybierając 
maksymalnie jedno zadania w każdej z czterech 
kategorii zadań: ogólnomiejskich, strefowych, 
osiedlowych i Młodzieżowym Budżecie Obywa-
telskim. W razie wyboru większej liczby zadań lub 
w przypadku niewypełnienia pól obowiązkowych 
w karcie, czy też braku daty bądź czytelnego pod-
pisu głos będzie nieważny.

Lista zadań dopuszczonych do głosowania 
znajduje się na stronie www.lomza.pl. 

Głosuj  
w Budżecie Obywateskim!

Zakiełkował pomysł. Tyle 
Nas tu i nie może się to po pro-
stu wypalić i zgasnąć. Płomień 
Nadziei musi dalej płonąć i roz-
niecać iskrę w kolejnych sercach. 
Dlatego powołujemy stowarzy-
szenie "Kobiety Kobietom" - mó-
wią inicjatorki czarnych marszy 
w Łomży.

Stowarzyszenie działać ma 
bez względu na to, co wydarzy się 
na arenie politycznej w kraju. 

- My jesteśmy w gotowo-
ści. Nie mniej jednak stowarzy-
szenie musi się sformalizować. 
Chciałybyśmy przekuć tę całą 
energię na wzajemną pomoc, 
szacunek, warsztaty, szkolenia, 
a przede wszystkim integracje, 
żebyśmy miały poczucie, że nie 
jesteśmy w tym wszystkim same 
– wyjaśnia Alicja Łepkowska-
-Gołaś, jedna z inicjatorek czar-
nych marszy w Łomży. - To na 

tę chwilę jest jeszcze w naszych 
głowach. Musimy usiąść i po-
pracować nad kształtem stowa-
rzyszenia. Nie mniej jednak każ-
dego, kto mógłby wnieść jakiś 

potencjał w ten organizm zapra-
szamy do współpracy. Potrzebu-
jemy tęgich głów do pewnych 
rozwiązań zarówno technicz-
nych, jak również działań mięk-

kich. Jesteśmy w gotowości, 
otwarte na rozmowy i współ-
pracę. Jak tylko stowarzyszenie 
się sformalizuje na pewno damy 
znać i poinformujemy o tym 

mieszkańców Łomży – dodaje 
Alicja Łepkowska-Gołaś. 

Celem stowarzyszenia ma 
być propagowanie postaw wol-
nościowych, tolerancji czy opieki 
nad kobietami, mniejszościami 
i osobami wykluczonymi. 

Jak przyznaje Alicja Łepkow-
ska-Gołaś, Agnieszka Fijołek-
-Wądołowska i Justyna Turowska 
sytuacja jest niezwykle dyna-
miczna. Tak jak nagle zainicjo-
wane zostały czarne marsze, po-
dobnie jest z inicjatywą założenia 
sotwarzyszenia. 

- Potrzebujemy po prostu 
czasu. Wówczas ideę przekuje-
my w konkretne rozwiązania. Je-
steśmy wdzięczne za to, czego 
mogłyśmy doświadczyć – nie-
zwykłego poczucia solidarności 
– podsumowuje ponad tydzień 
czarnych marszów Agnieszka Fi-
jołek-Wądołowska. 

Czarny marsz ostatni raz przeszedł ulicami Łomży. 
Ale to dopiero początek

Tegoroczne Święto Wszystkich Świętych jest inne. 
Przepełnione pustką. Ale taką zupełnie “nie oswojoną”. 
Zamknięte cmentarne bramy przyprawiają o pewien 
niepokój, a brak możliwości spotkania z osobami, 
których już nie ma, w ten jeden, szczególny dzień 
o smutek.

Do tego przy bramach łomżyńskiego cmen-
tarza nie słychać brzęku kwestarskich puszek. 
A do uratowania jest przecież jeszcze około 200 
pomników. 

Na szczęście jest nadzieja, bo stan konta na 
ratowanie zabytków cmentarnych wciąż się po-
większa. 

- Nasza kwesta trwa! Dziękujemy za soli-
darność. Za każdą przekazaną na nasze konto 
kwotę, za udostępnianie numeru naszego kon-
ta! Bądźmy znowu razem. Jak co roku, gdy pro-
siliśmy Was o otwarcie serc przy bramach na-
szej pięknej nekropolii! Tym razem, w trosce 
o zdrowie Wasze i nasze, prosimy o pomoc 
w ten nietypowy sposób. Zapewniamy jednak, 
że pieniądze, które nam powierzycie, wykorzy-
stamy najlepiej jak tylko to będzie możliwe. To 
jest numer konta: 58 2490 0005 0000 4600 
3034 6414! Za każdy odruch serca - wielkie 
dzięki! 

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ  
ZIEMI ŁOMŻYŃSKIEJ
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- Na dzień 2.11 mamy 59 respiratorów 
dla pacjentów z COVID-19 dostęp-
nych w województwie podlaskim, 
natomiast uwzględniamy to, że sy-
tuacja epidemiczna się pogarsza, 
zwielokrotnia się liczba koniecznych 
hospitalizacji. Respiratorów musi być 
więcej – mówił w poniedziałek (2.11) 
wojewoda podlaski Bohdan Paszkow-
ski po spotkaniu sztabu konsultantów 
wojewódzkich oraz przedstawicieli 
NFZ do spraw zwalczania epidemii.

Wojewoda podlaski pod-
jął w poniedziałek (2.11) decy-
zje o zwiększeniu liczby łóżek, 
w tym łóżek respiratorowych, 
przeznaczonych dla pacjentów 
z COVID-19. 6 respiratorów 
przybędzie w Szpitalu MSWiA 
w Białymstoku, który jest pla-
cówką III stopnia – zajmującą się 
tylko i wyłącznie osobami chory-
mi na koronawirusa.

Uniwersytecki Szpital Kli-
niczny w Białymstoku zwiększy 
liczbę łóżek o kolejnych 65 oraz 
4 respiratorowe – do dyspozycji 
pacjentów z COVID-19 będzie 
16 respiratorów i 167 łóżek.

Szpital Wojewódzki im. Kar-
dynała Stefana Wyszyńskiego 
w Łomży wyodrębni kolejnych 
100 łóżek oraz 4 respiratorowe, 
a Szpital Ogólny w Grajewie zo-
stanie w całości przekształcony 
w placówkę, zajmującą się pa-
cjentami z COVID-19. Zapew-
ni 180 łóżek, 6 respiratorowych 
oraz 25 łóżek w zakresie leczenia 
psychiatrycznego.

- Staramy się tę sytuację zrów-
noważyć tak, aby zabezpieczyć 
potrzeby pacjentów, którzy nie są 
zakażeni koronawirusem, a wy-
magają hospitalizacji oraz wspar-
cia tlenowego, ale bierzemy pod 
uwagę coraz większą liczbę osób 

zakażonych – podsumował woje-
woda podlaski.

Po zrealizowaniu poniedział-
kowych decyzji wojewody łączna 
liczba łóżek przeznaczonych dla 
pacjentów z COVID-19 w woje-
wództwie podlaskim będzie wy-
nosiła 1330, w tym 70 z nich to 
łóżka respiratorowe.

Sytuacja epidemiologiczna w regionie 
Jak wynika z raportu Pod-

laskiego Urzędu Wojewódzkie-
go od 21 marca, do momentu 
wydawania 583 numeru Tygo-
dnika Narew w województwie 
podlaskim zanotowano 9369 za-
chorowań. 2233 osoby pokonały 
zagrożenie i uznawane są za tzw. 
ozdrowieńców. Liczba przebada-
nych próbek wynosi 126 225. 

Jeśli chodzi o powiat łom-
żyński, od momentu wybuchu 
pandemii do 2 listopada, odno-

towano 784 zakażenia korona-
wirusem. Obecnie 1585 osób 
z regionu poddawanych jest ry-
gorowi izolacji. 1119 z nich to 
mieszkańcy Łomży, natomiast 
466, to mieszkańcy powia-
tu łomżyńskiego. Niestety od 
ostatniego wydania Tygodni-
ka Narew wzrosła także liczba 
zgonów. W województwie pod-
laskim odnotowano ich 131. 
Wśród osób, które w ostatnim 
tygodniu poniosły śmierć z po-
wodu współistnienia Covid-19 
jest 57-letnia kobieta z powia-
tu grajewskiego, 74 – letni męż-
czyzna z powiatu kolneńskiego, 
82 – letni mężczyzna z powiatu 
zambrowskiego, 54 – letni męż-
czyzna, 79 – letnia kobieta i 63 – 
letni mężczyzna z Białegostoku, 
85 – letnia kobieta, 88 – letnia 
kobieta i 71 – letni mężczyzna 
z pow. Białostockiego, 80 – let-
ni mężczyzna z powiatu hajnow-
skiego, 78 – letni mężczyzna i 67 
– letni mężczyzna z powiatu sie-
miatyckiego, 82 – letnia kobieta 
z Łomży, 73 – letni mężczyzna 
z powiatu wysokomazowiec-
kiego, 83 – letnia kobieta i 51 – 
letni mężczyzna z powiatu wy-
sokomazowieckiego, 67 – letni 
mężczyzna i 72 – letni mężczy-
zna z powiatu siemiatyckiego, 
57 - letnia kobieta z powiatu haj-
nowskiego, 84 – letni mężczy-
zna z powiatu augustowskiego, 
82 – letni mężczyzna, 80 – let-
nia kobieta i 68 – letnia kobieta 
z powiatu bielskiego, 84 – letni 
mężczyzna z powiatu łomżyń-
skiego, 74 – letni mężczyzna 
z Łomży, 75 – letnia kobieta 
z powiatu grajewskiego, 79 – let-
ni mężczyzna z powiatu zam-
browskiego, 60 – letni mężczy-

zna, 49 – letni mężczyzna, 74 
– letnia kobieta i 80 – letnia ko-
bieta z Białegostoku.

Sytuacja epidemiologiczna w kraju 
Do tej pory, od początku 

pandemii, w Polsce zanotowa-
no już ponad 400 000 przypad-
ków zachorowań na koronawiru-
sa. W wyniku zakażenia zmarło 
blisko 6000 osób. Wyzdrowia-
ło natomiast ponad 160 tysięcy 
osób. Od kilku dni Ministerstwo 
Zdrowia informuje o rosnącej 
liczbie chorych i zgonów. Tylko 
w pczwartek (29 października) 
resort poinformował o rekordo-
wej liczbie, bo 20 156 nowych 
przypadkach zakażenia korona-
wirusem. 

- Mamy coraz lepsze roze-
znanie na temat liczby chorych. 
Na tej podstawie tworzymy pro-
gnozy. Rzeczywista liczba za-
chorowań mieści się między 
skrajnymi prognozami. Dlate-
go tak ważnym jest, żebyśmy się 
odpowiedzialnie zachowywali. 
Rozbudowujemy infrastruktu-
rę izolatoriów, aby osoby, któ-
re nie wymagają intensywnej 
opieki, mogły w tych warun-
kach przebywać aż do całkowi-
tego wyleczenia. Zmieniamy 
proces prowadzenia kwarantan-
ny. Domownicy osoby chorej 
będą automatycznie wpisywani 
na kwarantannę. Nowością, któ-
rą będziemy wprowadzali, jest 
opieka na poziomie podstawo-
wym. Pacjenci skąpo i bezobja-
wowi otrzymają pulsoksymetr, 

a jego zapisy będą analizowane 
przez specjalne centrum anali-
zy – mówił podcza konferencji 
w Kancelarii Prezesa Rady Mi-
nistrów Adam Niedzielski Mini-
ster Zdrowia. 

Jak wynika z raportu Mi-
nisterstwa Zdrowia obecnie 
w kraju, w wyniku walki z koro-
nawirusem, czyli leczeniem osób 
zakażonych, zajęte są 1 453 respi-
ratorów (na 1 916 dostępnych)  
i 17 223 łóżek (24 807 dostęp-
nych). 435 343 osoby objęte są 
kwarantanną, natomiast 46 844 
nadzorem epidemiologicznym. 
Do tej pory w Polsce przebada-
no 4 828 389 próbek. Natomiast 
liczba przebadanych osób to 4 
649 236.

Stan epidemii. Sytuacja w Podlaskiem 
– liczba respiratorów i łóżek dla pacjentów z COVID-19
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Rząd Mateusza Morawieckiego zapro-
ponował, by w każdym województwie 
powstał szpital tymczasowy, który 
wyznaczony jest dla pacjentów cho-
rych na koronawirusa. 

Na wniosek Bohdana Pasz-
kowskiego, wojewody podlaskie-
go, w naszym województwie ta-
kim miejscem, w którym mógłby 
powstać szpital tymczasowy zo-
stała wskazana hala sportowa Uni-
wersytetu Medycznego w Białym-
stoku. Zaznaczono także, iż dzięki 
przyspieszonej budowie nowego 
obiektu przy oddziale zakaźnym 
Uniwersyteckiego Szpitala Kli-
nicznego w Białymstoku, liczba 
łóżek dla pacjentów zakażonych 
COVID-19 znacznie się zwiększy.

- Wniosek o utworzenie szpi-
tala tymczasowego w hali sporto-
wej Uniwersytetu Medycznego 
w Białymstoku został zaakcepto-
wany przez Ministerstwo Zdro-
wia - mówi Bohdan Paszkowski.

Resort zdrowia wskazywał 
również, że liczba miejsc dla pa-
cjentów chorych na koronawi-
rusa w województwie podlaskim 
musi być zwiększona.

- Minister Adam Niedzielski 
wydał polecenia dwóm przedsię-
biorstwom. Jedno z nich będzie re-

alizowało budowę szpitala tymcza-
sowego przy ul. Wołodyjowskiego, 
czyli w hali sportowej Uniwersy-
tetu Medycznego w Białymsto-
ku, a drugie będzie zaangażowane 
w budowę obiektu – nowego blo-
ku, który powstaje przy ul. Żura-
wiej, przy oddziale zakaźnym 

Uniwersyteckiego Szpitala Kli-
nicznego – tłumaczy wojewoda.

Prace przy ul. Żurawiej są już 
zaawansowane. Wykonawca bę-
dzie pracował nad jak najszyb-
szym wykończeniem dwóch pię-
ter, aby mogły być przeznaczone 
dla pacjentów z COVID-19, jeśli 
zajdzie taka konieczność. Obiekt 
jest skomunikowany z pozostałą 
częścią oddziału zakaźnego.

- Jeśli chodzi o halę sporto-
wą Uniwersytetu Medycznego 
w Białymstoku, gdzie powstanie 
szpital tymczasowy, w tej chwili 
jesteśmy na etapie, by ten budy-
nek niezwłocznie został przeka-
zany wykonawcy. Chcemy, aby 
do końca listopada obie inwesty-
cje były zrealizowane- wyjaśnia 
Bohdan Paszkowski.

Dzięki tym czynnościom 
baza łóżek dla pacjentów z ko-
ronawirusem zwiększyć się ma 
o 160 miejsc. Budowa szpita-
li tymczasowych finansowana 
będzie ze środków Funduszu 
Przeciwdziałania COVID-19, 
o którym mowa w art. 65 usta-
wy z dnia 31 marca 2020 roku,  
o zmianie ustawy o szczegól-
nych rozwiązaniach związanych 
z zapobieganiem, przeciwdziała-
niem i zwalczaniem COVID-19, 
innych chorób zakaźnych oraz 
wywołanych nimi sytuacji kry-
zysowych. 

- Musimy jednocześnie pa-
miętać o równowadze, a więc za-
pewniania świadczeń dla pacjen-
tów z koronawirusem, ale i dla 
tych, którzy cierpią na inne scho-
rzenia. Oni też muszą mieć do-
stęp do wykwalifikowanej opie-
ki medycznej - zauważa Bohdan 
Paszkowski.

Podlaski Oddział Wojewódzki NFZ 
w Białymstoku przekazał lekarzom 
rodzinnym z województwa podlaskie-
go aneksy, które przedłużą umowy 
wygasające 31 grudnia 2020 r. Umo-
wy te pozwalają udzielać świadczeń 
w podstawowej opiece zdrowotnej 
przez kolejne miesiące (pierwsze pół-
rocze 2021 r.)

- Robimy to z troski o bezpie-
czeństwo i komfort pacjentów 
- podkreśla Maciej Bogdan Ole-
siński dyrektor Podlaskiego NFZ 
- Wcześniejsze niż dotychczas 
podpisanie aneksów wiąże się ze 
stanem pandemii. Chcemy mieć 

pewność, że pacjenci z Podlasia 
będą mieć zabezpieczone świad-
czenia podstawowej opieki zdro-
wotnej od 1 stycznia 2021 r.

Aneksy nie zmieniają warun-
ków organizacji i finansowania 
świadczeń określonych w aktu-
alnym zarządzeniu Prezesa Fun-
duszu i stanowią integralną część 
obecnych kontraktów. Od 2015 
roku finansowanie świadczeń 
podstawowej opieki zdrowotnej 
wzrosło w skali kraju o prawie 5 
mld. zł. Na przyszły rok plano-
wany jest wzrost o kolejne 300 
mln zł. Regularnie podnoszo-

no wysokość ryczałtowej staw-
ki kapitacyjnej i wprowadzano 
dodatkowe mechanizmy pod-
noszące finansowanie praktyk. 
Jednocześnie w bieżącym roku 
z powodu epidemii znacząco 
zmniejszyła się liczba realizowa-
nych porad, a to doprowadziło 
do pogorszenia dostępności do 
świadczeń POZ. Nie wpłynęło 
to jednak na obniżenie wyna-
grodzenia świadczeniodawców, 
co więcej, lekarze podstawowej 
opieki zdrowotnej otrzymali 
i otrzymują dodatkowe środki 
na udzielanie świadczeń zwią-

zanych z wykrywaniem i lecze-
niem COVID-19 oraz pokrycie 
zwiększonych kosztów związa-
nych z bezpieczeństwem sani-
tarnym praktyk.

- Zapewnienie bezpieczeń-
stwa w dostępie do świadczeń, 
szczególnie w okresie trwającej 
epidemii COVID-19, jest prio-
rytetowym zadaniem Narodowe-
go Funduszu Zdrowia, dlatego 
liczymy na podpisanie aneksów 
w najbliższych dniach, aby obie 
strony mogły skoncentrować się 
na realizacji zadań związanych 
z opieką nad pacjentami. W tro-

sce o bezpieczeństwo pacjentów 
i zapewnienie im dostępu do 
Podstawowej Opieki Zdrowot-
nej w warunkach epidemii CO-
VID-19, liczymy że propozycja 
przedłużenia umów o pół roku 
spotka się ze zrozumieniem 
świadczeniodawców – podkreśla 
Maciej Bogdan Olesiński dyrek-
tor Podlaskiego NFZ.

W województwie podlaskim 
aneksowanie dotyczy 171 umów. 
119 umów z świadczeniodawca-
mi Podstawowej Opieki Zdro-
wotnej zawartych jest na czas 
nieokreślony.

„Podnosimy kompetencje opiekunów 
osób niepełnosprawnych – kurs dla 
mieszkańców Łomży” - pod taką na-
zwą Fundacja „Pomóż Im” zrealizuje 
w listopadzie br. szkolenie, w którym 
mogą wziąć udział osoby zamieszka-
łe na terenie miasta Łomża. Dzięki 
współfinansowaniu zadania przez 
Miasto Łomża w ramach konkursu 
w zakresie Ochrony Zdrowia na 2020 
rok udział w kursie jest bezpłatny. 

32-godzinny kurs zostanie 
poprowadzony w formie ON-
LINE i dedykowany jest miesz-
kańcom Łomży. Organizator 
kieruje go do osób, które na co 
dzień opiekują się osobami nie-
pełnosprawnymi – dorosłymi 
lub dziećmi – w szczególności 
obłożnie chorymi lub osób pla-
nujących w najbliższym czasie 
podjąć się tego zadania. Kurs 
nie daje kwalifikacji do wykony-
wania zawodu opiekuna czy asy-
stenta osoby niepełnosprawnej. 

Jego celem jest ułatwienie człon-
kom rodzin, w których znajduje 
się osoba chora, sprawowania co-
dziennej opieki nad nią.

- Nasza organizacja od 11 lat 
prowadzi hospicjum dla dzieci 
w formie domowej – informuje 
Ewa Sadowska, Wiceprezes Fun-
dacji „Pomóż Im”. – Mamy wy-
kwalifikowany i doświadczony 
personel medyczny, pracowników 
socjalnych, dietetyka i psycholo-
gów, którzy zechcą podzielić się 
z uczestnikami kursu swoją wie-
dzą i doświadczeniem – dodaje. 
-Chcemy nie tylko przekazać kur-
santom teorię, ale też pokazać, jak 
w praktyce zajmować się osobą 
niepełnosprawną – dorosłym czy 
dzieckiem, jak ją pielęgnować, jak 
wykonywać proste zabiegi, czy po-
dawać leki. Służyć będą temu m.in. 
filmy instruktażowe, czy prezenta-
cje pielęgniarek i fizjoterapeutów – 
podsumowuje Ewa Sadowska. 

