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Wam wszystkim, którzy prze-
bywacie na terenie naszej die-
cezji chciałem złożyć jak najlep-
sze życzenia na święta Bożego 
Narodzenia. W   tym roku będą 
one inne. Wielu z was nie mogło 
przybyć do swojego rodzinnego 
miasta. Z powodu epidemii, mu-

sieliście pozostać w miejscach za-
mieszkania. Odeszło wiele osób, 
z którymi chcielibyśmy się spo-
tkać przy Wigilijnym opłatku.

Wszystkim, którzy spotyka-
ją się w Wigilię  przy rodzinnym 
stole, składam najlepsze życzenia, 
aby tę więź,   którą tworzy   Boże 

Narodzenie, wszyscy przeżywali 
solidarnie, łączyli się  przez inter-
net, komunikowali się telefonicz-
nie. Proszę Was drodzy synowie, 
drogie córki dzwońcie, komuni-
kujcie się ze swoimi rodzicami, 
którzy w tym trudnym czasie po-
zostali sami na święta. Aby po-
czuli ciepło waszej obecności, nie 
fizycznej ale z oddali.

Te święta dla nas wszyst-
kich, Drodzy Diecezjanie, tak jak 
dla każdego człowieka, na każ-
dym kontynencie   będą trochę 
inne.  Być może będą bardziej 
ograniczone, bardziej skromne. 
Będzie w nich więcej problemów 
czy troski o naszą przyszłość. Jed-
nak Chrystus, który przyszedł na 
świat w noc betlejemską, chce 
nasze nadzieje rozpalić na nowo, 
abyśmy nie tracili nadziei i mie-
li świadomość że On jest przy 
nas. Jego przyjście na świat rów-
nież sprawiło wiele problemów 
jego rodzicom. Miejsce porodu, 
skromna betlejemska stajnia, 
w której Zbawiciel przychodzi na 
świat, aby przynieść nam wszyst-
kim nadzieję.  Tej nadziei Wam 
wszystkim Drodzy Diecezjanie 
życzę.

+ JANUSZ  STEPNOWSKI
WASZ BISKUP

Tak dużo niepokoju, tak wiele niepew-
ności, tak mnóstwo myśli nad kruchością 
istnienia przyniósł nam mijający 2020 
rok. Odmienił wiele. Sprawił, że już nic 

nie będzie takie, jak dawniej. Jak ni-
gdy wcześniej czekamy, by prze-
kazać Państwu tę najważniejszą 
– dobrą informację, że niebezpie-
czeństwo minęło, że świat, a wraz 
z nim Ziemia Łomżyńska wraca 

do wytęsknionej wolności. 
Tymczasem pragniemy wlać 

w Państwa serca wiarę i nadzie-
ję. Wiarę, że to, co najgorsze już 
za nami. Nadzieję na lepsze ju-
tro. Niech nadchodzące Święta 
Bożego Narodzenia wypełni spo-
kój i szczęście z tak cennej blisko-
ści, a nowy 2021 rok będzie dla 

Państwa łaskawy. Niech obfi-
tuje w radość spełnienia, sa-
tysfakcji i wdzięczności. 

Bądźcie Państwo zdrowi 
ARTUR FILIPKOWSKI 

WRAZ Z PRACOWNIKAMI 
GRUPY MEDIALNEJ NAREW 

Drodzy Czytelnicy, 
Drodzy Mieszkańcy 
Ziemi Łomżyńskiej!

Umiłowani Bracia i Siostry!
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W związku z pandemią CO-
VID-19 i rewitalizacją Starego 
Rynku tradycyjna Wieczerza 
Wigilijna w tym roku nie doj-
dzie do skutku. 

Jak informuje Kancela-
ria Prezydenta Miasta, po 
łomżyńskich ulicach będą 
kursować autobusy Miej-
skiego Przedsiębiorstwa 
Komunikacji Sp. z o.o., 
w których będzie można 
otrzymać świąteczny posi-
łek, i w jakimś stopniu po-
czuć bożonarodzeniową at-
mosferę.

Od lat na Starym Ryn-
ku zbierały się tłumy łom-
żyniaków, aby podzielić 
się opłatkiem, złożyć sobie 
wzajemnie życzenia i skosz-
tować wigilijnych potraw 
podczas miejskiej Wiecze-
rzy Wigilijnej. Sytuacja epide-
miczna i trwająca rewitalizacja 
spowodowały, że w tym roku bę-
dzie inaczej. Nie oznacza to jed-
nak, że mieszkańcy nie będą mo-
gli poczuć świątecznej atmosfery.

- Wigilia to szczególny czas, 
który powinien skłaniać wszyst-
kich nas do refleksji i otwartości 
na drugiego człowieka oraz nieść 
radość. Wśród naszych miesz-
kańców jest wiele osób potrze-

bujących pomocy, samotnych 
czy starszych. Nie wszyscy będą 
mieli możliwość spędzenia świąt 

w gronie rodziny - mówi 
Mariusz Chrzanowski, pre-
zydent Łomży.

W dniu 24 grudnia 
w godzinach od 10.00 do 
13.00, w czterech punk-
tach miasta – na Placu 
Niepodległości, parkingu 
przy Parku Wodnym (ul. 
Wyszyńskiego), parkingu 
przy Szkole Podstawowej 
nr 9 (ul. Księżnej Anny), 
oraz parkingu przy Wyż-
szej Szkole Agrobiznesu 
(ul. Studencka), staną au-
tobusy miejskie, w których 
będą wydawane wigilijne 
posiłki.

Podczas „Wigilijnego 
Stołu” w autobusie MPK 
nie zabraknie tradycyjnych 
pierogów z kapustą, paszte-
cików, kapusty z grzybami, 
makowca czy klusek z ma-

kiem.
Władze miasta podkreślają, iż 

wszystkie dania wydawane będą 
tylko wynos i z zachowaniem 
obowiązującego reżimu sanitar-
nego.

Zostań Świętym Mikołajem. 
#RazemNaŚwieta

To już kolejna akcja - wigilijne podarki dla mieszkańców łomżyńskiej „ARKI” - 
zorganizowana przez Szkołę Podstawową nr 2 im. Władysława Broniewskiego 
w Łomży. 

W tym roku działania 
szkoły znakomicie wpisały 
się w kolejną edycję akcji 
MEN „Razem na Święta”.

Jak podkreślają inicja-
torzy, pomimo ograniczeń 
wynikających ze stanu epi-
demii akcja świąteczna sze-
roko otworzyła serce dzieci 
i ich rodziców. Obejmowa-
ła zbiórkę najpotrzebniej-
szych rzeczy -  karmy su-
chej oraz w puszkach, jak 
też darów rzeczowych.

- Pomagając mieszkań-
com schroniska nie zmie-
nimy całego świata... ale 
nasza pomoc może choć 
troszkę zmienić świat pod-
opiecznych „ARKI” - przy-
znają nauczyciele z SP nr 2 
im. Władysława Broniew-
skiego w Łomży. - Pamiętaj 
bezdomne zwierzęta także 
czekają na swoją Wigilię i prezenty pod choinką. Otwórz swoje serce 
i pomóż – dodają. 

Inna niż zwykle łomżyńska 
miejska Wigilia 

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci 

ŚP.
MARIUSZA GIEŁGUTA

Doradcy Prezydenta Miasta Łomża 
w latach 2014-2016 

Wyrazy głębokiego żalu i współczucia 
Rodzinie i Najbliższym

składa Prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski 
wraz ze współpracownikami z Urzędu Miejskiego w Łomży

Z GŁĘBOKIM ŻALEM PRZYJĘLIŚMY  
WIADOMOŚĆ O ŚMIERCI

ŚP.
WITOLDA WŁADYSŁAWA 

CHLUDZIŃSKIEGO
WIELOLETNIEGO RADNEGO RADY MIEJSKIEJ ŁOMŻY

WYRAZY GŁEBOKIEGO ŻALU I WSPÓŁCZUCIA  
RODZINIE ORAZ NAJBLIŻSZYM

SKŁADA PREZYDENT MIASTA ŁOMŻA  
MARIUSZ CHRZANOWSKI

WRAZ ZE WSPÓŁPRACOWNIKAMI 
URZĘDU MIEJSKIEGO W ŁOMŻY

= =
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#MissJaŚwięta 
zakończona 

sukcesem 
Co roku, od pięciu lat, w okresie 
przedświątecznym, Zespół Miss Ziemi 
Łomżyńskiej organizuje akcję chary-
tatywną polegającą na zbiórce m.in. 
produktów spożywczych o długim ter-
minie ważności, artykułów chemicz-
nych oraz środków czystości, które na-
stępnie przekazywane są najbardziej 
potrzebującym rodzinom z naszego 
regionu.

Z uwagi na trwającą pande-
mię koronawirusa, w tym roku 
niemożliwe było przeprowadze-
nie zbiórki w pobliżu dużych 
marketów spożywczych. Akcja 
została wypromowana w interne-
cie oraz na prywatnych kanałach 
w mediach społecznościowych 
wszystkich laureatek tegorocznej 
edycji konkursu i nie tylko. 

- Ochotnicy, mogli dostar-
czać paczki do Centrum Aktyw-
ności Turystycznej i Kultural-
nej „Domek Pastora” w Łomży. 
We wsparcie akcji oraz pomoc 
w jej wypromowaniu włączył 

się prezydent naszego miasta, 
pan Mariusz Chrzanowski, za co 
ogromnie dziękuję – mówi Anna 
Kurządkowska-Kosińska, organi-
zatorka regionalnego plebiscytu 
piękności. 

Niestety, rok 2020 nie poka-
zał się z najlepszej strony i dość 
porządnie dał w kość także w tej 
dziedzinie. 

- Nasza zbiórka nie cieszyła 
się powodzeniem i ostatecznie 
całe przekazane wsparcie Zespół 
Miss Ziemi Łomżyńskiej oraz 
część partnerów konkursu: Ana-
med Spa, Amelia Studio Fryzur, 
Drukarnia Interdruk, Zakłady 

Spożywcze Bona, przygotował 
sam – przyznaje Anna Kurząd-
kowska-Kosińska. - Dzięki za-
angażowaniu oraz pomocy naj-
bliższych nam osób, udało się 
przygotować sześć paczek. Co 
roku, wspieramy te same rodzi-
ny. Wśród nich są dzieci, osoby 
starsze, samotne mamy. Ponie-
waż doskonale znamy osoby, 
które wspieramy, wiedzieliśmy, 
co w której paczce przyda się 
najbardziej - kontynuuje. - Poza 
wymienionymi wyżej produk-
tami, do naszej akcji włączyła 
się warszawska drukarnia Inter-
druk, która przekazała nam czte-

ry olbrzymie kartony artykułów 
papierniczych: zeszyty, kalen-
darze, kredki, mazaki, plasteli-
ny, wycinanki, książeczki, bloki, 
teczki, przybory szkolne, plu-
szaki. Ogromnie dziękuję za ten 
wspaniały dar. Produktów było 
naprawdę dużo – podsumowuje 
organizatorka regionalnego ple-
biscytu piękności. 

Zespołowi Miss Ziemi Łom-
żyńskiej udało się wygospodaro-
wać dodatkowo paczki dla dzieci 
korzystającej z miejskiej świetli-
cy „Promyczki”, mieszczącej się 
przy klasztorze Ojców Kapucy-
nów w Łomży.

Szanowni Państwo!
Drodzy Mieszkańcy 

Województwa Podlaskiego!
Święta Bożego Narodzenia to czas nadziei, której tak bardzo 

nam obecnie potrzeba. Historia Tego, Który się narodził w Betle-
jem najlepiej pokazuje nam, że nadzieja ostatecznie zwycięża po-
mimo wszelkich ciężkich warunków i wydarzeń. Tak będzie i tym 
razem, wierzę w to głęboko.

Życzę wszystkim Państwu, aby nadchodzące Święta zaszczepi-
ły w naszych sercach spokój i wiarę w lepsze jutro. Niech poczucie 
wspólnoty, tak silne przy wigilijnym stole, pomaga Nam przezwy-
ciężyć troski i przeciwności. Pamiętajmy także o tych, których tym 
razem przy tym stole zabrakło – mając ich w sercach, będziemy 
mogli czuć ich obecność i wsparcie.

Niech światłość Narodzenia Pańskiego sprawi, iż nadchodzący 
2021 rok, będzie czasem pozytywnego przełomu, przynosząc mi-
łość, pogodę ducha i same pozytywne doświadczenia!

Z wyrazami pełnego wsparcia,
Stefan Krajewski
Poseł na Sejm RP



W Klasztorze Zakonu Braci Mniejszych 
Kapucynów w Łomży trwają ostatnie 
przygotowania przed uruchomieniem 
tradycyjnej ruchomej szopki. Pracow-
nicy Teatru Lalki i Aktora w Łomży 
przeprowadzają niezbędne prace 
konserwacyjne, które polegają m.in. 
na dodaniu kilku postaci czy wymia-
nie uszkodzonych elementów. 

W tym roku prace związane 
z szopka w Klasztorze Zakonu 
Braci Mniejszych Kapucynów 
w Łomży w zasadzie są kosme-
tyczne. Przede wszystkim chodzi 
o to, by przeprowadzając niewiel-
kie zmiany nie uszkodzić „łom-
żyńskiego dziedzictwa”. Te drob-
ne naprawy doprowadzić mają 
do tego, że już niedługo ruchoma 
szopka zacznie ponownie dzia-
łać.

Nad przebiegiem zabiegów  
konserwacyjnych już od wielu lat 
czuwają pracownicy Teatru Lal-
ki i Aktora w Łomży. Jaki sami 
wskazują, tegoroczna szopka jest 
już uporządkowana, zarówno 
pod względem praktycznym, jak 
i ikonograficznym.  

- Cały czas o nią dbamy. Nie 
możemy dopuścić do tego, by 
była „zaśmiecana”. Często jest tak, 

iż ktoś w nadmiarze doda-
wać chce do niej wiele nie-
potrzebnych rzeczy. I od 
tego jesteśmy my. Jednak 
muszę przyznać, iż naszą 
łomżyńską szopką na-
prawdę można się chwa-
lić, przynajmniej na całą 
Polskę. My jako pracow-
nicy Teatru Lalki i Aktora 
mamy okazję jeździć po 
całym kraju. Opiekujemy 
się także chyba najsłyn-
niejszą szopką ruchomą, 
która znajduje się w Ko-
ściele pw. Przemienienia 
Pańskiego, tzw. kościele 
kapucynów przy ul. Mio-
dowej w Warszawie. Ona 
wymaga na pewno wię-
cej pracy, gdyż jest dużo 
większa. Ale jeśli można 
ją porównać do naszej, 
to jednak łomżyńska wy-
pada korzystniej z tego 
względu, iż wiele osób 
ją pielęgnuje - wyjaśnia 
Przemysław Karwowski, sceno-
graf Teatru Lalki i Aktora w Łom-
ży.

 Historia świątecznej szopki, 
a więc pewne tworzenie w ob-

razach i w scenach Bożego Na-
rodzenia sięga aż XIII wieku. 
Pierwszym, który stworzył coś 
co można byłoby uznać na pier-
wowzór współczesnej świątecz-
nej szopki był św.  Franciszek 
z Asyżu.

- W momencie, gdy zbliża-
ły się święta Bożego Narodze-
nia poprosił swoich współbra-
ci i wiernych, którzy znajdowali 
się w Asyżu, by w nocy wybrali 
się do pobliskiego lasu Greccio 
zabierając przy tym owce, siano 
i wiele innych rzeczy. Św. Fran-
ciszek ze sobą wziął figurę Dzie-
ciątka Jezus. Wszyscy doszli do 
pewnej skały, ułożyli siano i fi-

gurkę, a Franciszek poprosił ka-
płana, by odprawił mszę świę-
tą. Sama skała stanowiła ołtarz. 
Można powiedzieć, iż była to 
pierwsza nocna msza, którą my 

nazywamy pasterką - tłumaczy 
ojciec Jan Bońkowski z Klaszto-
ru Braci Mniejszych Kapucynów 
w Łomży.

Dokładnie 24 grudnia 1223 
roku miało miejsce pierwsze 
w historii Kościoła Katolickiego 
urządzanie żłobka z okazji Wigilii 
Bożego Narodzenia. Mniej wię-
cej od tego czasu zaczęto organi-
zować szopki, które miały przy-
pominać ten wyjątkowy dzień. 

Z kolei łomżyńska szopka 
powstała w latach 30. XX wieku, 
a jej pomysłodawcą był brat Pius 
Janowski. Zdaniem ojca Jana 
Bońkowskiego, szopka wciąż 
ma dwa najważniejsze punkty. 
To m.in. Betlejem, które kojarzy 
się z narodzinami Chrystusa, ale 
także postacie historyczne, które 
z kolei mówią o tradycji chrześci-
jańskiej, która łączy się z Polską. 
Ojciec Bońkowski pamięta rów-
nież jej początki.

- Była urządzana 
obok w kaplicy. Często 
nawet miesiąc przed 
świętami zasłaniano 
kaplicę i właśnie tam 
bracia tworzyli szopkę. 
Jednak po jakimś cza-
sie przenieśli ją w inne 
miejsce. W to, w którym 
możemy podziwiać ją 
dziś. Wielu ludzi przy 
niej pracowało. Trzeba 
tu również wspomnieć 
o zespole Teatru Lalki 
i Aktora, który już od 
dłuższego czasu o nią 
dba. W tej szopce nie 
tylko jest element dla 
małych dzieci, ale jest 
wielki skarb dla mło-
dzieży. Wśród zwykłych 
pasterzy mamy rów-
nież figury historycz-
ne, które kształtowały 
nasz naród. Chociażby 
Mieszko I, który przyjął 

chrzest czy Jan III Sobieski, który 
do Polski sprowadził kapucynów. 
W tym wszystkim jest też świa-
domość, że jesteśmy od wieków 
katolickimi Polakami. Na pierw-
szym miejscu jest wiara w Boga, 
a wszystko inne się ułoży - mówi 
ojciec Jan Bońkowski. 

W łomżyńskiej Ruchomej 
Szopce w Klasztorze Zakonu Bra-
ci Mniejszych Kapucynów znaj-
dują się zarówno osoby duchow-
ne, jak i świeckie. Uwiecznieni są 
m.in. Jan Paweł II, ojciec Pio, Wła-
dysław Jagiełło, Adam Mickie-
wicz, Fryderyk Chopin, Józef Pił-
sudski, Benedykt XVI, Faustyna 
Kowalska, czy Bruno z Kwerfurtu.

Łącznie szopka posiada blisko 
30 postaci historycznych wprawia-
nych w ruch za pomocą systemu 
przekładni i specjalnych wózków. 
Jest to największa tego rodzaju 
szopka bożonarodzeniowa w pół-
nocno-wschodniej Polsce.
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Ostatnie przygotowania do otwarcia
łomżyńskiej ruchomej szopki

Nad przebiegiem prac konserwacyjnych już od wielu lat czuwają pracownicy 
Teatru Lalki i Aktora w Łomży, na zdjęciu Przemysław Karwowski

Zdaniem ojca Jana Bońkowskiego, szopka wciąż ma dwa najważniejsze punkty 
to m.in. Betlejem, ale także postacie historyczne, które mówią o tradycji 
chrześcijańskiej
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Za nami kolejny, szósty rok Pańskiej 
prezydentury. Jaki był on w sferze in-
westycyjnej dla naszego miasta?

M. Ch: - Ogólnoświatowa 
pandemia koronawirusa, która 
w naszym kraju zaczęła się mar-
cu, nie miała na szczęście zna-
czącego wpływu na realizację 
inwestycji. W roku 2020 wyko-
naliśmy bardzo wiele przedsię-
wzięć drogowych, i ze względu 
na pandemiczne ograniczenia 
oraz zmniejszony ruch, uciążli-
wości z tym związane były mniej 
dostrzegalne przez mieszkańców. 
Tych prac było naprawdę sporo. 
Modernizacji poddaliśmy takie 
ulice jak: Giełczyńska, Rządowa, 
Wiejska, 3 Maja, Dmowskiego, 
Partyzantów, Małachowskiego, 
Woziwodzka, ulice na osiedlu 
Wschód, oraz ważne z punktu 
widzenia przedsiębiorców się-
gacze ul. Poligonowej i Nowo-
grodzkiej. W trakcie realizacji 
jest jeszcze ul. Dworna. To są 
drogi, na które pozyskaliśmy rzą-
dowe wsparcie z Funduszu Dróg 
Samorządowych. Dzięki dofi-
nansowaniu z rezerwy subwencji 
ogólnej Ministerstwa Infrastruk-
tury mogliśmy wyremontować 
kolejny odcinek ul. Wojska Pol-
skiego. Skończyliśmy długo wy-
czekiwaną przebudowę dwor-
ca autobusowego. Dzięki temu 
wreszcie mamy centrum prze-
siadkowo – komunikacyjne na 
miarę XXI wieku, miejsce, które-
go już nie musimy się wstydzić, 
a które tak naprawdę stało się wi-
zytówką naszego miasta. Zakoń-
czyliśmy także przebudowę Hali 
Targowej na Halę Kultury. Prze-
prowadziliśmy termomoderniza-
cję Przedszkola Publicznego nr 9, 
kończą się prace w budynku Ze-
społu Szkół Specjalnych przy ul. 
Skłodowskiej-Curie. Niebawem 
społeczność Szkoły Podstawo-
wej nr 2 będzie mogła korzystać 
z nowej sali sportowej oraz bo-
iska. Do finalizacji zbliża się tak-
że długo wyczekiwana budowa 
sali koncertowej Filharmonii Ka-
meralnej, a latem przyszłego roku 
Stary Rynek powinien już być po 
wymarzonej przez wielu łomży-
niaków rewitalizacji.

