
"Obce rzeczy wiedzieć dobrze jest 
- swoje, obowiązek" - ta maksyma 
przyświecała niezwykle pracowitemu 
życiu Zygmunta Glogera pochodzą-
cemu z województwa podlaskiego 
historykowi, etnografowi i badaczowi 
narodowej kultury. W Łomży po raz 
32. wręczono nagrody i medale jego 
imienia. – To jubileuszowe spotkanie, 
bowiem Społeczne Stowarzyszenie 
Prasoznawcze „Stopka” istnieje na 
Ziemi Łomżyńskiej czterdzieści lat – 
powiedział prof. Ludwik Malinowski, 
prezes SSP „Stopka” w Łomży  - W tym 
roku ma to dla nas szczególne znacze-
nie, bowiem laureaci pochodzą  z ca-
łego kraju i zajmują się na co dzień 
trudnymi tematami, których nie bo-
imy się poruszać. Już dzisiaj zaprasza-
my na plener malarski, mam nadzie-
ję, że pandemia nie pokrzyżuje nam 
planów - dodał prezes Malinowski.  

Przyznawane nagrody mają 
na celu uhonorowanie osób na 
terenie całej Polski i za granicą 
m.in. twórców, naukowców, ba-
daczy i animatorów kultury, któ-
rzy działając niekonwencjonal-
nie i bezinteresownie w swoich 

środowiskach, wpływają twórczo 
i pobudzająco na „małe ojczy-
zny”.

- Nagradzamy znakomite oso-
by, nie tylko ze środowiska aka-
demickiego ale również naukow-
ców, którzy prywatnie zajmują 
się pasjonującymi ich tematami 
– zauważył prof. Dariusz Rott, 
członek kapituły konkursowej. – 
Oni wszyscy realizują swoje ma-
rzenia, ale też czynią ten świat 
lepszym - dodał profesor.

Jak zauważa, laureaci pozwa-
lają dostrzegać folklor, zaangażo-
wanie w zagadnienia Ziemi Łom-
żyńskiej, ale nagrodzony jest też 
profesor ze Śląska nominowany 
przez Polskie Towarzystwo Lu-
doznawcze z Wrocławia, który 
był pierwszym w Polsce bada-
czem tzw. legend miejskich. 

– Bardzo trudno wybrać jest 
najlepszych spośród najlepszych 
– mówił prof. Rott. -Jednak co 
roku jesteśmy zbudowani tym, 
jak wiele się dzieje i co ludzie 

Małgorzata Krystyna Frąckiewicz 
otrzymała  w Łomży z rąk wicemar-
szałka Marka Olbrysia Odznakę Ho-
norową Województwa Podlaskiego. 
W uzasadnieniu decyzji zarządu woje-
wództwa znalazło się sformułowanie 
o wybitnych osiągnięciach w dziedzi-
nie kultury, a  wicemarszałek jeszcze 
rozwinął to uzasadnienie.

Odznaka
- To wielki honor i niezmier-

nie miły dla mnie zaszczyt re-
prezentować w tej chwili za-
rząd województwa podlaskiego. 
Wręczyłem Odznakę Honoro-
wą Województwa Podlaskiego 
pani Małgorzacie Frąckiewicz, 
która jest znakomitą badacz-
ką  języka i historii, naukowcem 
Uniwersytetu w Białymsto-
ku, a jednocześnie niezwykłą, 
barwną postacią życia naukowe-
go Łomży i całego naszego wo-
jewództwa. Nieczęsto spotyka 
się osoby, które z takim zaanga-
żowaniem i charyzmą spełniają 
się w pracy twórczej i w dodatku 
umieją porwać do działania in-

nych. Jestem pod wrażeniem jej 
energii i zaangażowania – mó-
wił wicemarszałek Marek Ol-
bryś dołączając do odznaczenia 
bukiet kwiatów.

Małgorzata Frąckiewicz, 
która realizuje swoje pasje także 
w Łomżyńskim Towarzystwie 
Naukowym im. Wagów (ŁTN) 
oraz łomżyńskim oddziale Pol-
skiego Towarzystwa Historycz-
nego (PTH), z przejęciem dzię-
kowała.

- Nie znamy się z panem wi-
cemarszałkiem zbyt długo, ale 
cieszę się, że spotkałam czło-
wieka, który tak rozumie i do-
cenia innych. Liczymy na dalszą 
współpracę i potwierdzam, że 
w naszych wydarzeniach wy-
dawniczych i innych będziemy 
z przyjemnością promować za-
angażowanie Urzędu   Marszał-
kowskiego Województwa Pod-
laskiego – mówiła Małgorzata 
Frąckiewicz.
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PIEKARNIA PIĄTNICA,  
ul. Stawiskowska 53 B, ZATRUDNI:

• magazyniera w piekarni,  
praca na noc,  

• piekarza, praca zmianowa. 

Kontakt w godz. 8.00–12.00. 
Tel. 862191334, 602 490 563, 

piekarnia.piatnica@op.pl 

Honorowa odznaka za odkrywanie 
świata, którego już nie ma

„Obce rzeczy wiedzieć dobrze jest – swoje, obowiązek”
Medale im. Zygmunta Glogera wręczone w Łomży po raz trzydziesty drugi
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Chcieli walczyć do końca, chociaż 
wiedzieli, że będzie to bardzo trud-
na misja. Kiedy mieli iść na pomoc 
walczącej Warszawie, żołnierze 110 
Zapasowego Pułku Ułanów w Jano-
wie dowiedzieli się, że stolica kapi-
tuluje. 

Dowódcy Pułku podjęli 
wtedy decyzję o jego rozformo-
waniu i utworzeniu w to miejsce 
dwóch oddziałów partyzanc-
kich. Żołnierze, już bez mun-
durów, jako partyzanci, boha-
tersko podjęli walkę, ruszyli na 
pomoc Warszawie. Wiedzieli 

jak trudna będzie to walka, ale 
nie poddali się. W niedzielę, 26 
września, pod symbolicznym 
pomnikiem w Janowie spotkały 
się osoby, które upamiętniły te 
wydarzenia. 

- Spotykamy się tutaj, w Ja-
nowie, już od kilku lat. To świę-
to wpisało się na stałe w tradycję 
tej społeczności. To napraw-
dę dzień wyjątkowy, w którym 
przez swoją obecność podkre-
ślamy rangę tamtych wyda-
rzeń. Możemy podziękować 
tym, którzy walczyli o Wolność 

i tę Wolność nam dali. II wojna 
światowa, to największy kon-
flikt zbrojny, który pochłonął 
miliony istnień ludzkich. Po tej 
wojnie powstał nowy porządek 
geopolityczny. Wśród nas jest 
wielu, którzy te wydarzenie pa-
miętają. Ale też wielu odeszło. 
Pozostał ustny przekaz o tych 
wydarzeniach, o ludziach, okru-
cieństwach tej wojny. Jesteśmy 
Narodem wyjątkowym, odważ-
nym, walecznym. Możemy się 
w wielu sprawach nie zgadzać, 
ale wtedy, kiedy przychodzi 

walczyć o swoje rodziny, o swo-
ją ojczyznę, wtedy idziemy ra-
zem. Jesteśmy jednością. idzie-
my nawet tracąc swoje życie. 
Tak jak powiedział ksiądz pro-
boszcz: wolność mamy we krwi. 
Nie damy się zniewolić  - mówił 
podczas uroczystości starosta 
kolneński, Tadeusz Klama. 

Obchody rozpoczęły się mszą 
świętą polową w Janowie, przed 
pomnikiem składającym się 
z czterech granitowych kamieni. 
Jeden z nich symbolizuje Pułk, 
a pozostałe trzech dowódców 

oraz ich oddziały, które wyłoni-
ły się z rozwiązywanej jednostki. 
Rozwiązanie Pułku nastąpiło po 
wiadomości o kapitulacji War-
szawy w 1939 roku. Dowódcami 
oddziałów byli: ppłk Jerzy Dą-
browski „Łupaszka”, mjr Henryk 
Dobrzański „Hubal” i rotmistrz 
Witold Biliński. 

Pod pomnikiem przedsta-
wiciele władz wojewódzkich 
i samorządowych złożyli kwiaty 
i znicze. Powiat kolneński repre-
zentował starosta Tadeusz Kla-
ma.