Uczestnicy kursu poznają 
problemy medyczne i etyczne 
na jakie napotykają opiekuno-
wie osób niepełnosprawnych, 
przysługujące im uprawnienia 
i źródła wsparcia w zaopatrzeniu 
w niezbędny sprzęt medyczny 
i rehabilitacyjny. Poznają psy-
chologiczne aspekty funkcjono-
wania osoby niepełnosprawnej, 
zasady pielęgnacji (m.in. pro-
filaktyka przeciwodleżynowa, 
codzienne zabiegi higieniczne, 
postępowanie z sondą, gastro-
stomią, inne) i zabiegi uspraw-
niające. Jeden z paneli kursu 
dotyczyć będzie również zasad 
i sposobów żywienia osoby nie-
pełnosprawnej. Kurs zostanie 
zrealizowany w ciągu 6 dni szko-
leniowych, w terminie 16-27 li-
stopada br. Liczba uczestników 
jest ograniczona. Program kursu 
i informacje o zgłoszeniach na 
www.pomozim.org.pl.

Podlaski NFZ już rozpoczął procedurę przedłużania umów z lekarzami rodzinnymi

Łomżyniaku! Opiekujesz się osobą niepełnosprawną?  
Skorzystaj z bezpłatnego kursu 

Tymczasowy szpital w hali sportowej 
Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
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Tomasz Frankowski, były napastnik 
piłkarskiej reprezentacji Polski, 
a obecnie Poseł do Parlamentu 
Europejskiego z ramienia Grupy 
Europejskiej Partii Ludowej (EPL) jest 
bardzo aktywny i pracuje na rzecz 
Ziemi Łomżyńskiej w Brukseli. Nie 
zapomina przy tym o mieszkańcach, 
których reprezentuje. Od początku 
kadencji odbywa liczne podróże po 
regionie i spotkania z mieszkańcami, 
wspiera ciekawe inicjatywy, młode 
talenty oraz pomaga w aukcjach 
charytatywnych.    

Europoseł Tomasz Frankow-
ski w czasie pandemii przemie-
rza region z dostawą odzieży 
ochronnej i innych niezbędnych 
artykułów dla Domów Pomo-
cy Społecznej, szpitali, placówek 
opiekuńczych i Domów Opieki 
Społecznej. Przez ten czas prze-
kazał potrzebującym tysiące rę-
kawiczek ochronnych, maseczek, 
płynów dezynfekujących, przy-
łbic i fartuchów.

Dla Tomasza Frankowskiego 
bardzo ważna jest dobra współ-
praca z samorządowcami. Eu-
roposeł regularnie spotyka się 
z prezydentem Łomży Mariu-
szem Chrzanowskim oraz radny-
mi, aby rozmawiać o wizji rozwo-
ju Łomży i Ziemi Łomżyńskiej.

Aby lepiej poznać proble-
my mieszkańców, eurodepu-
towany pełni cykliczne dyżury 
w swoim regionalnym biurze 
w Łomży przy ulicy Długiej 6. 
Spotyka się nie tylko z dorosły-
mi, ale także z dziećmi i mło-
dzieżą. Systematycznie wspiera 
upominkami i dobrą radą sto-
warzyszenia i akademie spor-
towe, podopiecznych Domów 
Dziecka i Świetlic Socjotera-
peutycznych.

Jak na byłego piłkarza przy-
stało, europoseł pełni misję pro-
pagowania sportu i zdrowego 
trybu życia, m. in. o tym rozma-
wiał podczas spotkania z ucznia-
mi Liceum Mistrzostwa Sporto-
wego w Łomży.

Praca w regionie, to także po-
moc w organizacji wydarzeń kul-
turalnych i sportowych, organi-
zowanych przez osoby z naszego 
województwa, takich jak zawody 
„I Swim I Run” w Rajgrodzie, czy 

turniej taneczny „Wirująca Stre-
fa” w Łomży. To ważne, bo dzięki 
temu możliwy jest nie tylko oso-
bisty rozwój, ale także promocja 
regionu w Polsce i za granicą.

Tomasz Frankowski nie jest 
także obojętny na problemy lo-
kalnych placówek kultury. O ich 
finansowaniu rozmawiał z dyrek-
torem Filharmonii Kameralnej 
im. W Lutosławskiego w Łomży. 
Pogratulował filharmonikom na-
grody Fryderyka oraz nominacji 

Najaktywniejszy europoseł  
Ziemi Łomżyńskiej Tomasz Frankowski 

wspiera sektor kultury i sportu dotknięty 
pandemią i pomaga potrzebującym w regionie

Projekty pilotażowe zatwierdzone w Parlamencie Europejskim, autorstwa 
Tomasza Frankowskiego

Otwarcie dworca i centrum przesiadkowo-komunikacyjnego w Łomży, dofinansowanego z budżetu Unii Europejskiej

Przekazanie w ramach akcji platforma pomocy środków ochrony osobistej dla 
Domu Pomocy Społecznej w Łomży

Biuro poselskie w Brukseli. Tomasz Frankowski zawiesza herb kolejnej 
miejscowości, którą odwiedził z wizytą jako europoseł

Cykliczne spotkania europosła 
z mieszkańcami w biurze 
poselskim w Łomży. Na zdjęciu 
z Panem Stanisławem Kaseją - 
wiceprzewodniczącym Łomżyńskiej 
Rady Seniorów
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w międzynarodowym konkursie 
Classical Music Awards. 

- Jako członek Komisji Kultu-
ry i Edukacji w Parlamencie Eu-
ropejskim cieszę się, że łomżyń-
ska filharmonia się rozwija i jest 
doceniana na całym świecie – 
mówi z uznaniem europoseł.

Mimo, że eurodeputowany 
często spotyka się z mieszkańca-
mi północno-wschodniej Polski, 
to główna część jego merytorycz-
nej pracy ma miejsce w Parla-
mencie Europejskim. W połowie 
października Komisja Budżetowa 
PE przegłosowała i zatwierdzi-
ła budżet na projekty pilotażowe 
na 2021 rok. Tomasz Frankow-
ski wywalczył w tym budżecie 7,5 
mln Euro na 4 projekty pilotażo-
we jego autorstwa, które dotyczą:

• sport jako narzędzie integra-
cji społecznej,

• amatorskie programy spor-
towe i innowacja infrastruktury,

• wsparcie dla sektora gier 
komputerowych,

• wsparcie sektora audiowizu-
alnego.

Jak podkreślił europoseł, „jest 
to ponad połowa całkowitego bu-
dżetu na projekty w Komisji Edu-
kacji i Kultury, w której działam 
w PE. Mam nadzieję, że miesz-
kańcy naszego regionu będą rów-
nież beneficjentami tych fundu-
szy.”

Tomasz Frankowski był rów-
nież negocjatorem z ramienia 
Grupy EPL w rezolucji dotyczą-
cej pomocy dla sektora kultury 
i kreatywnego. Wezwał do prze-
kazania na ten cel 12 mld Euro. 

- Europejski sektor kultu-
ry i twórczości jest na krawędzi 
przetrwania, dlatego apelujemy 
o znaczną pomoc finansową na 
jego odbudowę. Wsparcie dla 
prawie 8 milionów artystów 
i pracowników, którzy z dnia 
na dzień stracili dochody i za-
bezpieczenia społeczne to nasz 
obowiązek - podkreśla Tomasz 
Frankowski.

Kolejna komisja w któ-
rej działa Tomasz Frankowski 
– Transportu i Turystyki, gło-
sowała nad opinią w sprawie 
europejskiej strategii dla ma-
łych i średnich przedsiębiorstw 
(MŚP), czyli ogólnoeuropejskim 
systemie, zrzeszającym aż 25 mi-
lionów firm, zatrudniających 100 
milionów osób. 

- Udało nam się uwzględ-
nić ważne dla MŚP postulaty ta-
kie jak ograniczenie biurokracji 
o 30%, lepszy dostęp do przetar-
gów publicznych czy wzięcie pod 
uwagę zdania i potrzeb małych 
firm przy pracach nad nową le-
gislacją UE. Cieszę się, bo więk-
szość moich poprawek zostało 
uwzględnionych, a opinia prze-

szła jednogłośnie!  – dodaje pod-
laski europoseł.

Tomasz Frankowski wykorzy-
stuje swoje ogromne piłkarskie  
doświadczenie i jest przewodni-
czącym Grupy Sport, która dzia-
ła w Parlamencie Europejskim 
ponad podziałami politycznymi.

Warto dodać, że europoseł 
stara się uzyskać pieniądze dla 
flagowego programu UE-Era-
smus Plus na lata 2021-27. Głów-
nym celem jest potrojenie budże-
tu z 15 na 45 mld euro, by więcej 
osób mogło skorzystać z pobytu 
i studiów za granicą, w tym rów-
nież polscy studenci, doktoranci 
czy nauczyciele.

Co więcej, Tomasz Frankow-
ski jest też zaangażowany w pra-
ce Komisji Kultury i Edukacji 
do Aktu o Usługach Cyfrowych 
(Digital Services Act) dotyczą-
cego regulacji rynku cyfrowego, 
w tym gigantów internetowych, 
które koordynuje z ramienia gru-
py EPL.

Europoseł z naszego regionu, 
tak jak obiecywał podczas kam-
panii wyborczej walczył o wpro-
wadzenie ułatwień wizowych 
i readmisji z Białorusią, które 
Komisja Europejska w tym roku 
podpisała w porozumieniu z na-
szymi wschodnimi sąsiadami.

- Cieszę się z tej decyzji. To 
przełomowy krok na drodze 
do przybliżenia naszych społe-
czeństw i stworzenia wzajemne-
go zaufania. Szczególnie w tych 
trudnych czasach epidemiolo-
gicznych i sytuacji politycznej 
na Białorusi. Unia nie może być 
biernym obserwatorem kryzy-
su w tym kraju. Musi solidnie 
wspierać społeczeństwo obywa-
telskie u naszych sióstr i braci za 
wschodniej granicy – przyznaje 
Tomasz Frankowski.

Upłynął już ponad rok od 
kiedy europoseł rozpoczął pra-
cę w Parlamencie Europejskim. 
Założył ambitny plan odwiedze-
nia co najmniej raz każdego po-
wiatu w województwie podla-
skim i warmińsko-mazurskim. 
Udaje się go realizować, mimo 
obostrzeń związanych z pande-
mią. Jak mówi Tomasz Frankow-
ski: „Praca Posła do Parlamen-
tu Europejskiego to nie tylko 
Strasburg i Bruksela. To także, 
a nawet przede wszystkim pra-
ca w regionie z ludźmi i wsłuchi-
wanie się w ich potrzeby. Staram 
się być jak najbliżej spraw waż-
nych dla naszego regionu. Jeże-
li potrzebują Państwo wsparcia, 
bądź mają Państwo pomysł, ini-
cjatywę, które warto wesprzeć, 
gorąco zachęcam do kontaktu, 
poprzez media społecznościo-
we, bądź też moje biura posel-
skie – dane w zakładce „kontakt” 
na mojej stronie internetowej  
www.tomaszfrankowski.pl ”.

U. L.-P., M. O.

Spotkanie Posła do Parlamentu Europejskiego Tomasza Frankowskiego 
z Prezydentem Łomży - Mariuszem Chrzanowskim

Środki ochrony osobistej przekazywane placówkom w regionie, potrzebującym 
pomocy w ramach akcji „platforma pomocy”

Wizyta europosła z upominkami sportowymi dla uczniów Liceum Mistrzostwa 
Sportowego w Łomży

Wizyta poselska w Filharmonii 
Kameralnej im. W. Lutosławskiego 
w Łomży

Tomasz Frankowski wspiera lokalne wydarzenia, zawody ISwim IRun 
w Rajgrodzie
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Uczniowie  klas pierwszych Szkoły 
Podstawowej nr 2 im. Władysława 
Broniewskiego w Łomży oficjalnie 
zostali przyjęci do grona społecz-
ności uczniowskiej. Ze względu na 
obostrzenia związane z panującą 
pandemią koronawirusa, każda klasa 
zorganizowała uroczystość ślubowa-
nia w swojej klasopracowni.

Pierwszoklasiści ślubowa-
li kochać Ojczyznę, być pilny-
mi uczniami, dobrymi kolegami, 
swym zachowaniem i nauką spra-
wiać radość rodzicom i nauczy-
cielom,a także być godnymi mia-
na ucznia Szkoły Podstawowej nr 
2 im. Władysława Broniewskiego 
w Łomży.

Następnie,  pod czujnym 
okiem wychowawców: Pani Ja-
dwigi Sosnowskiej, Pani Teresy 
Białobrzeskiej oraz Pani Anny 
Gorzemby  i  Pani Sylwi Malesy 
uczniowie zaprezentowali pro-
gramy artystyczne. Wiersze i pio-
senki wykonywane przez dzieci 

tematycznie związane były z obo-
wiązkami ucznia, bezpieczną za-
bawą, radością uczenia się i po-
znawania świata.

Dzielnych pierwszoklasistów 
w tym roku nie mogli oglądać 

i wspierać ich rodzice. Ale nie 
poddali się i o godzinie 9.00, kie-
dy rozpoczynała się uroczystość 
ślubowania w klasie Ia, kilkuoso-
bowa grupa rodziców z tej klasy, 
stanęła na chodniku przed szko-

łą, by po skończonej uroczystości 
gromkimi oklaskami wesprzeć 
swoje pociechy i pokazać im, jak 
bardzo ich kochają i mimo tej sy-
tuacji są blisko nich.

Po częściach artystycznych 
Pani dyrektor Jolanta Kowalewska 
pasowała każdego pierwszoklasi-
stę na ucznia, gratulując im i ży-
cząc samych sukcesów w szkole. 
Następnie każdy uczeń otrzymał 
z rąk Pani dyrektor Jolanty Ko-
walewskiej i Pani wicedyrektor 

Bożeny Danowskiej pamiątkowe 
dyplomy, legitymację szkolną, za-
kupione przez rodziców niespo-
dzianki oraz wyprawki czytelni-
cze przygotowane przez Instytut 
Książki w ramach kampanii „Mała 
książka – wielki człowiek”.

Po części oficjalnej na dzielne 
pierwszaki czekał poczęstunek 
przygotowany przez rodziców. 
Ten uroczysty dzień na długo za-
padnie w ich pamięci. Na pewno 
będą go mile wspominać. JS@JS

Miejska Biblioteka Publiczna w Łom-
ży zrealizowała kolejny projekt edu-
kacyjny. Tym razem był to „Łomżyński 
Bastion 1920”, dofinansowany z Pro-
gramu Wieloletniego NIEPODLEGŁA 
na lata 2017-2022 w ramach Progra-
mu Dotacyjnego „Koalicje dla Nie-
podległej”. W projekcie uczestniczyło 
około 60 uczniów klas V-tych Szkoły 
Podstawowej nr 5 im. Stanisława Sta-
szica w Łomży. 

Nadrzędnym założeniem pro-
jektu było upowszechnienie wie-
dzy o wydarzeniach 1920 roku 
na terenie Ziemi Łomżyńskiej 
dotyczących bohaterskiej obrony 
Łomży przed Bitwą Warszawską. 
Miejska Biblioteka Publiczna, 
aby przybliżyć młodzieży wyda-
rzenia z tamtych lat,  zaprosiła do 
współpracy: Muzeum Północno-
-Mazowieckie w Łomży, Archi-
wum Państwowe w Białymstoku 
Oddział w Łomży, Stowarzysze-
nie „Klub Fort” w Piątnicy oraz 
Łomżyńskie Towarzystwo im. 
Wagów w Łomży. 

Podczas pierwszej wyciecz-
ki edukacyjnej uczniowie wraz 
z przewodnikiem- historykiem 
Michałem Kaczyńskim, zwiedzi-
li Fort I i III. Młodzież naocznie 
mogła się przekonać jak wygląda-
ły umocnienia i fortyfikacje, któ-
re zatrzymały wojska bolszewic-
kie na tyle długo, że  główne siły 
polskie zyskały czas konieczny na 
dokonanie zwycięskiej kontro-
fensywy w 1920 roku. Przewod-

nik barwnie i ciekawie opowiadał 
o tamtych czasach, roli i funkcji, 
jaką pełniły piątnickie forty. Hi-
storię eksponatów zgromadzo-
nych w Muzeum „Klub Fort” 
przedstawił Paweł Zalewski, pa-
sjonat lokalnej historii. Młodzież 
mogła zobaczyć: pociski armat-
nie, amunicję, ciężki sprzęt bo-
jowy czy dokumenty życia co-
dziennego będące pamiątką 
tamtych czasów. Spotkanie za-
kończyły konkursy oraz gry i za-
bawy na świeżym powietrzu.

Drugie spotkanie odbyło się 

w Domku Pastora (obecnie Cen-
trum Aktywności Turystycznej 
i Kulturalnej) – miejscu związa-
nym z pobytem Marszałka Józe-
fa Piłsudskiego w Łomży, gdzie p. 
Michał Kaczyński podczas multi-
medialnej prezentacji opowiadał 
o Łomży uwiecznionej na starej 
fotografii. Tego dnia uczniowie 
obejrzeli także cenne i unikatowe 
zbiory Towarzystwa Naukowego 
Im. Wagów oraz wystawę w Gale-
rii Sztuki Współczesnej. 

Podczas kolejnego spotkania 
w ramach projektu „Łomżyński 

Bastion 1920” młodzież z SP 5 
udała się do Muzeum Północ-
no-Mazowieckiego, na wystawę 
z okazji 100. Rocznicy Bitwy 
Warszawskiej – „Łomża 1920”, 
obrazującą działania militarne 
na naszych terenach oraz ów-
czesne realia.  Historyk  Adam 
Sokołowski zaprosił uczestni-
ków projektu na spacer szlakiem 
łomżyńskich zabytków i przy-
bliżył ciekawostki dotyczące 
łomżyńskiej starówki i funkcjo-
nowania Łomży w okresie mię-
dzywojennym. 

W ramach ostatniego spo-
tkania młodzież wybrała się na 
zabytkowy łomżyński cmentarz 
przy ul. Kopernika, na którym 
spoczywają prochy bohaterów 
wydarzeń z 1920 r. , m.in.: Le-
ona Kaliwody – komendanta 
X Okręgu  Polskiej Organizacji 
Wojskowej z 1918 r. czy Jerze-
go Sawy-Sawickiego – dowód-
cy 33. Pułku Piechoty w cza-
sie wojny polsko-bolszewickiej 
oraz innych biorących udział 
w wydarzeniach tamtych lat. 
Uczniowie porządkowali groby, 
zapalili znicze i złożyli kwiaty na 
pomnikach łomżyńskich obroń-
ców wolności. 

Projekt zwieńczył konkurs hi-
storyczno-plastyczny „Mój Ba-
stion”, w którym wzięli udział 
uczestnicy inicjatywy. Komisja 
konkursowa w składzie: Natalia 
Tułowiecka, Michał Kaczyński 
i Adam Sokołowski, spośród 28 
prac wybrała najciekawsze.

I miejsce zajął Bartosz Len-
czewski, II miejsce Maria Fili-
piuk, III – Dominik Szczęsny, 
a wyróżnienia otrzymali: Ad-
rian Szczubełek, Oliwia Grądz-
ka  i Iwo Chrostowski. Z powodu 
obostrzeń sanitarnych związa-
nych z pandemią SARS-CoV-2 
nie mogła odbyć się zaplanowana 
pokonkursowa uroczystość. Na-
grodzone prace można zobaczyć 
w „Sali na Poddaszu” w siedzibie 
MBP, przy ul. Długiej 13.

Pierwszaki ślubowały,  
a rodzice na chodniku 

Projekt  „Łomżyński Bastion 1920” zakończony
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Rozrywka wyśmienita! Energetyczny 
musical, naładowujący widza ogromną 
dawką pozytywnej wibracji! Wszędzie 
piękni ludzie, wszędzie piękne krajobrazy, 
wszędzie jest miło, kolorowo, wesoło i me-
lodyjnie!

Grecka wyspa Kalokairi. Donna (Me-
ryl Streep) w latach swej szalonej młodo-
ści była niezłym ziółkiem. Przed laty ona 
oraz jej przyjaciółki, Rosie ( Julie Waters) 
i Tanya (Christine Baranski) tworzyły ze-
spół „Donna i Dynamitki”. To były szalone 
lata. Teraz jednak się ustatkowała, prowa-
dzi hotelik na greckiej wyspie i samotnie 
wychowuje córkę Sophie (Amanda Sey-
fried). Ta nigdy nie poznała ojca, a mama 
nigdy nie była skora do zwierzeń w tej 
sprawie. 

W ręce dziewczyny przypadkiem tra-
fia pamiętnik Donny i po jego lekturze 
typuje trzech kandydatów, z których każ-
dy mógłby być jej wymarzonym, wytę-
sknionym tatusiem. I w tajemnicy przed 
mamą zaprasza nowojorskiego architekta 
Sama Carmichaela, londyńskiego bankie-
ra Harry'ego Brighta oraz podróżnika i pi-
sarza Billa Andersona na swój planowany 
wkrótce ślub z ukochanym Skayem (Do-
minic Cooper). Wyspę odwiedzają dawno 
niewidziani gości: dwie niezawodne przy-
jaciółki - Rosie i Tanya. Ku kompletnemu 
zaskoczeniu mamy i córki, która nie liczyła 
na odzew, panowie (Pierce Brosnan, Stel-
lan Skarsgard i Colin Firth) także w kom-
plecie pojawiają się na uroczystości. 