O ile pandemia nie wpłynęła znacząco 
na realizację inwestycji, to na życiu 
kulturalnym naszego miasta odcisnę-
ła swoje piętno… 

M.Ch: - Jeszcze przed pande-
mią udało nam się zorganizować 
dwa duże wydarzenia sportowe, 
transmitowane na antenach ogól-
nopolskich telewizji. Lutową galę 
Babilon MMA 12, z udziałem 
również zawodników z naszego 
miasta, któąr transmitowała Te-
lewizja Polsat, zaś marcową galę 
Knockout Boxing Night X moż-
na było obejrzeć na antenach 
TVP. Była to doskonała promo-
cja Łomży poprzez sport. Wiele 

imprez jednak nie mo-
gło się odbyć, jak cho-
ciażby Dni Łomży czy 
Gościniec Łomżyński. 
Na pierwszej z nich 
mieli wystąpić m.in. 
Roksana Węgiel, Sarsa, 
Francesco Napoli, Top 
Girls, Extazy, na drugiej 
Margaret i zespół Łzy. 
Z częścią z tych arty-
stów mamy podpisane 
aneksy i jeżeli pozwo-
li na to sytuacja epide-
miczna, to zobaczymy 
ich w przyszłym roku. 
Musieliśmy też zrezy-
gnować z wieczoru ka-
baretowego. Dobrze, że udało się 
zorganizować, chociaż w innej 
formie niż zazwyczaj, teatralną 
„Walizkę”, wakacyjne „Cafe Kul-
tura”, czy też Sacrum et Musica. 
Pewnym odkryciem tego okresu  
okazało się letnie kino samocho-
dowe, które cieszyło się taką po-
pularnością, że postanowiliśmy 
przedłużyć jego funkcjonowanie 
na wrzesień i październik.

A co ze sferą społeczną i edukacyjną?
M.Ch: - Chcę by Łomża była 

miastem prorodzinnym, dlatego 
widząc niedobór miejsc w żłob-
kach zdecydowaliśmy, aby w tym 
roku uruchomić trzecią taką 
miejską placówkę. W połowie 
października funkcjonowanie 
rozpoczął Miejski Żłobek nr 3, 
mający swoją siedzibę w budyn-
ku Przedszkola Publicznego nr 
14 w Łomży, do którego uczęsz-
cza 25 dwulatków. Na to przed-
sięwzięcie pozyskaliśmy dofinan-
sowanie zarówno unijne, jak i ze 
środków rządowych. Pamiętamy 
także o naszych seniorach, dla-
tego uruchomiliśmy projekt "Fa-
chowiec dla Seniora". Jego celem 
jest podniesienie oraz poprawa 
jakości życia przez zapewnienie 
osobom 60+ dostępu do bezpłat-
nych usług w zakresie drobnych 
napraw domowych. Objęliśmy 
nim także osoby niepełnospraw-
ne, a za jego realizację odpowia-
da Centrum Integracji Społecz-
nej. Na bazie funkcjonującej pod 
egidą PZPN-u Akademii Mło-
dych Orłów utworzyliśmy Aka-
demię Piłki Nożnej Łomża, dzię-
ki czemu bezpłatnie futbol może 
trenować wiele dzieci z naszego 
miasta. W ten sposób, od naj-
młodszych lat kształtujemy po-
przez sport cechy charakteru, 
które przydają się w życiu doro-
słym. Po raz pierwszy przepro-

wadziliśmy loterię „Rozlicz PIT 
w Łomży i zdobądź nagrody!”. 
Miała ona na celu przede wszyst-
kim przypomnienie mieszkań-
com, że rozliczając PIT w Łomży, 
przyczyniamy się do coraz lep-
szego funkcjonowania naszego 
miasta, a ze środków wpłacanych 
w postaci podatków utrzymywa-
ne są placówki oświatowe, rozwi-
ja się infrastruktura drogowa, czy 
organizowane są wydarzenia spo-
łeczno-kulturalne. 

Jednym  z zadań realizowanych przez 
Miasto Łomża  był projekt „Regional-
ne Innowacje Społeczne - Centra Inte-
gracji Społecznej województwa pod-
laskiego”. Proszę powiedzieć o nim 
coś więcej.

M.Ch: - Projekt ten realizo-
waliśmy z dofinansowaniem Re-
gionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Podlaskiego 
2014-2020. Jego 40 uczestników 
w ciągu roku przeszło indywidu-
alny program zatrudnienia socjal-
nego. Obejmował on reintegrację 
społeczną, na którą składały się 
warsztaty rozwoju osobistego, 
trening umiejętności społecz-
nych, specjalistyczne grupowe 
poradnictwo psychologiczne 
i socjoterapia. Reintegracja za-
wodowa obejmowała szkolenie 
zawodowe w kierunkach: tech-
nolog robót wykończeniowych 
w budownictwie, pracownik te-
renów zielonych oraz kucharz 
małej gastronomii. Działania śro-
dowiskowe to spotkania, warsz-
taty, wyjazdy i wyjścia do in-
stytucji kultury oraz wsparcie 
streetworkerskie. Obecnie trwa 
rekrutacja trzeciego naboru CIS. 
Jego uczestnikiem może być oso-
ba zagrożona ubóstwem lub wy-
kluczeniem społecznym pozosta-
jąca bez zatrudnienia w tym m.in. 
osoby długotrwale bezrobotne, 

niepełnosprawne, kwa-
lifikujące się do obję-
cia wsparciem pomocy 
społecznej. Zaintereso-
wani mogą zgłaszać się 
do siedziby CIS przy 
ul. Dwornej 13 oraz 
MOPS przy ul. Dwor-
nej 23b.

Wiele zadań jest w naszym 
mieście realizowanych 
z dofinansowaniem unij-
nym lub rządowym. Na 
jakie projekty w tym roku 
udało się Panu pozyskać 
wsparcie?

M.Ch: - Zawsze 
tam, gdzie jest to możliwe, stara-
my się pozyskać dodatkowe środ-
ki. Dzięki temu możemy więcej 
zrobić i odciążyć budżet naszego 
miasta. Mnie osobiście bardzo cie-
szy, że dzięki dobrej współpracy 
z Zarządem Województwa Podla-
skiego, z RPO otrzymaliśmy pra-
wie 30 mln zł na realizację projek-
tu pn. „Zrównoważona mobilność 
miejska w Łomży”. Projekt ten do-
tyczy m.in. zakupu 11 autobusów 
zasilanych gazem ziemnym CNG 
oraz dwóch autobusów elektrycz-
nych, wykonania instalacji do dys-
trybucji energii elektrycznej na 
bazie MPK, budowy systemu ro-
weru publicznego składającego się 
z 15 stacji wypożyczeń, 100 sztuk 
rowerów tradycyjnych i 30 elek-
trycznych. Znajdują się w nim też 
środki w kwocie 9 mln zł, stano-
wiące refundację części kosztów 
poniesionych na budowę Miej-
skiego Centrum Przesiadkowo – 
Komunikacyjnego. Z Funduszu 
Dróg Samorządowych otrzymali-
śmy 25 mln zł na remonty kolej-
nych dróg w Łomży: Grabowej, 
Jaworowej, Bursztynowej, Puła-
skiego, Strażackiej oraz budowę 
przedłużenia ulicy Meblowej od 
ul. Wojska Polskiego do ul. Nowo-
grodzkiej i budowę nowych dróg 
w rejonie ul. Księcia Stanisława. 
Na część mamy już rozstrzygnięte 
przetargi i będziemy je realizowali 
w przyszłym roku.

W okresie pandemii trudno przewi-
dzieć, jakie wydarzenia mogą mieć 
miejsce w przyszłym roku w naszym 
mieście. Jak już Pan wspomniał, pan-
demia nie miała aż tak dużego wpły-
wu na inwestycje, dlatego zapytam, 
na co jeszcze w tym zakresie mogą 
liczyć łomżyniacy?

M.Ch: - Oprócz wymienio-
nych już inwestycji drogowych, 
w planach mamy modernizację 

szatni w Szkole Podstawowej nr 
10, przebudowę budynku II Li-
ceum Ogólnokształcącego wraz 
z odnowieniem elewacji, prace 
w budynku I Liceum Ogólno-
kształcącego, remont pomiesz-
czeń w Centrum Kształcenia 
Praktycznego oraz rozpoczęcie 
budowy nowego budynku Przed-
szkola Publicznego nr 5. Dokoń-
czymy także budowę sali gimna-
stycznej przy Szkole Podstawowej 
nr 2 i rozpoczniemy budowę sali 
sportowej przy Szkole Podstawo-
wej nr 5 oraz opracujemy doku-
mentację na salę przy SP4. Zamie-
rzamy też doświetlić jedno z boisk 
sportowych przy naszych placów-
kach oświatowych oraz wymienić 
nawierzchnię syntetyczną boiska 
Orlik. W planach jest też termo-
modernizacja zabytkowej kamie-
nicy przy ul. Polowej 19. W ra-
mach projektu elektromobilności 
jest też wspomniane już przeze 
mnie uruchomienie systemu ro-
weru miejskiego na bazie nasze-
go ŁoKeR-a, a przede wszystkim 
zakup nowych autobusów nisko-
emisyjnych.

Przed nami święta Bożego Narodze-
nia. Czego chciałby Pan życzyć miesz-
kańcom na ten czas i 2021 rok?

M.Ch: - W tym roku nie mo-
żemy niestety zorganizować 
Łomżyńskiej Wieczerzy Wigi-
lijnej, która corocznie obywa-
ła się na Starym Rynku, groma-
dząc liczną rzeszę łomżyniaków. 
Chcemy jednak chociaż w sposób 
symboliczny dotrzeć do miesz-
kańców z namiastką świątecznej 
atmosfery. Dlatego zorganizowa-
liśmy „Kolędobus”, który przed 
świętami będzie jeździł po uli-
cach Łomży odtwarzając świą-
teczne piosenki. W Wigilię w 
czterech miejscach naszego mia-
sta będziemy wydawali potrawy 
świąteczne przygotowane przez 
nasze bursy i szkoły. Święta Na-
rodzenia Pańskiego zawsze ko-
jarzą się nam z rodzinnymi spo-
tkaniami przy wigilijnym stole, 
łamaniu się opłatkiem, śpiewaniu 
kolęd, prezentami pod choinką i 
wspólnym wyjściem na paster-
kę. Niestety, sytuacja pandemicz-
na powoduje, że podobnie jak to 
miało miejsce w przypadku tego-
rocznej Wielkanocy, sposób ich 
spędzenia będzie inny niż zazwy-
czaj, w zdecydowanie mniejszym 
gronie. Mimo to życzę wszystkim 
mieszkańcom Łomży, by przebie-
gały one w radosnej atmosferze, 
stanowiły moment na refleksję 
dotyczącą tego, co w życiu naj-
ważniejsze. No i przede wszyst-
kim, byśmy wszyscy przeżywali 
je w zdrowiu. A nowy rok niech 
przyniesie nam pomyślność, wie-
le szczęśliwych chwil oraz przede 
wszystkim dużo zdrowia.

Dziękuję za rozmowę.

Z prezydentem Łomży  
Mariuszem Chrzanowskim  

podsumowujemy mijający rok  
oraz rozmawiamy o planach na 2021 r.
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Skradziony świerk  
i zniszczona iluminacja 

Od kilku tygodni Park Jana Pawła II – Papieża 
Pielgrzyma zachwyca świątecznym nastro-
jem. Iluminacje świetlne, otulone zwłaszcza 
białym puchem, przyciągają całe rodziny. 
Lecz nie tylko. Jak poinformował Urząd Mia-
sta Łomża, z terenu tzw. „alejek” pomiędzy 
ulicami Reymonta i Prusa, w pobliżu Parku 
Jana Pawła II – Papieża Pielgrzyma wycięty 
i skradziony został świerk. Zniszczona została 
także jedna z zakupionych w tym roku ilumi-
nacji.

Pień po świeżo wyciętym drze-
wie w czwartek 10 grudnia rano za-
uważył pracownik Miejskiego Przed-
siębiorstwa Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej. Tego samego dnia 
anonimowy mieszkaniec poinformo-
wał telefonicznie MPGKiM, iż późnym 
wieczorem 9 grudnia widział oddala-
jących się ludzi z wyciętym drzewem. 
Kradzież świerka została zgłoszona na policję, która obecnie analizuje 
monitoring i poszukuje złodziei.

Ponad dwa tygodnie temu zniszczony został także orzech, którego 
trzymała 3-metrowa, pełna uroku przyjazna wiewiórka. To jedna z no-
wych iluminacji świątecznych, zakupionych przez Miasto w tym roku. 
Naprawą ozdoby zajmują się pracownicy MPGKiM.

Ponownie z gorącym apelem o uszanowanie mienia publicznego, 
zwraca się zastępca prezydenta Łomży Andrzej Garlicki.

– Dbajmy o nasze dobro wspólne. Jeżeli jesteśmy świadkiem de-
wastacji lub kradzieży, to interweniujmy powiadamiając odpowiednie 
służby – mówi Andrzej Garlicki, prosząc o wspólne dbanie o jak naj-
piękniejszy wygląd naszego miasta.

Sytuacja epidemiologiczna 
w kraju nie jest łatwa. Kolejne 
obostrzenia sprawiają, iż wie-
le tradycji i praktyk zyskuje inny 
wymiar. Pod znakiem zapytania 
stanęły wizyty duszpasterskie. 
Jak informuje ks. Leszek Gęsiak 
rzecznik Konferencji Episkopatu 
Polski to biskup decyduje o tym, 
w jakiej formie odbęda się one 
w danej diecezji. 

Diecezja Łomżyńska nie na-
rzuca odgórnie decyzji o wizy-
tach duszpasterskich. O formie 
i czasie odwiedzenia wiernych  
mają decydować parafie.  “Kolę-
dowanie” może odbyć się w tra-
dycyjnym czasie lub zostać prze-
łożone na miesiące, gdy liczba 
zachorowań będzie mniejsza. 
Parafie mają także możliwość 
odprawienia dla mieszkańców 
konkretnego osiedla czy ulicy 
specjalnej mszy świętej. 

Wspieramy kina polskie. 
Wspieramy kino Millenium  

w Łomży 
- Gdy otwieraliśmy kino 
było o nas głośno. Te-
raz umieramy w ciszy 
– mówi Karol Charubin 
współwłaściciel kina 
“Millenium” w Łomży, 
które z uwagi na sytu-
ację epidemiologiczną i związane z nią obostrzenia jest w wyjątkowo trudnej 
sytuacji. Poszukując szansy na przetrwanie kino postanowiło dołączyć do akcji 
#wspieramykinpolskie.

- W akcji tej zachęcamy do kupienia e-biletu na przyszłe seanse, 
gdy zostaną zniesione obostrzenia. Udział w akcji to symboliczny gest 
wsparcia naszego kina – wyjaśnia Karol Charubin. 

Co należy zrobić aby wesprzeć kino “Millenium”? Wejść na stronę 
www.wspieramy-kina.pl, wybrać z listy kino z Łomży i zakupić dowol-
ną liczbę biletów, które będzie można wykorzystać w dowolnym cza-
sie i na dowolony seans 2D. 

- Z góry dziękujemy Wam za wsparcie i czekamy na Was w naszym 
kinie, kiedy tylko pozwolą nam otworzyć nasze drzwi – mówi z na-
dzieją Karol Charubin. 

Kompozycją muzyczną Wolfganga 
Amadeusza Mozarta "Eine kleine 
Nachtmusik" łomżyńscy kameraliści 
- jeszcze próbnie,  ale już w nowych, 
własnych salach - rozpoczęli koncerty. 
Zaimprowizowany koncert w nowym 
foyer filharmonii został zorganizo-
wany na prośbę redakcji Telewizji Na-
rew. O opinie i wrażenia poprosiliśmy 
dyrektora filharmonii Jana Miłosza 
Zarzyckiego.

   - Znajdujemy się w świeżo 
wyremontowanej sali filharmo-
nii. Trwają jeszcze ostatnie prace 
w głównej sali oraz w pomieszcze-
niach towarzyszących. Koncert 
zagraliśmy w foyer filharmonii, 
bo główna sala pozostaje jesz-
cze w gestii firmy wykonującej 
remont. Z niecierpliwością cze-
kamy na zakończenie remontu 
i rozpoczęcie koncertów. Nasi me-

lomani będą zapewne zaskoczeni 
wyglądem sali. Wystrój i wypo-
sażenie sali koncertowej bardzo 
się zmieniło. Jest wyższa, będzie 
miała znacznie lepszą akustykę   
i fantastyczny wygląd - przyznaje 
Jan Miłosz Zarzycki, dyrektor Fil-
harmonii Kameralnej im. Witolda 
Lutosławskiego w Łomży.

W wystroju sali, szczególną 
uwagę zwracają skandynawskie 
fotele, z jasnego drewna z szarym 
obiciem. W nowej sali filharmo-
nii będzie ich mniej. Widownia 
została zmniejszona z 493 do 402 
miejsc.

Wizyty duszpasterskie. 
Jak będą wyglądały  

w tym roku? 

Łomżyńscy kameraliści zagrali 
w nowych salach filharmonii

Filharmonia Kameralna  
im. W. Lutosławskiego  
w Łomży ogłasza konkurs 
na stanowisko  
KIEROWNIK TECHNICZNY. 

Więcej na www.filharmonia.lomza.pl/praca

Nowa sala koncertowa ma doskonałą 
akustykę - powiedział Jan Miłosz Zarzycki, 

dyrektor Filharmonii Kameralnej im. 
Witolda Lutosławskiego w Łomży
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Nikt nie chce tej książki prze-
czytać. Nikt nie chce być boha-
terem tych opowieści. Nikt nie 
chce słuchać o tym, jak wygląda 
życie śmiertelnie chorego dziec-
ka. Co czują rodzice, którzy speł-
niają ostatnie marzenie swoich 
pociech? Dlaczego łatwiej jest po-
zwolić odejść niż patrzeć na życie, 
które bez maszyn nie ma szans? 
Nikt nie chce uwierzyć, że decy-
zja o urodzeniu takiego dziecka 
wcale nie jest tą najtrudniejszą. 
I nikt nie chce wyobrażać sobie 
podejmowania tej ani kolejnej 
– kiedy i w jaki sposób pozwolić 
swemu dziecku odejść. A mowa 
o książce „Niedługie życie” na-
pisanej przez doktora nauk me-
dycznych, wieloletniego lekarza 
Hospicjum dla Dzieci w Białym-
stoku prowadzonego przez Fun-
dację „Pomóż im”, wykładowcę 
akademickiego, bioetyka, kiedyś 
radiowca DARIUSZA KUCIA.

Marlena Siok: - Panie doktorze, to 
,,niedługie życie” jakie ono może być?

Dariusz Kuć: - Wcale nie musi 
być straszne. Może być pięk-
ne. Ludziom wydaje się, iż ży-
cie nieuleczalnie chorego dziec-
ka jest jakimś koszmarem. Ono 
może być takie, ale wcale nie 
musi. Pierwszym warunkiem do 
tego, by to życie było lepsze jest 
pobyt w domu, a nie w szpitalu. 
Dzieci, które nie mają szans na 
wyleczenie, u których rozpozna-
no ciężką i nieuleczalną choro-
bę, nie powinny tam przebywać. 
Ja nie znam takiego dziecka, któ-
re chciałoby się tam znajdować, 
w przeciwieństwie do dorosłych. 
Niektórzy ludzie chcą być w szpi-
talu, bo czują się bardziej zaopie-
kowani. Natomiast dla maleń-
kich dzieci to rodzina, a przede 
wszystkim mama, jest całym 
światem i oprócz niej mogłoby 
nic nie istnieć. I to jest pierwszy 
warunek do tego, by to życie nie 
było straszne, tylko jak najlepsze.
M.S:- A jak wiele odwagi, siły trzeba 
w sobie znaleźć, by być na nie goto-
wym?

D.K: - Wiele. Oprócz tego na 
pewno trzeba dużo przemyśleć, 
dużo przepłakać, a niekiedy na-
wet przemodlić. Przyjęcie takie-
go dziecka na świat wymaga od 
mamy wiele odwagi. Muszą mieć 
przy sobie kogoś, kto pomoże 
im w tym momencie, kiedy one 
podejmują tę decyzję, i pomo-
że w opiece nad tym dzieckiem. 
I nie mam tu na myśli tylko bli-
skiej osoby. Jeśli kobieta nie ma 
żadnego wsparcia ze strony ho-
spicjum, najpierw perinatalne-
go, czyli tego, który opiekuje się 
dzieckiem do momentu urodze-
nia tego dziecka, a następnie ho-
spicjum domowego, czyli kiedy 
można to dziecko wziąć do domu, 
to naprawdę trudno jest wymagać 
od niej heroicznej decyzji o tym, 

by to dziecko urodziła. Ja żad-
nej z tych mam nie krytykuję, ale 
muszą powstawać takie hospicja, 
by te mamy mogły podjąć dobrą, 
odważną decyzję, żeby przyjąć to 
dziecko, pokazać mu świat, wy-
chować i zapewnić w domu god-
ne warunki umierania. Powiedzia-
ła Pani, przedstawiając mnie, iż 
jest to hospicjum w Białymstoku. 
Racja, co prawda mamy swoją sie-
dzibę w Białymstoku, ale tak na-
prawdę mamy pacjentów w całym 
województwie podlaskim, tak-
że i w Łomży. Tak na dobrą spra-
wę 40 procent, jeśli nie połowa 
naszych dzieciaków, jest właśnie 
z Łomży i Ziemi Łomżyńskiej. 
M.S: - A czy w tym czasie opieki nad 
umierającym dzieckiem, czasie walki 
z chorobą i cierpieniem, jest miejsce 
na radość, spokój i wdzięczność, że to 
życie po prostu jest?