Janowo świętowało 82. rocznicę rozwiązania 110 Zapasowego Pułku Ułanów 

,,W hołdzie żołnierzom 71. Pułku Pie-
choty stacjonującego w Zambrowie 
w latach 1926-1939, którego szlak 
bojowy we wrześniu 1939 roku wiódł 
przez Myszyniec, Wiznę, Jakać, Zam-
brów i Andrzejewo. W 100. rocznicę 
nadania nazwy pułku z wdzięczną 
pamięcią – społeczność Zambrowa, 
Instytut Pamięci Narodowej. W dniu 
święta pułkowego 26 września 2021 
roku”. Słowa te zapisane zostały na 
tablicy pamiątkowej na zambrow-
skiej farze, która odsłonięta została 
podczas uroczystości upamiętniają-
cych 100. rocznicę nadania nazwy 71. 
Pułkowi Piechoty. 

- Było to jednostka, która za-
służyła się zarówno w okresie 
walk o niepodległość, jak rów-
nież podczas II wojny świato-
wej, kiedy to walczyła tu na na-
szej ziemi, broniąc jej przed 
niemiecką nawałą – przekonuje 
dr Jarosław Schabieński z Insty-
tutu Pamięci Narodowej w Bia-
łymstoku, I dodaje, że w dziejach 
Zambrowa wojsko odegrało nie-
zwykle ważną rolę. - Jest to jedna 
z jednostek, które funkcjonowały 
w Zambrowie. Warto pamiętać, 
że było ich o wiele więcej. Trze-
ba wymienić tu chociażby jeszcze 

Szkoły Podchorążych Rezerwy, 
które tu działały. Była to Szkoła 
Podchorążych Rezerwy Artyle-
rii oraz Szkoła Podchorążych Re-
zerwy Piechoty. Zawsze było tak, 
że Zambrów stał wojskiem – nie 
ma co do tego wątpliwości dr Ja-
rosław Schabieński. 

Organizatorem wydarzenia 
był „Społeczny Komitet Obcho-
dów 100. rocznicy nadania na-
zwy 71. Pułku Piechoty”, którego 

przewodniczącym  jest senator 
RP Marek Adam Komorowski.

- Tradycje 71. Pułku Piechoty 
kultywowane są przez Regionalną 
Izbę Historyczną oraz Stowarzy-
szenie Historyczne 71. Pułku Pie-
choty. Jednak pamięć ta obecna 
jest także wśród mieszkańców Za-
mbrowa. Stąd wynikła potrzeba 
zawiązania komitetu społecznego.

Obchody rocznicowe rozpo-
częły się pod Pomnikiem Powsta-

nia Styczniowego na placu Sikor-
skiego. Złożono tam kwiaty, a po 
odczytaniu Apelu Oręża Polskie-
go oddano salwę honorową. Na-
stępnie uczestnicy obchodów 
przemaszerowali ulicą Kościuszki 
do kościoła pw. Trójcy Przenaj-
świętszej, świątynia przed wojną 
pełniła funkcję zarówno kościo-
ła garnizonowego, jak i pułkowe-
go. List przesłany przez  marsza-
łek Sejmu Elżbietę Witek odczytał 

poseł Jarosław Zieliński, natomiast 
radny sejmiku województwa pod-
laskiego Piotr Modzelewski zwró-
cił się do zebranych w imieniu wi-
cemarszałka Marka Olbrysia. 

- Oficerowie i żołnierze tej 
jednostki byli inicjatorami wie-
lu ważnych przedsięwzięć skie-
rowanych do społeczności Zam-
browa. Szczególnie cenne były 
działania w sferze patriotycznej 
przyczyniającej się do integra-
cji środowiska wojskowego i cy-
wilnego. Cieszę się, że dzisiejsza 
uroczystość w znakomity sposób 
o tym przypomina – przekazał 
słowa wicemarszałka Marka Ol-
brysia Piotr Modzelewski. 

71. Pułk Piechoty został sfor-
mowany w ramach Armii Polskiej 
we Francji jako 20. Pułk Strzel-
ców Polskich.  6 września 1919 
r. został przemianowany na 144. 
Pułk Strzelców i bronił wschod-
niej granicy odrodzonej Polski. 
Pułk z początkiem września 1926 
r. przeniesiony został z Komoro-
wa, koło Ostrowi Mazowieckiej 
do Zambrowa, gdzie stacjonował 
do wybuchu II wojny światowej. 
Pułk został rozbity w bitwie pod 
Andrzejewem i Łętownicą. 

Zambrów upamiętnił żołnierzy 71. Pułku Piechoty

Kwiaty składają od lewej: Piotr Modzelewski, 
Marek Komorowski i Łukasz Siekierko
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i nominowane instytucje robią 
dla dobra naszej ojczyzny, krze-
wienia patriotyzmu i dziedzictwa 
narodowego – podsumował prof. 
Dariusz Rott. 

Gloger: etnolog, historyk i redaktor
W tym roku medal i nagro-

dę pierwszego stopnia otrzymał 
prof. Dionizjusz Czubala za le-
gendy miejskie, które zbiera od 
lat osiemdziesiątych i jest on pod 
tym względem pionierem w Pol-
sce. Jak twierdzi legendy miejskie 
występują powszechnie, a szcze-
gólnie w okresach napięć spo-
łecznych i każdy człowiek styka 
się z nimi, choć nie zawsze ma 
tego świadomość. Słyszymy je 
od przyjaciół, znajomych, a tak-
że znamy z radia, telewizji, gazet 
i internetu. 

- Dziękuje Łomży, tej która 
kiedyś wyszła z tą piękną inicjaty-
wą glogerowską i tej Łomży, któ-
ra do dziś kontynuuje to dzieło - 
powiedział podczas uroczystości 
prof. Dionizjusz Czubala. 

Nagroda  II stopnia powędro-
wała do Tych za badania nauko-
we koncentrujące się m.in. na 
dziejach Górnego Śląska i Nie-
miec w 19. i 20. Stuleciu, które 
prowadzi prof. Ryszard Kaczma-
rek. 

- To zaszczyt olbrzymi, że 
będąc na zupełnie innym skraju 
Polski być dostrzeżonym w Łom-
ży - powiedział prof. Kaczmarek. 
– Niesamowite jest to, że w tak 
różnych miejscach  prowadząc 
badania regionalne, to w obsza-
rze kultury Polski tak naprawdę 
one się łączą – dodał laureat. 

Natomiast medal i nagrodę 
III stopnia kapituła przyznała 
w tym roku Wawrzyńcowi Kło-
sińskiemu – byłemu dziennika-
rzowi Polskiego Radia Białystok 
za popularyzowanie Ziemi Łom-
żyńskiej, redagowanie i wydawa-
nie publikacji regionalnych. 

- Skłamałbym, gdybym po-
wiedział, że nigdy nie marzyłem 

o nagrodzie „Glogera”, zwłasz-
cza, że w tamtym roku nagrodę 
tę otrzymała redakcyjna koleżan-
ka Dorota Sokołowska i kiedy 
patrzyłem na to, kiedy odbierała 
tę nagrodę - opowiada Wawrzy-
niec Kłosiński. - Pomyślałem, faj-
nie by było tak kiedyś stanąć na 
tej scenie.  A dzisiaj jest to duża 
satysfakcja, że grono dwunastu 
profesorów uznało, że nagroda 
powinna w tym roku trafić do 
Łomży, bardzo dziękuję – dodał 
Wawrzyniec Kłosiński.

„Pociąg do Łomży”
Kapituła  32. edycji konkur-

su o nagrodę i medal Zygmun-
ta Glogera postanowiła przy-
znać trzy wyróżnienia. Krzysztof 
Chojnacki zrobił dziesiątki tysię-
cy zdjęć i ponad 70 filmów na te-
mat ginących zawodów po wsiach 
i miasteczkach od 1966 do 2005 
roku, gdy pracował w Państwo-
wym Muzeum Etnograficznym 
w Warszawie. W jego imieniu wy-
różnienie odebrała kustosz tego 
muzeum Małgorzata Jaszczołt. 
Kolejne trafiło do Centrum Do-
kumentacji Zsyłek, Wypędzeń 
i Przesiedleń Uniwersytetu Pe-
dagogicznego w Krakowie. Pla-
cówkę wyróżniono za stworzenie 
zespołu badawczego, który zaj-
muje się materialnym i niemate-
rialnym dziedzictwem świadków 
historii, w tym Sybiraków. Trze-
cią nagrodę otrzymała dr Elżbie-
ta Ciborska, która jest autorką 
"Leksykonu polskiego dzienni-

karstwa" i ponad 1000 haseł bio-
graficznych. W Łomży doceniona 
została za twórcze oddziaływanie 
na środowisko i serce, z jakim do-
kumentuje osiągnięcia pokoleń 
młodzieży wiejskiej.  