Fenomen szwedzkiego zespołu ABBA, 
który w drugiej połowie lat 70. zdomino-
wał muzykę pop, tak naprawdę nigdy nie 
został wytłumaczony - pisze Piotr Radecki 
w telemagazynie.pl. Przy ich przebojach do 
dziś można bawić się w dyskotekach, a drag 

queen (śpiewający mężczyźni występujący 
w kobiecych fatałaszkach) na całym świe-
cie najchętniej wykorzystują właśnie utwo-
ry szwedzkiego zespołu. Musical „Mamma 
mia!”, który miał premierę 6 kwietnia 1999 
roku w Londynie, pobił rekordy popular-
ności na scenach całego świata. Obejrzało 
go 30 milionów widzów w 170 miastach 
świata i ośmiu różnych językach. Nie dziwi 
więc, że zainteresowali się nim hollywo-
odzcy spece. Jednak nikt nie spodziewał 
się, że film odniesie aż taki sukces. 

 Niekwestionowaną królową filmu 
jest Meryl Streep. Aktorka kolejny raz po-
twierdza, iż jest jedną z najwybitniejszych 
i co najważniejsze – najwszechstronniej-
szych obecnie aktorek. Jej partie śpiewane 
prezentują zaskakująco wysoki poziom, 
a sama postać szalenie sympatyczna 
i prawdziwa. 

„Mamma Mia!” posiada wszystko, co 
winien posiadać udany musical – chwy-
tliwe piosenki, sympatycznych boha-
terów oraz dawkę pozytywnej energii, 
która udzieli się nawet największemu 
smutasowi.

Pewnie nie wiesz...
Film zarobił w kinach na świecie 610 

milionów dolarów, kosztował 52 miliony.
Benny Andersson, założyciel zespołu 

ABBA, nazwał Meryl Streep „a miracle” 
(cud) po tym, jak udało jej się już za pierw-
szym razem poprawnie nagrać piosenkę 
„The Winner Takes It All”.

Wszyscy aktorzy sami śpiewają, bez 
żadnej pomocy profesjonalnych piosenka-
rzy.

Nagrania nowych wersji piosenek zespo-
łu w wykonaniu obsady filmu zostały zreali-
zowane w kwietniu i maju 2007 roku w nale-
żącym do Anderssona studiu nagraniowym 

w Sztokholmie. Aktorom akompaniowali ci 
sami muzycy sesyjni, którzy niegdyś praco-
wali przy płytach grupy ABBA, zaś na forte-
pianie grał sam Andersson.

 „Pierce Brosnan, brzmi jak szczeka-
nie psa” - ocenił śpiew Jamesa Bonda jeden 
z krytyków.

Michelle Pfeiffer i Olivia Newton-John 
były brane pod uwagę przy obsadzaniu 
roli Donny. Kim Basinger ubiegała się o tę 
rolę.

Stellan Skarsgard sam postanowił, że 
w scenie gotowania na łodzi będzie miał na 
sobie fartuch, jednak nikt nie wiedział, że 
będzie pod nim goły. Podczas kręcenia tego 
ujęcia, kamerzysta podskoczył z krzykiem, 
a reżyserka, Phyllida Lloyd skręcała się ze 
śmiechu.

Pierce Brosnan nie miał pojęcia, o czym 
będzie film, kiedy podpisał umowę. Produ-
cenci powiedzieli mu, że film będzie kręcony 
w Grecji, a główną rolę zagra Meryl Streep. 
Brosnan powiedział, że bierze wszystko, co 
wiąże się ze Streep, bo to „wspaniała blon-
dynka, która strasznie mi się podobała 
w szkole teatralnej”.

ABBA, zespół w składzie: Agnetha 
Fältskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson, 
Anni-Frid Lyngstad, założony w 1972 roku 
w Szwecji, grał i śpiewał pop, pop-rock, eu-
ro-pop, disco, do 1982 roku. Nazwa zespołu 
jest akronimem utworzonym z pierwszych 
liter imion wokalistów

Sprzedał ponad 300 milionów płyt na 
całym świecie. W 1974 roku zwyciężyli w 19. 
Konkursie Piosenki Eurowizji z przebojem 
„Waterloo”, zapewniając Szwecji pierwsze 
zwycięstwo w historii konkursu. W 1982 
ogłosili zakończenie współpracy. 7 maja 
2013 w Sztokholmie otwarto muzeum po-
święcone zespołowi.

Mamma Mia!
TVN7 niedziela 17.40

HALO TV NA WEEKEND 6–8.11

Będzie, będzie 
zabawa!

Ponad dwie godziny wzruszeń i niesamowitych wrażeń 
w towarzystwie największych gwiazd kina.

Akcja filmu rozgrywa się w Grecji, jest oparta na szwedzkiej 
muzyce, ma tytuł w języku włoskim, grają, po angielsku, 

amerykańscy aktorzy.

Mamma 
Mia!
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Amerykański gangster
TVN piątek 22.25

Dramat kryminalny. Nowy Jork, Harlem, lata 70.  

XX wieku. Gangster Frank Lucas (Denzel Washington) 

przejmuje kontrolę nad handlem narkotykami. Policja 

przymyka oko na jego poczynania do momentu 

pojawienia się detektywa Richiego Robertsa (Russell 

Crowe).

Dom Glassów
TV Puls 2 sobota 22. 25

Thriller. Po śmierci rodziców Ruby i jej bratem Rhettem 

zajmują się państwo Glassowie. Rozpieszczają osierocone 

rodzeństwo wszelakimi zabawkami i gadżetami. Wkrótce 

jednak Ruby zaczyna podejrzewać, że to tylko pozory. 

Francuski numer
TVN7 sobota 22.35

Polska komedia kryminalna.  Niefrasobliwa Magda 

kupuje używany i już nieco zniszczony samochód, aby 

wyruszyć w podróż do Paryża. Dołącza do niej czterech 

mężczyzn, którzy postanawiają właśnie tak zaoszczędzić 

pieniądze, a przy okazji również dotrzeć do stolicy Francji. 

Okazuje się, że wóz jest kradziony.

Agent XXL 2
TV4 niedziela 16.55

Komedia sensacyjna. Agent Malcolm Turner zatrudnia się 

w przebraniu mamuśki jako gosposia w rodzinie Toma 

Fullera, którego posądza o zaprojektowanie groźnego 

wirusa komputerowego. Jako niania ma ręce pełne roboty 

musi sprzątać, gotować i dbać o dzieci Fullerów.

Czas zemsty
TV4 niedziela 20.00

Sensacyjny. Robert Burns (Steven Seagal) prowadzi prace 

wykopaliskowe w Chinach i przypadkowo wplątuje się 

w aferę narkotykową. Zostaje niesłusznie oskarżony 

i skazany. Po wyjściu z więzienia szuka zemsty.

Jutro będziemy szczęśliwi

To twoja 
córka!

Piękna opowieść o sile miłości. Bohaterem filmu 
jest kawaler, który musi nauczyć się odpowiedzial-
ności, gdy w jego życiu pojawia się… córka. 

Samuel (Omar Sy) prowadzi beztroskie, 
kawalerskie życie w słonecznej, połu-
dniowej Francji. Pracuje w wypoży-
czalni jachtów, a także zajmuje się 
organizacją rozmaitych imprez na 
plaży. W wolnym czasie wdaje się 
w romanse z turystkami. 

Jego życie wywraca się jednak do góry nogami, 
gdy niespodziewanie w mieście pojawia się jedna 
z jego byłych partnerek. Kobieta zostawia mu „nie-
spodziankę” - małą dziewczynkę, której rzekomo 
jest ojcem. Od tej chwili Samuel staje się pełnoeta-
towym samotnym tatą maleńkiej Glorii. O dzie-
ciach nie ma pojęcia, lecz uczucie do dziewczynki 
dodaje mu sił. Mężczyzna początkowo jest prze-
rażony i wydaje mu się, że nie podoła opiece nad 
niemowlakiem. Z czasem okazuje się, że potrafi być 
wspaniałym ojcem, a między nim i malutką Glorią 
rodzi się niezwykła więź. Jego na nowo poukładany 
świat kolejny raz staje na głowie, gdy po 8 latach 
powraca matka dziewczynki…

Gwiazdą filmu jest Omar Sy, 
znany ze świetnej roli w „Niety-

kalnych”, ale na dobrą sprawę 
urodzony w 1978 roku aktor nie 
ma tu wielkiego pola do popisu. 
Całość ogląda się dość dobrze, 

a między Omarem Sy, a Glo-
rią Colston jest fajna chemia.

wybierz  
coś  

dla siebie

Miasto aniołów

Zakochany 
„posłaniec”

W Los Angeles życie toczy się swoim rytmem. 
Mieszkańcy miasta nie widzą, że obok nich, na 
każdym kroku towarzyszą im anioły w czarnych 
płaszczach, by w razie potrzeby służyć im pomocą 
i wsparciem. Pewnego dnia takiego wsparcia potrze-
buje Maggie Rice (Meg Ryan), która traci pacjenta 
na stole operacyjnym. Pani chirurg jest załamana. 
Obwinia się o śmierć mężczyzny i nie jest w stanie 
normalnie pracować.

Wtedy pojawia się Seth (Nicolas Cage), który 
urzeczony walką Maggie o chorego pacjenta posta-
nawia jej pomóc i zaczyna jej towarzyszyć na każ-
dym kroku. Po pewnym czasie anioł zakochuje się 
w kobiecie i postanawia się pokazać. Rice traktuje 
nowego znajomego jak przyjaciela, jednak z biegiem 
czasu ich znajomość przybiera wyższy stopień wta-
jemniczenia a Seth zaczyna rozważać zrzeczenie się 
nieśmiertelności, by żyć jak śmiertelnik u boku uko-
chanej.

Pewnie nie wiesz...
Film zarobił w kinach na świecie prawie 200 milio-

nów dolarów, kosztował 55 milionów.
W scenie gdy Seth skacze z rusztowania na budo-

wie, w tle słychać modlitwę „Zdrowaś Maryjo...” w języ-
ku polskim. Jest to fragment utworu „Angelus” skompo-
nowanego przez Wojciecha Kilara.

Scena między Dennisem Franzem, a Nicolasem 
Cage siedzącymi na rusztowaniu wysoko nad miastem, 
była kręcona naprawdę w tym miejscu, mimo że obaj 
aktorzy cierpieli na lęk wysokości.

Gdy pokazywane są ujęcia aniołów widzimy, że 
prawie nie mrugają. Nicolas Cage ćwiczył i był w stanie 
wytrzymać kilka minut bez mrugania przez czas krę-
cenia sceny.

Kiedy Maggie pyta Setha, czym się zajmuje, ten 
odpowiada, że jest posłańcem. W języku greckim słowo 
oznaczające posłańca to „angelos” i od niego pochodzi 
słowo anioł.

Miasto aniołów
Stopklatka

 sobota 20.00, niedziela 15.50

Jutro będziemy szczęśliwi
TV Puls niedziela 17.45
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Amerykański gangster
TVN piątek 22.25

Dramat kryminalny. Nowy Jork, Harlem, lata 70.  

XX wieku. Gangster Frank Lucas (Denzel Washington) 

przejmuje kontrolę nad handlem narkotykami. Policja 

przymyka oko na jego poczynania do momentu 

pojawienia się detektywa Richiego Robertsa (Russell 

Crowe).

Dom Glassów
TV Puls 2 sobota 22. 25

Thriller. Po śmierci rodziców Ruby i jej bratem Rhettem 

zajmują się państwo Glassowie. Rozpieszczają osierocone 

rodzeństwo wszelakimi zabawkami i gadżetami. Wkrótce 

jednak Ruby zaczyna podejrzewać, że to tylko pozory. 

Francuski numer
TVN7 sobota 22.35

Polska komedia kryminalna.  Niefrasobliwa Magda 

kupuje używany i już nieco zniszczony samochód, aby 

wyruszyć w podróż do Paryża. Dołącza do niej czterech 

mężczyzn, którzy postanawiają właśnie tak zaoszczędzić 

pieniądze, a przy okazji również dotrzeć do stolicy Francji. 

Okazuje się, że wóz jest kradziony.

Agent XXL 2
TV4 niedziela 16.55

Komedia sensacyjna. Agent Malcolm Turner zatrudnia się 

w przebraniu mamuśki jako gosposia w rodzinie Toma 

Fullera, którego posądza o zaprojektowanie groźnego 

wirusa komputerowego. Jako niania ma ręce pełne roboty 

musi sprzątać, gotować i dbać o dzieci Fullerów.

Czas zemsty
TV4 niedziela 20.00

Sensacyjny. Robert Burns (Steven Seagal) prowadzi prace 

wykopaliskowe w Chinach i przypadkowo wplątuje się 

w aferę narkotykową. Zostaje niesłusznie oskarżony 

i skazany. Po wyjściu z więzienia szuka zemsty.

Jutro będziemy szczęśliwi

To twoja 
córka!

Piękna opowieść o sile miłości. Bohaterem filmu 
jest kawaler, który musi nauczyć się odpowiedzial-
ności, gdy w jego życiu pojawia się… córka. 

Samuel (Omar Sy) prowadzi beztroskie, 
kawalerskie życie w słonecznej, połu-
dniowej Francji. Pracuje w wypoży-
czalni jachtów, a także zajmuje się 
organizacją rozmaitych imprez na 
plaży. W wolnym czasie wdaje się 
w romanse z turystkami. 

Jego życie wywraca się jednak do góry nogami, 
gdy niespodziewanie w mieście pojawia się jedna 
z jego byłych partnerek. Kobieta zostawia mu „nie-
spodziankę” - małą dziewczynkę, której rzekomo 
jest ojcem. Od tej chwili Samuel staje się pełnoeta-
towym samotnym tatą maleńkiej Glorii. O dzie-
ciach nie ma pojęcia, lecz uczucie do dziewczynki 
dodaje mu sił. Mężczyzna początkowo jest prze-
rażony i wydaje mu się, że nie podoła opiece nad 
niemowlakiem. Z czasem okazuje się, że potrafi być 
wspaniałym ojcem, a między nim i malutką Glorią 
rodzi się niezwykła więź. Jego na nowo poukładany 
świat kolejny raz staje na głowie, gdy po 8 latach 
powraca matka dziewczynki…

Gwiazdą filmu jest Omar Sy, 
znany ze świetnej roli w „Niety-

kalnych”, ale na dobrą sprawę 
urodzony w 1978 roku aktor nie 
ma tu wielkiego pola do popisu. 
Całość ogląda się dość dobrze, 

a między Omarem Sy, a Glo-
rią Colston jest fajna chemia.

wybierz  
coś  

dla siebie

Miasto aniołów

Zakochany 
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każdym kroku towarzyszą im anioły w czarnych 
płaszczach, by w razie potrzeby służyć im pomocą 
i wsparciem. Pewnego dnia takiego wsparcia potrze-
buje Maggie Rice (Meg Ryan), która traci pacjenta 
na stole operacyjnym. Pani chirurg jest załamana. 
Obwinia się o śmierć mężczyzny i nie jest w stanie 
normalnie pracować.

Wtedy pojawia się Seth (Nicolas Cage), który 
urzeczony walką Maggie o chorego pacjenta posta-
nawia jej pomóc i zaczyna jej towarzyszyć na każ-
dym kroku. Po pewnym czasie anioł zakochuje się 
w kobiecie i postanawia się pokazać. Rice traktuje 
nowego znajomego jak przyjaciela, jednak z biegiem 
czasu ich znajomość przybiera wyższy stopień wta-
jemniczenia a Seth zaczyna rozważać zrzeczenie się 
nieśmiertelności, by żyć jak śmiertelnik u boku uko-
chanej.

Pewnie nie wiesz...
Film zarobił w kinach na świecie prawie 200 milio-

nów dolarów, kosztował 55 milionów.
W scenie gdy Seth skacze z rusztowania na budo-

wie, w tle słychać modlitwę „Zdrowaś Maryjo...” w języ-
ku polskim. Jest to fragment utworu „Angelus” skompo-
nowanego przez Wojciecha Kilara.

Scena między Dennisem Franzem, a Nicolasem 
Cage siedzącymi na rusztowaniu wysoko nad miastem, 
była kręcona naprawdę w tym miejscu, mimo że obaj 
aktorzy cierpieli na lęk wysokości.

Gdy pokazywane są ujęcia aniołów widzimy, że 
prawie nie mrugają. Nicolas Cage ćwiczył i był w stanie 
wytrzymać kilka minut bez mrugania przez czas krę-
cenia sceny.

Kiedy Maggie pyta Setha, czym się zajmuje, ten 
odpowiada, że jest posłańcem. W języku greckim słowo 
oznaczające posłańca to „angelos” i od niego pochodzi 
słowo anioł.

Miasto aniołów
Stopklatka

 sobota 20.00, niedziela 15.50

Jutro będziemy szczęśliwi
TV Puls niedziela 17.45

Warcraft: Początek

Przed 
wielką 
bitwą

Dwa światy, dwie rasy – jedna wojna. 
Nadchodzi wojna! Wojna, jakiej nie 

widział świat. Żaden ze światów. 

Draenor (Horda), planeta orków umiera, wkrót-
ce umrą także oni. Ich przywódca Gul’dan prowadzi 
ich jednak przez magiczny portal do krainy Azeroth 
(Przymierze), do świata ludzi. Orkowie zamierza-
ją ją skolonizować, a dotychczasowych właścicieli 
zniszczyć. Zaczynają się drobne na razie, ale krwawe 
potyczki między ludźmi i orkami. 

Tymczasem Durotan, przywódca jednego z kla-
nu orków, odkrywa jednak, że to magia Gul’dana 
zniszczyła Draenor i wcześniejsze planety-domy or-
ków. Prawdopodobnie po pewnym czasie zniszczy 
też Azeroth, zmuszając wojowników do kolonizacji 
kolejnej planety, kolejnego świata. Dlatego Durotan 
potajemnie zamierza spotkać się z ludźmi, zawrzeć 
z nimi przymierze i wspólnie pokonać Gul’dana.

Opowiedziana z brawurą historia starcia dwóch 
światów, z których każdy ma swe racje i każdy w owej 
wojnie walczy o życie i przetrwanie. Ekranizacja kul-
towej gry komputerowej „Warcraft” opowiadającej 
o wojnie pomiędzy ludźmi a orkami. 

Pewnie nie wiesz...
Film zarobił w kinach na świecie 434 miliony dola-

rów, kosztował 160 milionów.
Specjalnie na potrzeby filmu stworzono dialekt 

orków.
Duncan Jones, reżyser filmu, powiedział, że ory-

ginalny scenariusz był bardzo jednostronny: ludzie 
są dobrzy, a potwory złe. Dokonał więc poważnych 
zmian, aby obie strony mogły opowiedzieć swoją wersję 
historii.

Podczas kręcenia Duncan Jones przeżył trauma-
tyczne wydarzenia: u jego żony zdiagnozowano raka 
piersi, a jego ojciec, David Bowie (właściwie David Ro-
bert Jones – brytyjski piosenkarz, kompozytor, autor 
tekstów, producent muzyczny, aranżer, aktor) zmarł 
na raka. Jones podsumował smutno: „Mój film zaczął 
się i skończył rakiem”.

Warcraft: Początek
TVN7 sobota 20.00

Więzienie w ogniu

Jak podejść 
gangstera?

Dolph Lundgren kontra były mistrz MMA w wadze 
półciężkiej Chuck Liddell.

Film opowiada o Jacku Stonie (Matthew Reese). Męż-
czyzna celowo organizuje napad na bank – chce zostać 
złapany i trafić do więzienia z niezwykle niebezpiecznym 
rosyjskim gangsterem – Balmanem (Chuck Liddell). Jego 
zamiarem jest wyrównanie porachunków, ponieważ osła-
wiony przestępca zamordował z zimną krwią rodzinę Jac-
ka. Do tego, Balman zza krat kontroluje działania policyjne. 
Dla trzymającego w garści skorumpowanych funkcjona-
riuszy gangstera więzienie to idealna kryjówka, z której 
rządzi miastem. Za kratami stworzył prawdziwe państwo 
w państwie, na teren którego wstęp mają tylko najbardziej 
zaufani ludzie. Pewny siebie Balman nie ma pojęcia, że 
wkupujący się w jego łaski Jack ma tylko jeden cel: zemstę.

Wkrótce po dostaniu się do zakładu karnego, Jackowi 
udaje zdobyć zaufanie mafiosa i zaczyna realizować swój 
plan. W działaniach pomaga mu William (Dolph Lund-
gren). Czy mężczyźnie uda się pomścić rodzinę? Czy wyj-
dzie z tego żywy? 

To świetna propozycja dla widzów o stalowych ner-
wach, którzy lubią pełne wrażeń i mocne kino. 

Więzienie w ogniu
TV Puls sobota 21.50

Babylon A.D. 

Niebezpiecznych  
6 dni

Zrealizowana z ogromnym rozmachem, pełna akcji 
i znakomitych efektów specjalnych mroczna wizja świata 
na krawędzi upadku.

Jest niedaleka przyszłość. Przez świat przetoczyła się 
fala wyniszczających wojen. Władza jest w rękach organi-
zacji przestępczych i fanatycznych sekt religijnych. Wszyst-
ko wskazuje na to, że Apokalipsa jest bliska.

Toorop (Vin Diesel) nie zna innego życia niż wojna. 
Sztukę zabijania doprowadził do mistrzostwa. Jego świa-
tem rządzi prosta zasada: zabijasz albo giniesz. Toorop 
nie zabija w imię żadnej idei, robi to dla pieniędzy. Przyj-
mując kolejne zlecenie od niejakiego Górskiego (Gerard 
Depardieu) nie spodziewa się, że tym razem ryzykuje 
znacznie więcej. Ma 6 dni na przemycenie za granicę 
delikatnej przesyłki. Przesyłką jest Aurora, dziewczyna 
o niezwykłych zdolnościach. Aby umknąć Wielkiej Ka-
płance (Charlotte Rampling) i ocalić Aurorę, Toroop 
będzie musiał postawić na wielkie ryzyko i złamać parę 
własnych zasad...