D.K:- Wszystkie rozmowy 
o tym świadczą. Każdy z tych ro-
dziców cieszył się, że jego dziec-
ko żyło. I gdyby jeszcze raz mu-
sieli podjąć taką decyzję, to 
zachowali by się tak samo, nieza-
leżnie ile to życie by trwało. Prze-
cież każdy z nas żyje z konkret-
nym wyrokiem śmierci, zarówno 
Pani jak i ja, i tak samo te dzieci. 
Kto wie czy my nie z krótszym, 
a one z dłuższym? Nie mamy 
o tym pojęcia. Póki życie trwa, 
póty ono trwa, i póty ono trwa, 
póty ma być dobre. Nam zależy 
żeby ono było jak najlepsze, a nie 
na tym żeby ono było długie, 
żeby te dzieci cierpiały. I robimy 
wszystko, co w naszej mocy, aby 
tak było. 
M.S: - Naturalnym odruchem rodzica 
w sytuacji, gdy jego dziecku dzieje 
się krzywda jest pomoc, z wykorzy-
staniem wszelkich sił i środków. Ale 
zdarzają się takie sytuacje – jak w ży-
ciu bohaterów Pana książki, jak cho-
ciażby rodziców 3 miesięcznej Amelki, 
która urodziła się z zespołem Pataue, 
że więcej zrobić się nie da. Kiedy na-
stępuje ten moment, kiedy najlepsze 
co można zrobić w imię miłości do 
dziecka, to przestać walczyć i pozwo-
lić mu odejść? 

D.K :- To jest nieuniknione 
napięcie, że z jednej strony chce-
my, żeby ktoś żył jak najdłużej, bo 
kochamy tę osobę, zaś z drugiej 
strony żeby nie cierpiał. Czasa-
mi te dwie myśli są sprzeczne. To 
znaczy czasami one idą w dwie 
inne strony, czyli nie można po-
godzić tego pragnienia, by ktoś 
żył jak najdłużej, z tym żeby na-
zbyt nie cierpiał, bo okazuje się, 
iż przedłużając czyjeś życie tak 
naprawdę przedłużamy jego 
umieranie. Trzeba dać człowie-
kowi umrzeć w tym momencie, 
kiedy musi to nastąpić. Pytanie, 
który to jest moment? Tak na-
prawdę bardzo trudno na nie od-
powiedzieć. Rozmawiając z tymi 
wszystkimi mamami i tatusia-
mi, próbujemy ustalić, który to 
był moment i czym się kierowa-
li w podjęciu takiej decyzji. Albo 
np. nie chcieli podjąć żadnej de-
cyzji i chcieli zobaczyć co będzie 
się działo i sytuacja sama jakoś 
się rozwiązała, czyli przyszedł 
ten moment, a oni nie mieli na to 
wpływu i żadnej decyzji nie mu-
sieli podejmować. I cieszyli się, że 
nie musieli tego robić, bo to jest 
niebywale trudne powiedzieć ko-
muś „ponieważ Cię kocham, to 
nie zależy mi na tym żebyś żył jak 
najdłużej, żebyś cierpiał, pozwa-
lam Ci odejść”.. 
M.S: - Jest on możliwy do jasnego, 
precyzyjnego wyznaczenia?

D.K:- Nie ma takiej jasnej 
granicy. Każda sytuacja jest 
inna. Sprawa uporczywej tera-
pii nie dotyczy tylko dzieci, ale 
i osób dorosłych. My tak samo 
możemy trzymać na siłę nasze-
go rodzica, który już ma ochotę 
odejść i mówi dajcie mi umrzeć, 
a my jednak robimy wiele rze-
czy, by tak się nie stało. I pytanie 
jest takie, czy ten ktoś naprawdę 
nie chce żyć i trzeba pogodzić się 
z tym, że chce odejść, czy to jest 
rozpaczliwe wołanie o pomoc? 
Ludzie, którzy chcą dokonać eu-
tanazji tak naprawdę bardzo czę-
sto mówią pomóżcie mi. Więc 
każdą sytuację trzeba rozpatry-

wać inaczej, kierując się przy tym 
trzema wyznacznikami. Pierw-
sza sprawa to kwestia związana 
z tym, czy my temu pacjentowi 
nie szkodzimy i nie przysparza-
my mu więcej cierpienia? Druga 
sprawa to jaki efekt przynosi całe 
leczenie? I trzecia, jakie są ogól-
ne szanse na życie tej osoby? Czy 
jest to osoba starsza, młodsza, 
czy choroba jest śmiertelna czy 
nie jest. Inaczej będziemy postę-
pować z dzieckiem np. jeśli nie 
ma mózgu i wtedy nie ma szans 
na przeżycie, a inaczej z dziec-
kiem, które co prawda jest chore 
na chorobę nieuleczalną, ale nie 
jest to choroba stricte śmiertelna. 
M.S: - A zdarza się, że on w ogóle nie 
nadchodzi? Że to Pan jako lekarz, któ-
ry opiekuje się tym pacjentem musi 
się o niego upomnieć?

D.K:- Nigdy tego nie robię 
wbrew rodzicom. Staram się ro-
bić to tak, byśmy podjęli jakąś 
wspólną decyzję. By to była de-
cyzja oparta o przesłanki me-
dyczne, etyczne, nasz światopo-
gląd, żeby została podjęta przez 
rodziców, w imieniu tego dziec-
ka. Oczywiście to są trudne roz-
mowy, a mam ten komfort, iż 
mogę długo z nimi rozmawiać 
i oni takie decyzje podejmują.
M.S: - A, która rozmowa, który powrót 
do rodzin tych dzieci opatrzony był 
największym ładunkiem emocjonal-
nym?

D.K: - Właściwie każda z tych 
rozmów była dla mnie trudna. 
Ale myślę, że dla rodziców jesz-
cze bardziej. Te rozmowy są 
przeprowadzane już po śmierci, 
rok albo dłużej. Kiedy Ci rodzicie 
przeżyli już taką intensywną żało-
bę. Oczywiście ona będzie trwać 
bardzo długo, jeśli rozumiemy 
to jako żal po dziecku. Ale jeśli 
ta intensywna żałoba już minęła 
i wracaliśmy do tamtych momen-
tów jeszcze sprzed śmierci dziec-
ka, to te rozmowy były dla nich 
znacznie bardziej trudne, ale oni 
chcieli ze mną rozmawiać. I je-
stem wdzięczny wszystkim rodzi-
com, którzy to zrobili, ponieważ 
te rozmowy mogą być przydat-
ne innym rodzicom, ale nie tylko 
im. Tak jak powiedziałem, każdy 
z nas ma bliskich, których będzie 
musiał zrozumieć, gdy powiedzą 
daj mi spokój, a my na siłę bę-
dziemy próbować coś wskórać. 
Nikt z nas nie jest silniejszy od 
śmierci. Więc chodzi o to, żeby 
wyczuć ten moment. Najwięk-
szym dowodem naszej miłości 
wobec kogoś bliskiego będzie 
powiedzenie „ponieważ cię ko-
cham, pozwalam ci odejść”. Pani 
pyta o taki wywiad, który zrobił 
na mnie największe wrażenie. To 
właśnie chyba ostatni wywiad, 
gdzie padają te słowa. Ta Pani 
mówi, że w pewnym momencie 
zrozumiała, iż najlepsze co może 
zrobić właśnie dla dobra dziecka 

to powiedzieć „żegnaj, pozwalam 
ci odejść, ponieważ cię kocham”.
M.S: - Czyli to przeniesienie akcentu 
z „ja” na „ty”...

D.K: - To jest bardzo trudne, 
ale to jest clou tego wszystkiego, 
czyli dostrzeżenie nie tego, co ja 
będę czuć, ale właśnie to czego 
TY chcesz i czy chcesz znosić to 
cierpienie. My co prawda łago-
dzimy je u dzieci, łagodzimy te 
dolegliwości, ale całkowicie zni-
welować tego nie możemy. 
M.S: - Czy ta książka w pewnym sensie 
jest dla tych rodzin takim swego ro-
dzaju oczyszczeniem, pewnym uwol-
nieniem myśli i emocji? Jest w nich 
ta gotowość, by po przeżyciu żałoby 
opowiedzieć o tym co ich spotkało, by 
osiągnąć taki spokój i świadomość – 
zrobiłem tyle, ile powinienem, dałem 
pełnię swej miłości i pożegnałem się 
z moim synem czy córką?

D.K: - Myślę, że warto prze-
czytać tę książkę, bo ja na to py-
tanie nie potrafię odpowiedzieć. 
Sądzę, iż po lekturze stanie się to 
bardziej oczywiste. Mogę powie-
dzieć jedno. Mam kontakt z tymi 
rodzicami i oni mówią, że po tej 
rozmowie jeszcze wiele rzeczy 
zrozumieli. Ale nie tylko oni, 
również czytelnicy. Mam zwrot-
ne informacje, które mówią, 
że po tej książce w kimś coś się 
zmieniło, że ktoś zrozumiał to co 
chciałem przekazać, że niekiedy 
najlepsze co możemy zrobić dla 
drugiego człowieka, to po prostu 
pozwolić mu odejść.
M.S: - Panie doktorze, a gdyby dziś 
stanął Pan przed tą decyzją, co kilka-
naście lat temu, ponownie zaufałby 
Pan swojej intuicji i rozpoczął pracę 
w hospicjum – hospicjum dla dzieci? 

D.K:- Nie wyobrażam sobie 
inaczej. Bardzo lubię swoją pra-
cę mimo, że brzmi to dziwnie 
dla kogoś, kto nie  ma z tym do 
czynienia. Hospicjum kojarzy 
się z umieraniem. Ktoś powie-
dział mi, że ja mam na co dzień 
do czynienia z umieraniem. Ale 
to nieprawda, gdyż to jest rzad-
kość. Na co dzień mam do czy-
nienie z życiem, które może nie 
jest łatwe, ale cały czas to jest ży-
cie. Jak najbardziej hospicjum 
to życie. W książce jest histo-
ria pewnej dziewczynki, która 
bardzo chciała zobaczyć morze. 
Była ciężko chora, istniało wiel-
kie prawdopodobieństwo, że 
może jej się pogorszyć podczas 
tego wyjazdu. Ale zarówno ona, 
jak i jej mama oraz my zdecydo-
waliśmy, iż możemy pozwolić 
jej na ten wyjazd. Nie zobaczy-
ła morza. W drodze poczuła się 
bardzo źle. Ostatecznie odeszła 
będąc w domu. Morza nie zo-
baczyła, ale czy to znaczy, że nie 
warto było? Nam chodzi o drogę, 
a nie o cel.

Niedługie życie 

Rozmowa do obejrzenia w Telewizji 
Narew i na www.narew.info.



Narodzenie
Historia rozpoczyna się w chwili, gdy król Herod zaczyna obawiać się spełnienia 

starotestamentowego proroctwa o nadejściu Mesjasza. Obsesyjnie lękając się utraty tro-
nu, Herod zarządza przeprowadzenie rzezi niewiniątek. Z jego rozkazu wszyscy chłopcy 
poniżej drugiego roku życia mieszkający w Betlejem zostają zamordowani. 

Rok przed tymi wydarzeniami w Nazarecie, kilkunastoletnia Maria dowiaduje się 
od swoich rodziców, że znaleźli jej narzeczonego. Jest przerażona tym, że ma wyjść za 
mąż „za człowieka, którego prawie nie zna, którego nie kocha” i idzie do starego gaju 
oliwnego, aby tam zebrać myśli. Tutaj nawiedza ją archanioł Gabriel, który zwiastuje 
Marii, że została wybrana przez Boga, aby urodzić jego syna, który będzie Zbawicielem 
ich ludu i że ma go nazwać imieniem Jezus. Maria zgadza się wypełnić wolę Boga, ale 
jest oszołomiona tymi wieściami i nie wie, jak ma o nich powiedzieć swoim rodzicom. 

Jednocześnie w Jerozolimie król Herod czuje się zaniepokojony proroctwem, że 
wkrótce pojawi się nowy Król. Rozkazuje, więc swoim oddziałom przeczesać kraj w po-
szukiwaniu „człowieka zdolnego do przejęcia władzy, tego Mesjasza”. Kiedy go znajdą, 
mają go zabić. 

W Persji trzej mędrcy – uczony Melchior, tłumacz i sceptyk Kacper oraz etiopski 
astronom Baltazar – uważają, że układ gwiazd na niebie, który wkrótce ma być widocz-
ny, jest znakiem narodzin Mesjasza. Melchior przekonuje przyjaciół, że powinni razem 
wyruszyć do Judei, śladem prowadzącej ich gwiazdy. 

A w Nazarecie Maria, która stara się oswoić ze swoją nową sytuacją, wybiera się 
w odwiedziny do swojej kuzynki Elżbiety. Zapewnia rodziców, że wróci do domu przed 
żniwami. 

Powracającą Marię Nazaret nie przyjmuje życzliwie. Kiedy wysiada z wozu w cen-
trum Nazaretu, jej płaszcz się rozwija i dla wszystkich staje się jasne, że Maria jest w cią-
ży. Mieszkańcy miasteczka okazują jej swoją pogardę. Marię czeka trudna rozmowa 
z Józefem oraz z rodzicami, którzy jej nie wierzą. Następnej nocy Józefa we śnie nawie-
dza archanioł Gabriel, który potwierdza słowa Marii. Józef obiecuje Marii, że ją obroni, 

nieważne, co inni będą mówić. Po raz pierwszy Maria przekonuje się, że jej matka miała 
rację – Józef naprawdę jest dobrym i silnym człowiekiem. 

Wkrótce po tych wydarzeniach król Herod, działając na polecenie Rzymu, zarządza, 
aby każdy mężczyzna powrócił do miejsca swojego urodzenia i wziął udział w spisie lud-
ności. Herod ma jednocześnie nadzieję, że przeprowadzenie spisu pozwoli mu znaleźć 
Mesjasza. Rozkaz Heroda powoduje, że Maria i Józef muszą wyruszyć w długą podróż 
do jego rodzinnego Betlejem. Przemierzają zdradliwe przełęcze górskie, bystre rzeki 
i jałowe pustynie. Józef przez całą drogę idzie pieszo i stara się ochronić Marię przed 
trudami podróży. W ten sposób spełnia obietnicę, którą dał jej rodzicom: „Będę chronił 
waszą córkę i jej dziecko całym sobą”.

Marii i Józefowi udaje się przejechać przez Jerozolimę, nie zwracając na siebie uwagi 
żołnierzy Heroda. Ale trzej mędrcy, we wspaniałych jedwabnych szatach, zostają zapro-
szeni do Heroda na ucztę, w czasie której prosi, aby mędrcy zawiadomili go, gdzie znaj-
duje się Mesjasz. 

Maria i Józef docierają do Betlejem, kiedy Maria zaczyna już rodzić. Nie znajdują 
żadnego pokoju ani miejsca w gospodzie. W końcu pasterze pozwalają im schronić się 
w stajni urządzonej w jaskini. Tam właśnie przychodzi na świat Jezus. W chwili jego 
narodzin następuje koniunkcja planet i na niebie pojawia się nowa, niesłychanie jasna 
gwiazda. Widzą ją wszyscy, także pasterze na polach, którzy podążają za gwiazdą do Be-
tlejem i składają hołd narodzonemu dziecku. Mędrcy także przybywają do stajni, składa-
jąc dary złota, kadzidła i mirry. Zdają także sobie sprawę, że zaniesienie Herodowi wieści 
o narodzinach Jezusa byłoby błędem. Herod jest wściekły, kiedy orientuje się, że mędrcy 
nie wrócili do niego i zarządza rzeź niewiniątek. 

Kiedy żołnierze Heroda zbliżają się do Betlejem z rozkazem zabicia wszystkich ma-
łych chłopców w mieście, anioł budzi Józefa mówiąc „Powstań Józefie... weź dziecię”. 
Maria, Józef i Jezus uciekają w ostatniej chwili, kierując się w stronę Egiptu…"

Narodzenie
Metro pierwszy dzień świąt 12.40

HALO TV BOŻE NARODZENIE 24–27.12

WESOŁYCH ŚWIĄT
Radości, pokoju serca i ludzkiej życzliwości 

Przebaczenie
Biblijna opowieść o natchnieniu i nadziei, o miłosierdziu i wybaczaniu, uka-

zana na tle losów pobożnego rabina Eliasza. 
„Józef i Maryja” to dramat biblijny oparty na losach Eliasza, rabina, który po 

śmierci przyjaciela opiekuje się jego rodziną. Podczas rzezi niewiniątek giną dzie-
ci, nad którymi obiecał sprawować pieczę i od tej chwili pomszczenie ich śmierci 
staje się jego życiową misją. 

W czasie rzezi niewiniątek Józef i Maryja uciekają do Egiptu. Po kilku latach 
od wydarzeń w Betlejem Eliasz znowu spotyka rodziców Jezusa. Przebywanie 
z Maryją, Józefem i młodym Jezusem sprawia, że Eliasz zaczyna zastanawiać się 
nad motywami zemsty. Dostrzega też w Jezusie kogoś więcej niż tylko syna przy-
jaciół. Czy Jezus może być Synem Bożym? Czy może być wypełnieniem przepo-
wiedni sprzed dwóch tysięcy lat? Kiedy przychodzi długo oczekiwany moment 
zemsty, Eliasz staje przed wyborem – pomszczenia śmierci bliskich osób czy po-
darowania życia winowajcom, miłosiernego przebaczenia. 

Józef i Maryja 
TVP1 Wigilia 7.35
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nieważne, co inni będą mówić. Po raz pierwszy Maria przekonuje się, że jej matka miała 
rację – Józef naprawdę jest dobrym i silnym człowiekiem. 
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aby każdy mężczyzna powrócił do miejsca swojego urodzenia i wziął udział w spisie lud-
ności. Herod ma jednocześnie nadzieję, że przeprowadzenie spisu pozwoli mu znaleźć 
Mesjasza. Rozkaz Heroda powoduje, że Maria i Józef muszą wyruszyć w długą podróż 
do jego rodzinnego Betlejem. Przemierzają zdradliwe przełęcze górskie, bystre rzeki 
i jałowe pustynie. Józef przez całą drogę idzie pieszo i stara się ochronić Marię przed 
trudami podróży. W ten sposób spełnia obietnicę, którą dał jej rodzicom: „Będę chronił 
waszą córkę i jej dziecko całym sobą”.

Marii i Józefowi udaje się przejechać przez Jerozolimę, nie zwracając na siebie uwagi 
żołnierzy Heroda. Ale trzej mędrcy, we wspaniałych jedwabnych szatach, zostają zapro-
szeni do Heroda na ucztę, w czasie której prosi, aby mędrcy zawiadomili go, gdzie znaj-
duje się Mesjasz. 

Maria i Józef docierają do Betlejem, kiedy Maria zaczyna już rodzić. Nie znajdują 
żadnego pokoju ani miejsca w gospodzie. W końcu pasterze pozwalają im schronić się 
w stajni urządzonej w jaskini. Tam właśnie przychodzi na świat Jezus. W chwili jego 
narodzin następuje koniunkcja planet i na niebie pojawia się nowa, niesłychanie jasna 
gwiazda. Widzą ją wszyscy, także pasterze na polach, którzy podążają za gwiazdą do Be-
tlejem i składają hołd narodzonemu dziecku. Mędrcy także przybywają do stajni, składa-
jąc dary złota, kadzidła i mirry. Zdają także sobie sprawę, że zaniesienie Herodowi wieści 
o narodzinach Jezusa byłoby błędem. Herod jest wściekły, kiedy orientuje się, że mędrcy 
nie wrócili do niego i zarządza rzeź niewiniątek. 

Kiedy żołnierze Heroda zbliżają się do Betlejem z rozkazem zabicia wszystkich ma-
łych chłopców w mieście, anioł budzi Józefa mówiąc „Powstań Józefie... weź dziecię”. 
Maria, Józef i Jezus uciekają w ostatniej chwili, kierując się w stronę Egiptu…"

Narodzenie
Metro pierwszy dzień świąt 12.40

HALO TV BOŻE NARODZENIE 24–27.12

WESOŁYCH ŚWIĄT
Radości, pokoju serca i ludzkiej życzliwości 

Przebaczenie
Biblijna opowieść o natchnieniu i nadziei, o miłosierdziu i wybaczaniu, uka-

zana na tle losów pobożnego rabina Eliasza. 
„Józef i Maryja” to dramat biblijny oparty na losach Eliasza, rabina, który po 

śmierci przyjaciela opiekuje się jego rodziną. Podczas rzezi niewiniątek giną dzie-
ci, nad którymi obiecał sprawować pieczę i od tej chwili pomszczenie ich śmierci 
staje się jego życiową misją. 