- Nasz jedyny pociąg do Łom-
ży, który sprowadza tu nas z Kra-
kowa, Warszawy czy Katowic, 
to ogromna pasja nieżyjącego 
już Stanisława Zagórskiego – ze 
wzruszeniem mówi dr Elżbieta 

Ciborska. -  Osobiście nazywałam 
go „królem Stasiem”, któremu się 
nie odmawia w różnych zada-
niach i przedsięwzięciach. Stani-
sław miał ogromną wyobraźnię 
nie tylko był znakomitym dzien-
nikarzem, ale uczynił Łomżę 
w swoim czasie stolicą polskiego 
reportażu - dodaje dr Ciborska.  

Urząd marszałkowski  
województwa podlaskiego

Konkurs o Nagrodę i Me-
dal Zygmunta Glogera organi-
zuje Społeczne Stowarzyszenie 
Prasoznawcze „Stopka” im. Sta-
nisława Zagórskiego w Łom-
ży we współpracy z Minister-
stwem Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, Narodowym Cen-
trum Kultury, Urzędem Miej-
skim w Łomży oraz Urzędem 
Marszałkowskim Wojewódz-
twa Podlaskiego. Juliusz Jakimo-
wicz odczytał list Marka Olbry-
sia, wicemarszałka województwa 
podlaskiego. Przekazał wyrazy 
uznania zarządu województwa 
podlaskiego  za działania na rzecz 

polskiej kultury, a konkurs im. 
Zygmunta Glogera znakomicie 
wpisuje się w realizacje tej misji. 
Podziękował  również naukow-
com i regionalistom, za to że 
gromadzą, chronią i przekazują 
wiedzę  z zakresu kultury lokal-
nej i regionalnej dla przyszłych 
pokoleń, co jest niezwykle cenne 
dla społeczeństwa.

„Pudełko zwane wyobraźnią”
Uroczystościom wręczenia 

nagród i wyróżnień towarzyszy-
ła sesja naukowa w tym roku nt. 
„Kultury wobec kryzysu”. Wy-
stąpili na niej m.in. Włodzimierz 
Pessel, prof. Dariusz Rott i  Lech 
Giemza z Katolickiego Uniwer-
sytetu Lubelskiego, który zachę-
cał do trenowania i popuszczania 
wodzy wyobraźni. 

- „Pudełko zwane wyobraź-
nią” stało się w naszych czasach 

zabawką nieco chyba ekskluzyw-
ną i w odczuciu wielu - zbędną. 
Kto jeszcze uprawia grę wyobraź-
ni? – pytał Giemza. -  Wyobraź-
nia stanęła w opozycji  do twardej 
rzeczywistości, z którą każdemu 
z nas przychodzi się mierzyć. 
Tam gdzie liczy się pragmatyzm, 
wymierny efekt, rzędy cyferek, 
tam nie mam miejsca na świat 
wewnętrznych marzeń – podsu-
mował. - Anglicy mawiają „don’t 
be away with fairies”, co można 
przetłumaczyć na nasze „nie bu-
jaj w obłokach”. Wróżki i obłoki – 
to instrumentarium utraconego 

królestwa … - rozbudza jednak 
naszą fantazję dr Lech Giemza.

Belle epoque 
Podczas tegorocznej konfe-

rencji z intrygującą prezentacją: 
„Belle epoque, czyli na progu 
końca świata” wystąpił dr Jacek 
Kurek z Uniwersytetu Śląskiego, 
który od 2016 należy do zacnego 
grona Glogerianów. Od tamtej 
pory z przyjemnością wraca do 
Łomży nad Narew. 

- Nie ma nic piękniejszego, 
niż mgły unoszące się o świcie 
nad tą rzeką w październiku. To 
są przeżycia, które przypominają 
mi o tym, że i natura bywa sztuką, 
i w naturze sztuka ujawnia się tak, 
by potem opiewać ją w dziełach – 
powiedział Jacek Kurek.

A Belle epoque? To była nie-
malże medytacja podczas sesji na-
ukowej.  Przypomniał w niej, że fe-
nomenalny i olśniewający rozkwit 
sztuki nie zawsze idzie w parze 
z rozwojem cywilizacji, a bywa, że 
jest przejawem jej kresu. 

Tegoroczny konkurs odbył 
się w 40-lecie Społecznego Sto-
warzyszenia Prasoznawczego 
Stopka. Uroczystość uświetnił 
koncert Rozrywkowej Orkiestry 
Politechniki Warszawskiej pod 
batutą Dariusza Łapińskiego.

Celem organizatora Konkur-
su jest upowszechnienie wybit-

nych osiągnięć z takich dziedzin 
jak kulturoznawstwo, antropo-
logia, kultury lokalne, arche-
ologia, historia piśmiennictwa, 
a także badań nad twórczym 
dorobkiem Zygmunta Glogera 
– wybitnego etnografa, histo-
ryka, krajoznawcy, archeologa, 
autora Encyklopedii staropol-
skiej. Cała pula na nagrody wy-
nosiła 48 000 zł z budżetu Mi-
nisterstwa Kultury, Dziedzictwa 
Narodowego i Sportu: nagroda 
I stopnia to 15 tys. zł, II st. - 10 
tys. zł, III st. - 8 tys. zl; wyróżnie-
nia - po 5 tys. zł.

„Obce rzeczy wiedzieć dobrze jest – swoje, obowiązek”
Medale im. Zygmunta Glogera wręczone w Łomży po raz trzydziesty drugi

prof. Dionizjusz Czubala

Orkiestra Rozrywkowa 
Politechniki Warszwskiej

prof. Ryszard 
Kaczmarek

Wawrzyniec 
Kłosiński
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Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), zwłasz-
cza z Zambrowa i regionu, łatwiej będą mogły 
pozyskać fundusze na rozwój. W mieście po-
wstał oddział Podlaskiego Funduszu Rozwoju 
sp. z o.o. (PFR). W inauguracyjnym spotkaniu 
wzięli udział Marek Olbryś, Wicemarszałek 
Województwa Podlaskiego i Bogusław Dębski, 
przewodniczący Sejmiku.

Artur Duda, prezes PFR, przypomniał, 
że instytucja działalność operacyjną roz-
poczęła w lipcu 2020 roku dzięki decy-
zjom zarządu województwa podlaskiego   
W unowocześnionej formule rozwija dzia-
łalność istniejącego wcześniej przez kilka-
naście lat Łomżyńskiego Funduszu Porę-
czeń Kredytowych.        

- Dla rozwoju przedsiębiorczości jest 
niezwykle ważna bliskość i dostępność 
kredytów, także w mniejszych ośrodkach. 
Małe i średnie firmy często także potrze-
bują fachowego doradztwa.  Cieszę się, że 
w subregionie łomżyńskim ta instytucja 
się sprawdza i pomaga biznesowi. Gra-
tuluję i dziękuję. Myślę, że trzeba reko-
mendować przedsiębiorcom współpracę 
z zambrowskim oddziałem, który działać 
będzie pod kierunkiem Andrzeja Miodu-
szewskiego  - mówił wicemarszałek Marek 
Olbryś.

Na jeszcze inny aspekt działalności 
PFR zwrócił z kolei uwagę przewodniczą-
cy Bogusław Dębski.   

- To ważne dla gospodarki uzupełnia-
nie systemu bankowego. Atrakcyjne jest 
dlatego, że łatwiejsze są tu wymogi wobec 
przedsiębiorców. Żałuję, że Szpital w Za-

mbrowie nie będzie mógł skorzystać jako 
podmiot samorządowy, czyli zaliczany do 
większych - z uśmiechem stwierdził Bogu-
sław Dębski.

Prezes Artur Duda wskazał na główne 
zadanie PFR. 