Pewnie nie wiesz...
Studio obcięło 70 minut oryginalnej wersji filmu Mathieu 

Kassovitz'a, co skróciło czas trwania filmu do 93 minut. Sta-
ło się to wbrew jego woli. Reżyser powiedział, że wytwórnia 
Twentieth Century Fox wtrącała się w produkcję filmu, nie po-
zwalając mu nakręcić scen które były w scenariuszu lub tych, 
które chciał tam umieścić. Żadna scena nie została nakręcona 
zgodnie z koncepcją reżysera. 

Mathieu Kassovitz pracował nad scenariuszem przez 5 
lat.

Vin Diesel został obsadzony przez 20th Century Fox, 
wbrew woli Mathieu Kassovitza .

Mathieu Kassovitz opisał Vin Diesela jako „kompletnie 
idiotycznego aktora”.

Okrągły tatuaż-pieczęć widoczny na szyi Vin Diesela to 
„Brama Necronomiconu”. Necronomicon to fikcyjna mroczna 
księga wymyślona przez Howarda Phillipsa zawierająca nie-
bezpieczną, zakazaną wiedzę tajemną.

Babylon A.D.
TV4 niedziela 22.30
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Opadające liście, coraz dłuższe wie-
czory, snująca się mgła i chłód. Jesień. 
To pora roku, która nastraja człowieka 
melancholijnie, kieruje myśli ku prze-
mijaniu, odchodzeniu i umieraniu. 

Listopad jest dobrym mie-
siącem, by rozmawiać o stratach 
i rozstaniach zwłaszcza, że jego 
początek wiąże się z odwiedza-
niem cmentarzy i wspomina-
niem zmarłych. 

Śmierć jest nieuniknioną 
częścią życia. Każdy z nas musi 
oswoić ten temat, również dzie-
ci. Śmierć ukochanego zwierzaka 
– psa, kota, rybki czy chomika. 
Śmierć babci czy dziadka. Śmierć 
kolegi czy koleżanki ze szkoły 
czy przedszkola. Czasem śmierć 
mamy lub taty. 

O śmierci trudno się rozma-
wia… Większość dorosłych oba-
wia się podejmowania tego tematu 
z małymi dziećmi. I tu przycho-
dzi z pomocą literatura. Są książ-
ki, które w ciepły, piękny i bardzo 
miękki sposób mówią o najtrud-
niejszych kwestiach w życiu. 

„Pewnego dnia zdarzyło się 
coś dziwnego. Ten sam wiatr, 
który niegdyś grał liściom do tań-
ca, zaczął targać je za ogonki tak 
mocno, że wyglądały, jakby były 
naprawdę złe. Niektóre zrywał 
z gałęzi, ciskał i szarpał, a potem 
pozwalał im łagodnie opaść na 
ziemię.

Liście się zatrwożyły.
Co się dzieje? – szeptem pyta-

ły jeden drugiego.
Właśnie to, co się dzieje jesie-

nią – powiedział Daniel. – Jesień 
to czas, kiedy liście przeprowa-
dzają się do innego domu. Nie-
którzy nazywają to umieraniem.

I my wszyscy umrzemy? – za-
pytał Jaś

Tak – odrzekł Daniel. – Każ-
dy umiera. Niezależnie od tego, 

czy jest duży, czy mały, słaby 
czy silny. Doświadczamy słoń-
ca i księżyca, wiatru i deszczu. 
Uczymy się tańczyć i śmiać. Po-
tem umieramy.

Ja nie umrę – odparł Jaś zde-
cydowanie. – A ty umrzesz, Da-
niel?

Tak, kiedy nadejdzie mój czas 
– potwierdził Daniel.

Kiedy to będzie? – zapytał Jaś.
Nikt tego nie wie na pewno – 

odpowiedział Daniel.
Jaś nieustannie obserwo-

wał, jak opadały inne liście. My-
ślał wtedy:" Widać nadszedł ich 
czas". Zauważył, że niektóre liście 
opierały się, zanim wiatr je po-
rwał, a inne po prostu poddawały 
się i spokojnie opadały.

Boję się umrzeć – powiedział 
Jaś. – Nie wiem, jak jest tam, na 
dole.

Wszyscy się boimy tego, cze-
go nie znamy, Jasiu. To zupełnie 
naturalne – zapewnił Daniel. – 
A jednak nie bałeś się, kiedy wio-
sna zmieniła się w lato. Nie bałeś 
się, kiedy lato zamieniało się w je-
sień. To były naturalne zmiany. 
Czemu więc miałbyś się bać te-
raz, kiedy nadchodzi pora śmier-
ci?

Czy drzewo też umrze? – za-
pytał Jaś.

Pewnego dnia... Ale jest coś 
silniejszego od drzewa. To Życie. 
Ono jest wieczne, a my wszyscy 
jesteśmy częścią Życia.”

Powyższy fragment pocho-
dzi z książki Leo Buscaglia „Je-
sień liścia Jasia. Opowieść o ży-
ciu dla małych i dużych”. W tej 
książce liść Jaś i jego przyjacie-
le liście zmieniają się wraz z na-
stępującymi po sobie porami 
roku, aby ostatecznie ze śnie-
giem spaść spokojnie na ziemię. 
Mądra i prosta opowieść o ży-

ciu i śmierci skłania do przemy-
śleń i porusza zarówno dzieci 
jak i dorosłych.

O śmierci można opowiadać 
na wiele sposobów.

O oswajaniu śmierci za ży-
cia opowiada pięknie wydana 
książka  Wolfa Elbrucha „Gęś, 
śmierć i tulipan”. Jest to historia 
gęsi, która pewnego dnia spoty-
ka swoją śmierć i … zaprzyjaź-
nia się z nią. Temat śmierci jest 
tu przedstawiony godnie, a fi-
nał  książki jest niezwykle wzru-
szający. Z kolei „Mała książ-
ka o śmierci” Pernilli Stalfelt 
w sposób szczegółowy i z po-
czuciem humoru wyjaśnia po 
kolei jak z tą śmiercią jest. Że 
każdy żywy organizm rodzi się, 
starzeje i umiera. Że są różne ro-
dzaje śmierci. Że ludzie zastana-
wiają się co jest po śmierci. Że 
śmierć dotyczy również dzieci. 
Dzieci dowiadują się czym jest 
pogrzeb i jak możemy żegnać 
się ze zmarłymi.

Natomiast „Dokąd idziemy, 
kiedy znikamy” Isabel Minhós 
Maartins opowiada o przemi-
janiu i odchodzeniu. Wszystko 
znika. Ale gdzie trafia? Jak autor-
ka mówi – na pewno GDZIEŚ. 
Książka jest próbą odpowiedzi 
na pytanie postawione w tytu-
le książki. Trudny temat przed-
stawiony lekko i pozytywnie. 
Aż trudno uwierzyć, że słowo 
„śmierć” w tej książce nie pada 
ani razu.

Są i takie książki, które po-
ruszają tematy ważne dla dzieci 
„tu i teraz” – jak śmierć dziad-
ka czy ukochanego zwierząt-
ka. Przykładami takich książek 
mogą być „Czy umiesz gwizdać 
Joanno?” znanego szwedzkiego 
autora książek dla dzieci Ulfa 
Starka, czy „Żegnaj, panie Muf-
finie!” Ulfa Nilssona. Pierwsza 
z nich opowiada wzruszającą 
historię chłopca i przybrane-
go dziadka, ich krótkiej, pełnej 

przygód przyjaźni oraz poczucia 
straty. Druga pozwoli oswoić się 
dziecku z żałobą po ukochanym 
zwierzęciu – jest historią świnki 
morskiej, tytułowego pana Muf-
fina, który pewnego dnia czuje 
się źle, a ponieważ jest już dość 
stary wspomina swoje dobre ży-
cie, a potem umiera. W ostat-
nich dniach towarzyszy mu 
jego właściciel – chłopiec, któ-
ry bardzo kocha swoją świnkę 
i w oswajaniu się z jej śmiercią 
pomagają mu pisane do pana 
Muffina listy.

„Pan Stanisław odlatuje” Ju-
styny Bednarek i Pawła Pawla-
ka to z kolei wzruszająca, pełna 
optymizmu i spokoju opowieść 
przedstawiająca temat pożegna-
nia wnuczka z dziadkiem. Autor-
ka opisuje śmierć nietypowo, jako 
piękne wydarzenie bogate w nie-
znane na ziemi kolory i kształty. 
„Pan Stanisław odlatuje” to co 
prawda książka o śmierci dziadka, 
ale skupiająca się na życiu.

W książce ,,Wszędzie i we 
wszystkim” Pimm van Hest zaś, 
głównej bohaterce Yolandzie 
umiera mama. Dziewczyna chce 
dowiedzieć się, gdzie ona te-
raz jest, jednak każda napotka-
na osoba odpowiada na jej py-
tanie w inny sposób. Yolanda 
składa z różnych punktów wi-
dzenia swoją odpowiedź i wtedy 
wreszcie osiąga spokój. 

Jak widać jest wiele ksią-
żek dla dzieci opisujących temat 
przemijania, choroby i śmierci. 
Te przedstawione przeze mnie 
to tylko cząstka. Jeśli chcemy 
podjąć rozmowę o śmierci, ale 
nie wiemy jak się do tego za-
brać, możemy sięgnąć po litera-
turę dziecięcą. W poszukiwaniu 
odpowiednich pozycji pomoc-
ny będzie Internet. Na stronach 
poświęconych tematyce śmier-
ci w książkach dla dzieci można 
znaleźć recenzje, które ułatwią 
wybór.  

Podsumowując – czy temat 
śmierci jest trudny? Raczej nie, 
wymaga jednak odpowiednie-
go przygotowania, wyciszenia, 
łagodnego nastroju, a przede 
wszystkim przekonania, że z na-
szymi dziećmi możemy rozma-
wiać na każdy temat. To, co im 
powiemy o śmierci zależy oczy-
wiście od ich wieku i doświad-
czeń, ale też od naszych odczuć 
i przekonań. Najważniejsza jest 
jednak gotowość i otwartość na 
dziecięce pytania. 

GRAŻYNA CZAJKOWSKA
Zdjęcia: 

https://bajkochlonka.pl,  
https://www.matczynefanabeie.pl,  

https://tylkodlamam.pl,  
https://mamawformie.pl

Z dziećmi – rozmowy o śmierci
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Cztery nowe  
Kluby Seniora  

w gminie Kolno
Władze województwa podlaskiego przeznaczyły 
blisko 1,5 mln zł z funduszy europejskich na pro-
jekty w ramach Lokalnych Grup Działania. Mar-
szałkowskie środki przeznaczone zostaną m.in. 
na remont przedszkola czy nowe kluby seniora, 
które powstaną w gminie Kolno.

Cztery nowe kluby seniora wesprzeć  
mają 40 starszych mieszkańców gminy, 
w tym niesamodzielnych czy niepełno-
sprawnych. Do pracy w placówkach zaan-
gażowane zostaną cztery wykwalifikowane 
osoby, które prowadzić będą specjalistycz-
ne zajęcia. Na ten cel gmina Kolno otrzy-
mała ponad 200 tys. zł. w ramach konkur-
su organizowanego przez lokalną grupę 
działania Kraina Mlekiem Płynąca. Pro-
jekt będzie realizować Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Kolnie. 

Generalny remont przejdzie Miejskie 
Przedszkole nr 5 w Zambrowie. W wy-
niku prac budowlanych powstaną dwie 
nowe sale wychowania przedszkolne-
go, a remont sali gimnastycznej pozwo-
li zwiększyć jej wykorzystanie na cele 
przedszkolne. Ponadto, budynek zostanie 
dostosowany do potrzeb osób niepełno-
sprawnych, m. in. zostanie wyposażony 
w schodołaz. Założenia projektu są od-
powiedzią na potrzeby mieszkańców. Po-
wstanie 47 nowych miejsc wychowania 
przedszkolnego, co umożliwi wielu ro-
dzicom podjęcie aktywności zawodowej. 
Projekt został zgłoszony do konkursu or-
ganizowanego przez lokalną grupę działa-
nia Brama na Podlasie. Wsparcie z Urzędu 
Marszałkowskiego to ponad 1 mln zł.

Gmina Sokółka inwestuje w kompe-
tencje swoich najmłodszych mieszkań-
ców. Przyznaną dotację w wysokości po-
nad 100 tys. zł przeznaczy na dodatkowe, 
bezpłatne zajęcia dla dzieci z Przedszkola 
nr 1 w Sokółce oraz pomoce i sprzęt dy-
daktyczny. Dzięki takim zajęciom jak "Mą-
droboty", "Kulinarna Przygoda", "Być ba-
daczem" oraz "Skaczące nutki" u dzieci 
rozwinięte zostaną kompetencje informa-
tyczne, matematyczne, przyrodnicze, kre-
atywność, współpraca w grupie i przed-
siębiorczość. Projekt został złożony do 
lokalnej grupy działania Szlak Tatarski.

Z kolei w Siemiatyczach z dachów 
usuwany będzie toksyczny azbest. Wła-
ściciele 119 nieruchomości z terenu 
gminy, będą mieli zapewniony jego od-
biór, przetransportowanie i unieszkodli-
wienie. Ten projekt realizowany będzie 

w pierwszym półroczu 2021. Inicjatywa 
wytypowana została z konkursu ogłoszo-
nego przez grupę działania Tygiel Doliny 
Bugu. W tym przypadku dofinansowanie 
wynosi 80 tys. zł.

Całkowita wartość wszystkich wspar-
tych projektów to prawie 3,2 mln zł, 
a przyznane dofinansowanie to niemal 1,5 
mln zł. Realizacja projektów jest możliwa 
dzięki środkom Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podlaskiego 
2014-2020.

Srebrni

Komisja Europejska podniosła redukcję 
emisji CO2 do 2030 roku z 40% do 55 %. Jest 
to plan, który będzie wsparty z Funduszu 
Sprawiedliwej Transformacji. Polska 
zobowiązała się do neutralności klimatycznej 
do 2050 roku.  Z powyższego wynika, że 
należy rozpocząć i działać już teraz.

Zapytuje czy nasze miasto przygoto-
wuje plan na 2030 rok? Co ten cel ozna-
cza dla naszego regionu. Jakie zdolności 
do energetycznej transformacji ma nasz 
region?

Społeczeństwo naszego regionu rozu-
mie, że węgiel nie ma przyszłości. By sko-
rzystać ze wsparcia Unii Europejskiej trans-
formację musimy rozpocząć od zaraz.

Kiedy zaczęła się pandemia sądzono, 
że nie będziemy rozmawiać o katastrofie 
klimatycznej przez długi czas. Okazuje 
się jednak, że przyszłość węgla w Polsce 
nie wygląda optymistycznie. Perspektywa 
musi dać szansę rozwoju regionom węgla 
kamiennego i brunatnego. 

Mając na uwadze wysokie wsparcie 
finansowe, przez nas wszystkich, wyso-
ce nierentownego wydobycia węgla ka-
miennego, jesteśmy w stanie przeprowa-
dzić transformację zgodnie z założeniem 
i wsparciem finansowym przez UE do 
2030 roku.

Jesteśmy społeczeństwem wykształ-
conym. Posiadamy najwyższej klasy 
specjalistów, których brakuje w całej Eu-

ropie do realizacji tak trudnej transfor-
macji. Unia Europejska wykazuje się so-
lidarnością. Istnieje cały zestaw pomocy, 
plan naprawczy w kolejnym wieloletnim 
budżecie, z którego może korzystać Pol-
ska. Wsparcie dotyczy nowych inwesty-
cji i programów. Nie możemy zakładać 
opóźnień.

My Polacy, musimy zrobić poważ-
ny krok, by osiągnąć cel transformacji do 
2050 roku. Jako społeczeństwo coraz bar-
dziej rozumiemy, co uzależnienie od węgla 

oznacza dla jakości powietrza i zdrowia, 
i jaką cenę trzeba za to zapłacić.

Nowa rzeczywistość gospodarcza 
popchnęła nas i rodzimy Zielony Ład 
w naszym otoczeniu, i wokół Łomży do 
zmian. Musimy mieć świadomość, że 
wsparcie będzie tylko wtedy, gdy prze-
mysł będzie gotowy na zrównoważo-
ną restrukturyzację, tzn. inwestowanie 
w syntetyczne paliwa, biopaliwa, ogra-
niczenie komunikacji w mieście, rozwój 
przewozów kolejowych.

Przemysł ma przed sobą trudne zada-
nia, ale wierzę, że jest przyszłość przed 
zero – emisyjną mobilnością naszego kra-
ju. Im wcześniej przemysł zda sobie z tego 
sprawę, przede wszystkim górnictwo, tym 
będzie lepiej dla nas wszystkich.

Pytanie jak długo będzie jeszcze trwa-
ła ta tradycyjna gospodarka. Nie mówi-
my jedynie o katastrofie klimatycznej, lecz 
przede wszystkim o rewolucji przemysło-
wej. Z tą rewolucją będzie jak z pandemią. 
Koronawirus nikogo nie dyskryminuje, 
ale już jego następstwa tak. Wszystko za-
leży od tego, czy jesteś bogaty czy biedny, 
czy możesz pracować z domu czy nie, czy 
jesteś stary czy młody.

Polityka nasza ma do zrobienia dużo 
jeśli chodzi o sprawiedliwość. Bezrobo-
cie wśród młodych zostanie rozwiązane, 
jeśli będą mieli kwalifikacje do wykony-
wania zadań innowacyjnych w gospo-
darce, która nadchodzi, a nie zatrud-
nianie ich w gałęziach, które zginą. To 
nieodpowiedzialne, by uciszyć ludzi – 
górników, dając im pracę, która nie ma 
przyszłości. Nie robienie nic, nie jest 
rozwiązaniem.

Jeśli ten czas prześpimy koszty będą 
ogromne, poniosą je nie najbogatsi, bo oni 
zawsze sobie poradzą, lecz klasa średnia 
i najbiedniejsi. 

Jest sprawa wspólna, z którą zgadza-
my się coraz bardziej. Jest nią dekarboni-
zacja gospodarki. Dekarbonizacja jest glo-
balnym trendem, chociaż nie wszędzie na 
tym samym etapie.

Senior STANISŁAW KASEJA

W naszym kraju 
W naszym kraju taki zwyczaj, 
Jak wybory – w mediach krzyczą. 
Tylko na mnie głos swój daj 
A ja zrobię w kraju raj. 

Wysłuchawszy takiej mowy 
Wszyscy spieszą na wybory
Wybrać swego kandydata 
Co porządzi cztery lata. 

Głosy swoje tam oddają 
I nadzieję wielką mają,
że się spełnią dane słowa 
W kraju czeka nas odnowa. 

Dużo czasu już minęło 
W naszym kraju nic nie drgnęło. 
Nie ma pracy i pieniądze 
Tylko wciąż przybywa nędzy. 

WITOLD SKARBIŃSKI 
– OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA 

Węgiel  
bez przyszłości
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Opera paryska 

TVP Kultura sobota 12.45

Pełna nazwa Opery Paryskiej to Opera National de 
Paris i występuje w dwóch głównych miejscach: histo-
rycznej Operze Garnier i nowoczesnej Operze Bastille.

Opéra Garnier to gmach opery w Paryżu, otwarty w 1875 
roku. Zajmuje 11 tys. metrów kwadratowych. Podczas koncer-
tów na widowni może zasiąść 2200 osób, zaś scena pomieści 
450 artystów. Widownia utrzymana jest w eleganckiej czer-
wieni i złocie. Posiada cztery balkony. Malowidło na suficie, 
autorstwa Marca Chagalla, przedstawia znane paryskie bu-
dowle wplecione w sceny z oper. Główny żyrandol waży 6 ton. 

Utrzymany w stylu barokowym budynek łączy 
w sobie symetrię i niezwykłe bogactwo ozdób i orna-
mentów. Wnętrze pełne jest złotych i marmurowych 
płaskorzeźb, sztukaterii, figur kompozytorów oraz 
postaci z mitologii greckiej oraz fresków. Przestrzenny 
układ korytarzy i schodów ma ułatwiać odpoczynek 
między aktami sztuk. Potężna klatka schodowa zajmu-
je więcej miejsca niż scena z widownią, co oddawało 
ówczesną potrzebę prezentacji przez bogate i silne 
mieszczaństwo Paryża. 

Film nakręcono w sezonie 2015-2016, w którym mia-
ło miejsce kilka świetnie przyjętych premier i wznowień. 
Widzimy życie za kulisami wielkiej sceny, próby, rozmo-
wy, pracę ekipy technicznej, wielkie gwiazdy i statystów, 
całą ogromną armię ludzi, którzy tworzą spektakle, godne 
narodowej sceny.

Opera paryska 
TVP Kultura sobota 12.45

Wielka Klatka 
Schodowa ma 

30 m wysokości, 
schody wykonano 

z białego 
marmuru 

z balustradą 
z czerwonym 

i zielonym 
marmurem.

Peru. Kraina skrajności

Trzy krainy
Miniseria dokumentalna o przyrodzie 

Peru. To dzieło jednego z najlepszych 
fotografów przyrody na świecie, Cyrila 
Ruoso. Pełna przygód podróż przez trzy 
najbardziej ekstremalne ekosystemy na 
naszej planecie: nieprzenikniony las desz-
czowy Amazonki (Selva), górskie drapa-
cze chmur w Andach (Sierra) i pustynne 
równiny wybrzeża Pacyfiku w Peru (Co-
sta). 