W czasie rzezi niewiniątek Józef i Maryja uciekają do Egiptu. Po kilku latach 
od wydarzeń w Betlejem Eliasz znowu spotyka rodziców Jezusa. Przebywanie 
z Maryją, Józefem i młodym Jezusem sprawia, że Eliasz zaczyna zastanawiać się 
nad motywami zemsty. Dostrzega też w Jezusie kogoś więcej niż tylko syna przy-
jaciół. Czy Jezus może być Synem Bożym? Czy może być wypełnieniem przepo-
wiedni sprzed dwóch tysięcy lat? Kiedy przychodzi długo oczekiwany moment 
zemsty, Eliasz staje przed wyborem – pomszczenia śmierci bliskich osób czy po-
darowania życia winowajcom, miłosiernego przebaczenia. 

Józef i Maryja 
TVP1 Wigilia 7.35

Sommersby

Kto to jest?
Mężczyzna uznany za zmarłego po-

wraca po sześciu latach... A może to 
oszust? Czy będzie wolał zawisnąć na 
szubienicy, by nie ujawnić prawdy?

Jest rok 1867, minęły dwa lata od za-
kończeniu wojny secesyjnej w Ameryce. 
Po siedmiu latach nieobecności powraca 
do domu żołnierz armii Południa, Jack 
Sommersby (Richard Gere), od lat uzna-
wany za zmarłego.

Jack nie był dobrym mężem, bywał 
gwałtowny wobec żony. Gdy poszedł na 
wojnę, wszystkie trudy utrzymania plan-
tacji tytoniu i wychowania dziecka spadły 
na jego żonę Laurel ( Jodie Foster). Nie 
skarżyła się na swój los, co więcej czasem 
była mu wdzięczna, że uwolnił ją od po-
rywczego Jacka. 

Żona oraz wszyscy sąsiedzi niemal 
natychmiast zauważają ogromną zmianę 
w zachowaniu Jacka. Dawniej brutalny 
i porywczy mężczyzna teraz jest uosobie-
niem czułości, delikatności, wrażliwości. 
Laurel początkowo przyjmuje go z rezer-

wą, jednak z każdym dniem „nowy” Jack 
coraz bardziej zaczyna ją fascynować. Po 
pewnym czasie, w dniu narodzin ich có-
reczki, Jack zostaje aresztowany.

Pewnie nie wiesz...
Film wykorzystuje prawdziwe wydarze-

nia: Martin Guerre, francuski chłop w XVI 
wieku opuścił żonę i dziecko. Arnaud du 
Tilh podszył sie pod niego i mieszkał z nową 
rodziną przez 3 lata. Za oszustwo został 
stracony.

Richard Gere stał się w oczach członków 
ekipy filmowej bohaterem, bo w czasie po-
wodzi sam uratował konie i inwentarz żywy 
przed utonięciem. „Rozpętało się piekło. 
Wszyscy uciekli do domu. Gere sam, w stroju 
z wojny secesyjnej, wyprowadził zwierzęta 
w bezpieczne miejsce”.

To właśnie na planie tego filmu Jodie 
Foster poznała swoją wieloletnią partnerkę 
Cydney Bernard, koordynatorkę produkcji. 
Były razem do 2008 roku.

Specjalnie dla filmu, na 12 hektarach 
założono plantację tytoniu.

Sommersby
Nowa TV piątek 14.45 

Cicha noc

Przy stole
Adam (Dawid Ogrodnik), na co 

dzień pracujący za granicą, w Wi-
gilię Bożego Narodzenia odwiedza 
swój rodzinny dom na polskiej pro-
wincji. Z początku ukrywa prawdzi-
wy powód tej nieoczekiwanej wizy-
ty, ale wkrótce zaczyna wprowadzać 
kolejnych krewnych w swoje plany. 
Szczególną rolę do odegrania w in-
trydze ma jego ojciec (Arkadiusz Ja-
kubik), brat (Tomasz Ziętek), z któ-
rym Adam jest w konflikcie oraz 
siostra z mężem. 

Choć z pozoru może się wydawać, 
że w małym domostwie na uboczu 
nie wydarzy się nic prócz zwyczajo-
wej wieczerzy, to po pojawieniu się 
pierwszej gwiazdki na niebie i pierw-

szej butelki wódki na stole wydarzenia 
przybiorą nieoczekiwany obrót.

„Cicha noc” to jeden z najlepszych 
polskich filmów 2017 roku. 

Obraz świątecznych przygotowań 
i wspólnej wigilijnej kolacji idealnie 
oddaje to, co każdemu z nas jest zna-
jome. Niezręczności, gry pozorów, 
nieudolne życzenia i dzielenie się 
opłatkiem oraz rozmowy o wszyst-
kim i o niczym, zwieńczone zapewne 
rodzinną kłótnią i festiwalem wzajem-
nych pretensji czy długo chowanych 
uraz. Cicha noc doskonale przybliża tę 
specyficzną atmosferę, potrafiąc rów-
nocześnie wpleść w nią wątek skut-
ków niezapowiedzianej wizyty. Dzięki 
temu film pokazuje polską rzeczywi-
stość i opowiada o emigracji. O tym 
co przez nią tracimy, ile kosztuje tych, 
którzy wyjechali i ich całą rodzinę.

Cicha noc
Metro piątek 22.10

Gorączka

Złodziej  
i detektyw

Nakręcony w 1995 r. film Michaela 
Manna ze świetnymi Robertem De Niro 
i Alem Pacino.

„De Niro gra złodzieja Neila Mc-
Cauleya. Ze swoją bandą, do której należy 
m.in. nałogowy hazardzista (świetny Val 
Kilmer), organizuje skok na furgonetkę 
przewożącą obligacje. Jego łupem pada 
ponad 1,6 mln dol. w papierach wartościo-
wych. Niestety, podczas akcji dochodzi do 
rozlewu krwi – to recenzja Karoliny Kor-
win Piotrowskiej na filmweb. Śledztwo 
zostaje więc powierzone jednemu z naj-
lepszych detektywów w Los Angeles, Vin-
centowi Hanna (Al Pacino), McCauley 
zaś przygotowuje kolejny plan. Tym ra-
zem chodzi o kradzież 12 mln dolarów. 
Jednak policja zaczyna deptać mu po pię-
tach, a policyjny informator zawiadamia 
wcześniej o napadzie. 

Dochodzi do jednej z najbardziej po-
rażających filmowych scen – po napadzie 
na skwerze w Los Angeles De Niro strze-
la z karabinu M4 do policjantów, a oni 
odpowiadają ogniem. Na ulicy giną prze-
chodnie, policjanci, bandyci. Krew się leje, 
świszczą kule, kamera szaleje, a widzom 
trudno uwierzyć, że to film – tak przeko-
nujący jest realizm tych ujęć.

Równie mocno przykuwa uwagę dla 
odmiany statyczna scena w kawiarni, 
w której Pacino i De Niro długo ze sobą 
rozmawiają jeszcze przed napadem. Tylko 
rozmawiają, ale potrafią zbudować takie 
napięcie, że trudno oderwać wzrok od 
ekranu”.

Pewnie nie wiesz...
Scena rozmowy w barze była nakręcona 

bez żadnej próby.
Gdyby Al Pacino i Robert De Niro nie 

zgodzili się na udział w filmie, ich role mieli 
zagrać Nick Nolte i Jeff Bridges.

Scena strzelaniny po napadzie na bank 
została pokazana podchorążym brytyjskiej 
Królewskiej Akademii Wojskowej jako przy-
kład skutecznego ostrzału oraz właściwego 
sposobu odwrotu pod ostrzałem.

To jak Val Kilmer zmienia magazynek 
jest pokazywane rekrutom piechoty morskiej 
jako przykład prawidłowo wykonanej akcji.

Gorączka
Nowa TV piątek 22.50
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Kapitan Philips

Porwanie 
statku

Maersk Alabama, amerykań-
ski statek handlowy dowodzony 
przez kapitana Richarda Phillip-
sa, został w 2009 roku porwany 
przez somalijskich piratów. Film 
koncentruje się na relacji pomię-
dzy tytułowym bohaterem, a do-
wódcą piratów, Muse'em, który 
bierze Phillipsa jako zakładnika. 
Obaj działają pod olbrzymią pre-
sją. Sytuacja, w której się znaleź-
li, prowadzi ich do nieuniknionej 
konfrontacji.

Oparty na prawdziwych wy-
darzeniach film to połączenie 
inteligentnego, pełnego napięcia 
thrillera z głębszym spojrze-
niem na problem globalizacji we 
współczesnym świecie. Precyzyj-
nie wyreżyserowany, wolny od 
uproszczeń dramat wyróżnia się 
doskonałym aktorstwem. Role 
ścierających się ze sobą dowód-
ców statków zagrali rewelacyjnie 
Tom Hanks i pochodzący z So-
malii debiutant Barkhad Abdi. 
Ten drugi dostał za swój występ 
nominację do Oscara i Złotego 
Globu oraz statuetkę BAFTY.

Pewnie nie wiesz...
Tom Hanks po raz pierwszy 

spotkał aktorów grających so-
malijskich piratów, gdy zaczęto 
filmować scenę przejmowania 
mostku kapitańskiego. Zrobiono 

to celowo, aby zbudować napięcie 
między aktorami.

Jedenastu marynarzy i ofice-
rów, uczestniczących w tym rejsie 
pozwało armatora do sądu, żąda-
jąc odszkodowania w wysokości 
50 milionów dolarów, za rozmyśl-
ne narażenie ich życia. Kapitan 
Richard Phillips doskonale zda-
wał sobie sprawę z niebezpieczeń-
stwa na wodach somalijskich (ar-
mator zalecał ominąć ten akwen), 
ale wybrał te trasę, bo chciał szyb-
ciej i taniej dotrzeć do portu.

Oficerowie opisali prawdzi-
wego kapitana Phillipsa jako aro-
ganckiego, zadufanego w sobie, 
ponurego, „nikt nie chciał z nim pły-
wać”. „Nie wiedzieliśmy kogo bać 
się bardziej, piratów czy Phillipsa” 
– wspomina jeden z marynarzy.

Barkhad Abdi zarobił za rolę 
tylko 65 000 dolarów. Po ukończe-
niu filmu poszedł do pracy w skle-
pie z telefonami komórkowymi 
swojego brata w Minneapolis.

Kapitan Philips
Super Polsat piątek 23.25, 

sobota 20.10

Powołany w całkowitej tajemnicy Instytut Zachowania 
Rodzaju Ludzkiego bada różne prognozy i objawy nadcho-
dzącego globalnego kataklizmu. Przepowiedzieli go już 
przed tysiącami lat w swoim kalendarzu Majowie. Więcej, 
wyznaczyli termin: tytułowy rok 2012, a dokładniej – jego 
ostatnie dni. Po tajnym spotkaniu i ujawnieniu w jego trak-
cie szokujących informacji, rządy najpotężniejszych krajów 
świata rozpoczęły już przygotowania – w górach Tybetu 
trwają otoczone ścisłą tajemnicą prace inżynieryjne na nie-
spotykaną skalę. A im bliżej feralnej daty, tym więcej tra-
gicznych klęsk żywiołowych na całym globie. 

Tymczasem pisarz Jackson Curtis ( John Cusack) wpada 
na trop tajnych negocjacji i umów. I szybko orientuje się, że 
jego rodzina nie ma żadnych szans, by znaleźć się w schro-
nach budowanych na czas kataklizmu. Jednak podejmuje 
desperacką walkę, by do nich dotrzeć i za wszelką cenę urato-
wać swoich najbliższych. Czy mu się uda? I czy w ogóle ludz-
kość zdoła przetrwać?

Pewnie nie wiesz...
Film zarobił w kinach na świecie prawie 800 milionów dola-

rów, kosztował 200 milionów.
W roli samolotu Antonov 500 wykorzystano prawdziwy sa-

molot An-225 Mrija (Marzenie), największy samolot transpor-
towy na świecie, którego wyprodukowano tylko jeden egzemplarz.

Film został zakazany w Korei Północnej, ponieważ w 2012 
roku przypadała 100. rocznica urodzin Pierwszego Wielkiego 
Przywódcy Kim Ir Sena (15.04 1912)

Niektóre kina rozpoczynały seanse o godzinie 20:12.
Jackson odbiera chłopców rosyjskiego oligarchy z posiadłości 

Fleur de Lys w Bel Air. W 2014 roku nieruchomość kupił norweski 
miliarder za 102 miliony dolarów w gotówce.

Film trwa 2 godziny i 38 minut.

2012 
Super Polsat Wigilia 23.00, piątek 20.00

Koniec świata
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Szanowni Czytelnicy, Drodzy Seniorzy!
Czas płynie nieubłagal-

nie. Mija kolejny rok, rok bar-
dzo trudny. W nasze życie, 
rozmowy, do naszych rodzin 
wkroczyła pandemia, która 
zdeterminowała wszelkie po-
czynania. Wiele wydarzeń, 
uroczystości zostało odwoła-
nych, niektóre odbywały się 
w reżimie sanitarnym, a część 
online. Seniorzy bardzo od-
czuwają brak spotkań, brak 
możliwości wspólnego spę-
dzania czasu. Ograniczenia 
związane z przemieszcza-
niem się wymusiły sięgnięcie 
po książki, zanurzenie się we 
wspomnieniach, szukanie cie-
kawych wydarzeń w interne-
cie. Najbardziej odczuwalny 
jest brak częstych kontaktów 
z rodziną, a w szczególności 
z wnuczkami i wnukami.

Tradycja i wiara w lepsze 
jutro bierze jednak górę. Roz-
świetlone ulice, place, parki, wystawy sklepowe wprowadzają świąteczny nastrój. A w domach? Zapach 
choinki, migające światełka, przygotowania do Wigilii i Świąt. W tym okresie warto być blisko z ważnymi 
dla nas osobami – jeśli nie możemy osobiście, to przynajmniej myślami. Kilka dni po Świętach – Nowy 
2021 Rok. Co nam przyniesie? Zawsze chcemy, żeby był lepszy od poprzedniego, żebyśmy spotykali się 
w takim samym gronie, aby dopisywało nam zdrowie i dobry humor, żeby był spokój i miłość w rodzi-
nach. Czekamy zatem na pozytywne zmiany, a okres świąteczny i noworoczny niech będzie czasem wyci-
szenia i refleksji nad tym, co minęło i co będzie jutro.  

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy Państwu pięknych chwil w świetle choinki, nadziei, miło-
ści, ciepła i bliskości drugiego człowieka. W Nowym Roku zaś – własnego skrawka nieba, chwil zadumy, 
czasu na filiżankę dobrej, pachnącej kawy, piękna poezji i muzyki, pogody ducha, odpoczynku, zwolnie-
nia oddechu, nabrania dystansu do tego, co wokół, chwil roziskrzonych śmiechem i wspomnieniami.

REDAKCJA GAZETY SREBRNI

Święta, które 
żyją w pamięci

Każdy z nas myśląc o przeżytych do-
tychczas Świętach Bożego Narodzenia 
ma w pamięci niezwykłe wspomnie-
nia. Jedne wprawiają w radość, inne 
zaś poruszają czułe struny nostalgii. 
Wszystkie jednak są wyjątkowe, bo 
nasze. 

danUta waśko 
Najwspanialszy prezent jaki 

dostałam od Świętego Mikoła-
ja, który utkwił mi w pamięci, to 
akordeon. Dostałam go, gdy mia-
łam 8 lat (był rok 1954). Byłam 
tak przejęta, że gdy Mikołaj spy-
tał mnie jak się nazywam, odpo-
wiedziałam - Zosia. Przez wiele 
lat to zdarzenie krążyło jako ro-

dzinna anegdota. Nie mniej jed-
nak był to prezent szczególny. 

Tata zaczął mnie uczyć gry na 
nim i teorii muzyki. Chodziłam 

po sąsiadach i grałam im melodie, 
których się nauczyłam. Wszy-
scy mnie chwalili, i to mi bardzo 
imponowało. Gdy miałam 10 
lat, po raz pierwszy zagrałam na 
szkolnej zabawie choinkowej dla 
młodszych klas. Miał grać mój 
Tata, ale coś mu wypadło w pra-
cy (pracował w Państwowej Stra-
ży Pożarnej w Warszawie), i ja 
musiałam go wówczas "zastąpić". 
Pamiętam, gdy do mojego domu 
przyszedł chłopak z 7 klasy, który 
pomógł mi zanieść akordeon do 
szkoły i potem odniósł go do mo-
jego domu. 

Zabawa odbywała się w szkol-
nej świetlicy. Grałam swój re-
pertuar. Bardzo skromny, ale za 
to wyuczony na pamięć, może 
z dziesięć prostych piosenek 
typu "Szła dzieweczka", a   pa-

nie nauczycielki prowadziły tań-
ce ze śpiewem. Gdy kończył się 
repertuar zaczynałam wszystko 
od nowa i zabawa trwała w naj-
lepsze. Pamiętam do dzisiaj ten 
epizod mego życia, bo to było 
dla mnie wielkie przeżycie, a do 
tego ani razu nie zabawiłam się 
z rówieśnikami. Pamiętam, gdy 
po wszystkim byłam bardzo zmę-
czona. 

Gdy myślę o Świętach Bożego 
Narodzenia przypomina mi się 
jeszcze jedna historia. W okresie 
wczesnoszkolnym, może to było 
w trzeciej lub czwartej klasie, ra-
zem z dziećmi ze Szkoły Podsta-
wowej w Sulejówku byłam wyty-
powana na zabawę noworoczną, 
prawdopodobnie za dobrą na-
ukę, do Pałacu Kultury i Nauki 
w Warszawie. Mama zrobiła mi 

koronę i pelerynkę z czerwonej 
bibuły karbowanej. Zbiła bomb-
ki choinkowe i przykleiła na ko-
ronę i na pelerynkę. Jak to pięk-
nie błyszczało w świetle! Na balu 
było bardzo dużo dzieci z róż-
nych szkół. Działo się tam wiele 
ciekawych rzeczy na raz. W jed-
nej sali był teatrzyk lalek, w innej 
pokazy cyrkowców, a w następnej 
grała orkiestra i dzieci bawiły się 
z wodzirejami, były różne kon-
kursy z nagrodami. Nie pamię-
tam dokładnie wszystkich atrak-
cji, ale największą z nich była… 
paczka ze słodyczami i cytrusami 
od Świętego Mikołaja. Bardzo się 
cieszyłam, gdy mogłam podzielić 
się nią z rodzeństwem po powro-
cie do domu. 

Dokończenie na str. 13

Z podziwem obserwuje za-
angażowanie, otwartość i pasję, 
z jaką tworzycie Gazetę Seniora 
,,Srebrni”. Wasz niegasnący zapał 
do realizacji społecznej i dzien-
nikarskiej pasji jest doskona-
łym przykładem dla młodsze-
go pokolenia. Stanowi także 
nieoceniony wklad w integra-
cję środowiska osób 60 plus. 
Dziękuję za to, że z tak 
wyjątkową otwarto-
ścią dzielicie się swo-
im doświadczeniem 
i życiową mądrością. 

Z okazji zbliżających się 
Świąt Bożego Narodzenia skła-
dam z głębi serca płynące życzenia. 
Niech każdemu z Państwa upłyną 
w zdrowiu, spokoju i prawdziwej 

rodzinnej atmosferze. Z nadzie-
ją spoglądajmy w przyszłość, 
a nowy 2021 rok niech da 
Państwu satysfakcję i siły do 

dalszego tworzenia. 

ARTUR KOSICKI 
Marszałek województwa 

Podlaskiego
Boże Narodzenie 2020

Drodzy Srebrni. Drodzy 
Seniorzy Ziemi Łomżyńskiej! 
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W wielu krajach święta Bożego Narodzenia są 
najważniejszym wydarzeniem roku. Jest to czas 
radości i szczodrości, kojarzy się z prezentami, 
choinką, śpiewem kolęd. Są to rodzinne święta. 

Ważny okres przed świętami Bożego 
Narodzenia to Adwent. Jest to czas reflek-
sji, postu i modlitwy. Do tradycji w krajach 
katolickich należy uczestnictwo w po-
rannej mszy świętej, na którą szczególnie 
dzieci przychodzą z lampionami. Innym 
elementem Adwentu jest wieniec z cztere-
ma świecami symbolizujący oczekiwanie 
na narodziny Dzieciątka. W każdą niedzie-
lę zapala się kolejną. Dzieci cieszą się z ka-
lendarza adwentowego, który zbliża je do 
przyjścia Pana.                                            

Innym świątecznym znakiem jest 
drzewko bożonarodzeniowe, które po-
jawiło się dopiero w XVI wieku. Trady-
cja choinek narodziła się w Alzacji, gdzie 
wstawiano drzewka do domu i ubierano 
je ozdobami z papieru i jabłkami (nawią-
zanie do drzewa rajskiego). Choinki stały 
się popularne w Niemczech, później oby-
czaj ten przejął kościół katolicki. Następ-
nie rozpowszechnił się on w krajach Euro-
py Północnej i Środkowej. W XIX wieku 
drzewko zawitało do Anglii i Francji, po-
tem do krajów Europy Południowej. Od 
tej pory jest najważniejszym elementem 
świąt. W każdym kraju ubiera się je tro-
chę inaczej - przeważają bombki, cukier-
ki, pierniki, papierowe łańcuchy, kolorowe 
ozdoby, gwiazdki z papieru i słomki - czę-
sto wykonywane przez dzieci i członków 
rodziny - jak również srebrne i złote łań-
cuchy.                                                                                                                            

Dzień poprzedzający Boże Narodze-
nie - wieczerza wigilijna - to punkt kul-
minacyjny świętowania. Przygotowania 
trwają dużo wcześniej. Robi się general-
ne porządki, piecze ciasta, sporządza spe-
cjalne potrawy. Polska Wigilia zaczyna się 
wraz z pojawieniem pierwszej gwiazdki, 
niecierpliwie wypatrywanej przez dzieci. 
Wtedy to cała rodzina gromadzi się przy 
odświętnie nakrytym stole. Jest to w zasa-
dzie święto rodzinne, ale panuje zwyczaj 
zapraszania osób samotnych. Na stole sta-
wiamy dodatkowe nakrycie, na wypadek, 
gdyby zjawił się niespodziewany gość. 