- Naszym celem jest przede wszystkim 

wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej 
podmiotów z województwa podlaskiego 
poprzez ułatwianie im  dostępu do finan-
sowania. Staramy się zapełnić lukę, jaka 
występuje w sektorze bankowym. Dzię-
ki atrakcyjnemu oprocentowaniu i prost-
szym procedurom, nasza oferta okazuje 
się atrakcyjna. Od lipca 2020 roku udzieli-
liśmy już ponad 30 milionów złotych kre-
dytów, a podobne instytucje działają w kil-
kunastu województwach - poinformował 
Artur Duda.          

W jego opinii, utworzenie oddziału 
w Zambrowie miało głębokie uzasadnie-
nie, ponieważ jest to ośrodek plasujący się 
zaraz za trzema największymi (Białystok, 
Łomża, Suwałki) pod względem wskaźni-
ków aktywności gospodarczej.

W spotkaniu wzięła udział grupa sa-
morządowców z burmistrzem Zambrowa 
Kazimierzem Dąbrowskim oraz wójtami: 
Jarosławem Kosem z gminy Zambrów,   
Sylwestrem Jaworowskim z Kołak Kościel-
nych i Jarosławem Cukiermanem z Szu-
mowa. 

- Gospodarka to system naczyń połą-
czonych. Gdy prosperują małe i średnie 
przedsiębiorstwa, prosperują też samorzą-
dy - dodał prezes Artur Duda.

Andrzej Mioduszewski zaprosił do 
kontaktów z zambrowskim oddziałem 
przedsiębiorców poszukujących możli-
wości sfinansowania inwestycji, zakupów 
nieruchomości, wsparcia eksportu czy in-
nych potrzeb. Oddział mieści się w Zam-
browie przy ul. Białostockiej 17. 

Podlaski Fundusz Rozwoju  
otworzył biuro w Zambrowie

Księgi
Spotkanie, podczas którego 

doszło do uhonorowania, po-
święcone było promocji uni-
kalnego przedsięwzięcia, ja-
kiego podjęła się Małgorzata 
Frąckiewicz ze współpracowni-
kami z ŁTN i PTH i przy finan-
sowym wsparciu m. im. Urzędu 
Marszałkowskiego. Jest to tłuma-
czenie i wydawanie pierwszych 
w języku polskim „Ksiąg pamię-
ci” powstających w środowiskach 
żydowskich wywodzących się 
z miast i miasteczek historycznej 
Ziemi Łomżyńskiej.  

- Podjęliśmy ten trud, gdyż 
są to unikalne historyczne ma-
teriały źródłowe, słabo do-
stępne z powodu bariery ję-
zyka, w jakim powstały, czyli 
w hebrajskim i jidysz. Szyb-
ko zorientowaliśmy się jakim 
zapleczem źródłowym i ma-
teriałowym te księgi są. Prze-
pięknie, w sposób ilustracyjny 
i narracyjny,     pokazują świat   
z perspektywy dawnych miesz-
kańców, ludzi, którzy tu żyli 
pełnią życia. Są jeszcze tacy, 
którzy tęsknią, ich potomko-
wie chcą te miejsca zobaczyć. 
My natomiast, współcześni 
mieszkańcy Ziemi Łomżyń-
skiej, spadkobiercy tego wspa-
niałego - w ich oczach - świa-

ta, który pozostawili,  możemy 
być dumni i zobowiązani, że 
możemy to dziedzictwo usza-
nować  - mówiła Małgorzata 
Frąckiewicz.

Współpracujący z nią badacz 
i tłumacz (z angielskiego) Miro-
sław Reczko przybliżył zjawisko 
„Ksiąg pamięci”.

- Tradycja pinkasów, czyli ży-
dowskich kronik, sięga kilku wie-
ków wstecz, 
ale bardzo się 
rozwinęła po 
II wojnie świa-
towej. W Pol-
sce pierwsza 
przetłumaczo-
na księga, po-
bliskiej zresztą 
Ostrołęki, wy-
dana została 
w 2002 roku. 
Od tej pory jest 
ich 18 i   Ciechanowiec na fini-
szu prac redakcyjnych. Są w tym 
już 4 pinkasy łomżyńskie: Łom-
ży, Stawisk, Zambrowa i właśnie 
Ciechanowca – opowiadał Miro-
sław Reczko. -Trwają prace nad 
księgami   Jedwabnego i Szczu-
czyna, bardzo ważnymi dla nas. 
Podjęliśmy jeszcze jedną cieka-
wą perspektywę. Przetłumaczy-
liśmy materiał „Księgi pamięci”, 
a właściwie albumu Białegosto-

ku, a z inicjatywy Muzeum Pilec-
kich przygotujemy do wydania 
księgę Ostrowi Mazowieckiej – 
dodała Małgorzata Frąckiewicz. 

To może nie być jeszcze finał, 
bo praca łomżyńskiego zespo-
łu redakcyjnego i współpracują-
cych tłumaczy (przede wszyst-
kim Ewy Wroczyńskiej związanej 
z muzeum w Tykocinie) zwróci-
ła uwagę także pasjonatów prze-

szłości z innych ośrodków. Jest 
mowa o podwarszawskiej Faleni-
cy, a uczestniczący w spotkaniu 
Henryk Pogorzelski, mieszka-
niec Gdańska, namawia ŁTN do 
zajęcia się księgą swojej rodzin-
nej miejscowości, czyli Sokół 
koło Wysokiego Mazowieckiego.

Małgorzata Frąckiewicz 
i Mirosław Reczko przedstawi-
li uczestnikom spotkania oso-
by najbardziej zaangażowane 

w wydawniczą pracę nad cyklem 
„Pinkasów przedniemeńskich” (- 
Postanowiliśmy zastosować im-
perialną politykę i wziąć ambit-
ny   zamach na teren większy niż 
tylko Ziemia Łomżyńska – śmia-
ła się badaczka). To tłumacze, 
członkowie komitetu redakcyj-
nego, m. in. nieżyjący już Cze-
sław Rybicki, Elżbieta Żegalska,   
Danuta Bzura, Wiesława Czar-

toryska, pro-
fesor Adam 
D o b r o ń s k i , 
Adam Soko-
łowski, Sławo-
mir Zgrzywa, 
Ewa Wroczyń-
ska, Przemy-
sław Karwow-
ski i jego córka 
Dorota. Nie-
którzy opo-
wiadali o swo-

jej pracy, np. o sporach co do 
pisowni imion, nazwisk i nazw 
geograficznych, które pojawia-
ły się w wersji jidysz, hebrajskiej 
i angielskiej. 

Ksiądz profesor Andrzej Naj-
da, z pochodzenia łomżyniak, 
mówił o pewnych zjawiskach 
wspólnych dla kultury żydow-
skiej i chrześcijańskiej (np. cere-
monia wchodzenia w dorosłość, 
czyli chrześcijańskie bierzmowa-

nie i żydowska bar micwa, czy 
30-dniowy okres żałoby). Ha-
gay Ozdoba, którego ród wywo-
dzi się z Łomży i okolic, dzielą-
cy obecnie czas między Polskę 
i Izrael, dziękował za odkrywa-
nie śladów przeszłości i dbanie 
o łomżyńskie kirkuty.   

- Pracując w muzeum w Tyko-
cinie patrzyłam na Żydów z pol-
skiej, zewnętrznej   perspektywy. 
Gdy poznałam język hebrajski, te 
księgi pozwoliły mi spojrzeć od 
wewnątrz na ten świat, którego 
już nie ma. Co ważne Żydzi pisali 
te księgi nie dla świata, a dla sie-
bie samych. To były dla nich sym-
boliczne macewy, nagrobki gmin, 
które zostały zgładzone. Niezwy-
kły, ciekawy świat, który umarł 
i może się odrodzić tylko za spra-
wą pamięci – powiedziała Ewa 
Wroczyńska,  tłumaczka wydawa-
nych przez ŁTN „Ksiąg pamięci”.

*  Księga pamięci (jid: jizkor buch) 
to rodzaj "literackiego pomnika" na-
pisanego na pamiątkę zgładzonej 
społeczności miasta czy miasteczka, 
w których żyła społeczność żydowska. 
Samo słowo jizkor pochodzi z języka 
hebrajskiego i oznacza: "Oby wspo-
mniał [Pan duszę]". Tymi słowami 
zaczyna się żydowska modlitwa za 
dusze bliskich zmarłych lub za dusze 
poległych za wiarę.