Ekipa filmowa podąża ze wschodu 
na zachód, co daje wyjątkową okazję do 
odkrywania wspaniałych krajobrazów 
i bogatych różnorodnością życia zwierząt 
i roślin, które zdołały dostosować się do 
warunków ekstremalnego klimatu upału, 
wilgotności, wysokości, zimna lub suszy. 

Region Selva (odcinek 1) obejmuje 
wschodnią część kraju, porośniętą w cało-
ści dżunglą amazońską. Dwa największe 

miasta w tym regionie – Iquitos i Pucall-
pa są oddalone od siebie o ponad 500 km. 
Iquitos liczy 400 tys. mieszkańców ale nie 
posiada żadnego połączenia drogowego ani 
kolejowego z innymi miastami Peru. Poza 
tymi dwoma ośrodkami miejskimi Region 
Selva jest słabo zaludniony – znajdują się tu 
głównie niewielkie osady indiańskie.

Peru - kraina skrajności
TVP Historia niedziela 12.50 odc. 1/3

Opera paryska

Przed spektaklem

Selva oznacza dżunglę. Średnia temperatura wynosi tu 25-31 stop. C, średnia rocznych opadów 3500 mm (w Polsce średnia 600 mm). 
Zajmuje 2/3 powierzchni kraju. Sierra to góry andyjskie. Najwyższy szczyt Peru to Huascaran 6768 m n.p.m.
Costa to wybrzeże. Opady roczne to 20-50 mm. Na południowym wybrzeżu znajduje się stolica Peru – Lima,  

natomiast największymi atrakcjami są Machu Picchu, dawna stolica imperium – Cuzco oraz okolice Jeziora Titicaca.
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Błękitna Armia 1917-1919

Z Francji  
do Polski

Film dokumentalny fabularyzowany 
o Błękitnej Armii utworzonej we Francji 
w 1917roku. Przedstawia zapomniany frag-
ment polskiej historii: utworzenie, organi-
zację, wyszkolenie i wyposażenie, a także 
użycie bojowe w czasie I wojny światowej 
oddziałów Armii Polskiej. Utworzono ją 
we Francji, dekretem prezydenta Republi-
ki Raymonda Poincare z 4 czerwca 1917 
roku, dzięki staraniom Komitetu Naro-
dowego Polskiego. Dowódcą tej armii, 
zwanej od koloru żołnierskich mundurów 
Błękitną Armią, Komitet Narodowy Polski 
mianował gen. bryg/dyw. Józefa Hallera.

Błękitna Armia, licząca ok. 70 tysięcy 
żołnierzy i wyposażona w nowoczesne 

uzbrojenie oraz sprzęt bojowy (w tym 
ponad 1000 pojazdów mechanicznych, 
120 najnowocześniejszych czołgów lek-
kich Renault 17 FT, a także 90 samolo-
tów) zapisała bohaterską kartę w walce 
z Niemcami (i ich sprzymierzeńcami) 

na ziemi francuskiej (m.in. w Szampa-
nii i w rejonie Wogezów), a po przejeź-
dzie transportami kolejowymi do Polski 
w kwietniu czerwcu 1919 roku, broniąc 
Ojczyzny przed inwazją bolszewickiej 
Rosji. 

Błękitna Armia 1917-1919
TVP Historia niedziela 21.10

Błękitna Armia polska we Francji – objęcie dowództwa przez generała Józefa Hallera.  
Generał składa przysięgę jako naczelny wódz. 

Złoto pustyni

Wyprawa  
po skarb

Akcja rozgrywa się w 1991 roku, w marcu. Wojna 
w Zatoce Perskiej dobiegła końca; Amerykanie zmusili 
Irakijczyków do opuszczenia Kuwejtu. Tuż przed powro-
tem do Stanów, w ręce czterech amerykańskich żołnierzy 
trafia mapa. Są oni przekonani, że mapa doprowadzi ich 
do miejsca, w którym ukryto zrabowane Kuwejtowi złoto. 
Wyruszają, by się wzbogacić i przeżyć przygodę. Tymcza-
sem zostają wciągnięci w dalszy ciąg wojny, która dla miej-
scowej ludności tak naprawdę jeszcze się nie skończyła. 
Przychodzi im walczyć o własne życie i chronić cywilów 
terroryzowanych przez wojska Saddama Husajna. To, co 
miało być tylko przygodą, przyniosło im okrutne doświad-
czenia prawdziwej wojny. 

To film, który trzyma w napięciu od początku do koń-
ca. Na szczególną uwagę zasługują fascynujące, nowator-
skie zdjęcia i zaskakujące efekty specjalne. 

Pewnie nie wiesz...
Wyświetlanie tego filmu w Iraku było zakazane.
W scenie, w której Irakijczyk torturuje prądem Troya 

Barlowa, Mark Wahlberg naprawdę został porażony prądem, 
gdyż chciał, aby jego reakcje były prawdziwe.

Na imprezie w namiocie kilku żołnierzy pije coś, co wyglą-
da jak płyn do płukania ust. Ponieważ był zakaz spożywania 
alkoholu, rodziny przysyłały żołnierzom wódkę z niebieskim 
barwnikiem spożywczym w butelkach płynu do płukania ust.  

David O. Russell, reżyser, nie chciał, aby George Clooney 
zagrał główną rolę, ale propozycji nie przyjęli: Clint Eastwo-
od, Mel Gibson, Nicolas Cage, Jack Nicholson i Dustin Hof-
fman. 

Clooney uważał, że reżyser był zbyt wrażliwy i samolubny, 
strasznie na wszystkich krzyczał. Aktor wziął na siebie obronę 
członków ekipy, co prowadziło do zwiększenia napięcia. 

Podczas kręcenia na pustyni w Arizonie produkcja miała 
nieszczęście napotkać pierwszy od trzydziestu lat deszcz na 
tym terenie.

Złoto pustyni 
Metro sobota 20.00

Turner i Hooch

Psi świadek
„Niezwykła para bohaterów, tak całkowicie od-

mienna, nie tylko gatunkowo, ale i światopoglądowo, 
odkrywa w sobie zupełnie nieznane do tej pory pokłady 
miłości, oddania i humoru. Doskonała komedia, która 
rozczuli i rozbawi wszystkie wrażliwe serca”.

Scott Turner (Tom Hanks) mieszka w niewielkim ka-
lifornijskim miasteczku. Mężczyzna jest pedantycznym 
detektywem, który zawsze z niezwykłą skrupulatnością 
wykonuje powierzone mu obowiązki. Jednak jego ide-
alnie uporządkowany świat całkowicie się zmienia, gdy 
pewnego dnia wkracza do niego pies o imieniu Hooch 
- ogromny mastiff z wiecznie śliniącą się mordą i ubło-
conym zadkiem. Pies wywraca do góry nogami zawodo-
we i prywatne życie detektywa, wprowadzając do niego 
wielki bałagan. Jednak niesforny czworonóg jest prawdo-
podobnie jedynym świadkiem morderstwa przyjaciela 
mężczyzny i może mu pomóc rozwiązać zagadkę jego 
śmierci. Współpraca tej początkowo niedopasowanej 
dwójki, z czasem zaczyna jednak przebiegać coraz lepiej, 
dając początek nieprawdopodobnej i pięknej przyjaźni.

Pewnie nie wiesz...
Henry Winkler miał reżyserować film, ale został zwol-

niony ponieważ on i Tom Hanks nie mogli znaleźć wspólne-
go języka. Henry Winkler stwierdził: „Z Hoochem radziłem 
sobie lepiej niż z Turnerem”.

Hooch to mastif francuski (dog z Bordeaux, bordeaux 
mastiff). Rasa wyhodowana we Francji jako pies stróżu-
jący i do polowania. W Polsce popularna dzięki serialowi 
„Rodzina zastępcza”, gdzie jednym z bohaterów jest pies 
rasy dog de Bordeaux, Śliniak.

Aby psy (Hoocha grało 4 psy) zareagowały na Hanksa 
podczas filmowania, musiał spędzać czas ze swoimi psimi 
współpracownikami przez kilka tygodni poprzedzających 
zdjęcia.

Turner i Hooch
TV Puls niedziela 15.55

Kołysanka

Ostatnie  
dwa dni

Robert Lowenstein, głowa bogatego ży-
dowskiego rodu, nie chce już dłużej cierpieć 
i przeciągać terapii antynowotworowej – chce 
odejść z godnością, na swoich warunkach. 
Ogłasza więc, że rezygnuje z maszyny podtrzy-
mującej jego funkcje życiowe, co w praktyce 
oznacza śmierć w ciągu najdalej dwóch dni. 

Tyle czasu mają członkowie rodu, aby po-
żegnać się z ojcem, mężem, bratem. Tyle też 
czasu ma na spotkanie rodzica Jonathan, któ-
ry swego czasu, po kłótni z Robertem opuścił 
rodzinę i przestał z nią utrzymywać wszelkie 
kontakty. Pojawienie się Jonathana wymusza 
konfrontację z przeszłością, przed którą ucie-
kał. To również szansa na poprawienie stosun-
ków z matką Rachel, siostrą Karen oraz dawną 
miłością, Emily.

„Kołysanka” porusza kilka trudnych, bo-
lesnych tematów. Przede wszystkim: eutana-
zji. To także historia godzenia się ze śmier-
cią, zarówno własną, jak i kogoś najbliższego 
– obserwować będziemy ostatnie rozmowy 
i pożegnania przeróżnych członków rodu Lo-
wenstein z Robertem. To na dodatek jeszcze 
film o synu marnotrawnym, którego pojawie-
nie się wzbudza w rodzinie ogromny ferment 
i prowadzi do wielu zaskakujących sytuacji. 

Kołysanka
Nowa TV niedziela 21.00
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Złoty kompas

Poszukiwania 
Rogera

Osierocona dwunastolatka, Lyra Belacqua, 
mieszka w Kolegium Jordana w Oksfordzie, gdzie 
jej wuj jest wykładowcą. Spokojne życie dziew-
czynki zmienia się wraz z tajemniczym zniknię-

ciem jej najbliższego przyjaciela, Rogera, który 
prawdopodobnie został porwany. Lyra, wyposa-
żona w niezwykłe urządzenie,  które potrafi od-
czytywać przyszłość, wyrusza na poszukiwania 
chłopca. Dociera na daleką północ, gdzie spotyka 
wiele egzotycznych postaci oraz dowiaduje się, że 
porwanie Rogera ma związek z przerażającymi 
eksperymentami, za którymi stoi niebezpieczna 
pani Coulter.

Złoty kompas
TVN niedziela 15.35

Toy Story

Kowboj Chudy
Kilkuletni Andy, jak każde małe dziecko, ma 

w pokoju wiele różnych zabawek, takich jak: pies 
Cienki, Pan Bulwa, Rex dinozaur i wiele innych. 
Jednak jego ulubieńcem jest drewniany kowboj – 
Chudy. 

Z okazji urodzin Andy otrzymuje w prezencie 
nowoczesnego astronautę – Buzza, który wzbu-
dza zachwyt chłopca i przewraca świat starych 
zabawek do góry nogami! Chudy staje się zazdro-
sny i za wszelką cenę chce się pozbyć konkurenta. 
Przypadek sprawia, że obaj dostają się do świata 
ludzi i wpadają w sidła rówieśnika Andy'ego – 
złośliwego i sadystycznego Sida.

Toy Story
TV Puls2 sobota 20.00

Shrek ma wielkie oczy. Shrek Trzeci

Odważny Ogr  
nie chce korony

Shrek z okazji Halloween, postanawia urządzić konkurs dla 
swoich bajkowych przyjaciół. Każdy z nich opowie jakąś historię, 
a wygra ten którego opowiadanie będzie najstraszniejsze. Miejscem 
pojedynku, ma być nawiedzony zamek lorda Farquaada.

Shrek wiedzie spokojne i szczęśliwe życie u boku Fiony. Tym-
czasem król Zasiedmiogórogrodu, Harold, przeczuwając zbliżającą 
się śmierć, zamierza przekazać mu królewskie obowiązki. Ogr, któ-
remu nie przypada do gustu rola władcy, postanawia znaleźć kogoś 
na swoje miejsce. Najlepszym kandydatem wydaje się zbuntowany 
kuzyn Fiony, tchórzliwy książę Arcio. Shrek w towarzystwie Osła 
i Kota w Butach wyrusza w podróż, by sprowadzić go z odległego 
Worcestershire. Nieobecność ogra zamierza wykorzystać Książę 
z Bajki, który planuje zamach stanu.

Shrek ma wielkie oczy, Polsat niedziela 8.45
Shrek Trzeci, Polsat piątek 20.05, niedziela 13.40

Tarzan. Król dżungli

Goryla rodzina
W trakcie ekspedycji do afrykańskiej dżungli John Greystoke 

i jego żona giną w wypadku helikoptera. Kraksę przeżywa wyłącznie 
ich mały synek, J.J., zwany również Tarzanem. Grupa goryli odnaj-
duje przerażonego chłopca we wraku maszyny i przyjmuje go do 
swego stada. Tarzan dorasta w nieznanym sobie świecie przez ponad 
dekadę, ucząc się z jednej strony bezlitosnych praw dżungli, a z dru-
giej - bezwarunkowej miłości. Dopiero jako dorosły mężczyzna 
spotyka drugiego człowieka - odważną i piękną Jane Porter. Tarzan 
z pomocą Jane postanawia stawić czoła najemnikom, którzy zagar-
nęli majątek jego rodziców. Staje również w obronie swoich leśnych 
przyjaciół, którym grozi śmiertelne niebezpieczeństwo!

Tarzan. Król dżungli
TV Puls2 sobota 18.00, niedziela 11.55
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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.

Wiernik poufale poklepał Po-
laka po plecach.

- Dobry z ciebie człowiek, 
Janku. Dlaczego nie zabrałeś go 
ze sobą z powrotem?

- Nie zgodził się wracać – od-
powiedział chłop. – Nic nie mo-
głem zdziałać. Zbliżało się po-
łudnie, a ja mam obowiązki w 
gospodarstwie. Osiem dziew-
czyn w domu, wliczając w to 
żonę i kuzynkę, a jeden jedyny 
chłopak dopiero w kołysce. Dużo 
roboty na mojej tylko głowie – 
westchnął. – A tej zwierzyny spo-
ro. Nie mogłem dłużej tam być. A 
nie jestem tak mocny, aby twoje-
go kuzyna wrzucić po niewoli na 
wóz. Waży on sporo więcej niż ja.

- Powiedz co się tam dzieje 
– poprosił Elian ściszonym gło-
sem. - Może zrozumiem motywy 
Samuela.

- Co tu dużo gadać. Źle się 
dzieje. Weszli Niemcy i od razy 
wzięli się za waszych. Nie tak jak 
tu. Ściągnęli też do Radziłowa ja-
cyś obcy. Ponoć Polacy z Wąso-
sza, ale wasi ich pierwszy raz na 
oczy widzieli. W każdym razie 
gadali po polsku. Może do mia-
steczka ściągnęła też okoliczna 
łobuzeria. W każdym razie dla 
waszych nadszedł sądny dzień. 
Pod pretekstem nauczki dla ży-
dowskich komunistów cierpią 
wszyscy wasi ludzie. Także dzie-
ci, kobiety i starcy. Dorosłych 
mężczyzn zaprzężono do wozów, 
zmuszając do ciągania Niem-
ców i tych łobuzów wokół ryn-
ku. Wcześniej Niemcy spalili w 
naprędce wznieconym ognisku 
wasze święte księgi. Potem pogo-
nili ludzi do Matlaka, zmuszając 
wszystkich do kąpieli nago w roz-
lewisku. Słowem prześladowa-
nia. Bicie, szydzenie, upokarzanie 
ludzi. Polscy mieszkańcy temu 
się przyglądali, jak to gawiedź, 
ponoć z bezrozumną radością, a 
kto wie, może też i z bezradną re-
zygnacją – Begier spojrzał smut-
no na Eliana. - Może cieszyli się 
dlatego, że to nie oni byli tymi 
poniewieranymi i prześladowa-

nymi. To wszystko wiem ze sły-
szenia. Potwierdzili te opowieści 
kuzyni Samuela w Radziłowie. 
Okazało się, że nawet w nocy nie 
dają ludziom spokoju.

- Tak?
- Ano tak. Wszyscy zamykają 

się na noc, ale to nic nie daje. Ich 
prześladowcy włamują się i ro-
bią rewizje, zabierając wszystko, 
co im się podoba, a wiele rzeczy 
niszcząc z premedytacją, nawet 
żywność.

- Boże wielki – złapał się Elian 
za głowę. – To i tu tak samo może 
być.

- A jakże. Namawiałem cię 
przecież do przyjazdu do mnie.

- Hannah nie chciała się stąd 
ruszać. Co teraz?

- Musimy jechać po Samuela.
- Musimy? A ja tam po co?
- Wielu ludzi jest rannych. 

Musisz ich opatrzyć. W Radzi-
łowie jest jeden jedyny lekarz, 
Polak. Nie odważy się pomóc 
Żydom. W ten sposób twoi pozo-
stali bez lekarskiej opieki.

- No dobrze, w takiej sytuacji 
pomóc trzeba bez dwóch zdań, 
ale jak my się tam przedostanie-
my?

- Przemycę cię nocą do miasta 
w ten sam sposób jak przemyci-
łem Samuela wcześnie rano.

- Czyli jak?
- Ukryję za siedzeniem.
- A w drodze powrotnej, za-

kładając, że wszyscy wyjdziemy 
cało z tej opresji?

- Podumałem i znalazłem wyj-
ście – uśmiechnął się Polak. - By-
łem jakieś trzy godziny w domu. 
Żona załamała ręce gdzie to ja 
się szwendam godzinami, ale pu-
ściłem to babskie gadanie mimo 
uszu. Oporządziłem co trzeba i 
pogoniłem do takiego jednego 
co przywłaszczył sobie dworską 
bryczkę jak pan się zastrzelił, a 
jego żonę i syna Sowieci zabrali na 

białe niedźwiedzie. Ma mi ją pod-
stawić na podwórko. Zmienimy 
tylko twojego konia na moje dwa i 
wio na Radziłów. Musimy tam być 
w środku nocy, po północy, jak to 
się mówi, kiedy cała łobuzeria już 
się pośpi. Zajedziemy po cichu do 
kuzynów Samuela, do których tra-
fię już bez kłopotu, a ty będziesz 
miał dwie do trzech godzin na 
obejrzenie i opatrzenie poszko-
dowanych. Najpóźniej o brzasku 
musimy się z Radziłowa ulotnić. I 
ty, i Samuel jesteście potrzebni tu-
taj, w Stawiskach, przy swoich ro-
dzinach. To je przede wszystkim 
macie obowiązek chronić.

- Janek, Janek – Wiernik po-
kręcił głową z uznaniem – nie 
mogę wprost wyjść z podziwu 
nad twoją inteligencją.

- Żadna tam inteligencja – 
chłop machnął ręką jakby od-
ganiał kury. – Zwykła mądrość 
życiowa. Tego się nawet nie dzie-
dziczy – dodał. – Tego można się 
po prostu nauczyć. Wystarczy 
tylko obserwować świat i ludzi.

- No to chyba muszę się ro-
zejrzeć co mi zostało z zielarskich 
zapasów. Kiedy jedziemy?

- Twój Narwan musi się do-
brze nażreć i odpocząć. Dziś do-
piero zarobił na swoją karmę. 
Nie później, niż o siódmej musi-
my stąd wyjeżdżać. To znaczy ja 
pojadę dwukółką a ty pójdziesz 
obok ulicą, żeby w każdej chwi-
li móc ukryć się w jakimś domu. 
Dosiądziesz się do mnie za rogat-
kami miasta.

- W takim razie idę rozmówić 
się z żoną i kuzynką. W tej sytu-
acji nie będą mnie zatrzymywać, 
a moja Hannah robić wymówek, 
że zostawiam je same. Trzeba wy-
dobyć Samuela z tego Radziłowa. 

- I to jak najszybciej, to jest 
dziś w nocy. Kto wie co tam sta-
ło się dziś po południu. O następ-
nych dniach nawet nie myślę.

- No to biegnę rozejrzeć się w 
swoich zapasach i porozmawiać z 
kobietami. 

- Tylko niech nie lamentują. 
Baby to czasem nie myślą. Ma 
być absolutna cisza.

- A ty co w tym czasie bę-
dziesz robił?

- Zdrzemnę się. A potem bę-
dziemy kimać na zmianę. Taki 
mus.

- No to dobra.
Elian ruszył biegiem do 

domu, a jego przyjaciel nie-
zwłocznie wygodnie rozsiadł się 
na ławce, zwieszając głowę na 
piersiach. Już dawno temu na-

uczył się wyciszać, kiedy miał ku 
temu okazję i drzemać, albo uda-
wać, że drzemie. Teraz wiedział, 
że nawet jak przymknie oczy to i 
tak nie zaśnie. Zbyt ciężkie zada-
nie stawiał przed sobą w następ-
nych godzinach. Zaangażował się 
w sprawy Eliana i jego bliskich, 
ale nie żałował tego kroku. Przy-
puszczał, że Wiernik także po-
mógłby jemu, gdyby on sam zna-
lazł się w potrzebie. Spodziewał 
się wszakże ciężkiej przeprawy z 
żoną, która najzwyczajniej bała 
się o niego, nie tylko jako ojca 
ich dzieci, sześciu córek i kilku-
miesięcznego syna, ale także jako 
najbliższego przyjaciela, bo za 
takiego go miała, skoro starał się 
jej nigdy nie zawieść. Wiedział 
jednak, że kobieta pogada, pona-
rzeka, a on zrobić musi co mu su-
mienie nakazuje. Zarwie jeszcze 
jedną noc, aby wyciągnąć z opre-
sji człowieka, który przygarnął 
i ofiarował dach nad głową jego 
przyjacielowi.