Przed posiłkiem   głowa rodziny - najczę-
ściej ojciec lub dziadek, jeśli uczestniczy 
w obrzędzie - błogosławi opłatek, wszy-
scy odmawiają modlitwę przeznaczoną 
na tę chwilę, śpiewają kolędę. Następnie 
wszyscy obecni dzielą się opłatkiem, skła-
dają sobie życzenia pomyślności. Gest 
ten symbolizuje jedność, pojednanie 
i pokój w rodzinie. Po tym wszyscy do-
mownicy zasiadają do wspólnego posił-
ku. Trzeba spróbować wszystkich potraw, 
a w Polsce najczęściej jest ich dwanaście, 
tyle, ilu było apostołów. Wieczerza wigi-
lijna to uczta postna, kończąca Adwent. 
Wśród tradycyjnych potraw jest barszcz 
czerwony, uszka z grzybami, kompot 
z suszonych owoców, kapusta z grochem 
lub grzybami, śledź, kluski z makiem, ku-
tia, ryba po grecku, nie może również za-
braknąć karpia przyrządzanego na różne 
sposoby: smażony, w śmietanie, w galare-
cie.                                                                                                                                                 

W Wigilię lub rano w dzień Boże-
go Narodzenia dzieci jak również doro-

śli znajdują pod choinką prezenty, które 
przynosi ,,bajkowa i nieziemska postać, 
przybywająca z nieba na ziemię, by rozda-
wać podarunki tym, którzy na nie zasłu-
żyli”. W różnych krajach inaczej nazwana. 
W Polsce jest to Święty Mikołaj, odziany 
w biskupie szaty, w mitrze i z pastorałem. 
Dawniej prezenty były skromniejsze m.in. 
nieduże zabawki, słodycze, orzechy i owo-
ce egzotyczne, które należały do rzadko-
ści. Od wieku XIX rozmiary i ilość prezen-
tów powiększa się. 

Nie wszyscy jednak mogą cieszyć się 
świętami. Jest dużo osób samotnych, cho-
rych, bezdomnych, a teraz w czasie pan-
demii szczególnie. Dlatego dobrym zwy-
czajem, który wpisał się w program wielu 
miast, jest organizowanie wspólnych spo-
tkań wigilijnych dla ludzi pozostawionych 
samych sobie, bez możliwości spotkania 
z rodziną. Dzięki sponsorom wolonta-
riusze przygotowują paczki z żywnością, 
wspólny posiłek i dzielenie się opłatkiem. 
W ubiegłym roku takie spotkanie odbyło 

się w SP nr 1, zorganizowane przez prezy-
denta miasta, MOPS oraz pracowników 
szkoły.

W tym roku święta Bożego  Narodze-
nia ze względu na pandemię będą wy-
glądały inaczej. Nie można organizować 
większych spotkań, nawet w rodzinach 
liczba osób musi być ograniczona. Czę-
sto bywało tak, że w wieczerzy wigilijnej 
uczestniczyło około 20 - 25 osób z rodzin 
( byłam na takiej wieczerzy w poprzednim 
roku). Nie będzie spotkania wigilijnego 
dla ludzi samotnych, bezdomnych. W wie-
lu miastach zorganizowane zostaną paczki 
z żywnością i posiłki na wynos.                                                

Do tradycji świąt Bożego Narodze-
nia należy wspólne śpiewanie kolęd 
w domach, na spotkaniach, w kościele. 
Najczęściej śpiewane to: Cicha noc - nie-
miecka pieśń bożonarodzeniowa - przetłu-
maczona na wiele języków i polskie kolę-
dy: Wśród nocnej ciszy, Jezus malusieńki, 
Lulajże Jezuniu.                   

Innym ważnym elementem   są szopki 
ustawiane w kościołach, domach prywat-
nych i na zewnątrz. Współczesne szop-
ki nawiązują niekiedy do aktualnych wy-
darzeń. W wielu miastach organizowane 
są konkursy na najpiękniejszą szopkę, jak 
również kiermasze, na których twórcy po-
kazują swoje dzieła. 

Nie można   nie wspomnieć o ważnej 
mszy, zwanej Pasterką. W Polsce w noc 
wigilijną brzmią kościelne dzwony wzy-
wające wiernych na świąteczną mszę od-
prawianą o północy. Dawniej tłumy ludzi 
gromadziły się na takiej mszy szczególnie 
w Katedrze. Wierni zmierzali ze wszyst-
kich stron Łomży. Pięknie to wygląda-
ło szczególnie, gdy przysypało śniegiem. 
Kiedy przybywało kościołów - mieszkań-
cy uczęszczali do swoich parafii. 

W te święta nie będzie tak pięknie ze 
względu na ograniczenia. Jednak celebru-
jąc ten wyjątkowy czas pamiętajmy o sło-
wach angielskiej kolędy: "Porzućcie troski, 
mili panowie, niech Bóg odpędzi wasze 
lęki. Pomnijcie, że narodził się dziś Chry-
stus Zbawiciel..."

JADWIGA KRUCZEWSKA

Polecam  „Kalendarz Polski”  Józefa 
Szczypki. Jest to książka przedsta-
wiająca polskie obyczaje, święta, 
ceremoniały.  Te, które dawno prze-
minęły i te, z którymi stykamy się do 
dzisiaj.  Te, które zrodziła tradycja 
kościelna, i te, które należą do sfe-
ry świeckości.  Te, których pięknem 
i bogactwem się chlubimy, i te, któ-
re są raczej kłopotliwym spadkiem 
historii.

„ […] Był zwyczaj  podkra-
dania sąsiadom  tego  i  owego,  

żeby we własnym domu  się da-
rzyło, a następnie oddawania 
nabytku właścicielom, ale przez 
wykup.  Na Kurpiach w syl-
westra (niekiedy zaś w Trzech 
Króli) piekło się z ciasta ptasz-
ki i zwierzątka, aby je zawiesić 
u powały, ciesząc się, iż będą one 
przynosiły szczęście przez cały 
rok […].”

„[…] Jak i dzisiaj, niegdyś 
słyszało się wszędzie  „do siego 
roku” , a oprócz tego, gdy wresz-

cie  nadszedł Nowy Rok, dawni 
Polacy witali się słowami „Bóg 
cie stykaj” (spotykaj) […].”

Z „Kalendarza Polskiego” 
dowiadujemy się , jak dawniej 
obchodzono wigilię,  noc świę-
tojańską, Zaduszki,  barbórkę. 
Czytamy o mistrzu Twardow-
skim,   Świętym Mikołaju  i  wie-
lu  innych ciekawych historiach 
z różnych stron Polski.

Wszystko to opowiedziane 
w cudowny gawędziarski spo-
sób. Warto sięgnąć po publi-
kację,  stanowiącą cenne świa-
dectwo obyczaju i tradycji ludu 
polskiego.

Betlejem  
– Światło Pokoju

Czas  oczekiwania przemija. Oczekujemy na nowinę z Betlejem.  Narodzony Syn 
Boży przekazuje nam znaki czasu.  

Żyjemy w nowej rzeczywistości,  która  nie  musi  być  koszmarem  
naszego  życia. Z  Betlejem  otrzymujemy światło i słowo,  które stano-
wią źródło naszego odnowienia. Otrzymujemy idee wartości  i  praw-
dy,  nadziei i miłości,  która  jest  nieskończona. Wsłuchujemy się w ten 
głos.   Święta Bożego Narodzenia  są radosnym przeżyciem.  Symbol 
stanowi ołtarz domowy – stół wigilijny,  światło płonącej świecy, przy 
którym łamiąc się opłatkiem i  śpiewie kolęd  gromadzi się rodzina.

Ta radosna nowina niech zaistnieje w każdym łomżyńskim domu. 
Święta Bożego Narodzenia  niech będą szczególnie szczęśliwe i po-
godne dla seniorów.

SENIOR STANISŁAW KASEJA

Czytanie książek 
Czyli podpowiadamy po jaką pozycję sięgnąć

Rodzinne święta - tradycja i zwyczaje
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Maria roManowska 
Cicha święta noc wigilijna zapada i bu-

dzą się najpiękniejsze wspomnienia. Sięga-
ją one lat dziecięcych i wczesnej młodości. 
Chętnie wspominam mój dom rodzinny. 
W dużym pokoju stał stół nakryty białym 
obrusem, a pod nim sianko. Po środku stał 
talerz z opłatkami i potrawami wigilijnymi. 
W rogu stała choinka ubrana zabawkami 
własnoręcznie zrobionymi. Po kolacji Świę-
ty Mikołaj rozdawał prezenty. Zbliżał się 
czas wyjścia na pasterkę. Do kościoła mie-
liśmy aż trzy kilometry. To nie było zwykłe 
wyjście, tylko wspaniała jazda zaprzęgiem 
konnych sań. Konie ubrane w paradną 
uprzęż wyjazdową, z mosiężnymi skuwka-
mi, kółkami i gruchawkami. Przy uzdach 
machały się czerwone pompony. Nie bra-
kowało też dzwoneczków. Na siedzeniach 
leżały koce, kożuchy okrywały nogi, a cie-
płe chustki głowy. Wtedy były tęgie mrozy 
i dużo śniegu. Podczas jazdy dzwoneczki 
rozpoczynały cichy koncert. Słychać było 
melodyjne - dzyń ,dzyń, dzyń. Pod saniami 
skrzypiał bialusieńki śnieg, a z nieba migało 
tysiące gwiazd. Po drodze zaczynał się sa-
neczkowy zlot. Tyle sań sunęło na pasterkę. 
Słychać było parskanie koni, dzwonienie   
gruchawek, śmiech ludzi. Towarzyszyły 
nam pięknie oszronione drzewa. Wszystko 
można było sobie wyobrazić. Sceneria jak 
z baśni o królowej śniegu. 

Dzisiaj jest mi brak pieszej drogi po 
skrzypiącym śniegu i tej jazdy saneczkami, 
dźwięku gruchawek, dzwoneczków i rado-
ści, która temu towarzyszyła.

alicja  
jaMiołkowska-kęPczyńska

Wigilie Polskie
„Kraj lat dziecinnych
On zawsze zostanie
 Święty i czysty
Jak pierwsze kochanie” Adam Mickiewicz

Lata dziecinne, lata naszej wczesnej 
młodości, jak piękne są, jak urocze, jak 
często do nich wracamy w naszych wspo-
mnieniach, myślach.

Jak wiele chcemy przekazać naszym 
najbliższym z tych przeżyć, tych spotkań 
rodzinnych przy świątecznym stole. Ro-
dzina to ciepło wspólnych doznań, spo-
tkań i radość z obcowania. Tęsknimy za 
tymi spotkaniami, oczekujemy na nie, sta-
rannie przygotowujemy się do nich pod 
każdym względem.

A święta w naszej kulturze są najbar-
dziej sprzyjającą formą ku temu, by być 
razem, by cieszyć się sobą. I wtedy uświa-
damiamy sobie, że dwa tysiące la temu wy-
darzyło się coś bardzo ważnego, coś naj-
ważniejszego w dziejach ludzkości i wiem, 
że Ten, który przyszedł do nas przed dwo-
ma tysiącami lat, urodził się w rodzinie, 
mówił, że nasze serca będą tam, gdzie znaj-
dziemy nasz skarb.

Boże Narodzenie zbliża się wielki-
mi krokami. Chrystus-Mesjasz obiecany 

przez Boga w raju objawia się w sposób 
bardzo wymowny podczas świąt Bożego 
Narodzenia.

Boże Narodzenie jest dla nas Polaków 
czasem wyjątkowym, nieporównywalnym 
z żadnym innym. Nadzwyczaj bowiem ob-
fituje w cały szereg tradycyjnych obrzędów.

Z dzieciństwa pamiętam jak codziennie 
przez cały okres adwentu chodziliśmy na 
mszę świętą tzw. roraty. Po wyjściu z miesz-
kania spotykałam ludzi, którzy z odległej 
wsi Jednaczewo spieszyli na roraty. My-
ślę, że każdy szedł z radością na spotkanie 
z Maryją, z której ma narodzić się Bóg i pra-
gnął, by Bóg narodził się w jego sercu.

Oprócz przygotowań duchowych, 
trwały przygotowania do tradycyjnych 
obrzędów m.in. kolędowania, ubierania 
choinki lub tych związanych z Wigilią np. 
oczekiwanie na pierwszą gwiazdkę, która 
zaświeci w ten piękny grudniowy wieczór.
„Tak czuła ta chwila cudu 
Tak czuła ta chwila narodzin 
Tak piękna ta noc ze wszystkich jedyna, 
Gdy miłość na ziemi się rodzi”.

W każdym domu, nawet tym najbied-
niejszym starano się, by była choinka, 
oczywiście prawdziwa, zielona, pachnąca 
igliwiem z lasu. Dzieci ubierały i przystraja-
ły zielone drzewko w większości w ozdoby, 
które wykonywały same: pajace, łańcuchy, 
kolorowe baletnice, orzechy, jabłka i oczy-
wiście naturalne świeczki, które płonęły 
ciepłym ogniem w ten cudowny wieczór.

Po przełamaniu się opłatkiem i spoży-
ciu wigilijnych potraw w każdym domu 
rozlegał się śpiew kolęd polskich, kolęd 
najpiękniejszych na świecie.
„Zapachniało łąką w chacie,
 A z talerzy grzyb się niesie.
Ojciec z kłosów zdjął opłatek,
Aby łamać go na szczęście.
Na chleb żytni i pszeniczny,
Aby zawsze był na stole,
Aby za rok jak dziś- wszyscy

Utonęli w pięknie kolęd,
Wysypały się kolędy,
Na podwórko i na drogę
W choinkowej błądząc przędzy
Dziś jednają ludzi z Bogiem”. J. Kasprowicz

Po uroczystej kolacji, życzeniach so-
bie składanych, przychodził do mieszka-
nia św. Mikołaj. Każdy czekał na tego go-
ścia, a w szczególności my dzieci. W moim 
domu Mikołaj był hojny - poprzez róż-
ne owoce cytrusowe, a m.in. figi ułożone 
w wianuszki, orzeszki, fistaszki, do cieka-
wych książek, wymarzonych ubrań, aż po 
sprzęt sportowy np. łyżwy. Radości nie 
było końca. A gdy zbliżała się godzina 
23.00 w nocy, rodzice wybierali się do ko-
ścioła- Katedry Łomżyńskiej na Pasterkę. 
Czasami zabierali nas, ale jak było bardzo 
zimno i duży mróz (a tak często bywało), 
zostawaliśmy w domu.

Pierwszy dzień świąt spędzaliśmy 
w domu. Na stole gościły świąteczne potra-
wy m.in. wędliny, które rodzice sami przygo-
towali, oczywiście pyszna pieczona gęś (któ-
rą bardzo lubiłam) i piwo, które mama sama 
przygotowywała. Ono bardzo nam smakowa-
ło. A wśród ciast też upieczonych przez mamę, 
najpyszniejsze dla mnie było ciasto drożdżo-
we z rodzynkami. Aby mieć ciasta, rodzi-
ce chodzili do piekarni, która znajdowała się 
przy ul. Wojska Polskiego (obecnie budynek 
Policji). Pamiętam, że nie raz z wypiekami 
wracali aż nad ranem. Zapach świątecznych 
potrwa roznosił się w całym mieszkaniu.

W drugim dniu świąt wyjeżdżaliśmy 
do dziadków, ponieważ w tym dniu były 
dziadka imieniny. Tu znowu na nas czeka-
ły prezenty i wielka radość. Do dziadków 
przychodzili kolędnicy ze śpiewem kolęd, 
wystawiali jasełka. Pamiętam, że najbar-
dziej bałam się diabła.

Dziś z łezką wracam do tamtych wspo-
mnień, nie ma już dziadków, rodziców, 
ale wiara wyniesiona z rodzinnego domu, 

wartości, tradycje świąteczne zachowuję. 
Staram się przekazać swoim najbliższym. 
Są dla mnie drogowskazem, siłą do poko-
nywania trudów i zmagań dnia codzien-
nego. Często myślę, jak w takiej sytuacji 
postąpiłaby moja mama. Teraz również 
z wielką uwagą słucham słów, które głoszą 
kapłani podczas adwentowych rekolekcji 
wraz z przesłaniem, aby Chrystus narodził 
się w każdym człowieczym sercu.

Narodził się Jezus- Chrystus, przyszły 
nowe dni i nowa nadzieja wstąpiła w na-
sze serca. Jezusie bezbronny, bez domu, 
bez majątku, bez bankowego konta. Przy-
szedłeś do nas jak żebrak. Ale i tak jesteś 
najbogatszy, bo masz miłość, której dziś 
wszystkim nam tak bardzo brakuje. Dlate-
go posłuchajmy wspólnie płaczu dziecka, 
podzielmy się miłością.

A na końcu poprośmy Matkę, aby za-
śpiewała nam kołysankę. Maryjo, Ty tak 
pięknie śpiewasz.

Pozwól nam zostać tej nocy z Tobą 
i Twoim Synem.

teresa rębiś
Zbliżające się Święta Bożego Narodze-

nia wzbudzają wspomnienia sprzed lat. 
Ilu?  To już… dziesięciu?  A jakby to było 
tak niedawno.  Pamiętam tamten niepowta-
rzalny, dziś  nieosiągalny klimat, bo nie były 
to lata, kiedy kupowało się gotowe potrawy 
świąteczne. Czar Świąt Bożego Narodzenia 
i tradycji, to własnoręcznie  przygotowania  
do świąt – makowce pieczone w domowym 
piecu, choinka pachnąca lasem, świeczki 
palące się żywym ogniem,  ozdoby na cho-
inkę wykonywane z tego co było naturalne 
-  szyszki, orzechy, słoma, jabłuszka, pierni-
ki. Za oknem iskrzący się śnieg - wtedy były 
zimy! Śnieg i mróz w moim dzieciństwie 
były zawsze nieodłącznie związane z Bożym 
Narodzeniem. Pamiętam opłatki, z któ-
rych jeden był kolorowy – przeznaczony 
dla zwierząt. Po kolacji Ojciec szedł z tym 
opłatkiem do obory, bo jak mówił, zwierzę-
ta są naszymi żywicielami i należy się z nimi  
podzielić radością. Wierzyłam, że zwierzę-
ta o północy mówią ludzkim głosem. I pa-
mięć o pierwszej książce od Mikołaja, który 
o dziwo, zawsze był w butach Ojca,  gdzie  
przypasowując  zwierzątka z obrazka do li-
ter, poznawałam litery i składałam słowa.  

Pamięć przywodzi wspomnienie:  gdy 
mam  kilka lat, może cztery, może pięć, 
tak bardzo wyczekiwana choinka, że wsta-
ję rano, przed wszystkimi domownikami, 
i próbuję zapałkami zapalić świeczki na 
choince. No i oczywiście katastrofa. Pło-
nie cała choinka. Z przerażeniem ale i za-
chwytem wpatruję się w płonące drzewko, 
niezdolna do jakikolwiek działań.  I szczę-
ście w  nieszczęściu, że rodzice reagują. 
A dom był drewniany, ze strzechą. Pewnie 
byli  przerażeni, ale  ich reakcję do dziś pa-
miętam: córeczko, czy nic ci się nie stało?

Przeżyłam wiele Świąt Bożego Naro-
dzenia. Zawsze są  radością, oczekiwaniem 
na spotkanie   z własnymi dziećmi, z wnu-
kami, ale świąt z własnego dzieciństwa się 
nie zapomina.

Dlatego warto pielęgnować te wspo-
mnienia i dzielić się nimi z bliskimi, bo 
dziś świat wygląda już zupełnie inaczej. 

Święta, które żyją w pamięci

Zabawa choinkowa w Sulejówku 1958 rok, w której uczestniczyła Danuta Waśko (z domu Witkowska). 
Przedszkole mieściło się w Dworku Marszałka Józefa Piłsudskiego. Pracowała tam Halina Witkowska 
(mama Danuty), a Urszula i Andrzej Witkowscy (rodzeństwo) chodzili do tego przedszkola. 
Danuta wtedy była już uczennicą szkoły podstawowej. Na zdjęciu siedzi między rodzicami
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Lokalna przyroda, zabytki, historia, kultura 
to obszary, które interesują lub mogą 
zainteresować mieszkańców i turystów 
podczas spacerów, zwiedzania miejscowości, 
jazdy rowerem przez las, wypraw w okolice 
miejsca zamieszkania czy spływu rzeką. 

Jak przybliżyć tę przestrzeń? Odpo-
wiedzią mogą być questy. 

Ouest – co to takiego?
Technicznie rzecz biorąc, questy są 

turystyczno – edukacyjnymi grami te-
renowymi w formie wierszowanych za-
gadek, które nie wymagają specjalnego 
oznakowania tras i obsługi. Są oparte 
na amerykańskiej metodyce Valley Qu-
est stworzonej przez Stevena Glazera, 
który w 2008 roku po raz pierwszy za-
prezentował ją w Polsce. Od tego czasu 
powstało w wielu regionach kraju kil-
kaset takich tras nazywanych questami. 
Można je przechodzić w dowolnym 
czasie, samotnie lub w grupach. Po-
trzebna jest tylko ulotka lub smartfon 
z aplikacją oraz gotowość do wyrusze-
nia w trasę. 