Honorowa odznaka za odkrywanie świata, którego już nie ma

dr Mirosław Reczko
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Strefa Odkrywania, Wyobraźni 
i Aktywności SOWA powstanie w Pań-
stwowej Wyższej Szkole Informatyki 
i Przedsiębiorczości w Łomży. To kolej-
na forma popularyzacji nauki podej-
mowana przez uczelnię. 

SOWA to pilotażowy projekt 
Ministerstwa Edukacji i Nauki 
oraz Centrum Nauki Kopernik. 
Polega na stworzeniu ogólnopol-
skiej sieci lokalnych minicentrów 
nauki, w których – zgodnie z in-
nowacyjnym podejściem prakty-
kowanym od lat w CNK, wiedzę 
zdobywa się poprzez samodziel-
ne poszukiwanie i eksperymen-
towanie.

W PWSIiP w Łomży, 
w budynku Wydziału Infor-
matyki i Nauk o Żywności, zo-
stanie umieszczona wystawa 
oraz poświęcona warsztatom 
majsternia – przestrzeń swo-
bodnego eksperymentowania, 
w której odbywać się będą także 
zajęcia. Wystawa składać się bę-
dzie z kilkunastu eksponatów, 
zaprojektowanych i zbudowa-
nych przez zespół CNK w taki 
sposób, aby angażowały zwie-

dzających i ukazywały doświad-
czalny charakter nauki. Majster-
nia z kolei będzie przestrzenią 
swobodnego eksperymentowa-

nia, w której odbywać się będą 
także różnorodne warsztaty. 
SOWA to projekt interdyscy-
plinarny, przygotowany z myślą 

o młodych, a nawet bardzo mło-
dych odbiorcach.

- Poprzez tę inicjatywę chce-
my zaszczepić dzieciom głód 

wiedzy i pobudzić ich natural-
ną ciekowość świata – mówi dr 
hab. Sylwia Chojnowska, prof. 
PWSIiP, prorektor ds. nauki 
i współpracy z zagranicą. - Każ-
dy wiek jest dobry na zdobywa-
nie pierwszych „naukowych” do-
świadczeń, a dziecięca energia 
i spostrzegawczość to niezwykły 
katalizator.

Centrum Nauki Koper-
nik oprócz wystawy i majsterni 
przygotowuje i przekazuje sce-
nariusze lekcji oraz zapewnia 
szkolenia dla edukatorów. Dzia-
łania te finansuje Ministerstwo 
Edukacji i Nauki. Koszty funk-
cjonowania strefy oraz kadrę za-
pewni PWSIiP, która od wielu 
lat podejmuje szereg inicjatyw 
promujących naukę, m.in. Aka-
demię Przedszkolaka, Podlaski 
Festiwal Nauki i Sztuki, projekt 
„Moja pasja – moja przyszłość”, 
w ramach którego prowadziła 
Uniwersytet Młodego Naukow-
ca i i Uniwersytety sprofilowane 
I i II stopnia.

Projekt jest realizowany w po-
rozumieniu z prezydentem Łom-
ży.

„SOWA” z Kopernika wyląduje w łomżyńskiej „Państwówce”

Dr hab. Dariusz Surowik, rektor 

Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki 

i Przedsiębiorczości w Łomży, Rada 

Uczelni i Senat Uczelni mają zaszczyt 

zaprosić na uroczystą inaugurację 

roku akademickiego 2021/2022, która 

odbędzie się 7 października 2021 roku 

w Auli im. prof. Antoniego Jakubczaka 

przy ul. Akademickiej 1. 

Uroczysta inauguracja no-
wego roku akademickiego roz-
pocznie się Mszą Świętą o godz. 
10.00 w Kościele pw. Najświęt-
szej Maryi Panny Częstochow-
skiej. Następnie wszyscy zgroma-
dzeni przejdą do Auli im. prof. 
Antoniego Jakubczaka, przy ul. 
Akademickiej 1, gdzie o 11:15 
rozpocznie się dalsza część inau-
guracji. 

- Hymn Państwowy,
- Przemówienie - JM Rektora 

PWSIiP w Łomży dra hab. Dariu-
sza Surowika, prof. PWSIiP,

- Immatrykulacja,
- „Gaudeamus Igitur",
- Wystąpienie Przedstawicie-

la Samorządu Studentów,
- Wykład Inauguracyjny – 

„Norwid w cieniu Auschwitz 
(kilka refleksji o wartości ludz-
kiej pracy)" dr hab. Leszek Zy-
gner,

- Część artystyczna – recital 
Niki Lubowicz,

- „Gaude Mater Polonia". 

Uroczysta Inauguracja Roku 
Akademickiego 2021/2022  

w PWSIiP w Łomży 
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15 sierpnia 2021 w Radzyminie odbył 
się XXXI Lot Patriotyczny gołębi ,,Cud 
nad Wisłą”. Na listach startowych 
zapisanych było 395 młodych i 31 do-
rosłych gołębi z Ziemi Łomżyńskiej. 
Poza listami wysłano 1845 gołębi. 
W locie ,,Cudu nad Wisłą” uczestniczy-
ło 54 hodowców i 2271 gołębi z Ziemi 
Łomżyńskiej. Były także oddział z Łap 
i Stawisk.

Sekcja Łomża Piątnica – 0,
Łomża – Pulwy – 12 hodow-

ców, 627 gołębi, 
Zambrów – 9 hodowców, 582 

gołębie, 
Nowogród – 11 hodowców, 

451 gołębi, 
Konarzyce – 15 hodowców, 

396 gołębi, 
Wysokie Mazowieckie – 4 

hodowców, 137 gołębi, 
Wizna – 4 hodowców, 78 go-

łębi, 
Łapy – 0. 
Przed wypuszczeniem gołębi 

do lotu orkiestra i chór wykona-
ły hymn państwowy. Wszyscy ze-
brani, a było to około 300 osób, 
stali na baczność. O godzinie 
7:15 wystartowały gołębie. Było 

słonecznie, ciepło i bezwietrz-
nie. W chwili wypuszczenia nie-
bo zostało zasłonięte przez gołę-
bie, gdyż prywatny Klub Podlaski 
w tym samym czasie wypuścił 
około 1500 ptaków. Na ziemi po-
wstał niezwykły, ruchomy cień, 
a zebrani poczuli na twarzach po-
wiew wytworzony przez skrzydła 
gołębi.  

Wszystkie ptaki, nie zatacza-
jąc kręgów, pofrunęły na pół-
nocny-wschód. Zostało kilkana-
ście pojedynczych zabłąkanych, 
ale i one wkrótce zniknęły nam 
z oczu. Były oklaski, widoczne 
wzruszenie, że ,,Jeszcze Polska 
nie zginęła”… oraz ogromny en-
tuzjazm. 

Po kilku minutach burmistrz 
Radzymina Krzysztof Chaciń-
ski w imieniu władz miasta po-
dziękował za piękny patriotycz-
ny gest, delegacji łomżyńskiej za 
uczestniczenie w tak doniosłym 
święcie oraz wręczył medale 
wszystkim uczestnikom tego wy-
darzenia oraz  zwycięzcom indy-
widualnym i drużynowym. 

JANUSZ DĄBROWSKI 

Po kilku latach przerwy, 21 
sierpnia do Łomży zjechali 
się polscy akordeoniści, aby 
pokazać swoje umiejętności 
gry na tym pięknym instru-
mencie. Zjazd zorganizowało 
Stowarzyszenie Świat  Akor-
deonu prowadzone przez Ar-
kadiusza Korytkowskiego. 