Meandry Losu

Więzy śmierciZenon 
Krajewski

tom III, 
cz. 26
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 - Wiceprzewodnicząca Parlamentu 
Europejskiego i była minister spra-
wiedliwości Niemiec Katarina Barley 
publicznie wypowiedziała się, że 
Polskę i Węgry należy „zagłodzić fi-
nansowo”. Chodzi dokładnie o to, by 
odciąć nas od funduszy europejskich, 
jeśli nie podporządkujemy się życze-
niom urzędników Brukseli w zakresie 
praworządności. Skąd bierze się ta 
ogromna presja ? 

 Krzysztof Jurgiel: - Zapowie-
dzi „zagłodzenia” Polski w ustach 
niemieckiej socjalistki ożywiają 
wśród Polaków historyczne sko-
jarzenia. Zrozumiałe, ponieważ 
pamięć o zbrodniach niemieckich 
jest trwała; głód był jednym ze 
sposobów eksterminacji, zwłasz-
cza, w niemieckich obozach kon-
centracyjnych. Św. Maksymilian 
Kolbe został przecież zagłodzo-
ny w Auschwitz. Katerina Barley 
swoją wypowiedzią wykluczyła 
się poza nawias normalnego, cy-
wilizacyjnego dyskursu. I dlatego 
nasza grupa polityczna Europej-
skich Konserwatystów i Refor-
matorów złożyła wniosek o jej 
odwołanie z funkcji wiceprze-
wodniczącej Parlamentu. 

Unijnym politykom, w pierw-
szym rzędzie, nie podoba się re-
forma sądownictwa w Polsce. 
Kiedy tylko ją zaczęliśmy poja-
wiły się oskarżenia o naruszenia 
praworządności. 

W Komisji Europejskiej oraz 
Parlamencie Europejskim decy-
dujący głos mają partie lewicowo 
- liberalne, to one z pozycji więk-
szości interpretują według swego 
widzimisię, zgodnie ze swoimi 
poglądami, czym jest tzw. pra-
worządność, wskazują, jakie pań-
stwa ją naruszają, i w jakim zakre-
sie. Polska i Węgry znalazły się 
pod ostrzałem ponieważ władzę 
w naszych krajach sprawują rzą-
dy prawicowo - konserwatywne. 
 - Dla gospodarki UE pogrążającej się 
w kryzysie z powodu pandemii Covid 
- 19 niezmiernie ważną sprawą jest 
szybkie osiągnięcie porozumienia 
w sprawie budżetu długoterminowe-
go na lata 2021 - 2027 oraz Funduszu 
Odbudowy Gospodarczej - wielkości 
750 mld euro. Trzeba ratować gospo-
darkę unijną i wyprowadzić ją na pro-
stą, wyciągając z recesji. Czas nagli. 

- Wydawało się, że objęcie 
przez Niemcy od 1 lipca 2020 
roku unijnej prezydencji przy-
spieszy prace budżetowe. Tym-

czasem to Niemcy uprawiają ja-
kieś manewry, podwójną grę, 
co wpływa fatalnie na przebieg 
ustaleń, na sfinalizowanie poro-
zumienia. Na szczycie państw 
unijnych w lipcu tego roku, Rada 
Europejska po kilkudniowych 
obradach ustaliła, , że budżet 
wieloletni wyniesie 1074 mld 
euro, ponadto Fundusz Odbu-
dowy na sumę 750 mld euro zo-
stanie podzielony: 390 mld euro 
w postaci grantów i 360 mld euro 
jako niskooprocentowane po-
życzki. W sumie około 1,8 bln 
euro. Dla naszego kraju przypad-
nie kwota, łącznie blisko 160 mld 
euro, co w przeliczeniu daje nam 
ponad 700 mld zł. Biorąc pod 
uwagę wszystkie środki powin-
niśmy otrzymać o około 19 mld 
euro więcej, niż w kończącej się 
perspektywie finansowej. 

Niemiecka prezydencja, 
wbrew ustaleniom szczytu li-
derów unijnych, postawiła żą-
danie, przypominające szantaż: 
„pieniądze za praworządność”. 
Mając wsparcie większości grup 
politycznych w Parlamencie Eu-
ropejskim przyjęto konkluzję, że 
trzeba ustanowić silny mecha-
nizm oceny praworządności wo-
bec państw unijnych. Tym, które 
mają jakieś problemy z tzw. pra-
worządnością, fundusze mogą 
być częściowo odbierane lub za-
mrażane. 

- Co dalej Panie Pośle będzie z „me-
chanizmem praworządności”, który 
może stać się narzędziem karania 
Polski za rzekome nieprzestrzeganie 
zasad praworządności oraz praw pod-
stawowych ? 

- Paliwa do ognia podsycają-
cego ataki na Polskę i Węgry do-
starczył raport komisji wolności 
obywatelskich PE o tym, w jaki 
sposób praworządność, demokra-
cja i prawa podstawowe zostały 
podważone i naruszone w Polsce 
od 2015 roku. Nie mogłem po-
znać, nie mogłem się zorientować, 
czy rzeczywiście o Polskę chodzi, 
gdy raport przedstawiał na sesji PE 
poseł socjalistyczny z Hiszpanii – 
Lopez Aguilar. Tak fałszywy obraz 
Polski mógł zostać spreparowany 
tylko przez zacietrzewionych ide-
ologicznie polityków z partii so-
cjalistycznych, komunistycznych, 
liberalnych i chadeckich. 

Czego tam nie ma? Czego 
nie dało się wymyślić ? W Pol-
sce istnieją jakieś strefy wolne od 
LGBT, postępuje eskalacja prze-
mocy i tzw. mowy nienawiści 
wobec osób homoseksualnych, 
zabrania się edukacji seksualnej 
w szkołach, a rząd ściga niepo-
słusznych sędziów, krępuje wol-
ność mediów i zgromadzeń, a na-
wet nieprawidłowo zorganizował 
wybory. Padło też ostrzeżenie, 
aby Polska nie próbowała wyco-
fać się z Konwencji Stambulskiej. 

Większość lewicowo – libe-
ralna w Parlamencie zleciła Ko-
misji Europejskiej opracowanie 
„mechanizmu praworządności”, 
z wyraźnym zastrzeżeniem, że 
nie da zgody na jakiś symbolicz-
ny, „bezzębny” mechanizm albo 
czysto antykorupcyjny.
- Co się dzieje z Unią Europejską, że 
tak dalece usiłuje ingerować w we-
wnętrzne sprawy Polski? Kiedy Polska 
przystępowała w 2004 roku wyobra-
żaliśmy Unię inaczej, jako przede 
wszystkim wspólnotę gospodarczą, 
z jednolitym rynkiem, szanującą toż-
samość narodową i odrębność kultu-
rową każdego państwa.

- Od tamtego czasu Unia 
Europejska podlegała zmia-
nom pod presją dominujących 
sił politycznych, które przejęły, 
można tak powiedzieć, insty-
tucje unijne: Komisję Europej-
ską oraz Parlament Europejski. 
W wielu krajach zachodnich rzą-
dzą socjaliści, czasem w koalicji 
z komunistami, jak w Hiszpa-
nii. Natomiast najsilniejszą frak-
cję w Parlamencie tworzy Euro-
pejska Partia Ludowa, złożona 
głównie z posłów chadeckich, 
którzy porzucili w większości 
ideały chrześcijańskie i realizują 
agendę lewicową. W tym kon-
glomeracie partii lewicowo - li-
beralnych nasze ugrupowanie 
Europejskich Konserwatystów 
i Reformatorów wyraża głos roz-

sądku, realizmu oraz stanow-
czego sprzeciwu wobec prze-
kształcenia Unii Europejskiej 
w scentralizowane superpań-
stwo, spajane ideologią, która 
odrzuca wartości chrześcijań-
skie, tradycyjne pojmowanie 
małżeństwa i rodziny. 

Po Brexicie nasiliły się ten-
dencje federalistyczne. Zamiast 
władzy państw narodowych, za-
równo Niemcy jak i Francja, 
zmierzają do ulokowania cen-
trum decyzyjnego w Brukseli. 
Co tu dużo mówić: stoją za tym 
ambicje Niemiec do zarządzania 
Unią. Dla Polski taki scenariusz 
jest nie do przyjęcia.
- 9 maja odbyła się w Parlamencie 
Europejskim uroczystość 70.lecia De-
klaracji Schumana, planu powołania 
Wspólnoty Węgla i Stali, przekształco-
nej później w Unię Europejską. W de-
bacie o dziedzictwie jednego z ojców 
założycieli Unii - Roberta Schumana, 
mam wrażenie, że manipulowano 
jego projektem oraz ideałami, po to, 
by realizować zupełnie odmienne 
cele. Nie wiem, czy właściwie odczy-
tuję przesłanie rocznicowej uroczy-
stości ? 

- Rzeczywiście, w debacie 
zniekształcano myśl Roberta 
Schumana w wielu aspektach, 
nawet, gdy były roztaczane wizje 
Europy, jaka ma być w przyszło-
ści. Decydenci unijni chcą reali-
zować coś, czego nie było u Schu-
mana, jego plan nie przewidywał 
tworzenia sztucznych Stanów 
Zjednoczonych Europy. Europa 
suwerennych ojczyzn, zakorze-
niona w cywilizacji chrześcijań-
skiej – tej idei naczelnej podpo-
rządkował Robert Schuman 
założenia Deklaracji ogłoszonej 9 
maja 1950 roku. 

W dyskusji zupełnie pomi-
nięto chrześcijańskie dziedzic-
two Europy. Cóż, elity europej-
skie nie ukrywają swojej niechęci 
do chrześcijaństwa, a szczególnie 
do katolicyzmu. Mówi się o tzw. 
pokoleniu ‘68r., które przeorało 
umysły wielu mieszkańców Eu-
ropy Zachodniej postulatami re-
wolucji seksualnej, przez udział 
w rządach lewicowych wywiera-
ło wpływ, by przy pomocy usta-
wodawstwa narzucać fałszywe 
ideologie niszczące odwiecz-
ne normy moralne, siejąc zamęt 
w pojmowaniu, czym jest mał-
żeństwo i rodzina. 

Praworządność – tak,  
ale bez dyskryminacji Polski 

Rozmowa z Krzysztofem Jurgielem, posłem PiS do Parlamentu Europejskiego 
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- Właśnie, w tym miejscu chciałbym 
zapytać o Konwencję Stambulską 
bardzo popieraną w Unii Europej-
skiej. Przypisuje się jej troskę o ro-
dzinę w kontekście walki z przemocą 
wobec kobiet. Dlaczego Panie Pośle 
Konwencja wywołuje gorące spory, 
i być może, rząd Zjednoczonej Prawicy 
wycofa się z niej? 

W Konwencji Stambulskiej 
pozornie szlachetne intencje 
przykrywają złowrogie zamiary. 
Lewicowym silom politycznym 
chodzi o to, by do prawodaw-
stwa wszystkich państw unijnych 
wprowadzić pojęcia rozmywają-
ce tradycyjne rozumienie, jaką 
rolę pełni kobieta w rodzinie 
i społeczeństwie, jakie jest jej na-
turalne powołanie do macierzyń-
stwa, do związku małżeńskiego. 
Wpisano do konwencji tzw. płeć 
kulturową, którą można kształto-
wać, wybierać, bo jest kategorią 
płynną. Nic innego jak ideologia 
gender w czystej postaci, razem 
z roszczeniami środowisk LGBT. 
Inaczej mówiąc: wdrażanie zapi-
sów Konwencji posłużyć ma pro-
jektom inżynierii społecznej, ce-
lom rewolucji kulturowej. 

W sposób wręcz natrętny wci-
ska się postulat walki ze stereoty-
pami, w tym z mającymi źródła 
w religii. Autorzy konwencji kła-
mią, że religia przyczynia się do 
przemocy wobec kobiet i w ogóle 
przemocy domowej. Dla nas kato-
lików nie trzeba tłumaczyć, ze jaka-
kolwiek forma przemocy staje się 
poważnym naruszeniem Dekalo-
gu. Ponadto, szacunek okazywany 
kobietom jest mocno zakorzenio-
ny w kulturze polskiej i obyczaju.

Konwencja zupełnie pomija 
faktyczne źródła przemocy, takie 
jak: alkoholizm, narkomania oraz 
inne uzależnienia.
- Kiedy zatem można spodziewać się 
wypowiedzenia przez Polskę Kon-
wencji Stambulskiej, ratyfikowanej 
przez Sejm 6 lutego 2015r., z podpi-
sem prezydenta B. Komorowskiego 
pod ustawą? 

- Trudno mi mówić o termi-
nach. Jestem przekonany, że nie 
powinno się zwlekać, gdyż z wie-
lu względów konwencja niesie 
poważne zagrożenia społecz-
ne, szkodzi rodzinie i dzieciom. 
Wniosek w tej sprawie rządu pol-
skiego do Rady Europy został, na 
razie, wstrzymany przez decyzję 
premiera, który postanowił zba-
dać w Trybunale Konstytucyj-
nym zgodność zapisów konwen-
cji z Konstytucją RP. 
- Powróćmy do budżetu unijnego na 
siedmioletnią perspektywę, razem 
z Funduszem Odbudowy Gospodar-
czej. Na ten pokaźny strumień pie-
niędzy, pilnie potrzebnych, zbyt dłu-
go czekają państwa poszkodowane 
przez pandemię koronawirusa. Słyszy 
się oskarżenia, że to Parlament Euro-
pejski blokuje przyjęcie budżetu. Jaka 
jest prawda?

- Parlament Europejski nie 
zgodził się na cięcia budżetowe 
dokonane na lipcowym szczycie 
szefów państw. Wyrażano pre-
tensje - w dużym stopniu uza-
sadnione - że za mało pieniędzy 
przeznacza się na walkę ze zmia-
nami klimatycznymi i ochronę 
środowiska, na programy zwią-
zane z realizacją Europejskiego 
Zielonego Ładu, niewystarczają-
ce też środki zapisano w ramach 
Wspólnej Polityki Rolnej oraz 
na przeróżne programy dotyczą-
ce badań naukowych i rozwoju, 
wzmocnienia systemów ochrony 
zdrowia, czy wymianę młodzieży 
Erasmus. Zabrakło mniej więcej 
ponad 30 mld euro. 

Głosowałem przeciwko re-
zolucji budżetowej PE przede 
wszystkim dlatego, że znalazły 
się w niej zapisy wzywające do 
karania państw na podstawie 
zmanipulowanych informacji 
o brakach praworządności. In-
stytucje unijne, chyba prawem 
kaduka, usiłują rozszerzać swo-
je kompetencje, w całkowitej 
sprzeczności z traktatami. Sank-
cje finansowe, jeśli zostaną uży-
te, zaszkodzić mogą Polsce, któ-
ra realizuje swoje dążenia do 
suwerenności i ambitnego roz-
woju gospodarczego 
- Szkodzącą interesom Polski rezolu-
cję poparli europosłowie Koalicji Oby-
watelskiej, PSL i Lewicy. Niestety. 

- Ubolewam jak totalna opo-
zycja daleko zaszła w systema-
tycznych już działaniach prze-
ciwko Polsce, choć oni tłumaczą 
swoim sprzeciwem wobec polity-
ki obecnego rządu. 

W gruncie rzeczy grają prze-
ciwko Polakom, oczerniają nasz 
kraj na każdy sposób. Uchwycili 
się teraz tzw. mechanizmu pra-
worządności. Przy każdej rezo-
lucji na te tematy, widać jak na 
dłoni efekty donosów, które znaj-
dują odzwierciedlenie w doku-
mentach przyjmowanych przez 
Parlament Europejski.

Trzeba jasno powiedzieć, że 
większości lewicowo - liberalnej 
w PE wcale nie chodzi o ochro-
nę interesów finansowych Unii 
przed defraudacją i korupcją, 
tylko potrzebują poręcznego na-
rzędzia ideologicznego Komi-
sji Europejskiej do walki z nie-
lubianymi rządami Węgier oraz 
Polski. Używanego dowolnie 
ponieważ nie ma obiektywnych 
kryteriów oceny tzw. prawo-
rządności, jakichś mierzalnych 
parametrów.
 - Z tej naszej rozmowy można wysnuć 
wniosek, że to nie przesada, kiedy 
słyszymy o równych i równiejszych 
państwach członkowskich, czy o Unii 
Europejskiej dwóch prędkości. Jaka 
jest opinia Pana Posła w tej kwestii? 

- Zadaniem naszego rządu oraz 
europosłów staje się nic innego, 
tylko z wielką determinacją, bez 
kompleksów walczyć o polskie in-
teresy i pozycję polityczną w Unii. 
Nie poddawać się presji ze strony 
dominujących państw, które chcą 
nas ustawiać w roli petenta, pro-
szącego o fundusze unijne. One 
nam się należą bez łaski, na mocy 
traktatów. Istotną rolę zaczyna już 
odgrywać Grupa Wyszehradzka; 
można iść dalej wspólnym fron-
tem w wielu sprawach, łącząc siły 
np. z krajami nadbałtyckimi, Ru-
munią czy Słowenią. 
- Czy nie odczuwa Pan czegoś w rodza-
ju poczucia wyższości Niemców i kilku 
państw Europy Zachodniej wobec 
Europejczyków z dawnego bloku 
wschodniego? 

- Można bez większego ry-
zyka powiedzieć, że większość 
zachodnich polityków taką po-
stawę wyraża. Czują się prede-
stynowani do jednostronnego 
decydowania za nas, bo zdaje się 
im, że jesteśmy gorszymi, zaco-
fanymi Europejczykami. Z tego 
wyziera chyba kolonialna men-
talność… Polacy, podobnie jak 
Węgrzy, Litwini, Czesi chcą po 
prostu lepszej, solidarnej Unii, 
wspólnoty gospodarczej, któ-

ra przynosi korzyści wszystkim 
państwom. Nie po to wstępowa-
liśmy do Unii Europejskiej, aby 
sowiecką dominację zamienić 
na dyktat z Brukseli, inspirowa-
nej przez Niemcy. Suwerenności 
i wolności nie wyzbędziemy się 
za dotacje unijne. 
- Wreszcie chciałbym zapytać o refor-
mę Wspólnej Polityki Rolnej (WPR), 
w którą Pan był zaangażowany jako 
minister rolnictwa, a teraz jako eu-
roposeł, członek Komisji Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi PE? 

- Prace nad reformą WPR 
trwały cztery lata. Każde państwo 
musi opracować krajowe pla-
ny strategiczne dostosowane do 
trzech celów bazowych oraz dzie-
więciu celów szczegółowych, wy-
znaczonych przez Komisję Euro-
pejską. W dużym skrócie mówiąc, 
chodzi oczywiście o zapewnienie 
bezpieczeństwa żywnościowe-
go konsumentom europejskim, 
ale trzeba konkretnie wyjaśnić: 
wszystkie programy wsparcia 
będą skoncentrowane na osią-
gnięcie celów klimatycznych 
Unii, po to, by osiągnąć w 2050 
r. zerowy poziom emisji gazów 
cieplarnianych. Wspólna Polity-
ka Rolna powinna być głównym 
elementem realizacji Europejskie-
go Zielonego Ładu przy pomocy 
strategii „Od pola do stołu” oraz 
w zakresie bioróżnorodności. 

 Kontrowersyjną jest propo-
zycja wydzielenia w ramach I fi-
laru WPR, z funduszu na dopłaty 
bezpośrednie, przynajmniej 20 
proc. środków na tzw. ekosche-
maty do wdrażania w gospodar-
stwach rolnych. Za wyższą po-
przeczką na cele środowiskowe 
i klimatyczne glosował Parla-
ment, bo domagał się nawet puli 
- 30 proc. środków. 
- Podstawowa kwestia, ale jakże waż-
na. Czy w nowym unijnym budżecie 
rolnictwo europejskie i polskie otrzy-
ma więcej pieniędzy?

- Na ostateczne decyzje wypa-
da jeszcze poczekać Jednakże po 

wysłuchaniu w Parlamencie pro-
pozycji budżetowych odnośnie 
do WPR - nie jestem optymistą. 
Na lata 2021 – 2027 zaplano-
wano ogólną sumę 386, 73 mld 
euro, łącznie ze środkami Euro-
pejskiego Funduszu Odbudowy 
( licząc w cenach bieżących). Je-
śli weźmiemy do obliczenia ceny 
stałe, z uwzględnieniem infla-
cji, to będzie kwota ponad 336, 
4 mld euro. Widać różnicę, gdy 
przytoczymy wysokość środków 
na WPR – 385 mld euro w obec-
nej, kończącej się perspektywie 
finansowej. Budżet na rolnictwo 
dla Polski zapowiadano o 3 mld 
euro większy, bo wynoszący 33,5 
mld euro. Manipulacje cenami 
przy wyliczeniach nasuwają po-
ważne wątpliwości. Nie będzie 
też szans na wyrównanie dopłat 
bezpośrednich naszym rolni-
kom, przynajmniej do poziomu 
średniej unijnej. 
- Głośnym echem odbiło się wystąpie-
nie Pana Posła w dniu 20 paździer-
nika na sesji plenarnej w Brukseli. 
Domagał się Pan usunięcia różnic 
w wysokości dopłat bezpośrednich, 
nazywając wprost niesprawiedliwe 
traktowanie rolników polskich jawną 
dyskryminacją. 