O atrakcyjności wyprawy decyduje 
sposób jej przedstawienia, niepowta-
rzalna treść wierszowanych wskazówek 
z zagadkami, opisujących zabytki, po-
mniki przyrody, historie, wydarzenia, 
zwyczaje, obrzędy, kulinaria. Na koń-
cu drogi na odkrywców czeka „skarb” 
– pojemnik z pamiątkową pieczęcią 
potwierdzającą ukończenie questu. Po-
trzebny jest też opiekun questu – może 
to być lokalna organizacja, instytucja, 
która zadba o pojemnik z pieczęcią, 
o promocję tej formy aktywności, np. 
organizując konkursy z nagrodami dla 
uczestników.

Turysta posiadający konto w serwisie  
questy.com.pl oraz  spełniający określone 
wymagania może ubiegać się np. o przy-
znanie odznaki PTTK Questy – Wyprawy 
Odkrywców, która została ustanowiona na 
mocy porozumienia o współpracy zawar-
tego w listopadzie 2019 roku przez Polskie 
Towarzystwo Turystyczno – Krajoznaw-
cze oraz partnerów programu Questy – 
Wyprawy Odkrywców, tj. Fundację Mapa 
Pasji i Fundację Calamita. 

Questing to edukacja
Questing jest nauką przez zabawę, 

działanie w myśl konfucjańskiej zasady: 
„Powiedz mi a zapomnę, pokaż mi a zapa-
miętam, pozwól mi zrobić a zrozumiem”.

Questy mogą współtworzyć i prze-
mierzać nie tylko turyści, ale również 
mieszkańcy, dzięki czemu rośnie ich 
wiedza o regionie, wzmacnia się lokal-
na tożsamość. Rymowanki, zagadki po-
zwalają w sposób przystępny, praktyczny 
zdobywać, poszerzać i utrwalać wiedzę 
o danym regionie i jego historii, kul-
turze, przyrodzie oraz nabywać nowe 
umiejętności (np. orientacja w terenie, 
wyszukiwanie szczegółów, korzystanie 
z aplikacji). Questing może być wyko-

rzystywany w szkole, ponieważ dosko-
nale trafia do dzieci i młodzieży, która 
tworząc trasy a następnie na nich rywa-
lizując poznaje różnorodne zasoby re-
gionu. Questing jest bardzo atrakcyjną 
formą nauczania i poznawania mało cie-
kawych partii materiału. Dzięki niemu 
można dotrzeć do tajemnic, legend czy 
ciekawostek historycznych, które nie są 
szerzej znane. 

Questing to zabawa
Questing to zabawa dla wszystkich bez 

względu na wiek. Łączy elementy harcer-
skich podchodów, gier terenowych i no-
wych technologii. Dla uczestników jest to 
wędrówka, odkrywanie tajemnic, zapo-
mnianych historii, bogactwa kulturowego, 
czy pradawnego miejsca. Twórca zabiera-
jąc uczestników w podróż dba o to, aby na 
trasie było jak najwięcej atrakcji, aby moż-
na było uruchomić wyobraźnię. Włączając 
się do gry można zostać bohaterem nie-
kończącej się przygody. 

Questing to emocje
Dobry quest pozwala uczestnikowi 

poczuć klimat czasów/miejsca, którego 
dotyczy. Pobudza wyobraźnię, ciekawość. 
Dostarcza wrażeń estetycznych. Budzi 
emocje. Osoby wrażliwe i otwarte na do-
strzeganie wyjątkowości w rzeczach po-
zornie zwykłych, mogą w jednej średnio 
atrakcyjnej miejscowości wypracować 
niezliczoną ilość questów.

Questing to zaangażowanie
Questy są wyjątkową propozycją na 

aktywne spędzanie czasu przez dzieci 
i młodzież, ale także przez osoby dojrzałe. 
Angażują i wciągają one w grę zarówno jej 
uczestników jak i twórców.

Twórca questów powiedział, że „oso-
by tworzące quest wchodzą w głęboką 
relację z miejscem oraz prawdziwe po-
czucie przynależności. (…) Wielu ludzi 

nie wie, jak i gdzie szukać doświadczeń. 
Quest jest szczególną formą zaproszenia 
do wykonania pierwszego kroku, który 
zbliża ich do własnej społeczności oraz 
miejsc czyniących ich małą ojczyznę nie-
powtarzalną.” 

Przygotowanie atrakcyjnej trasy w for-
mie wierszowanej opowieści wymaga nie-
małego wysiłku od jej twórców. Mieszkań-
cy, lokalni pasjonaci, ludzie znający teren: 
regionaliści, przewodnicy, muzealnicy, na-
uczyciele, pracownicy ośrodków kultury 
czy reprezentanci organizacji pozarządo-
wych – wszyscy oni mogą współpracować 
przy tworzeniu questów.

Radość z tworzenia i odkrywania
Tworzenie questu jak również wę-

drówka nim sprzyja integracji między- 
i wewnątrzpokoleniowej i uczenia się od 
siebie nawzajem. 

Najbardziej efektywne grupy tworzą-
ce questy składają się z przedstawicieli se-
niorów, osób w średnim wieku i młodzie-
ży, którzy potrafią pokonać różnicę wieku, 
światopoglądu i umiejętności.

Seniorzy jako eksperci, posiadają kom-
petencje pozwalające na zaangażowanie 
w kompleksowe stworzenie interesującej 
wyprawy: zmysł orientacji w terenie, zna-
jomość miejsc i wiedzy ogólnej (o przy-
rodzie, historii, kulturze), dryg do rymo-
wania, rysowania czy rzeźbienia. Wnoszą 
nieocenione, wieloletnie doświadczenie 
swojego miejsca zamieszkania, dzieląc się 
często wyszukaną, niestandardową wiedzą 
na jego temat.

Młodsze pokolenie pokolenie dzieli się 
wiedzą na temat nowoczesnych technolo-
gii wykorzystywanych w questach takich 
jak: mobilna aplikacja, sposoby mapowa-
nia, tworzenie ciekawej grafiki, map tere-
nu czy zapisywanie atrakcji.

Ciekawość odkrywania lokalnych ta-
jemnic, uzyskania odpowiedzi na zagadki 
zawarte w rymowankach powoduje wy-

ciąganie nas z domów, sprzed telewizorów 
i komputerów. 

Promocja regionu
Wielkie kampanie reklamowe i marke-

tingowe coraz mniej efektywnie promują 
regiony i miejscowości, wymagają również 
dużych nakładów finansowych. Odbiorca 
coraz częściej sięga po bardziej  atrakcyjne, 
niekonwencjonalne metody prezentacji, 
udostępniania i interpretacji dziedzictwa 
historycznego, przyrodniczego i kulturo-
wego. Nieszablonowym narzędziem pro-
mującym region może okazać się quest.

Questing jako nowe narzędzie promo-
cji i marketingu może stać się szansą dla 
miasta i regionu tym bardziej, że nie wy-
maga on znaczących nakładów finanso-
wych, a umożliwia optymalne wykorzy-
stanie infrastruktury turystycznej. 

Konstrukcja trasy i tematyki, czyli tre-
ści jakie zawiera mapa, którą na początku 
zabawy otrzymuje turysta, stwarza szansę 
na aktywizację lokalnych instytucji, orga-
nizacji i przedsiębiorców począwszy od 
gospodarstw agroturystycznych, barów, 
restauracji, kin, muzeów czy sklepików, 
a na właścicielach dużych obiektów prze-
mysłowych kończąc.

Questing jako nowoczesne narzędzie 
promocyjne nie tylko pokazuje w efek-
tywny sposób zalety miasta czy regionu, 
ale także rolę jaką odgrywają w nich lokal-
ne społeczności, jaka jest dynamika roz-
woju i gdzie są ewentualne nisze rynkowe, 
w które potencjalni inwestorzy mogliby 
ulokować swoje pieniądze. 

Questing to propozycja nowoczesnego 
podejścia do turystyki, którą może upra-
wiać każdy bez względu na wiek. 

Co mnie skłoniło do podjęcia tematu questingu? 
Otóż uczestnictwo w konferencji 

„Przestrzeń dla seniorów 3.0”, gdzie temat 
ten był poruszany w kontekście form spę-
dzania wolnego czasu przez seniorów. 

Wcześniej jednak poszukałam w Inter-
necie ulotek z questami z naszego regio-
nu. Niestety, w porównaniu z innymi ob-
szarami Polski wygląda to bardzo ubogo. 
Można bowiem odnaleźć w Łomży tylko 
jeden quest, a w najbliższym sąsiedztwie: 
w Wąsoszu, Kadzidle, Rzekuniu, Ostrowi 
Mazowieckiej, Goniądzu, Tykocinie, Bia-
łymstoku. Więcej opisanych tras znajduje 
się w rejonie Puszczy Białowieskiej.

Czy nasze miasto i okolice nie ma się 
czym pochwalić? Czy nie ma u nas za-
pomnianych miejsc, legend, historii, bu-
dynków, ważnych postaci? Może warto je 
odszukać, przypomnieć, ciekawie opisać 
i w ten sposób  przybliżyć je mieszkańcom 
i turystom.

Zachęcam władze naszego miasta, in-
stytucje, organizacje, grupy nieformalne, 
młodzież, seniorów do współpracy przy 
tworzeniu questów, a następnie na ich 
trasy.

Korzyści ze wspólnej pracy i przemie-
rzania szlaków jest mnóstwo. Warto wyru-
szyć questingową ścieżką i przekonać się 
o tym samemu!

GRAŻYNA CZAJKOWSKA

Otwarta przestrzeń 
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Ekspres polarny

Proszę 
wsiadać...

Noc wigilijna. Pewien 8-letni chłopczyk 
w napięciu czeka na Świętego Mikołaja, choć 
nie do końca wierzy w jego istnienie. Z reszt-
kami nadziei wsłuchuje się w dochodzące 
zza okna odgłosy, lecz zamiast dzwonków 
mikołajowych sań dociera do niego hałas 
pędzącego pociągu. Okazuje się, że jest to 
magiczny ekspres polarny, który zmierza 

na biegun, do siedziby Mikołaja. Pociąg staje 
przed domem, a konduktor zaprasza chłopca 
do wagonu. Chłopiec wyrusz w daleką po-
dróż, w której towarzyszą mu trzej rówieśni-
cy. Kiedy po pełnej przygód podróży wreszcie 
dociera do bieguna spotyka Świętego Miko-
łaja. W nagrodę za wytrwałość Mikołaj pro-
ponuje chłopcu dowolny prezent, jaki tylko 
sobie zażyczy...

                 Ekspres polarny
TVN piątek 7.50

Zemsta futrzaków

Bitwa o dom
Po przeprowadzce wraz z rodziną z Chicago do stanu Oregon, 

w celu nadzorowania budowy „przyjaznego dla środowiska” osiedla, 
Dan Sanders sądzi, że jego największym problemem będzie pomoc 
w przystosowaniu się do nowego miejsca kochającej miasto żonie 
i nieznoszącemu przyrody nastoletniemu synowi. Problemy Dana 
jednak zaczynają się dopiero, gdy zamieszkujące w okolicy zwierzęta 
wszystkich kształtów i rozmiarów jednoczą swe siły w obronie swo-
jego domu. By wykurzyć Dana z lasu, obracają plac budowy w praw-
dziwe pole bitwy. Natura pokaże pazur, a dzięki skunksowi pojęcie 
„śmierdząca sprawa” nabierze zupełnie nowego i bardziej dosłowne-
go znaczenia.

Zemsta futrzaków
Zoom TV piątek 20.00

Kopciuszek 2: Spełnione marzenia

Nie tak różowo...
Kontynuacja ponadcza-

sowego arcydzieła Disneya: 
dalsze losy Kopciuszka, 
dziewczyny o złotym sercu, 
której życie nieoczekiwanie 
zamienia się w bajkę! 

Ślub z ukochanym księ-
ciem to dla Kopciuszka praw-
dziwe spełnienie marzeń, 
jednak świeżo upieczona 
księżniczka szybko odkrywa, 
że życie w pałacu niesie ze 
sobą więcej wyzwań, niż się 
spodziewała. Na szczęście lo-
jalni przyjaciele oraz Dobra Wróżka pomagają dziewczynie wcielić 
się w nową rolę, a Kopciuszek przekonuje się, że najważniejsze to 
pozostać sobą w każdej sytuacji.

Kopciuszek 2: Spełnione marzenia
TV Puls2 piątek 15.35, niedziela 10.35

Megagwiazdka

Wypadek 
Mikołaja

Zwierzaki chcą w końcu wyrwać 
się z Madagaskaru i dotrzeć do 
Nowego Jorku. Budują w tym 
celu balon, ale lemury, pod 
wodzą Juliana, niweczą pró-
bę ucieczki. Sanie Świętego 
Mikołaja rozbijają się na Mada-
gaskarze. W wyniku niefortunnego 
wypadku Mikołaj ma zanik pamięci. 
Lew Alex, zebra Marty, żyrafa Melman 
i hipopotamica Gloria z pomocą pin-
gwinów starają się uratować Boże Na-
rodzenie i rozdać prezenty. Zamierzają 
także wykorzystać sanie Mikołaja, by 
wrócić do nowojorskiego ZOO. Pin-
gwiny rozpoczynają wojnę z reniferami 
z powodu sporu o to, który biegun jest 
ważniejszy.

Megagwiazdka
Polsat Wigilia 9.15, piątek 10.05
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Opowieść wigilijna 

TV Puls Wigilia 18.15, sobota 11.55

Wspaniała animowana adaptacja dzieła Karola 

Dickensa, w reżyserii Roberta Zemeckisa, prosto 

ze studia Walta Disneya! Zgorzkniały starzec musi 

stawić czoła trzem duchom, które uczą go, jak być 

lepszym człowiekiem. 

Ojciec rodziny
TVP2 Wigilia 20.10

Komedia. Jack Campbell, prezes dużej firmy, 

w Wigilię Bożego Narodzenia zasypia w swoim 

luksusowym apartamencie. Po przebudzeniu 

odkrywa, że ma żonę i dwoje dzieci, a na życie 

zarabia jako sprzedawca opon... 

Atlas chmur
TV4 Wigilia 22.25, TV6 sobota 20.00

Losy postaci z różnych epok i zakątków świata, 

których decyzje mają wpływ na teraźniejszość, 

przyszłość, przeszłość naszej planety. Gwiazdorska 

obsada – aktorzy występują w filmie w kilku 

nierozpoznawalnych na pierwszy rzut oka 

wcieleniach, dając popis wirtuozerskiej gry.

Cztery Gwiazdki
TVN7 Wigilia 23.30

Komedia. Każdego roku na Boże Narodzenie Kate 

i Brad wyjeżdżają na wakacje, by uniknąć spotkań 

z rozwiedzionymi rodzicami. Niestety, gdy mgła 

uniemożliwia lot, para jest zmuszona spędzić święta 

z rodziną.Odwiedzają więc cztery domy rodziców.

Małe kobietki
TVP Kultura piątek 20.00

Melodramat. Osadzona w realiach połowy XIX 

wieku kostiumowa opowieść o nastolatkach 

wkraczających w świat dorosłych, o ich problemach, 

marzeniach, pierwszych fascynacjach miłosnych. 

wybierz  
coś  

dla siebie Jedzie święty Mikołaj
Z dalekiej północy,
Od wioski do miasta
Pędzi w środku nocy.

Mikołaj... przed sądem

Święty Mikołaj z centrum handlowego sprawia, 
że 6-letnia Suzan ponownie zaczyna wierzyć w magię 
świąt.

Nowy Jork, Wigilia Bożego Narodzenia. Dorey Wal-
ker jest kierowniczką luksusowego sklepu z odzieżą i ga-
lanterią, zagrożonego przejęciem przez inną sieć. Kris 
Kringle, zaangażowany w sklepie w charakterze Świętego 
Mikołaja, przyczynia się do podwojenia obrotów dzięki 
niekonwencjonalnym pomysłom. Mężczyzna utrzymu-
je, że jest prawdziwym Mikołajem. Ale Doris i jej sze-
ścioletnia córka Susan nie wierzą, że on naprawdę istnie-
je. Szef konkurencyjnej sieci obmyśla intrygę, która ma 
skompromitować domniemanego świętego. Niebawem 
Kris staje przed sędzią Harperem, mającym ustalić jego 
tożsamość.
Święty Mikołaj z 34. ulicy (inny tytuł to: Cud na 34. ulicy)

Polsat piątek 12.05, Super Polsat sobota 16.40 

Mikołaj i... brat

Zabawna i chwytająca za serce komedia o Fredzie 
Clausie, bracie Świętego Mikołaja – który w niego nie 
wierzy! 

Fred zawsze żył w cieniu młodszego brata, Mikołaja. 
Nigdy nie był aż tak lubiany, aż tak zabawny i tak chętny 
do dawania prezentów, jak Mikołaj. Jego próby dorów-
nania bratu, mimo usilnych starań, nie przyniosły ocze-
kiwanych rezultatów. To, co wyróżnia Freda spośród 
innych, to wyjątkowy talent do pakowania się w kłopoty. 

Jako poborca długów nie odmawia sobie matactwa 
oraz kradzieży, co doprowadza go wprost za kratki wię-
zienne. Mikołaj postanawia wpłacić kaucję za nieznośne-
go brata i zabiera go do siebie na biegun północny gdzie 
Fred musi odkupić swojej winy poprzez ciężką pracę 
związaną ze składaniem zabawek… Problem w tym, iż 
on się do tego zupełnie nie nadaje.

Fred Claus – brat Świętego Mikołaja
Metro piątek 17.50

Mikołaj... włamywacz

Sześciolatek z astmą zaprzyjaźnia się z fałszywym 
Mikołajem-rabusiem.

Akcja filmu rozgrywa się w Boże Narodzenie. W luk-
susowej dzielnicy Paryża grasuje włamywacz w mikoła-
jowym przebraniu, okradając z kosztowności mieszkania 
bogaczy, którzy wyjechali na święta. W wigilijną noc 
6-letni Antoine marzy o spotkaniu ze Świętym Mikoła-
jem, w którego szczerze wierzy. Nagle słyszy jakiś huk 
na balkonie. Zaciekawiony dostrzega przebranego wła-

Mikołajowy prezent: dobra zabawa dla całej rodziny 
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Opowieść wigilijna 

TV Puls Wigilia 18.15, sobota 11.55

Wspaniała animowana adaptacja dzieła Karola 

Dickensa, w reżyserii Roberta Zemeckisa, prosto 

ze studia Walta Disneya! Zgorzkniały starzec musi 

stawić czoła trzem duchom, które uczą go, jak być 

lepszym człowiekiem. 

Ojciec rodziny
TVP2 Wigilia 20.10

Komedia. Jack Campbell, prezes dużej firmy, 

w Wigilię Bożego Narodzenia zasypia w swoim 

luksusowym apartamencie. Po przebudzeniu 

odkrywa, że ma żonę i dwoje dzieci, a na życie 

zarabia jako sprzedawca opon... 

Atlas chmur
TV4 Wigilia 22.25, TV6 sobota 20.00

Losy postaci z różnych epok i zakątków świata, 

których decyzje mają wpływ na teraźniejszość, 

przyszłość, przeszłość naszej planety. Gwiazdorska 

obsada – aktorzy występują w filmie w kilku 

nierozpoznawalnych na pierwszy rzut oka 

wcieleniach, dając popis wirtuozerskiej gry.

Cztery Gwiazdki
TVN7 Wigilia 23.30

Komedia. Każdego roku na Boże Narodzenie Kate 

i Brad wyjeżdżają na wakacje, by uniknąć spotkań 

z rozwiedzionymi rodzicami. Niestety, gdy mgła 

uniemożliwia lot, para jest zmuszona spędzić święta 

z rodziną.Odwiedzają więc cztery domy rodziców.

Małe kobietki
TVP Kultura piątek 20.00

Melodramat. Osadzona w realiach połowy XIX 

wieku kostiumowa opowieść o nastolatkach 

wkraczających w świat dorosłych, o ich problemach, 

marzeniach, pierwszych fascynacjach miłosnych. 

wybierz  
coś  

dla siebie Jedzie święty Mikołaj
Z dalekiej północy,
Od wioski do miasta
Pędzi w środku nocy.

Mikołaj... przed sądem

Święty Mikołaj z centrum handlowego sprawia, 
że 6-letnia Suzan ponownie zaczyna wierzyć w magię 
świąt.

Nowy Jork, Wigilia Bożego Narodzenia. Dorey Wal-
ker jest kierowniczką luksusowego sklepu z odzieżą i ga-
lanterią, zagrożonego przejęciem przez inną sieć. Kris 
Kringle, zaangażowany w sklepie w charakterze Świętego 
Mikołaja, przyczynia się do podwojenia obrotów dzięki 
niekonwencjonalnym pomysłom. Mężczyzna utrzymu-
je, że jest prawdziwym Mikołajem. Ale Doris i jej sze-
ścioletnia córka Susan nie wierzą, że on naprawdę istnie-
je. Szef konkurencyjnej sieci obmyśla intrygę, która ma 
skompromitować domniemanego świętego. Niebawem 
Kris staje przed sędzią Harperem, mającym ustalić jego 
tożsamość.
Święty Mikołaj z 34. ulicy (inny tytuł to: Cud na 34. ulicy)

Polsat piątek 12.05, Super Polsat sobota 16.40 

Mikołaj i... brat

Zabawna i chwytająca za serce komedia o Fredzie 
Clausie, bracie Świętego Mikołaja – który w niego nie 
wierzy! 