Spotkanie to mogło się 
odbyć dzięki przychylno-
ści właścicieli restauracji 
„Na Farnej”- Pani Jadwi-
gi i Pana Tadeusza, którzy 
chętnie użyczyli muzy-
kom swoich pomieszczeń 
restauracyjnych oraz 
ogródka kawiarnianego 
na ulicy Farnej w Łomży. 
Spotkanie muzyków spo-
wodowało, że łomżyńska 
Starówka rozbrzmiewa-
ła wesołą muzyką akor-
deonów i piosenkami 
o Łomży śpiewanymi 
przez chór naszych eme-
rytów. Na otwarcie zjazdu 
zgromadzeni uczestniczy 
i mieszkańcy miasta, przy ławecz-
ce Hanki Bielickiej, zaśpiewali 
wspólnie nasz łomżyński hymn 
„My z Łomży” wykonywany 
onegdaj przez samą Panią Han-
kę, która nigdy naszego miasta się 
nie wyrzekła i zawsze z radością 
do nas wracała i była z wielką ser-
decznością witana…

Uczestnicy zjazdu przyje-
chali z różnych zakątków Pol-
ski prezentując kolejno swoje 
umiejętności gry i to nie tylko 
na akordeonie, bo swój kunszt 
muzyczny pokazały też zespoły 
instrumentalno – wokalne wy-
konujące piosenki, popularne 
ballady podwórkowe, jak i utwo-
ry instrumentalne. Pani Danuta 
Waśko, prowadząca chór eme-
rytów, zaprezentowała sie w so-
lowych wykonaniach  popular-
nych i znanych melodii, a zebrani 

przy stolikach goście podśpiewy-
wali je z uśmiechem... Ogromne 
wzruszenie i aplauz zebranych 
wywołał występ Pana Tadeusza 
Grabowskiego z Wizny, który za-

śpiewał - akompaniując sobie na 
własnoręcznie wykonanej man-
dolinie - autorskie, bardzo wzru-
szające, nacechowane głębokim 
i szczerym patriotyzmem, pio-
senki. Gdy okazało się, że skoń-
czył niedawno 100 lat, wszyscy 
uczcili tego niezwykle skromne-
go człowieka gromkim „200 lat 
niech żyje nam..." Było pięknie, 
rodzinnie i wzruszająco... 

W efekcie, po trudnym okre-
sie pandemii, Starówka nasza 
ożyła muzyką i piosenkami roz-
noszącymi swoje echo po starych 
murach miasta. Okazało się, że 
dźwięk akordeonu ma właściwo-

ści zjednywania ludzi 
do wspólnej radości 
z przeżywania muzyki 
bardzo różnej bo wy-
konywanej zarówno 
przez zawodowych in-
strumentalistów, wręcz 
mistrzów akordeonu, 
jak i harmonistów lu-
dowych grających na 
tzw. pedałówce oraz 
utalentowanych samo-
uków.  

Uczestnicy i go-
ście zjazdu, przez dłu-
gie godziny roz-
b r z m i e w a j ą c y c h 
w głębi starówki dźwię-
ków muzyki i wspól-
nego śpiewu, mogli 
zapomnieć o troskach 
dnia codziennego od-
dając się powszechnej 
radości  muzykowa-
nia. Potwierdziło się 
więc przekonanie, bę-
dące motywem prze-
wodnim Świata Akor-
deonu,  że „akordeon 

w domu – to harmonia w rodzi-
nie”, a tutaj był przecież akorde-
on i była też wspólna rodzina lu-
dzi kochających ten słoneczny 
instrument.  ZBIGNIEW CIBOROWSKI

Akordeony na 
łomżyńskiej Starówce

Łomżyńskie gołębie uczciły 
pamięć żołnierzy 33 Pułku 

Piechoty poległych w wojnie 
polsko-bolszewickiej 1920 roku 

pod Radzyminem 
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Życie upływa szybko, niemal tak jak 
w znanej piosence. I tak minęło 50 
lat. 50 lat od ukończenia studiów 
przez absolwentów Wydziału Wetery-
naryjnego Szkoły Głównej Gospodar-
stwa Wiejskiego w Warszawie. 

Dzięki inicjatywie, dużemu 
zaangażowaniu i konsekwen-

cji prof.dr.hab. Włodzi-
mierza Klucińskiego, ab-
solwenta tegoż rocznika 
i byłego Rektora SGGW, 
4 września 2021 r. odby-
ła się w Auli Kryształowej 
na kampusie ursynow-
skim SGGW w Warsza-
wie uroczystość wręcze-
nia „Złotych Dyplomów” 
lekarzom weterynarii - 
absolwentom roczników 
1964-1970 i 1965-1971 
Wydziału Weterynaryj-
nego. W uroczystości  
uczestniczył dr Roman 
Parzych (rocznik 1965-
1971) ze Zbójnej, a wraz 
z nim 19 Jubilatek i Jubi-
latów, w większości z ro-
dzinami.

Uroczystość rozpo-
częła się wejściem władz 

uczelni, wydziału, instytutu oraz 
przedstawicieli Rady Dyscypli-
ny przy wzruszających dźwię-
kach poloneza Wojciecha Kila-
ra z filmu „Pan Tadeusz”. Potem 
rozbrzmiała pieśń Gaude Mater 
Polonia. Po powitaniu jubilatów 
przez dziekana Wydziału dr. hab. 

Michała Skibniewskiego, głos ko-
lejno zabrali: rektor SGGW prof. 
dr hab. Michał Zasada, Dyrektor 
Instytutu Medycyny Weteryna-

ryjnej prof. dr hab. Marcin Bań-
bura oraz prezes Warszawskiej 
Rady Lekarsko-Weterynaryjnej 
lek. wet. Marek Mastalerek.

Kulminacyjnym punk-
tem programu było wręcze-
nie przez Jego Magnificencję 
Rektora prof. dr hab. Michała 
Zasadę oraz Dziekana dr hab. 
Michała Skibniewskiego każ-
demu z Jubilatów „Złotego Dy-
plomu”. Wicedyrektor Instytu-
tu Medycyny Weterynaryjnej 
dr hab. Magdalena Chłopecka 
wręczała natomiast książkę pt. 
„Wydział Medycyny Weteryna-
ryjnej SGGW w latach 1965-
2017” autorstwa Włodzimierza 
Klucińskiego i Mariana Binka 
wydaną w 2019 r. Następnie 
w imieniu rocznika 1964-1970 
oraz 1965-1971 głos kolejno za-
brali prof. dr hab. Jacek Szcza-
wiński i prof. dr hab. Włodzi-
mierz Kluciński, a w końcowej 
części uroczystości Dziekan 
Wydziału dr hab. Michał Skib-
niewski. Profesor Włodzimierz 
Kluciński w swoim wystąpie-
niu przedstawił rys historyczny 
Wydziału Weterynaryjnego na 
przełomie lat 60/70 XX wieku, 
natomiast Dziekan przedstawił 
Wydział na przełomie 2/3 de-
kady XXI wieku.

W ceremonii brali również 
udział prorektor ds. Współpracy 
Międzynarodowej dr hab. Marta 
Mendel, wykładowczyni toksy-
kologii na Wydziale, wicedyrek-
torzy Instytutu Medycyny We-
terynaryjnej dr hab. Magdalena 
Chłopecka i dr hab. Tomasz Sad-
kowski oraz prof. dr hab. Marta 
Kupczyńska, prof. dr hab. Iwona 
Markowska-Daniel, prof. dr hab. 

Krzysztof Anusz, dr hab. Bartosz 
Pawliński, dr Karolina Barszcz 
i dr Michał Tracz oraz dziekani 
innych Wydziałów SGGW. Na 
święcie tym obecny był uczą-
cy wspomniany rocznik epizo-
otiologii i chorób zakaźnych 
zwierząt prof. dr hab. Jerzy Kita. 
Obecny był również lek. wet. Ja-
cek Łukaszewicz Prezes Krajowej 
Rady Lekarsko-Weterynaryjnej, 
w imieniu którego gratulacje dla 
Jubilatów przekazał Prezes War-
szawskiej Rady Lekarsko-Wete-
rynaryjnej lek. wet. Marek Ma-
stalerek. Życzenia i pozdrowienia 
przesłali profesorowie Ewa Sitar-
ska, Aleksandra Hartwig, Tade-
usz Roskosz i Henryk Kobryń.

Uroczystość zakończyła się 
odśpiewaniem pieśni studenc-
kiej Gaudeamus Igitur i ponow-
nie przy dźwiękach poloneza 
władze rektorskie, wydziałowe 
i przedstawiciele Rady Dyscy-
pliny opuścili Aulę Kryształową, 
a szczęśliwi Jubilaci przeszli do 
foyer na przyjacielskie rozmowy 
przy kawie, herbacie i wyszuka-
nym jadle.

Na koniec spotkania najbar-
dziej wytrwali ustawili się na 
schodach przed Aulą Kryszta-
łową do “familijnego zdjęcia’’. 
Wzruszeni, szczęśliwi i pełni 
wspomnień jubilaci rozjechali się 
do rodzinnych domów.