- A jak to inaczej nazywać? 
Delikatne słowa nie docierają do 
unijnych urzędników. Propono-
wany od lat w ramach WPR nie-
sprawiedliwy podział środków 
narusza szereg zapisów trakta-
towych, w tym zasadę niedys-
kryminacji obywateli ze wzglę-
du na przynależność państwową 
– art.18 traktatu, zakaz dyskry-
minacji między producenta-
mi wewnątrz UE - art. 40 ust. 2 
traktatu, a także zapis mówiący, 
iż przy ustalaniu WPR mogą być 
brane pod uwagę różnice między 
regionami rolniczymi, nie zaś 
państwami członkowskimi – art. 
ust. 2 traktatu. 
- W kontekście ponawianych ataków 
na Polskę za wydumane naruszenia 
praworządności, można z Pańskiego 
wystąpienia domyślać się, że to bar-
dziej Unia ma problemy z praworząd-
nością. 

- Poniekąd jest w tym sporo 
racji. Swoją wypowiedź zakoń-
czyłem mówiąc do europosłów: 
„Praworządność - tak, ale dyskry-
minacja nie może mieć miejsca.” 
- Dziękuję za rozmowę. 

ROZMAWIAŁ: LESZEK KOLEŚNIK 
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19 letnia Wiktoria pocho-
dzi z Grajewa. Swoją przygodę 
z konkursem rozpoczęła w Łom-
ży, udziałem w konkursie Miss 
Ziemi Łomżyńskiej 2018. Wy-
grana na etapie regionalnym, 
podium na scenie krajowej oraz 
awans do TOP10 w konkursie 
międzynarodowym w Kambo-
dży, to tylko nieliczne z sukcesów 
młodziutkiej grajewianki. Wik-
toria właśnie poleciała do Alba-
nii, żeby kolejny raz promować 
nie tylko nasz region, ale przede 
wszystkim Polskę w konkursie 
Miss Globe 2020.

Konkurencja będzie ogrom-
na. Organizatorzy zaprosili oko-
ło 60 reprezentantek najod-
leglejszych zakątków świata. 
Zgrupowanie rozpoczęło się 29 
października, a zakończy uroczy-
stą Galą Finałową w dniu 12 li-
stopada.

Wylot na międzynarodowy 
konkurs to wyzwanie nie tylko 
dla samej kandydatki. To także 
ogromna mobilizacja dla całego 
Zespołu Miss Ziemi Łomżyń-
skiej oraz Anny Kurządkowskiej 
- Kosińskiej, organizatora kon-
kursu Miss Ziemi Łomżyńskiej, 
która przygotowuje Wiktorię do 
kolejnej już wyprawy. 

-W czasach pandemii takie 
przygotowania wymagają po-
dwójnego zaangażowania: zała-

twienia wszystkich formalności 
związanych z opuszczeniem kra-
ju oraz bezpiecznym przekrocze-
niem granic Albanii, a także wy-
konanie kompletu niezbędnych 
badań. Skompletowanie bardzo 
różnorodnej garderoby oraz za-
dbania o to, aby świeżo upieczo-

na studentka miała usprawiedli-
wioną, prawie trzy- tygodniową, 
nieobecność na uczelni. Nieła-
two było to wszystko zrobić na 
tzw. "odległość". Z ogromnym 
wsparciem, na miejscu w Łomży 
przyszedł fotograf konkursu Pa-
weł Wądołowski, który pomagał 

w przygotowaniach. Nagrywał 
materiały reportażowe oraz wi-
deowizytówki, których potrze-
bowała reprezentantka nasze-
go regionu – relacjonuje Anna 
Kurządkowska-Kosińska. 

A co dla Wiktorii oznacza wy-
jazd i sam udział w konkursie?

-Nie mogłam doczekać się 
wyjazdu. Jestem szczęśliwa 
i dumna, że kolejny raz mogę 
reprezentować Polskę na arenie 
międzynarodowej. To dla mnie 
ogromne wyróżnienie. Najbar-
dziej cieszy mnie fakt, że to wła-
śnie Łomża, miasto w którym 
stawiałam pierwsze kroki w kon-
kursach piękności, biorąc udział 
w wyborach Miss Ziemi Łom-
żyńskiej, oraz moje rodzinne 
Grajewo,

będą kolejny raz promowane 
w świecie, "Wiki, pamiętaj skąd 
jesteś", Ania od zawsze mi to po-
wtarza i chyba już mocno weszło 
mi to w krew. Dlatego pragnę 
podkreślać to w każdym miejscu 
na ziemi. Jak zawsze, dam z siebie 
wszystko, jak będzie, zobaczymy 
po powrocie. Od samego efektu, 
celu, ważniejsza jest droga, która 
do niego prowadzi. Moja wśród 
tych wszystkich życzliwych lu-
dzi nie prowadzi przez wyboje 
i zakręty, za coogromnie dzięku-
ję, i jestem wdzięczna" - mówi 
Wiktoria.

Zachęcamy do trzymania 
kciuków za reprezentantkę pięk-
nej Ziemi Łomżyńskiej. 

- Nic tak nie motywuje do 
walki oraz działania jak świado-
mość tego, że ma się wsparcie 
oraz doping – przyznaje Wikto-
ria Wiśniewska. 

Miss Ziemi Łomżyńskiej Wiktoria Wiśniewska 

Miss Globe Poland 2020
Wiktoria Wiśniewska - Miss Nastolatek 
Ziemi Łomżyńskiej 2018 / 2 Wicemiss 
Polski Nastolatek 2018 / TOP10 Miss 
Tourism Metropolitan International 
2019 wyleciała do Albanii, żeby 
reprezentować nasz region na 
międzynarodowym konkursie Miss 
Globe 2020.
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RÓŻNE/SPRZEDAM

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

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

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

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

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

Okna plastikowe używane wysokość 
170x110 sztuk 6 - 50 zł sztuka. Brama z furtką 
140 x180 - 140x80 - 200 ZŁ. Tel. 512 560 894

Pomalują, poszpachlują. Tel. 503 969 530

Sprzedam krzesło sanitarne sedesowe WC 
stabilne z oparciem tapicerowanym oraz 
łóżko rehabilitacyjne regulowane z silnikiem. 
Tel. 784 329 628. Cena do negocjacji.

NIERUCHOMOŚCI

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

Zlecę wykonanie garażu z płyty warstwo-
wej, konstrukcji drewnianej, wynajmę 
mieszkanie dla 4 Panów pracujacych 500 
zł/osoba, wynajmę magazyn 50 m2 z ka-
balem. Tel. 535 480 220.

USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE

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

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

Usługi dekarskie- Perfekt dach: pokrycia 
dachowe, wymia-
na konstrukcji da-
chowych, kominy 
z klinkieru, podbitki, montaż okien da-
chowych i włazów, materiały. Łomża, Bo-
guszyce 17, Łukasz Just. Tel. 508 637 509.

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

Usługi hydrauliczne PLUMBER Sobociń-
ski Sławomir: instalacje CO, instalacje 
wodno-kanalizacyjne, montaż urządzeń 
sanitarnych, kotłowanie (olejowe, gazo-
we, węglowe), kolektory słoneczne, pe-
łen zakres usług. Tel. 516 376 389.

Układanie kostki brukowej: podjazdy, ta-
rasy, chodniki i schody. SOLIDNIE. 
Tel. 509 981 956.
Zlecę budowę domu jednorodzinnego 
w Wołominie. Zainteresowanym doku-
mentację prześle mailem. Możliwość 
zakwaterowania na miejscu. Zapytania 

proszę kierować  na: szeligowskik@gma-
il.com

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

DOM

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

USŁUGI FINANSOWE

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

Pożyczki pozabankowe pod grunty rolne 
i nieruchomości bez Bik, umowa nota-
rialna, RRSO 36%, szybko i uczciwie tel. 
577873616.

USŁUGI RTV-AGD

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

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

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

USŁUGI SZEWSKIE

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

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

SALE WESELNE, USŁUGI WIDEOFILMOWANIE,
 ZESPOŁY MUZYCZNE

Fotografia ślubna, portretowa i okolicz-
nościowa. rafallesicki.com 
Tel. 600 455 252.

Fotografia ślubna. Tel.605 405 110.

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

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

MOTORYZACJA

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

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

ZDROWIE/ URODA

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

MASAŻ LECZNICZY, MASAŻ ANTYCE-
LULITOWY (WYŁĄCZNIE DLA KOBIET). 
Tel.532 282 383.

MATRYMONIALNE

Pan 60+ materialnie niezależny pozna 
Panią 50+. Tel. 793 782 498

Pan rozwiedziony lat 55 pozna Panią 
w zblizonym wieku z Łomży. Tel. 574 920 
376 po godz. 19.00.

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

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 m
2
  

w centrum Łomży  
(ul. Długa na zapleczu Dwornej). 

Tel. 606 878 444.

OGLĄDAJ  NA  140  KANALE
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O działalności Polskiego Związku 
Bokserskiego i zmianach, jakie w nim 
zaszły, planach na rozpoczynającą się 
właśnie nową kadencję, Igrzyskach 
Olimpijskich i sytuacji w łomżyńskim 
sporcie ze ZBIGNIEWEM MALESZEW-
SKIM, wiceprezesem ds. wyszkolenia 
Polskiego Związku Bokserskiego, 
prezesem Podlaskiego Okręgowego 
Związku Bokserskiego i szkoleniow-
cem klubu BKS Tiger Łomża rozmawia 
Marlena Siok. 

Marlena Siok: - Panie Zbigniewie 
w połowie września odbył się kongres 
sprawozdawczo wyborczy Polskiego 
Związku Bokserskiego, podczas któ-
rego dokonano podsumowania oraz 
sprawozdania z działalności zarządu 
za okres 2016-2020. Jakimi efektami 
zatem da się podsumować te 4 minio-
ne lata?

Zbigniew Maleszewski: - Mu-
szę powiedzieć, że byłem zasko-
czony. Nie pierwszy raz byłem 
delegatem na zarząd Polskiego 
Związku Bokserskiego. Od po-
nad 30 lat jestem trenerem bok-
su, a długo też trenerem klasy 
mistrzowskiej. I tak, jak obser-
wowałem różnego rodzaju pod-
sumowania działalności zarzą-
du PZB, to kadencja 2016-2020 
była wyjątkowo udana. Po raz 
pierwszy w historii wszyscy dele-
gaci, a więc 50 osób, wstali i bili 
brawa za dotychczasową pracę 
zarządu. Podczas wyboru nowe-
go prezesa PZB, którym został 
Grzegorz Nowaczek również do-
szło do niecodziennej sytuacji. 
Został wybrany jednogłośnie. 
Pracę zarządu oceniono dobrze. 
Nie ukrywam jednak, iż jest kil-
ka działań, które można było 
zrobić lepiej, ale wynikało to też 
z pewnych uwarunkowań, czyli 
ze środków, które otrzymujemy 
z Ministerstwa Sportu i pozysku-
jemy od prywatnych sponsorów. 
Podstawową bolączką każdego 
polskiego związku sportowego 
są fundusze. My stanęliśmy na 
wysokości zadania. Poszczegól-
ne wydziały ocenione zostały po-
zytywnie, zarówno wydział wy-
szkolenia, który prowadziłem, 
wydział sędziowski, ale także 
inne. Poziom prac zarządu PZB 
oceniam na dobrym poziomie, 
ale nigdy nie jest tak dobrze, żeby 
nie mogło być lepiej.

M.S: - Uzyskanie możliwo-
ści zorganizowania przez Polski 
Związek Bokserski Młodzieżo-
wych Mistrzostw Świata w Bok-
sie w 2021 roku należy do tych 
sukcesów? 

Z.M: - Jest to efekt działa-
nia wydziału organizacyjnego, 
który prowadził Maciej Demel 
i wspólnie z prezesem rozmawia-
li z przedstawicielami Międzyna-

rodowego Stowarzyszenia Boksu 
(AIBA). I po raz pierwszy w hi-
storii Polski otrzymaliśmy możli-
wość organizacji Młodzieżowych 
Mistrzostw Świata. Uważam, że 
jest to wielki sukces. Początkowo 
mistrzostwa miały zostać roze-
grane w 2020 roku, ale ze wzglę-
du na pandemię, zostały prze-
łożone na kwiecień 2021 roku. 
Zawody odbędą się w Kielcach. 
Będziemy mogli pokazać się na 
arenie międzynarodowej jako 
organizatorzy tej imprezy. Jako 
wydział szkolenia dokładamy do 
tego wszelkich starań, bo bardzo 
dużo środków przeznaczaliśmy 
na szkolenie juniorów po to, by 
uzyskać jak najwięcej medali. 
Miejmy nadzieję, że uda nam się 
to zrealizować.
M.S:- Kiedy w 2018 roku wstępował 
Pan w szeregi Polskiego Związku 
Bokserskiego mówił Pan: W boksie 
jest jeszcze wiele do zrobienia, trzeba 
wspierać zawodników w działaniu. 
Jest masa rzeczy, które trzeba zmienić 
na lepsze. Dlatego teraz skupię się na 
działaniu, bo mam już pewne wizje, 
aby w boksie było lepiej. Udało się te 
wizje urzeczywistnić? 

Z.M:- Tak. Jednym z takich 
działań było utworzenie grupy 
„Paryż 2024”, której prowadzenie 
skupia się na  przygotowaniach 
do kolejnych  Letnich Igrzysk 
Olimpijskich. Nasze główne za-
łożenie, to postawienie na grupę 
młodych i utalentowanych ludzi. 
Będzie wymagało to ciężkiej pra-
cy, ale mam nadzieję, że zaskut-
kuje ona medalami. 
M.S: - A jeśli chodzi o zmiany, które za-
szły na przestrzeni ostatnich kilku lat 
w PZB. Jakie je Pan ocenia?

Z.M:- Pierwszą zmianą, naj-
bardziej widoczną jest nowa sie-
dziba i wizerunek PZB. Do tej 
pory siedziba mieściła się przy ul. 

Koszykowej w Warszawie. Pozo-
stawiała wiele do życzenia. Dzi-
siaj mamy wspaniałe miejsce przy 
ulicy Połczyńskiej, z bardzo do-
brymi  warunkami do pracy. Mo-
żemy tam organizować spotkania 
zarządu, jak również zapraszać na 
rozmowy poważnych sponsorów. 
Ogromnym błędem popełnia-
nym do tej pory było zaniecha-
nie współpracy np. z Instytutem 
Sportu czy Centralnym Ośrod-
kiem Medycyny  Sportowej. Tra-
cili na tym zarówno trenerzy, jak 
i zawodnicy. Ponadto wcześniej 
różnie bywało z planami, które 
PZB przedstawiał w Minister-
stwie Sportu, a dzisiaj nasze pla-
ny od razu są akceptowane. Kolej-
ną ważną rzeczą jest pozyskanie 
sponsorów, i tutaj składam po-
dziękowania firmie Suzuki, któ-
ra weszła we współpracę z PZB. 
Przeznaczyła 16 samochodów, 
z których możemy korzystać.  Sa-
mochody trafiły również  do za-
wodniczek i zawodników, którzy 
reprezentują nasz kraj w grupie 
seniorskiej. Poza tym Suzuki wy-
kłada ogromne pieniądze na gale 
boksu olimpijskiego, które orga-
nizowane są na naprawdę wyso-
kim poziomie. Nie ustępują w ni-
czym galom boksu zawodowego. 
Ostatnio przeprowadzony został 
mecz Polska vs. Chorwacja, któ-
ry wygraliśmy. W 2021 roku ta-
kich gal będzie jeszcze trzy, ale 
nie wiemy jeszcze z jakimi kra-
jami. Oprócz tego, pozyskiwa-
nie innych sponsorów, jak fir-
ma Brachol, która ubiera polską 
kadrę.  Nie tylko seniorów, ale 
wszystkie grupy wiekowe. Ostat-
nio też jako Podlaski Okręgowy 
Związek Bokserski otrzymaliśmy 
wsparcie z Podlaskiego Urzędu 
Marszałkowskiego, za co bardzo 
dziękuję. Dzięki temu dokonali-

śmy zakupu dresów z logiem wo-
jewództwa. Jest sporo innowacji, 
i dobrze jak przełoży się to na wy-
nik sportowy. 
M.S: - W Polskim Związku Bokserskim 
dba Pan m.in. o szkolenia trenerów 
kadry narodowej. Z jakim skutkiem?

Z.M: - Już w ubiegłej kaden-
cji wprowadziłem szkolenia tre-
nerów, które wcześniej również 
były organizowane, ale miałem 
pewne uwagi. Przedstawiłem je 
zarządowi, który udzielił mi ab-
solutorium i zgody na innowa-
cje. Bardzo dużą rolę w tym ode-
grał dr Artur Litwiniuk, z którym 
współpracuję już od dłuższe-
go czasu. Jest to między innymi 
wykładowca na wydziale Nauk 
o Zdrowiu w PWSIiP w Łomży. 
Współpracuje również z AWF 
Biała Podlaska. Artur Litwiniuk, 
który jest wybitnym fachow-
cem zajmuje się systemem mo-
nitoringu na przykład planów 
szkoleniowych. Współpracuje-
my również z Instytutem Sportu 
i z dr Zbigniewem Obmińskim, 
z którym także nawiązałem bar-
dzo dobre kontakty. Stworzyli-
śmy ponadto program służący 
do badania naszych zawodników. 
Chodzi o wszelkie analizy, które 
prowadzą do uzyskania czystego 
materiału porównawczego. Dzię-
ki temu możemy dowiedzieć się 
gdzie, i w którym momencie je-
steśmy. Obecnie sport jest na tak 
wysokim poziomie, że jeżeli nie 
wykorzystamy świata nauki, to te 
naprawdę wysokie wyniki będą 
poza naszym zasięgiem. Dlate-
go współpracujemy z PWSIiP 
w Łomży, organizując szkolenia. 
Takim przykładem może być 
ostatnio zorganizowana kon-
ferencja hybrydowa. Ta konfe-
rencja trwała niemal cały dzień, 
a uczestniczyli w niej trenerzy 

z całego kraju. Cały materiał do-
stępny jest na YouTube. Jeszcze 
w tym roku planuję zorganizo-
wać ponownie taką konferencję. 
Pandemia pokrzyżowała nam 
wiele planów. Gdyby nie sytu-
acja epidemiologiczna, to zor-
ganizowalibyśmy dla trenerów 
jeszcze konferencje praktyczne, 
gdzie mogliby popracować nad 
podniesieniem swoich umiejęt-
ności na sali. Jako szef wydziału 
szkoleniowego, mam pod sobą 
kierownika szkolenia, którym 
jest Paweł Pasiak. Muszę przy-
znać, że wykonuje naprawdę ka-
wał świetnej roboty. Jest również 
przewodniczący Dariusz Karpiń-
ski. Wszyscy razem układamy to 
w taki sposób, by było w tym jak 
najwięcej metodyki i merytoryki. 
Żeby wszystko się uzupełniało. 
Szkolenie, analiza, porównania.
M.S: - Po dwóch latach pracy na rzecz 
polskiego boksu olimpijskiego, po-
nownie otrzymał Pan nominację na 
stanowisko wiceprezesa Polskiego 
Związku Bokserskiego. Jak zatem wi-
dzi Pan kolejną kadencję?

Z.M:- Wizji może być wiele, 
ale najważniejsze jest rzeczowe 
działanie. W Ministerstwie Spor-
tu przedstawialiśmy strategię dla 
rozwoju polskiego boksu. Mogę 
się pochwalić, bo nawet my jako 
PZB, byliśmy zaskoczeni oceną. 
Aleksandra Nowacka, ekspert/
trener w Zespole Metodycznym 
Instytutu Sportu – Państwowego 
Instytutu Badawczego opiniują-
cego działalność polskich związ-
ków sportowych dla Ministerstwa 
Sportu, oceniła nas pozytywnie. 
Stwierdziła, że widać fachowość, 
nową myśl i postęp na drodze 
rozwoju PZB. Także plany szko-
leniowe mamy. Teraz musimy się 
ich trzymać. Oczywiście wiele 
komplikuje pandemia. Teraz po-
winniśmy skupiać się na przygo-
towaniach do Mistrzostw Europy, 
a - jak wszyscy - trwamy w pew-
nym zawieszeniu. Przygotowane 
i zatwierdzone zostały składy na 
turniej, ale po prostu nie wiem co 
robić. Każdy mówi co innego. Ale 
jeśli mamy wszystko przygotowa-
ne to sądzę, że będzie to funkcjo-
nować. Ale muszę przyznać, że 
kosztowało nas to wiele energii.
M.S:- Wspominał Pan o Letnich Igrzy-
skach Olimpijskich  w 2024 roku w Pa-
ryżu… a czy myślicie też o Igrzyskach 
w Tokio w 2021 roku? 

Z.M: - Tokio ujęte zostało 
w tym cyklu szkoleniowym. Kwa-
lifikacje mają odbyć się w 2021 
roku. Mamy w grupie seniorów 
kilka dziewcząt i dwóch chłopa-
ków, którzy mogliby spróbować 
sięgnąć po najwyższy cel, i trud 
szkoleniowy jest prowadzony. 
M.S: - Czyli możliwe, że Letnie Igrzy-
ska Olimpijskie w 2021 roku odbędą 
się z udziałem polskich pięściarzy?