Fred zawsze żył w cieniu młodszego brata, Mikołaja. 
Nigdy nie był aż tak lubiany, aż tak zabawny i tak chętny 
do dawania prezentów, jak Mikołaj. Jego próby dorów-
nania bratu, mimo usilnych starań, nie przyniosły ocze-
kiwanych rezultatów. To, co wyróżnia Freda spośród 
innych, to wyjątkowy talent do pakowania się w kłopoty. 

Jako poborca długów nie odmawia sobie matactwa 
oraz kradzieży, co doprowadza go wprost za kratki wię-
zienne. Mikołaj postanawia wpłacić kaucję za nieznośne-
go brata i zabiera go do siebie na biegun północny gdzie 
Fred musi odkupić swojej winy poprzez ciężką pracę 
związaną ze składaniem zabawek… Problem w tym, iż 
on się do tego zupełnie nie nadaje.

Fred Claus – brat Świętego Mikołaja
Metro piątek 17.50

Mikołaj... włamywacz

Sześciolatek z astmą zaprzyjaźnia się z fałszywym 
Mikołajem-rabusiem.

Akcja filmu rozgrywa się w Boże Narodzenie. W luk-
susowej dzielnicy Paryża grasuje włamywacz w mikoła-
jowym przebraniu, okradając z kosztowności mieszkania 
bogaczy, którzy wyjechali na święta. W wigilijną noc 
6-letni Antoine marzy o spotkaniu ze Świętym Mikoła-
jem, w którego szczerze wierzy. Nagle słyszy jakiś huk 
na balkonie. Zaciekawiony dostrzega przebranego wła-

Mikołajowy prezent: dobra zabawa dla całej rodziny Mikołajowy prezent: dobra zabawa dla całej rodziny 
mywacza, którego bierze za prawdziwego Mikołaja. Podąża 
jego śladem w nadziei, że uda mu się namówić go na wspólną 
przejażdżkę saniami. Mimo wysiłków przebranego złodzieja, 
Antoine nie pozwala się zbyć i podąża za swoim „Mikołajem” 
w nadziei, że ten naprawdę zabierze go na gwiezdny kulik.  

Od tej pory chłopiec i fałszywy Mikołaj odbywają sza-
loną podróż po Paryżu. Antoine jest zachwycony swym no-
wym przyjacielem, zwłaszcza że widzi w nim zmarłego ojca, 
którego mu brakuje, a który umarł, kiedy Antoine był jeszcze 
bardzo mały. Tymczasem włamywacz o gołębim sercu nie 
ma odwagi powiedzieć chłopcu prawdy. Brnie w kłamstwa, 
utrzymując malca w przekonaniu, że świety Mikołaj istnieje. 

Przedziwny duet wybiera się w pełną przygód, złodziej-
ską wycieczkę po dachach Paryża. Obaj nawet nie przewidu-
ją, że naprawdę spełnią swoje marzenia. 

Kapitalny pomysł, na jakim zbudowano historię małego 
Antoine w filmie „Mikołaj nieświęty” można było łatwo ze-
psuć, gdyby twórcy zbytnio postawili na komediowe i świą-
teczne wątki. Tymczasem film wciąga jak dobry thriller, ab-
surdalnie zabawny i tak dojmująco szczery i prawdziwy, że 
widz do samego końca nie jest pewny, czy nie przekształci 
się w horror. Czarujący Victor Cabal jako Antoine w duecie 
z Taharem Rahimem w roli świętego Mikołaja sprawia, że 
film na długo zostaje w pamięci i sercu.

Mikołaj nieświęty
TVP2 sobota 6.25 

Mikołaj... nieświadomy

Scott Calvin, rozwodnik ciężko pracuje, ale lubi to, 
więc nie ma czasu by choćby od święta zająć się swoim 
synem. A nawet jak ma z nim spędzić Święta Bożego Na-
rodzenia, to jest to bardziej nieszczęście dla nich obu, niż 
przyjemność, gdyż nie jest w stanie znaleźć z synem wspól-
nego języka. Charlie ma ojca za sztywnika i wapniaka. 

W nocy alarmuje ich wielki hałas przed domem. Zasko-
czeni odkrywają, że z ich dachu spadł Święty Mikołaj. Scott, 
który przyczynił się do tego wypadku, musi przejąć jego 
obowiązki. Wkłada czerwony płaszcz, zaczyna gwałtownie 
tyć, rośnie mu długa, biała broda. Scott nie ma teraz wyj-
ścia i musi zastąpić Mikołaja w jego obowiązkach. Razem 
z synem wsiadają do sań i rozpoczynają podróż do domów 
grzecznych dzieci, żeby rozdać im prezenty. Kiedy wydaje 
się, że wszystko idzie po myśli Scotta, niespodziewanie re-
nifery zamiast z powrotem do jego domu, zawożą go na Bie-
gun Północny. Tam razem z Charliem poznają elfy, które wy-
znają mu, że nieświadomie przypieczętował kontrakt, który 
mówił o tym, że zakładając strój i wsiadając do sań, stracił 
swoją wcześniejszą osobowość i od tej pory pełni funkcję 
Świętego Mikołaja, do czasu, gdy stan jego zdrowia albo 
inne okoliczności uczynią go do tego niezdolnym. Co zrobi 
Scott, czy zrezygnuje ze swojego dotychczasowego życia? 
Jak cała sytuacja wpłynie na jego relację z synem? A może to 
wszystko było tylko snem?

Śnięty Mikołaj
TV Puls2 niedziela 14.30

Mikołaj... emeryt

Znakomita komedia świąteczna z Whoopi Goldberg 
w roli głównej. 

Lucy Cullins już w dzieciństwie przestała wierzyć 
w Świętego Mikołaja. Po niespełnionej prośbie dziewczynka 
uznała, że Boże Narodzenie jest wielkim oszustwem. Teraz 
dorosła Lucy (Whoopi Goldberg) jest producentem kana-
łu kablowego, który namawia widzów do zakupów. Musi 
znaleźć kogoś do roli Świętego Mikołaja 
w programie, który przygotowuje. 
Po długich poszukiwaniach spo-
tyka Nicka. Uważa, że męż-
czyzna jest wprost stwo-
rzony do tej roli, lecz nie 
domyśla się, że jest on 
prawdziwym Świętym 
Mikołajem. Ponad 
dwustuletni Nick jest 
w fatalnej sytuacji. 
Czeka go obowiąz-
kowa emerytura 
ze względu na sę-
dziwy wiek. Musi 
znaleźć kogoś, kto 
zastąpi go na na-
stępne dwa stule-

cia. Osobą, którą sobie wybrał na następcę, jest właśnie Lucy 
Cullins. Czy uda się mu dokonać niemożliwego i sprawić, by 
zgorzkniała Lucy znów poczuła magię Świąt?

Zawód: Święty Mikołaj
Polsat Wigilia 10.30, Super Polsat niedziela 23.00



Ta inwestycja to pozytywny przy-
kład, że ze strony rządu i samo-
rządów jest realne wsparcie dla 
rozwoju lokalnego - powiedział 
Marek Olbryś, Wicemarszałek Wo-
jewództwa Podlaskiego. W miej-
scowości Bronaki koło  Jedwabne-
go wziął udział w otwarciu nowej 
drogi poprawiającej warunki ży-
cia mieszkańców kilku miejsco-
wości.

To kolejna droga z budowa-
nych i remontowanych w po-
wiecie łomżyńskim ze wspar-
ciem rządowych programów: 
Funduszu Dróg Samorządo-
wych (FDS) i Funduszu In-
westycji Lokalnych (FIL). Do 
kosztów przekraczających 4 
miliony złotych dołożyły się 
samorządy powiatu łomżyński 
i Jedwabnego.    

- Mogę powiedzieć, że to jed-
na z inwestycji "czasów świetno-
ści", jakie nastały dla samorządów 
za sprawą tych nowych instru-
mentów finansowych. Pozwoli-
ły one nawet biednym powiatom 
i gminom na podejmowanie zna-
czących wyzwań. Samorząd woje-
wództwa podlaskiego w tej inwe-
stycji finansowego udziału nie ma, 
ale niedaleko stąd rozpoczął się 
już remont drogi Wizna - Jedwab-
ne ze znaczącym wkładem Urzę-
du Marszałkowskiego, a ponad-
to życzliwość i wsparcie w innych 
sprawach pozwalają nam zaoszczę-
dzone fundusze kierować na inne 
zadania - mówił starosta łomżyń-
ski Lech Marek Szabłowski.

Słowa podziękowania sta-
rosta i burmistrz Jedwabne-
go Adam Niebrzydowski oraz 
mieszkańcy skierowali pod adre-
sem rządu, wojewody, lokalnych 
samorządowców i drogowców, 
a na ręce wicemarszałka Marka 
Olbrysia i radnego Sejmiku Pio-
tra Modzelewskiego-  dla samo-
rządu województwa. 

Spełniły się marzenia - pod-
sumował krótko jeden z uczest-

niczących w uroczystości soł-
tysów. Droga przez Janczewko 
i Bronaki prowadząca do wo-
jewódzkiej Łomża - Jedwab-
ne była jeszcze kilka miesięcy 
temu zwykłą "gruntówką" . Przy 
deszczowej lub śnieżnej pogo-
dzie sąsiedzi musieli sobie czę-
sto pomagać wyciągając ciągni-
kami osobówki z błota. Teraz 
mają blisko 3 kilometry asfaltu 
o szerokości 5,5 metra, z kil-
koma skrzyżowaniami i liczny-
mi obiektami inżynieryjnymi 
i blisko setką zjazdów na pose-
sje. Jak poinformowali starosta 
i burmistrz, nowa droga służyć 
będzie przede wszystkim rolni-
kom.

- Rolnictwo to przecież nie-
zwykle istotna w naszym kraju 
część gospodarki, a mieszkańcy 
wsi mają pełne prawo do takie-
go komfortu życia, jak w dużych 
ośrodkach. Dobre drogi są tego 
podstawą. Dlatego, jako samo-
rząd województwa podlaskiego, 
staramy się każdego roku w jak 
największej skali nadrabiać zale-
głości w tej dziedzinie. Chciałbym 
także z satysfakcją podkreślić, 
że w tegorocznych ekstremalnie 
trudnych warunkach pandemii 
nie doszło ani razu do przerwania 
inwestycji drogowych prowadzo-
nych przez samorząd wojewódz-
twa - stwierdził wicemarszałek 
Marek Olbryś.

18 www.narew.inforegion

Pod koniec listopada zakończył się 
pierwszy nabór do projektu "Regio-
nalne Innowacje Społeczne - Centra 
Integracji Społecznej województwa 
podlaskiego", w którym nowe umie-
jętności zdobyło 40 osób. Od grudnia 
rozpoczęła się rekrutacja w ramach 
trzeciego naboru.

"Regionalne Innowacje 
Społeczne - Centra Integra-
cji Społecznej województwa 
podlaskiego" to projekt, które-
go liderem jest Miasto Łomża 
w partnerstwie z powiatami: 
łomżyńskim, zambrowskim, 
siemiatyckim, hajnowskim, 
gminą Boćki,   miastem Kolno 
oraz Fundacją Forum Inicjatyw 
Rozwojowych, która prowadzi 

sześć z ośmiu Centrów Integra-
cji Społecznej.

Uczestnikiem projektu może 
być osoba zagrożona ubóstwem 
lub wykluczeniem społecznym 
pozostających bez zatrudnienia 
w tym m.in. osoby długotrwa-
le bezrobotne, niepełnospraw-
ne, kwalifikujące się do objęcia 
wsparciem pomocy społecznej.

Jak przekazuje Magdalena 
Mrozek, dyrektor CIS w Łom-
ży, nowe kwalifikacje w ramach 
pierwszego naboru zdobyło 40 
osób. W ramach reintegracji za-
wodowej odbyły się kursy zwią-
zane z budownictwem, gastrono-
mią i pielęgnacją zieleni. Wszyscy 
uczestnicy ukończyli je z pozy-

tywnymi wynikami i odbyli prak-
tyki. Dodatkowo przeszli kurs 
przedsiębiorczości, socjoterapię, 
terapię uzależnień oraz grupowe 
doradztwo zawodowe.

- Osoby zagrożone wyklucze-
niem społecznym, które od dłuż-
szego czasu nie funkcjonowały 
na rynku pracy, mogły skorzystać 
z szeregu szkoleń. Pierwsze efek-
ty są już widoczne, bowiem zgła-
szają się pracodawcy chętni do 
ich zatrudnienia, a zdecydowana 
większość osób ma już propozy-
cje pracy – informuje zastępca 

prezydenta miasta Andrzej Sty-
pułkowski.

- Każde Centrum Integracji 
Społecznej dostosowało się do 
potrzeb uczestników – mówi Da-
riusz Budrowski, kierownik pro-
jektu podkreślając dobrą współ-
pracę pomiędzy instytucjami 
w mieście i powiatach, które an-
gażowały się we wsparcie projek-
tu. - To nie tylko ośrodki pomo-
cy społecznej i urzędy pracy, ale 
również Miejskie Przedsiębior-
stwo Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej w Łomży, któ-

re przyjmowało uczestników na 
praktyki – wylicza.  

Ruszyła już rekrutacja w ra-
mach trzeciego naboru do pro-
jektu. Uczestnicy mogą liczyć na 
codzienny ciepły posiłek, świad-
czenie integracyjne, reintegrację 
społeczno-zawodową, szkolenia 
zawodowe i działania środowi-
skowe. Więcej informacji udziela 
Miejski Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej (ul. Dworna 23B, tel. 
86 216 42 60), w Łomży lub Cen-
trum Integracji Społecznej (ul. 
Dworna 13, tel. 602 720 633).

Zdobywają nowe kwalifikacje. Ruszył kolejny nabór

Powiat łomżyński. Droga „czasów świetności”
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•  Do Polski popłynie 770 mld zł, ale nie 
wszyscy są zadowoleni

•  Lopez Aguilar, europoseł i były mini-
ster sprawiedliwości w Hiszpanii, szu-
ka nie istniejące w Polsce „strefy wol-
ne od LGBT”

•  Roberta Metsola, I wiceprzewodni-
cząca Parlamentu Europejskiego, 
poucza Polskę, a w tle morderstwo 
dziennikarki śledczej na Malcie

•  Krzysztof Jurgiel walczy o dopłaty dla 
polskich rolników, a komisarz unij-
ny Janusz Wojciechowski (z Polski, 
dawniej członek PSL, teraz PiS)  od-
powiada europosłowi, że   rolnik nad 
Wisłą nie jest dyskryminowany

•  „Polska Wódka” już nie będzie podra-
biana w Chinach

 Najnowszy news na święta jest taki: 
kwestia tzw. praworządności w Polsce 
i na Węgrzech została ujęta dodatkowy-
mi zapisami do rozporządzenia Komisji 
Europejskiej, dotyczącego unijnego bu-
dżetu i Funduszu Odbudowy; to dzięki 
działaniom m. in. europosłów PiS, któ-
rzy należą do Grupy Europejskich Kon-
serwatystów i Reformatorów w Parla-
mencie Europejskim. I tu się pojawiają 
różnice zdań, zarówno w Brukseli jak 
i w kraju, na ile poszerzone w treści Roz-
porządzenie jest korzystne dla Polski, do 

której popłynie 770 mld zł przez najbliż-
sze siedem lat.

 Jeszcze we wrześniu tego roku na sesji 
w Brukseli, szef Komisji Wolności Oby-
watelskich, Sprawiedliwości i Spraw We-
wnętrznych – Lopez Aguilar zaprezento-
wał posłom raport o tym, w jaki sposób 
praworządność, demokracja i prawa pod-
stawowe zostały podważone i naruszone 
w Polsce od 2015 r. Przejęty swoją misją 
piętnował z błyskiem w oku rzekomo ist-
niejące „strefy wolne od LGBT”, eskala-
cję przemocy i „mowy nienawiści” wobec 
osób homoseksualnych. W tym katalogu 
bezpodstawnych oskarżeń umieścił także 
ataki rządu na wolność mediów oraz nie-
zawisłość sędziów. Pogroził też Polsce za 
próbę wycofania się z Konwencji Stam-
bulskiej.

W tym miejscu warto zadać pytanie: 
kim jest Lopez Aguilar, hiszpański „ekspert 
od praworządności” w Polsce, działający 
wspólnie i w porozumieniu z europosłami 
Platformy Obywatelskiej, PSL i Lewicy? 
Otóż w swojej ojczyźnie posiada reputację 
jednego z najgorszych ministrów sprawie-
dliwości jacy byli w Hiszpanii. Po powoła-
niu go do lewicowego rządu premiera Jose 
Zapatero w 2004 r., z zapalczywością ide-
ologiczną socjalisty zapowiedział, że nie 
przychodzi ulepszać prawa lecz przepro-
wadzić rewolucję społeczną. T tak zaczę-

ły się niebywałe reformy: wprowadził tzw. 
małżeństwa homoseksualne, „ekspresowe” 
rozwody, a w zakresie równości płci, posu-
nął się tak daleko, ze mężczyźni czują się 
obecnie dyskryminowani. Warto zaznaczyć 
z jaką niechęcią odnosi się do Kościoła, co 
nie powinno dziwić, ponieważ należy do 
masońskiej Loży Wielkiego Wschodu Ro-
berta Metsola, pierwsza wiceprzewodni-
cząca Parlamentu Europejskiego, jest także 
znana z  krytycznego stosunku do Polski. 
To maltańska eurodeputowana Europej-
skiej Partii Ludowej, która z przesadną eks-
presją i zjadliwie kilka razy atakowała nasz 
kraj za rzekome łamanie tzw. praworządno-
ści i wartości obywatelskich, w szczególno-
ści, jeśli chodzi o niezawisłość sądów. Tym-
czasem na Malcie sędziów mianują partie 
polityczne. Sama zdobywała głosy w wybo-
rach, twierdząc, że jest przeciwko aborcji. 
W Brukseli jednak aktywnie popierała tzw. 
prawa reprodukcyjne.

Afery finansowe, Panama Papers, ko-
rupcja, powiązania polityków z nieuczci-
wym biznesem, tworzenie spółek krzaków 
to na Malcie zjawiska powszechne, któ-
re nijak mają się do praworządności. To 
w tym kraju dziennikarka śledcza Daph-
ne Caruana Galizia, ujawniająca korup-
cję w kręgach rządowych, została właśnie 
zamordowana w 2017 r. Jednak Roberta 
Metsola woli bezpodstawnie strofować 
Polskę w Parlamencie, zamiast zajmować 
się łamaniem praworządności w swojej oj-
czyźnie.

*  *  *
Podczas obrad na jednej z sesji plenar-

nych PE  Krzysztof Jurgiel domagał się 
usunięcia różnic w wysokości dopłat bez-
pośrednich dla rolników, otrzymywanych 
w ramach I filara WPR (wspólnej polityki 
rolnej).

„Niestety, proponowany od lat podział 
środków prowadzi do utrzymania rażą-
co niesprawiedliwych różnic w wysoko-
ści dopłat dla rolników w poszczególnych 
krajach członkowskich, w tym Polski”, 
podkreślał. I dodał, że narusza on szereg 
zapisów traktatowych. A swoje zastrzeże-
nia zawarł i prawnie uzasadnił w pytaniu 
do Komisji Europejskiej:

„Parlament Europejski jest w trakcie fi-
nalizowania reformy wspólnej 
polityki rolnej po 2020 r.

Jest to kolejna zmiana 
WPR, która nie czyni zadość 
postulatom wyrównania (…) 
podziału środków przewidzia-
nych na dopłaty bezpośrednie 
dla rolników.

Proponowany system środ-
ków (…) narusza zasadę niedyskrymina-
cji obywateli UE (rolników) ze

względu na przynależność państwo-
wą (art. 18 TFUE), a ponadto narusza 
zakaz dyskryminacji między producenta-
mi wewnątrz Unii (art. 40 ust. 2 TFUE). 
Zgodnie z prawem unijnym przy ustalaniu 
wspólnej polityki rolnej mogą być brane 
pod uwagę różnice między regionami rol-
niczymi, nie zaś różnice między państwa-
mi członkowskimi.

Na nie sprawiedliwość tego systemu 
kilkakrotnie zwracał uwagę Parlament Eu-
ropejski w swoich rezolucjach (…). Wszy-
scy rolnicy UE muszą spełniać te same 
standardy i stoją wobec podobnych wy-

zwań, jednak nie dostają na to takich sa-
mych środków”.

10 grudnia 2020 r. europosłowi 
Krzysztofowi Jurgielowi w imieniu Komi-
sji Europejskiej  odpowiedział komisarz 
Janusz Wojciechowski (cytujemy zgod-
nie z oryginałem, bo to unikatowy doku-
ment):

„Komisja, stojąc na straży Traktatów, 
ściśle monitoruje realizację celów wspól-
nej polityki rolnej (WPR), a w szczególno-
ści celu, jakim jest zapewnienie odpowied-
niego poziomu życia ludności wiejskiej, 
przy jednoczesnym zagwarantowaniu 
przestrzegania przez cały czas ogólnej za-
sady równości i niedyskryminacji.