Wśród jubilatów rocznika 
1965-1971 byli prof. dr hab. Mi-
rosław Kleczkowski i dr Roman 
Parzych członkowie Północno-
-Wschodniej Izby Lekarsko We-
terynaryjnej, a także absolwenci 
Państwowego Technikum Wete-
rynaryjnego im. Ludwika Boja-
nusa w Łomży.

dumni z naszych

26 września 2021 w Sanktuarium 
Matki Bożej Bolesnej w Świętej Wo-
dzie, koło Białegostoku odbyły się, już 
po raz siedemnasty, krajowe obchody 
wspomnienia Świętego Izydora Ora-
cza – patrona rolników, połączone 
z dniem jedności rolniczej. 

Uroczystości rozpoczęła 
Msza Święta, celebrowana przez 
biskupa Henryka Ciereszko, 
z procesją ze sztandarami oraz 
darami – podziękowaniem za te-
goroczne zbiory. Wręczono też 
medale Świętego Izydora Ora-
cza. Otrzymują je rolnicy oraz 

pracownicy i działacze sektora 
rolniczego - urzędnicy, leśnicy, 
lekarze weterynarii, zespoły folk-
lorystyczne, koła gospodyń, kół-
ka rolnicze, rodziny wielopoko-
leniowe, kapłani oraz inne osoby 
z województwa podlaskiego, któ-
re swoim życiem i pracą wspiera-
ją rozwój rolnictwa i życia na wsi. 
Wśród nagrodzonych, z naszego 
regionu, znalazło się Koło Go-
spodyń Wiejskich z Konarzyc.

-Ten medal to dla naszego 
koła ogromny zaszczyt i wyróż-
nienie. Cieszymy się, że nasza 

praca i działania zostały zauważo-
ne i docenione, a ta nagroda daje 
nam zapał i chęci do dalszych 
przedsięwzięć – mówi Katarzyna 
Łukaszewska, przewodnicząca 
Koła Gospodyń Wiejskich w Ko-
narzycach.

Po mszy odbyła się piel-
grzymka na wzgórze rolników, 
potem pokaz sprawności ułań-
skiej i musztry konnej, a na ko-
niec poczęstunek.

Nagrodzonym serdecznie 
gratulujemy. 

Medal Świętego Izydora Oracza  
dla Koła Gospodyń Wiejskich z Konarzyc 

Łomżyńscy lekarze weterynarii – jubilaci 
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Łapa Jaguara to zwykły młody mężczyzna, po-
pchnięty przez splot okoliczności do heroicz-
nych czynów. Poznajemy go w jego rodzinnej 
wsi, jako młodego ojca, myśliwego i potencjal-

nego przywódcę swojej małej indiańskiej społeczności. 
Nagle, w jednej chwili, cały jego świat zostaje zburzony. 

Pojmany w niewolę, zmuszony jest do długotrwałej, 
wyczerpującej wędrówki przez dżunglę do wspaniałego 
miasta Majów, gdzie ma zostać złożony w o� erze bogom, 
aby przebłagać ich gniew i prosić o zakończenie klęski 
głodu, pustoszącej królestwo. Widząc swą bliską śmierć, 
Łapa Jaguara postanawia zwalczyć strach i zdecydować 
się na szaloną ucieczkę z rąk oprawców. Przez całą dro-
gę towarzyszy mu kamera, ukazując wszystko, co widzi, 
czuje i doświadcza. Miłość do żony i rodziny, więź z ple-
mieniem dadzą mu nadludzką siłę, potrzebną by samot-
nie przemierzyć dżunglę i stawić czoła depczącemu po 
piętach pościgowi.

Rozległe tereny królestwa Majów rozciągały się na 
obszarze dzisiejszego Meksyku, Gwatemali, Belize, Hon-
durasu i Salwadoru. Rozwój tej cywilizacji obejmuje 
okres od 2400 r. p.n.e. do XV w. n.e. Majowie byli społe-
czeństwem wysoko rozwiniętym, które stworzyło kunsz-
towną sztukę, własny alfabet i piśmiennictwo, rozwijało 
nauki matematyczne, astronomię, architekturę, na wysoki 
poziom wyniosło rzemiosło i budownictwo. Ich olśnie-
wające miasta rozkwitały w sercu dżungli. Miasta Majów 
były pełne upraw: kukurydzy, kabaczków, fasoli, bawełny, 
kakao i owoców tropikalnych. Zapewnienie pożywienia 
pozwala na zajęcie się innymi rzeczami, takimi jak astro-
nomia, matematyka, muzyka, sztuka czy... wojna. 

Majowie wierzyli, że świat rządzony jest przez potęż-
ne bóstwa, które utrzymywały porządek tylko wtedy, gdy 
ludzie właściwie się zachowywali i przestrzegali odpo-
wiednich rytuałów i o� ar. Składaniu o� ar z ludzi towarzy-
szyły wyra� nowane i okrutne rytuały. O� ara była rozbie-
rana, malowana na niebiesko i układana na kamiennym 
ołtarzu. Kapłan przebijał klatkę piersiową krzemiennym 
lub obsydianowym nożem i wyjmował bijące serce. 

Rozpad cywilizacji Majów nie miał jednej konkretnej 
przyczyny, lecz kilka, wzajemnie powiązanych: wycięcie 
lasów, klęski klimatyczne takie jak susza i związany z nią 
głód, nasilenie działań wojennych, rozprzestrzenianie się 
chorób, utrata ważnych szlaków handlowych i powszech-
ne bunty. Wszystkie te czynniki miały swój udział w po-
stępującym rozkładzie społeczeństwa. W 1517 r. n.e. na 
Jukatan przybyli Hiszpanie, którzy oprócz chrystianiza-
cji przywieźli ze sobą nieznane dotąd choroby, a te przy-
czyniły się do wymarcia 90 proc. całej populacji Majów. 
W tym też to roku rozpoczyna się akcja dzieła Mela Gib-
sona…

„Apocalypto” nie jest � lmem dla widza o słabych ner-
wach. Scena pacy� kacji wioski indiańskiej poraża bru-
talnością oprawców, sekwencja składania o� ar wywołuje 
mdłości, a sekwencja ucieczki sprawia, że gryziemy palce 
ze zdenerwowania. Zaangażowanie do głównych ról akto-
rów, w których żyłach płynie krew Indian środkowoame-
rykańskich też zrobiło swoje.

Do głównej roli Łapy Jaguara wybrano Rudy’ego 
Youngblooda, Indianina, w którego żyłach płynie krew 
Komanczów. Dysponujący naturalną ekspresją tancerz, 
pieśniarz, a w dodatku znakomity sportowiec, biegacz 
i bokser doskonale wcielił się postać walczącego o prawo 
do życia młodego wojownika. Sam wykonał większości 
scen kaskaderskich, łącznie z zapierającymi dech w pier-
siach scenami skoku ze szczytu wodospadu oraz ucieczki 
przed jaguarem.

W rolę Podstępnego Wilka, zawziętego wojownika, 
który najpierw uprowadza Łapę Jaguara do niewoli, 
a potem ściga go w dżungli, wcielił się Raoul Trujillo, 
mieszkaniec Nowego Meksyku, znany aktor kinowy 
i telewizyjny. Przystojny aktor musiał być oszpecony 
skomplikowaną charakteryzacją, aby przerażał swoim 
wyglądem. 

Pewnie nie wiesz...
★ Film zarobił w kinach na świecie 120,5 miliona dola-

rów, kosztował 40 milionów.
★ Aktorzy i statyści występujący w tym � lmie to rdzen-

na ludność Meksyku mówiąca w zapomnianym dialekcie 
Majów.

★ Zdjęcia do � lmu realizowane były w tajemnicy, nie-
wiele wiadomo było o scenariuszu, a w rolach głównych re-
żyser obsadził nieznanych aktorów.

★ W � lmie pada 114 o� ar.
★ Dziewczynkę, która przepowiada przyszłość zagra-

ła siedmiolatka mieszkająca w wiosce w Meksyku, nie była 
aktorką.

★ Wyreżyserowany przez Mela Gibsona � lm był drugim, 
w którym wykorzystał w dialogach martwe dziś języki. Wcze-
śniej aramejski w głośnej „Pasji”, a tutaj dialekt yucatec. 

★ „Apocalypto” był nominowany do Oscara w trzech 
kategoriach: dla najlepszego dźwięku, montażu dźwięku 
i charakteryzacji.