Z.M:- Miejmy nadzieję. Jeśli 
ja miałbym pokładać w kimś na-
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dzieję, to byłby na pewno to Da-
mian Durkacz. Według mnie ma 
ogromne szanse na olimpijski 
medal. 
M.S: - Panie Zbigniewie aktywność 
we władzach Polskiego Związku Bok-
serskiego to od niedawna część Pana 
zawodowego życia. Znacznie dłuższa, 
to ta związana ze szkoleniem utalen-
towanej młodzieży. Najpierw w Asdex 
w Białymstoku, a od 30 lat w Łomży…

Z.M:- Tak. Z boksem zwią-
zany jestem ponad 30 lat. Zaczy-
nałem od Kick - Boxingu w klu-
bie Hortex Siemiatycze. Byłem 
również członkiem pierwszego 
zarządu Polskiego Związku Kick 
- Boxingu. Natomiast w Łomży 
działam już ładnych parę lat, a 
muszę przyznać, że zaczynaliśmy 
od zera. Nie było rękawic, wor-
ków, nic. Ja z własnej kieszeni wy-
ciągałem pieniądze, by stworzyć 
dzieciakom warunki do trenowa-
nia. Na szczęście przyszło wspar-
cie, chociażby z Urzędy Miasta, 
ale dopiero wtedy, gdy zaczęliśmy  
wypracowywać wyniki, medale 
na Mistrzostwach Polski, a były 
to roczniki 81’. Mieliśmy wtedy 
również II miejsce jako klub w 
Mistrzostwach Polski Młodzi-
ków. Przywieźliśmy cztery meda-
le. Od tamtego czasu praktycznie 
na każdych mistrzostwach zdo-
bywamy medale. Z roku na rok 
stopniowo otrzymywaliśmy co-
raz większe środki z miasta i cały 
czas przeznaczaliśmy je na różne-
go rodzaju szkolenia czy wyjazdy. 
To wszystko przekładało się na 
efekty. W 2018 roku mieliśmy 45 
punktów, a rok później 54, więc 
z roku na rok szliśmy do przodu. 
Był odpowiednio ułożony cykl 
szkoleniowy i progres był widocz-
ny. Poza środkami przydzielany-
mi przez Urząd Miasta była cała 
masa sponsorów, którzy wspie-
rali nas w organizacji imprez czy 
szkoleń. Muszę powiedzieć, że 
zaskoczyła mnie decyzja w 2019 
roku. Rok wcześniej otrzymali-
śmy od miasta dofinansowanie 
na szkolenie młodzieży w kwo-
cie ponad 44 tysięcy złotych.  W 
2019 roku były to tylko 23 tysiące 
złotych.  Jako wiceprezes Polskie-
go Związku Bokserskiego znam 
realia trenerskie niemal w całej 
Polsce.  I nigdy z czymś takim się 
po prostu nie spotkałem. Gdy po-
wiedziałem innym trenerom, że 
dostałem wspomniane 23 tysią-
ce, to pytali czy jest to kwota na 
miesiąc. Gdy przekonywałem, że 
jest to roczne wsparcie byli w nie-
małym zdziwieniu. Z racji swo-
jej funkcji nie mogę wychodzić  
do narożnika, dlatego szkolenie 
młodzieży przekazałem innym 
ludziom, którzy robią niezwykle 
dobrą robotę. Dziękuję im za to, 
bo często robią to niemalże w ra-
mach wolontariatu, gdyż pienią-
dze, które otrzymują są naprawdę 
śmieszne. W związku z sytuacją, 

w 2020 roku postanowiłem nie 
ubiegać się o dofinansowanie. Ta 
dotacja była dla nas w pewnym 
sensie poniżeniem, bo z roku na 
rok uzyskujemy lepsze wyniki, a 
nagle zmniejsza się nam wspar-
cie. W Łomży często mówi się, 
że punkty, które zdobywają kluby 
nie są sobie równe. Proponuję, by 
każdy sprawdził ile dana dyscy-
plina ma punktów i dopiero bę-
dąc świadomym wypowiada się w 
tej kwestii, bo dajmy na to w bok-
sie mamy tych punktów 4730, w 
piłce ręcznej 4693, piłce nożnej 
6471, w lekkoatletyce 17194, a w 
Kick – Boxingu 2279, i tak dalej. 
Jeśli słyszę, że ktoś mówi, iż szko-
li młodzież tyle lat, a dopiero te-
raz był pierwszy raz na Mistrzo-
stwach Polski, to dla mnie jest 
bardzo dziwne, gdyż ja od ponad 
30 lat, praktycznie co roku jeżdżę 
na takie zawody. I to nie w jednej 
grupie wiekowej, a w kilku. Ale 
wracając do punktów.. stan rze-
czy wygląda następująco. W 2018 
roku mieliśmy 45 punktów, ko-
szykówka miała 15 punktów. My 
uzyskaliśmy dofinansowanie na 
szkolenie młodzieży w kwocie 
41 tysięcy, zaś koszykówka 20 ty-
sięcy. I liczba punktów w koszy-
kówce to 6092. Czyli więcej, niż 
w boksie. W 2019 roku zdoby-
liśmy 54 punkty i otrzymaliśmy 
23 tysiące złotych. Koszykówka 
zdobyła 9  punktów, a otrzymała 
ponad 40 tysięcy złotych. Także 
za spadek nagradzamy co niektó-
rych, a za wyniki każemy. I tu jest 
mnóstwo takich przykładów. Nie 
neguję żadnej dyscypliny. Jestem 
za tym, by środki finansowe były 
dla wszystkich, niezależnie czy 
są to dyscypliny olimpijskie czy 
też nie. I opowiadanie takich hi-
storii, że ktoś tych punktów nie 
może zdobyć jest absurdem. Po-
wiem jeszcze raz publicznie, dys-
cypliny nieolimpijskie też mogą 
punktować. I jeśli ktoś tak twier-
dzi, to znaczy, że nie ma na ten 
temat wiedzy. W systemie spor-
tu młodzieżowego może uczest-
niczyć każda dyscyplina pod wa-
runkiem, że zrzesza przynajmniej 
12 województw i minimum 70 
klubów. Dlatego później niech 
mi nikt nie mówi, że nie zdobywa 
punktów, bo dzieje się tak, gdyż 
nie bierze udziału w zawodach 
centralnych, takich jak Mistrzo-
stwa Polski czy Ogólnopolskiej 
Olimpiadzie Młodzieży. Także 
ten podział środków finansowych 
w Łomży pozostawia wiele do ży-
czenia. Ale ja nie przychodzę pła-
kać, że nie dostaliśmy pieniędzy, 
bo my po prostu nie złożyliśmy 
wniosku. Ja po prostu nie godzę 
się z takim podziałem. Jeżeli ktoś 
tego nie dostrzega to trudno. I 
powiem otwarcie. Rok 2018 za-
mknęliśmy 45. punktami, rok 
2019 – 54, gdzie byliśmy trzecim 
klubem w Łomży pod względem 

punktacji. W 2020 roku zdobę-
dziemy tych punktów może 6, 
8, może 10, a to wynika z pro-
stej przyczyny. Nie ma środków 
finansowych, nie ma wyników. 
Chciałbym tylko jednego, żeby 
te kluby, które otrzymały środ-
ki finansowe, zostały rozliczone 
z efektów. To, co boli mnie naj-
bardziej to fakt, że te środki nie 
są dzielone racjonalnie.  Wiemy, 
gdzie Łomża była w 2018 roku 
czy 2019 pod względem punk-
tacji, zobaczymy, gdzie będzie w 
2020 czy 2021 roku. Chociaż ja 
uważam, iż tym za bardzo nikt 
nie będzie się przejmował. W 
ministerstwie czy instytucie dys-
kutujemy o wielu rzeczach i tam 
jest jedna zasada. Są wyniki, roz-
mawiamy dalej. Nie ma, to dzię-
kujemy. I przez taką sytuację zo-
stało w tym roku bardzo wiele 
zaprzepaszczone. Prawie nigdzie 
nie wyjeżdżaliśmy, boksowaliśmy 
się na swoim podwórku. A jeżeli 
nie będziemy jeździć na obozy, to 
nie będzie wyników. One z roku 
na rok były lepsze, bo wyjeżdża-
liśmy za granicę, do nas również 
przyjeżdżali zawodnicy. Organi-
zowaliśmy turnieje międzynaro-
dowe i nasi zawodnicy mieli moż-
liwość startu i porównywania się 
z zawodnikami zagranicznymi, 
którzy naprawdę są bardzo silni. 
My w 2019 roku byliśmy organi-
zatorem mistrzostw Polski AZS, 
gdzie zdobyliśmy 5 czy 6 me-
dali, a w klasyfikacji uczelnianej 
PWSIiP miała pierwsze miejsce, 
i klub Tiger Łomża był na pierw-
szym miejscu. Na Mistrzostwach 
Polski młodzików w 2019 roku 
również mieliśmy pierwsze miej-
sce i byliśmy organizatorem tych-
że mistrzostw. Impreza trwała 7 
dni, przyjechało ponad 300 osób, 
plus działacze i rodzice, co w su-
mie daje około 400 osób. Na jej 
organizację otrzymaliśmy dofi-
nansowanie 2,5 tysiąca złotych. 
Za to nawet ciężko kupić puchary 
i dyplomy. Na mistrzostwa Polski 
AZS nie dostaliśmy ani złotówki 
dofinansowania. Niemniej jed-
nak, to nie jest tak, że ja się ob-
raziłem. Mogę dalej rozmawiać. 
Sport jest moją pasją. Mam kil-
ka propozycji. Możemy zorga-
nizować Suzuki Boxing Night. 
Do Łomży przyjedzie wówczas 
kadra seniorska zarówno kobiet 
jak i mężczyzn. Możemy prze-
prowadzić kilka legalnych walk. 
Dlaczego mówię legalnych? Przy-
pominam, że jedynym organiza-
torem walk boksu olimpijskiego 
jest PZB i niech tego się ktoś w 
Łomży nauczy. I niech nie robi ta-
kich rzeczy jak kiedyś, wpadając 
na genialny pomysł organizując 
galę boksu olimpijskiego. Tylko 
Polski Związek Bokserski ma do 
tego prawo. Mogą odbywać gale 
boksu zawodowego, ale za zgo-
dą i przyzwoleniem, i nie łama-

niem przepisów związku. I my w 
Łomży taką galę moglibyśmy zro-
bić. Przyjeżdża kadra seniorów, 
seniorek, do tego dołączamy ju-
niorów i juniorki, i tworzy się 30 
osób. One tutaj będą 7 czy 10 dni, 
bo taką robi się akcję szkoleniową 
przed meczem. I wtedy 30 osób z 
ekipy polskiej i drugie tyle z za-
granicy pojawi się w Łomży. To 
są naprawdę spore pieniądze dla 
miasta Łomża. I dodatkowo jest 
impreza, która emitowana jest w 
TVP Sport.  
M.S: - Czyli nie jest to tak, że odrzuca 
Pan zaproszenie do rozmów?

Z.M: - Nie odrzucam. Ostat-
nio nawet rozmawialiśmy z pre-
zydentem Andrzejem Stypuł-
kowskim na temat kształtu naszej 
współpracy w roku 2021. Nie je-
stem obrażony. Mi też pokazano 
pewne rzeczy. To nie jest tak, że 
ja nie mam sobie nic do zarzuce-
nia. Chce tylko uświadomić jed-
ną kwestie. Nie ma pieniędzy, nie 
ma wyników. 
M.S: - Podopieczni z łomżyńskiego 
klubu uczestniczyli m.in. w Mistrzo-
stwach Europy. Obecnie w kadrze 
narodowej juniorów jest Wojtek Bo-
niecki, ale to nie wszystko jeśli chodzi 
o utalentowaną młodzież. To także 
wielu medalistów Mistrzostw Pol-
ski… 

Z.M: - Zgadza się. Mamy za-
wodników, którzy byli uczest-
nikami Mistrzostw Europy czy 
takich, którzy są w kadrze naro-
dowej. Niefart był taki, że na mi-
strzostwa polski juniorów poje-
chaliśmy z Wojtkiem Bonieckim 
dzień wcześniej. Bez przygoto-
wań, niemalże bezpośrednio po 
wstaniu z łóżka. Dlatego tu na-
wet nie było mowy o jakimkol-
wiek wyniku sportowym. Ale on 
dopiero jest pierwszy rok w ju-
niorach, za rok również w nich 
będzie, więc jeśli będziemy mieć 
odpowiednie środki finansowe 
w klubie to będziemu mogli spo-
kojnie trenować. Jest jeszcze je-
den dobry zawodnik z Czecze-
ni Akhmed Debizov, ale niestety 
nie ma obywatelstwa polskiego. 
Niestety od roku 2020 udział 
w Mistrzostwach Polski mogą 
brać tylko obywatele naszego 
kraju. Prowadzimy wszelkie moż-
liwe działania, by uzyskał obywa-
telstwo, bo w naszym kraju jest 
już od 13 lat. Jest dobrym zawod-
nikiem, znanym trenerom kadry 
narodowej, często bierze udział 
w sparingach nawet z kadrowi-
czami Polski, i dobrze wypada na 
pucharach Polski, gdzie zdobywa 
pierwsze miejsca, bo w tym tur-
nieju mogą brać udział zawodni-
cy nieposiadający obywatelstwa 
polskiego, ale posiadający polski 
pesel. 
M.S: - A co jeśli chodzi o ten najwyższy 
cel, czyli Igrzyska Olimpijskie? Paryż 
2024 dla łomżyńskich Tigerów jest 
możliwy? 

Z.M:- Nie będę się wygłu-
piał i mówił, że mamy szanse na 
Paryż. Jeżeli nie będziemy mieć 
zawodników, którzy nie będą ist-
nieli na arenie międzynarodowej, 
nie będą medalistami mistrzostw 
Polski, to będzie ciężko. Bo to 
od nich muszą uczyć się młodsi. 
Swego czasu, ale nie przy pande-
mii zrzeszaliśmy 100 osób, a za-
rejestrowanych w PZB mieliśmy 
ponad 40. Dużo osób mówi, że 
w drużynówce jest ciężko. To 
prawda. Ale jeśli ja mam 40 za-
wodników, i wszystkich muszę 
wozić na zawody, to też nie jest 
lekko. W 2019 roku jechaliśmy 
na mistrzostwa okręgu autoka-
rem. Więc jeśli jedzie 50 osób, to 
są to dość spore koszty. I mimo, 
że jest to dyscyplina indywidual-
na, to nie znaczy, że mało nas tre-
nuje, gdyż na te punkty musiało 
złożyć się ileś tam osób. By wejść 
na Mistrzostwa Polski, to zawod-
nik musi być mistrzem okręgu, 
czyli musi wygrać ze wszystkimi, 
którzy są z Białegostoku, Sokółki, 
Suwałk, Hajnówki itd. I tylko on 
jeden może brać udział w elimina-
cjach międzystrefowych, i jeżeli 
to wygra, to dopiero może jechać 
na zawody. To nie jest takie łatwe 
zdobyć punkty, ale my wiemy, na 
jakich imprezach trzeba być. To 
przede wszystkim mistrzostwa 
kraju, gdyż one są liczne w sys-
temie sportów młodzieżowych 
i Ogólnopolska Olimpiada Mło-
dzieży, jeżeli chodzi o kadetów, 
czyli juniorów młodszych.
M.S: - Panie Zbigniewie, od kilkudzie-
sięciu lat obserwuje Pan świat boksu. 
Jak przez ten czas zmieniła się jego 
„filozofia” tego sportu? Czy wciąż jest 
to sztuka szermierki na pięści, czy dzi-
siaj chodzi o unicestwienie przeciwni-
ka wszelkimi metodami? 

Z.M: - Boks to wciąż szer-
mierką na pięści. Często to nie 
jest walka z przeciwnikiem, ale 
ze swoimi słabościami, poka-
zująca charakter. Ogromną rolę 
odgrywają analizy, dokonywa-
ne na linii zawodnik-trener. Inna 
jest sytuacja, jeśli chodzi o mło-
dzika czy o kadeta, a zupełnie 
inna w przypadku doświadczo-
nych zawodników. Dlatego wraz 
z dr Arturem Litwiniukiem two-
rzymy dziennik, w którym tre-
nerzy będą mogli wpisywać jed-
nostki treningowe i dokładnie je 
rozpisywać, a później analizo-
wać i wyciągać wnioski. Myślę, 
że ten dziennik będzie pomocy 
dla wszystkich trenerów, nie tyl-
ko dla boksu. Niemniej jednak 
przegrywania też trzeba się na-
uczyć, bo są to lekcje wpisane 
w drogę sportowca. Ale nie jest  
ważne, jak przegrałeś, ważne jak 
się z tego podniesiesz i co zro-
bisz dalej.
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Czyściec i Gniazdo Zła  
w Kinie Millenium  
w Łomży 
Repertuar  6 listopada 
– 12 listopada 2020

Piątek  6 listopada
Duża sala: Psy i Koty 3 łapa w łapę - 
godz. 16:00, Czyściec - godz. 18:00, 
Gniazdo zła -  godz. 20:00.
Mała sala: Filonek Bezogonek 
– godz.16:00, Szkoła czarownic 
- godz. 18:00, Obraz pożądania - 
godz. 20:00.

Sobota 7 listopada
Duża sala: Psy i Koty 3 łapa w łapę 
- godz. 10:00, 12:00,14:00 i 16:00 , 
Czyściec - godz. 18:00 , Gniazdo zła 
- godz. 20:00. 
Mała sala: Scooby Doo - godz. 10:00 
i 14:00, Filonek Bezogonek – godz. 
12:00 i 16:00, Szkoła czarownic 
- godz. 18:00, Obraz pożądania - 
godz. 20:00.

Niedziela 8 listopada 
Duża sala: Psy i Koty 3 łapa w łapę 
- godz. 10:00, 12:00,14:00 i 16:00 , 
Czyściec - godz. 18:00 , Gniazdo zła 
- godz. 20:00. 
Mała sala: Scooby Doo - godz. 10:00 
i 14:00, Filonek Bezogonek – godz. 
12:00 i 16:00, Szkoła czarownic 
- godz. 18:00, Obraz pożądania - 
godz. 20:00.

Poniedziałek  9 listopada 
Duża sala: Psy i Koty 3 łapa w łapę - 
godz. 16:00, Czyściec - godz. 18:00, 
Gniazdo zła -  godz. 20:00.
Mała sala: Filonek Bezogonek 
– godz.16:00, Szkoła czarownic 
- godz. 18:00, Obraz pożądania - 
godz. 20:00.

Wtorek  10 listopada
Duża sala: Psy i Koty 3 łapa w łapę - 
godz. 16:00, Czyściec - godz. 18:00, 

Gniazdo zła -  godz. 20:00.
Mała sala: Filonek Bezogonek 
– godz.16:00, Szkoła czarownic 
- godz. 18:00, Obraz pożądania - 
godz. 20:00.

Środa 11 listopada
Duża sala: Psy i Koty 3 łapa w łapę - 
godz. 16:00, Czyściec - godz. 18:00, 
Gniazdo zła -  godz. 20:00.
Mała sala: Filonek Bezogonek 
– godz.16:00, Szkoła czarownic 

- godz. 18:00, Obraz pożądania - 
godz. 20:00.

Czwartek 12 listopada
Duża sala: Psy i Koty 3 łapa w łapę - 
godz. 16:00, Czyściec - godz. 18:00, 
Gniazdo zła -  godz. 20:00.
Mała sala: Filonek Bezogonek 
– godz.16:00, Szkoła czarownic 
- godz. 18:00, Obraz pożądania - 
godz. 20:00.

MPGKiM ZB w Łomży ogłasza
przetarg nieograniczony w formie 
konkursu ofert na najem lokalu 
użytkowego

Lokal użytkowy w budynku przy 
ulicy Rządowej 12 o powierzchni 
87,31 m2, parter.
Wyposażenie: instalacja wod-
no-kanalizacyjna, zimna i ciepła 
woda, centralne ogrzewanie.
Termin odbycia przetargu: 
19.11.2020 r. godz. 10:00, 
siedziba MPGKiM ZB w Łomży, 
ul. Akademicka 22.

Więcej informacji na stronie internetowej 
https://bip-lomza.pl/mpgkim/3682

OGŁOSZENIE

Dyrektor MPGKiM ZB w Łomży 
ogłasza nabór na stanowisko: 
Referent ds. administracyjno-
technicznych
Kandydat przystępujący do nabo-
ru powinien posiadać m.in..:
- wykształcenie wyższe technicz-
ne,
- minimum  2 letni staż pracy,
- znajomość zagadnień prawnych 
niezbędnych w pracy na danym 
stanowisku,
- prawo jazdy kat. B,
Szczegółowe informacje dotyczące 
warunków wzięcia udziału w rekru-

tacji, zakresu zadań obowiązujących 
na stanowisku, warunków pracy 
i zatrudnienia oraz druk oświadcze-
nia kandydata do zatrudnienia 
w MPGKIM ZB” i klauzula zgody na 
przetwarzanie danych osobowych 
w związku z prowadzonym proce-
sem rekrutacyjnym znajdują się na 
stronie internetowej https://bip-
-lomza.pl/mpgkim/3678
Oferty należy składać osobiście 
lub za pośrednictwem poczty na 
adres MPGKIM ZB, ul. Akademic-
ka 22, 18-400 Łomża.
Termin składania ofert upływa 
w dniu 10 listopada 2020 roku.