Ogólna kwota dostępna na wsparcie 
w ramach WPR, w tym między innymi 
wstępne przydziały krajowe na płatności 
bezpośrednie, zależy od zasad i kwot okre-
ślonych w wieloletnich ramach  finanso-
wych (WRF) oraz w przepisach sektoro-
wych. Wsparcie przydziela się rolnikom 
zgodnie z przepisami regulującymi po-
szczególne systemy wsparcia, które mają 
na celu realizację celów polityki. W związ-
ku z tym kwota, jaką może otrzymać rol-
nik indywidualny, zależy od szeregu czyn-
ników związanych z jego gospodarstwem 
oraz sposobu, w jaki dane państwo człon-
kowskie wdraża unijną politykę. Sytuacja 
ta nie oznacza dyskryminacji. Sytuacja ta 
nie oznacza dyskryminacji.

W przypadku płatności bezpośred-
nich Komisja zaproponowała kontynu-
owanie tzw. „konwergencji zewnętrznej” 
w kolejnych WRF, co oznacza stopniową 
konwergencję poziomów wsparcia między 
państwami członkowskimi. W praktyce 
oznacza to, ze pomimo ogólnego trudne-
go kontekstu budżetowego rolnicy w kilku 
państwach, w tym w Polsce, będą na prze-
strzeni lat otrzymywać coraz wyższe śred-
nie płatności za hektar.

W konkluzjach Rady Europejskiej z 21 
lipca 2020 r. zatwierdzono proponowane 
zasady konwergencji zewnętrznej. Kon-
kluzje te wymagają obecnie zgody Parla-
mentu Europejskiego”.

Znawcy tematu uważają, że jest to od-
powiedź wymijająca (!?) i nie wiele wnosi 
do meritum sprawy, a na pewno nie uspo-

koi ona polskiego  rolnika. Mój 
chłopski rozum, też nie wiele 
zrozumiał.

*  *  *
Parlament wyraził zgodę 

na umowę między UE a Chi-
nami w celu ochrony nazw 
200 europejskich i chińskich 
specjałów spożywczych przed 

fałszowaniem i niewłaściwym użyciem 
nazwy własnej.

Chodzi o produkty z oznaczeniami 
geograficznymi, takie jak np. Feta, Muen-
chen Bier czy Queso Manchego ( hiszpań-
ski ser z mleka owczego). W tym dobo-
rowym asortymencie znalazła się Polska 
Wódka;  tego by jeszcze brakowało, żeby 
nasz krajowy brand był produkowany (po-
drabiany)  i importowany z Chin.

Tą dobrą nowiną na Święta kończymy 
kolumnę pt. „Prosto z Brukseli. Z notatni-
ka  europosła Krzysztofa Jurgiela” Good-
bye!

PRZEGLĄDAŁ I SKOMENTOWAŁ 
WALDEMAR STASZYŃSKI    

Z NOTATNIKA EUROPOSŁA KRZYSZTOFA JURGIELA

PROSTO Z BRUKSELI
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Do 17 stycznia 2021 roku rząd prze-
dłuża etap odpowiedzialności, pod-
czas którego wprowadzone będą 
dodatkowe ograniczenia. Zamknięcie 
stoków narciarskich oraz zakaz prze-
mieszczania się w Sylwestra – to nie-
które z nich. Sprawdź, jakie zmiany 
czekają nas po świętach.

Sylwester na nowych zasadach
Z 31 grudnia 2020 roku na 1 

stycznia 2021 roku w godzinach 
od 19:00 do 6:00 w całym kra-
ju obowiązuje zakaz przemiesz-
czania się. Wyjątkiem będą m.in. 
niezbędne czynności służbowe 
oraz inne wskazane w rozporzą-
dzeniu.

Nowe zasady bezpieczeństwa 
– od 28 grudnia do 17 stycznia

Rząd przedłuża etap odpo-
wiedzialności i wprowadza do-
datkowe ograniczenia. Nowe 
zasady bezpieczeństwa będą obo-
wiązywały od 28 grudnia 2020 
roku do 17 stycznia 2021 roku, 
czyli do końca przerwy szkolnej. 
Co się zmieni?

Ponowne ograniczenie funk-
cjonowania galerii handlowych 
– otwarte pozostają m.in. sklepy 
spożywcze, z książkami i prasą, 
drogerie, apteki, a także wolno-

stojące wielkopowierzchniowe 
sklepy meblowe

Ograniczenie funkcjono-
wania hoteli – dostępne dla 
służb mundurowych, medy-
ków, pacjentów szpitali specja-
listycznych, ośrodków COS. 
Wyjątkiem są również hotele 
pracownicze.

Zamknięte stoki narciarskie
Infrastruktura sportowa do-

stępna tylko w ramach sportu za-
wodowego

10-dniowa kwarantanna dla 
przyjeżdżających do Polski trans-
portem zorganizowanym

Przedłużone zostaną także 
dotychczasowe zasady i ograni-
czenia:

Zakaz przemieszczania się 
osób poniżej 16. roku życia bez 
opieki rodzica lub prawnego 
opiekuna od poniedziałku do 
piątku w godzinach 8:00 -16:00 
(wyjątkiem są półkolonie)

Ograniczenia w transporcie 
zbiorowym:

- 50% liczby miejsc siedzą-
cych, albo

- 30% liczby wszystkich 
miejsc siedzących i stojących, 
przy jednoczesnym pozostawie-
niu w pojeździe co najmniej 50% 
miejsc siedzących niezajętych.

Ograniczenia w miejscach 
sprawowania kultu religijnego – 
max. 1 os./15m2

Udział w zgromadzeniach – 
max. 5 osób

Zakaz organizacji wesel, ko-
munii i konsolacji

Zamknięte siłownie, kluby fit-
ness i aquaparki

Ograniczenie w sklepach – 
max. 1 os./15m2

Godziny dla seniorów – od 
poniedziałku do piątku w godzi-
nach 10:00-12:00

Zamknięte restauracje. Posił-
ki wyłącznie na wynos lub dowóz

Żłobki i przedszkola funkcjo-
nują bez zmian

Pozostałe ograniczenia, które 

obowiązywały ulegają przedłuże-
niu.

Zdrowe i bezpieczne święta Bożego 
Narodzenia

Przed nami święta Boże-
go Narodzenia, które zawsze 
były czasem spotkań rodzi-
ną i przyjaciółmi. Tegoroczne 
będą jednak różniły się od tych 
z poprzednich lat. Rząd apelu-
je o zastosowanie się do obo-
wiązujących ograniczeń i zale-
ca by święta spędzić ze swoimi 
domownikami, nie organizując 
dużych spotkań. 

Sytuacja epidemiologiczna w regionie
Od 21 marca, do momentu 

wydawania 590 numeru Tygo-
dnika Narew w województwie 
podlaskim zanotowano 31463 
zachorowań. Jak wynika z danych 
Ministerstwa Zdrowia, liczba 
zgonów z powodu koronawirusa 
w województwie podlaskim od 
początku epidemii wynosi 735.

Jeśli chodzi o powiat łom-
żyński obecnie 580 osób z re-
gionu poddawanych jest rygo-
rowi izolacji. 379 z nich to 
mieszkańcy Łomży, natomiast 
201, to mieszkańcy powiatu 
łomżyńskiego.

Ministerstwo Zdrowia publi-
kuje także parametr tj. ilość zaka-
żeń na 10 tysięcy mieszkańców. 
Dla Łomży 21 grudnia wynosił 
on 0.32, zaś dla powiatu łomżyń-
skiego 0.39. Natomiast dla woje-
wództwa podlaskiego 0.85. 

Stan epidemii. Rząd wprowadza 
dodatkowe ograniczenia. Zamknięte 
stoki i Sylwester na nowych zasadach
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RÓŻNE/SPRZEDAM

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

Choinki. Plantacja 1 km za Konarzycami przy 
wieży telefonicznej. Wszystkich zapraszamy 
z Rodzinami. Wybierzcie, zetniecie i ze swieżą 
choinką odjedziecie. Cena 40 zł od 1m do 3 
m. Tel. 608 412 919

Kupie stary motocykl typu MZ, Simson, Jawa, 
SHL itp. Może być do remontu. 
Tel. 519 718 409.

Zlecę pokrycie domu drewnianego oraz wy-
konanie konstrukcji szkieletu garażu. Kupię 
okna w okleinie złoty dąb, wełnę mineralną 
15 cm. Tel. 737 164 200.

NIERUCHOMOŚCI

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

Wynajmę M-2 , dwupokojowe w Łomzy, 
ul. Sybiraków. II piętro, częściowo ume-
blowane. 1300 zł + opłaty licznikowe. Od 
stycznia 2020. Tel. 512 92 62 78.

Magazyn w Łomży 36 m2, 50 m2 do 
sprzedaży lub wynajecia z kanałem lub 
bez duże drzwi oraz lokale 15 m2 i 20 m2 
przy Al.Legionow. Tel. 737 164 200.

Sprzedam grunt po wyciętym lesie przy-
gotowany pod uprawę ponad 4 ha Strze-
szewo gm. Śniadowo. Tel. 535-480-220.

Kupię każdą działkę, łąkę, ziemię rolną, 
las nieużytek od 10 ar do 10 ha. Wyślij 
nr.działki i miejscowość sms-em lub za-
dzwoń. Tel. 535 480 220.

USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE

Szpachlowanie, malowanie, panele pod-

łogowe i inne prace wykończeniowe. 
Tel. 791 538 893.

Pomalują, poszpachlują. Tel. 503 969 530

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

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

Usługi dekarskie- 
Perfekt dach: pokry-
cia dachowe, wy-
miana konstrukcji dachowych, kominy 
z klinkieru, podbitki, montaż okien da-
chowych i włazów, materiały. Łomża, Bo-
guszyce 17, Łukasz Just. Tel. 508 637 509.

IWBUD Iwona Wiśniewska wypożyczalnia 
sprzętu budowlanego i ogrodniczego:

-młoty wyburzeniowe i inne
-zagęszczarki
-rusztowania
-piły spalinowe
-kosiarki, wykaszarki do trawy, areator
-sprzęt rolniczy
Łomża, ul. Nowogrodzka 44B.
Tel. 600 011 914.

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 za-
kwaterowania na miejscu. Zapytania pro-
szę kierować  na: szeligowskik@gmail.com

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

Drobne Usługi remontowo - budowlane, 
wykończeniówka. Tel. 518 738 538.

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.

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.brzesiakrtv.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.

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

Wesela, imprezy okolicznościowe, muzy-
ka romska. Gra, śpiewa i tańczy ,,Dżudli”. 
Gwarancja dobrej zabawy. 
Tel. 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.

Zamienę mercedesa s/klase na ziemie 
rolna, łąkę, nieużytek, las lub inna dział-
kę najchetniej w pobliżu lub sąsiedztwie 
rzeki lub jeziora. Tel. 737-164-200.

ZDROWIE/ URODA

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

MASAŻ LECZNICZY, MASAŻ ANTYCELU-
LITOWY (WYŁĄCZNIE DLA KOBIET). 
Tel. 532 282 383

MATRYMONIALNE

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

Poznam Panią rozwiedzioną do lat 55, 
uboga najchęniej z Łomży. Ja 56 lat - tyl-
ko sms-y - oddzwonię. Oto mój nr ko-
mórki. Tel. 574 920 376.

100-letnia tradycja 
zobowiązuje
ul. M.C. Skłodowskiej 1 Łomża
ul. Sikorskiego 27  Łomża
ul. Sienkiewicza 2 Łomża
ul. Bernatowicza 6 Łomża
ul. Kołłątaja 1A/17  Łomża
ul. Przykoszarowa 22 Łomża
ul. Stacha Konwy 11 Łomża
ul. Wyszyńskiego 4D Zambrów
ul. Wojska Polskiego 31 
Zambrów

Wynajmę lokal 100 m2  
w centrum Łomży  

(ul. Długa na zapleczu Dwornej). 
Tel. 606 878 444.

OGLĄDAJ  NA  140  KANALE

tel. 503 010 038
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Świąteczne 
sukcesy Anieli

Aniela Galińska, zawodniczka 
Uczniowskiego Klubu  Sportowego 
"Return" Łomża, działającego przy 
III Liceum Ogólnokształcącym, zajęła 
trzecie miejsce w singlu i pierwsze 
w grze deblowej w Turnieju Teni-
sa Skrzatek (dziewczęta do lat 12) 
w Warszawie. 

Jak informuje działacz i szko-
leniowiec Returnu Tomasz Wal-
dziński, tenisistka po pierwszej 
wolnej rundzie przysługującej 
rozstawionym zawodniczkom 
w drugiej wygrała z Ewą Gacek 
(Stowarzyszenie Trnovsky Ma-
rio Tennis Club) 6:1 6:1. W ko-
lejnym meczu 6:2 6:3 ograła Julię 
Koper (WSG Academy –Warsaw 
Sports Group). W walce o finał 
5:7 1:6 uległa Idze Piotrowskiej 
(Stowarzyszenie Morelowa Ten-
nis Club Warszawa. 

W deblu natomiast Anie-
la Galińska wspólnie z Magdą 
Rybkowską (Stowarzyszenie Te-

nisowe TieBreak) wygrały cały 
turniej. W pierwszej rundzie po-
konały debel Julia Koper (WSG 
Academy – Warsaw Sports Gro-
up) / Adrianna Utrata (Warszaw-
ski Klub Tenisowy Mera) 6:3 
6:0, w półfinale  - Iga Piotrow-
ska (Stowarzyszenie Morelowa 
Tennis Club Warszawa) / Zu-
zanna Stryjek (Stowarzyszenie 
Morelowa Tennis Club Warsza-
wa) 6:0 6:2, a w finale parę  Anna 

Bochwic (KT Break Warszawa) / 
Marie Charlotte Monnier (Sto-
warzyszenie Morelowa Tennis 
Club Warszawa) 6: 3:6  [10-3]

- W turnieju chłopców bar-
dzo dobrze zaprezentował się 
również nasz tenisista Bartek 
Biedrzycki, który po dwóch wy-
granych pojedynkach w ćwierćfi-
nale przegrał 1:6 4:6 z turniejową 
jedynką Bartkiem Raztawickim 
(Matchpoint Żyrardów) - dodaje 
Tomasz Waldziński.

W zawodach wzięło udział 64 
tenisistów a organizatorem im-
prezy był Klub Tenisowy KT Bre-
ak Warszaw.

Jeszcze nie opadły emocje po zma-
ganiach najmłodszych koszykarzy 
występujących w Igrzyskach Dzieci, 
a w piątek 18 grudnia 2020 roku na 
parkiecie SP 47 w Białymstoku odbył 
się finał wojewódzki Igrzysk Młodzie-
ży Szkolnej w koszykówce chłopców 
klas VII – VIII. Z dużym sukcesem wró-
ciła z tych zawodów drużyna Szkoła 
Podstawowa nr 9 im. Księcia Mazo-
wieckiego Janusza I w Łomży, która 
zajęła tak jak ich młodsi koledzy trze-
cie miejsce.

Po półrocznych zmaganiach 
na boiskach województwa pod-
laskiego i w obliczu pandemii do 
finału tej imprezy awansowały 
najlepsze drużyny z Podlasia: SP 
47 Białystok, SP 19 Białystok, SP 
10 Łomża i SP 9 Łomża. Po emo-
cjonujących pojedynkach finało-
wych (grano systemem „każdy 
z każdym”), bezkonkurencyjna 
okazała się drużyna z SP 47 Bia-
łystok i to ona ostatecznie została 
zwycięzcą tegorocznych rozgry-
wek wojewódzkich. Trzecie miej-
sce zdobyła nasza drużyna – SP 9 
Łomża, która nieznacznie prze-

grała mecz o srebrny medal z SP 
19 Białystok. Zespół SP 9 Łomża 
trenowana przez Wojciecha Ka-
mińskiego występowała w skła-
dzie: Anusewicz Łukasz, Górski 
Jakub, Wileński Bartosz, Konop-
ka Dominik, Smugarzewski Kac-
per, Szymanowski Jakub, Ciwo-
niuk Jakub, Dembek Mateusz, 
Korwek Bartosz. 
Wyniki turnieju finałowego: 
SP 19 Białystok - SP 47 Białystok 
30:51
SP 9 Łomża - SP 10 Łomża           63:32
SP 10 Łomża - SP 19 Białystok     27:59 

SP 47 Białystok - SP 9 Łomża       73:29 
SP 9 Łomża - SP 19 Białystok       44:60
SP 47 Białystok - SP 10 Łomża     70:8 
Klasyfikacja końcowa:
1.SP 47 Białystok
2. SP 19 Białystok
3. SP 9 Łomża
4.SP 10 Łomża

Najlepszym zawodnikiem SP 
9 Łomża uznano Łukasza Anuse-
wicza, a „dziesiątki” został Dawid 
Niedziałkowski.

Po końcowym gwizdku bar-
dzo zadowolony i dumny z wy-
stępu swoich podopiecznych był 
trener SP 9 Łomża Wojciech Ka-
miński. 

- Dzisiejszy turniej pokazał, 
że chłopcy z „dziewiątki” po-
twierdzili swoją klasę, i że należą 
do czołowych zespołów w woje-
wództwie podlaskim już od po-
nad dwudziestu lat. Jadąc do Bia-
łegostoku naszym głównym 
celem było wywalczenie meda-
lu co nam się udało i z czego się 
bardzo cieszę. Jeszcze raz chłopcy 
udowodnili, że można na nich li-
czyć i stawiać im wysokie cele. Po 
wcześniejszym brązowym medalu 
ich młodszych kolegów podtrzy-
mali dobrą passę i też wywalczy-
li brązowy medal. Zbliżające się 
święta będą dla mnie bardzo we-
sołe i radosne. Nie zawsze zdoby-
wa się dwa medale dzień po dniu 
- mówi doświadczony szkolenio-
wiec SP 9 Wojciech Kamiński.

Drużyna SP9 z kolejnym brązem w finale 
wojewódzkim IMS w koszykówce chłopców 
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Ubiegły tydzień był bardzo pomyślny dla koszy-
karek i koszykarzy ze Szkoły Podstawowej nr 4 
im. Generała Władysława Andersa w Łomży.  Ko-
szykarki grające w starszej grupie zdobyły w Fi-
nale Wojewódzkim Igrzysk Młodzieży Szkolnej 
brązowy medal.

Pierwszy i drugi mecz dziewczyny nie-
stety przegrały. Uległy zespołowi ze  Szko-
ły Podstawowej nr 3 z Zambrowa oraz  ze 
Szkoły Podstawowej nr 47 z Białegosto-
ku.  Natomiast trzeci mecz ze Szkołą Pod-
stawową nr  45 z Białegostoku, o brązowy 
medal, okazał się być dla nich wygrany. 
Zakończył się  wynikiem 39:34.

- Walka była bardzo zacięta. Naszym 
koszykarkom towarzyszył ogromny stres. 
Okazał się być paraliżujący do tego stop-
nia, że w niektórych momentach wpływał 
na strategię, jaką nasze zawodniczki obra-
ły podczas gry. Pojawiło się sporo nieprze-
myślanych akcji, wiele strat piłki, których 
można było uniknąć. Wiemy już teraz nad 

czym trzeba jeszcze solidnie popracować. 
Bywają lepsze i gorsze momenty, takimi 
prawami rządzi się sport. Gratuluję dziew-
czętom pracy i energii, którą włożyły w te 
rozgrywki - mówi trener Marcin Piotrow-
ski. 

W minionym tygodniu odbył się rów-
nież Finał Wojewódzki Igrzysk Dzieci 
w Koszykówce Dziewcząt, podczas któ-
rego dziewczęta z młodszego rocznika, po 
raz drugi z rzędu zostały wicemistrzyniami 
województwa podlaskiego  i  wywalczyły 
srebrny medal . 

Pierwszy mecz dziewczęta rozegrały ze 
Szkołą Podstawową nr 3 z Zambrowa, wy-
grywając zdecydowaną przewagą 64:15, 
drugi mecz zakończył się zwycięsko dla 
drużyny Szkoły Podstawowej nr 47 z Bia-
łegostoku. Po zaciętym boju łomżyńska 
drużyna uległa 35:46, natomiast trzeci 
mecz rozegrany ze Szkołą Podstawową nr 
19 z Białegostoku wygrała 46:37. 

- To był bardzo ważny dzień dla naszych 
koszykarek. Niewątpliwie bardzo stresują-
cy. Musiały stanąć na wysokości zadania 
i zmierzyć się z wymagającym przeciwni-
kiem. Poradziły sobie świetnie! Przegrały 
tylko jeden mecz, z SP 47 w Białymstoku. 
Warto wspomnieć, że było o włos od zwy-
cięstwa, gdyż nasze dziewczęta wygrywały 
ten mecz do połowy. Niestety po przerwie, 
przeciwniczki wysunęły się na prowadze-
nie. Wróciliśmy z satysfakcją - skomento-
wał mecz trener Marcin Piotrowski.

Niewątpliwy sukces odnieśli również 
chłopcy, którzy w Finale Wojewódzkim 

Igrzysk Dzieci zajęli wysokie IV miejsce. 
Fina odbył się w Szkole Podstawowej nr 
47 w Białymstoku.  Trenerem koszykarzy 
jest Piotr Dziekoński. 

Rok 2020 był pasmem sukcesów dla 
koszykarek i koszykarzy z „czwórki”. 
Dziewczęta w Igrzyskach Dzieci w Ko-
szykówce 3x3 zajęły pierwsze miejsce 
w województwie. Z kolei starszy rocznik 
w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Ko-
szykówce 3x3 wywalczył miejsce II.  A  
chłopcy w Finale Wojewódzkim Igrzysk 
Dzieci w Koszykówce 3x3 zajęli III miej-
sce. 

sport

Sukcesy koszykarek i koszykarzy z „czwórki”  
w finałach wojewódzkich. Mają srebro i brąz
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