★ Rodolfo Palacios, aktor z Mexico City otrzymał rolę 
zdradzieckiego Czarnego Węża. Jego charakteryzacja trwa-
ła codziennie 7 godzin.

★ W roli Wielkiego Kapłana w świątyni pojawił się Fer-
nando Hernandez, potomek Majów, urodzony w Chiapas, 
a obecnie żyjący w Kanadzie, gdzie prowadzi ceremonie 
uzdrawiania.

★ Piękną żoną Łapy Jaguara, Siedem, została Dalia 
Hernandez, tancerka i studentka z Veracruz.

★ Na szczycie piramidy, w upalny dzień, gdy kręcono 
zdjęcia, temperatura dochodziła do 57 stopni C. 

Ucieczka
przed zagładą

Apocalypto

Wizja 
starożytnego 
świata, która, jak 
żaden inny � lm, 
przemawia do 
współczesnego 
widza. 
Symptomy 
upadku 
cywilizacji 
Majów mają 
zadziwiająco 
wiele odniesień 
do świata 
współczesnego. 
Kolejne dzieło 
Gibsona to 
nie tylko 
rozrywka, 
to także 
ostrzeżenie.

Apocalypto
TV4 

niedziela 21.00
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nych czynów. Poznajemy go w jego rodzinnej 
wsi, jako młodego ojca, myśliwego i potencjal-

nego przywódcę swojej małej indiańskiej społeczności. 
Nagle, w jednej chwili, cały jego świat zostaje zburzony. 

Pojmany w niewolę, zmuszony jest do długotrwałej, 
wyczerpującej wędrówki przez dżunglę do wspaniałego 
miasta Majów, gdzie ma zostać złożony w o� erze bogom, 
aby przebłagać ich gniew i prosić o zakończenie klęski 
głodu, pustoszącej królestwo. Widząc swą bliską śmierć, 
Łapa Jaguara postanawia zwalczyć strach i zdecydować 
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gę towarzyszy mu kamera, ukazując wszystko, co widzi, 
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nie przemierzyć dżunglę i stawić czoła depczącemu po 
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Rozległe tereny królestwa Majów rozciągały się na 
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pozwala na zajęcie się innymi rzeczami, takimi jak astro-
nomia, matematyka, muzyka, sztuka czy... wojna. 

Majowie wierzyli, że świat rządzony jest przez potęż-
ne bóstwa, które utrzymywały porządek tylko wtedy, gdy 
ludzie właściwie się zachowywali i przestrzegali odpo-
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lub obsydianowym nożem i wyjmował bijące serce. 

Rozpad cywilizacji Majów nie miał jednej konkretnej 
przyczyny, lecz kilka, wzajemnie powiązanych: wycięcie 
lasów, klęski klimatyczne takie jak susza i związany z nią 
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rykańskich też zrobiło swoje.

Do głównej roli Łapy Jaguara wybrano Rudy’ego 
Youngblooda, Indianina, w którego żyłach płynie krew 
Komanczów. Dysponujący naturalną ekspresją tancerz, 
pieśniarz, a w dodatku znakomity sportowiec, biegacz 
i bokser doskonale wcielił się postać walczącego o prawo 
do życia młodego wojownika. Sam wykonał większości 
scen kaskaderskich, łącznie z zapierającymi dech w pier-
siach scenami skoku ze szczytu wodospadu oraz ucieczki 
przed jaguarem.

W rolę Podstępnego Wilka, zawziętego wojownika, 
który najpierw uprowadza Łapę Jaguara do niewoli, 
a potem ściga go w dżungli, wcielił się Raoul Trujillo, 
mieszkaniec Nowego Meksyku, znany aktor kinowy 
i telewizyjny. Przystojny aktor musiał być oszpecony 
skomplikowaną charakteryzacją, aby przerażał swoim 
wyglądem. 

Pewnie nie wiesz...
★ Film zarobił w kinach na świecie 120,5 miliona dola-
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★ W � lmie pada 114 o� ar.
★ Dziewczynkę, która przepowiada przyszłość zagra-

ła siedmiolatka mieszkająca w wiosce w Meksyku, nie była 
aktorką.

★ Wyreżyserowany przez Mela Gibsona � lm był drugim, 
w którym wykorzystał w dialogach martwe dziś języki. Wcze-
śniej aramejski w głośnej „Pasji”, a tutaj dialekt yucatec. 

★ „Apocalypto” był nominowany do Oscara w trzech 
kategoriach: dla najlepszego dźwięku, montażu dźwięku 
i charakteryzacji.

★ Rodolfo Palacios, aktor z Mexico City otrzymał rolę 
zdradzieckiego Czarnego Węża. Jego charakteryzacja trwa-
ła codziennie 7 godzin.

★ W roli Wielkiego Kapłana w świątyni pojawił się Fer-
nando Hernandez, potomek Majów, urodzony w Chiapas, 
a obecnie żyjący w Kanadzie, gdzie prowadzi ceremonie 
uzdrawiania.

★ Piękną żoną Łapy Jaguara, Siedem, została Dalia 
Hernandez, tancerka i studentka z Veracruz.

★ Na szczycie piramidy, w upalny dzień, gdy kręcono 
zdjęcia, temperatura dochodziła do 57 stopni C. 

Ucieczka
przed zagładą

Apocalypto

Wizja 
starożytnego 
świata, która, jak 
żaden inny � lm, 
przemawia do 
współczesnego 
widza. 
Symptomy 
upadku 
cywilizacji 
Majów mają 
zadziwiająco 
wiele odniesień 
do świata 
współczesnego. 
Kolejne dzieło 
Gibsona to 
nie tylko 
rozrywka, 
to także 
ostrzeżenie.

Apocalypto
TV4 

niedziela 21.00
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Pod hasłem „Samorząd i rady senio-
rów – potrzeba współpracy w Wo-
jewództwie Podlaskim” obradował 
II Podlaski Kongres Rad Seniorów. 
Przedstawiciele 15 rad seniorów spo-
tkali się 7 i 8 września 2021 r. w Su-
praślu, aby wziąć udział w debatach, 
prelekcjach i warsztatach służących 
wzmocnieniu roli rad, pogłębianiu 
wiedzy, wymianie dobrych praktyk, 
dających inspiracje do dalszych dzia-
łań. A wszystko to dla dobra środowi-
ska osób starszych i budowania pozy-
tywnych relacji z samorządem.

W wydarzeniu wziął udział 
Tomasz Madras, Wicewojewoda 
Podlaski, który odczytał list Mi-
nister Rodziny i Polityki Społecz-
nej Marleny Maląg, skierowany 
do uczestników kongresu. Pani 
minister zapewniła w nim, że jed-
nym z ważniejszych obszarów 
polityki rodzinnej realizowanej 
przez obecny rząd – jest polityka 
senioralna. 

„(…) to programy wspierają-
ce seniorów w zakresie usług oraz 
aktywności. To m.in. program 
Aktywni+, którego celem jest 
zwiększenie uczestnictwa osób 
starszych we wszystkich dziedzi-
nach życia społecznego. (…). 
Realizowane programy dotyczą 
m.in. wspierania seniorów w ich 
aktywności społecznej, pomaga-
ją ludziom starszym wyjść z wy-
kluczenia cyfrowego” – napisała 
Pani minister.

Marszałka Województwa 
Podlaskiego reprezentowała 
Agata Puchalska, Dyrektor Biu-

ra Kultury Urzędu Marszałkow-
skiego. Zaprosiła członków rad 
seniorów do kontaktu i współ-
pracy z Marszałkiem Wojewódz-
twa Podlaskiego, który stara się 
wspierać wszelkie inicjatywy re-
alizowane na rzecz osób star-
szych.

Agnieszka Aleksiejczuk, Dy-
rektor Departamentu Społeczeń-
stwa Informacyjnego Urzędu 
Marszałkowskiego, przedstawi-
ła  propozycję udziału w bezpłat-
nych szkoleniach z obsługi kom-
putera i Internetu, możliwości 
rozwoju własnego hobby oraz 
bezpieczeństwa w Internecie, re-
alizowanych w ramach projektu 
„Cyfrowe Podlaskie”. 

O potrzebie spotkań, wymia-
nie doświadczeń, polityce senio-
ralnej w województwie mówiła 
Elżbieta Rajewska–Nikonowicz, 

Dyrektor Regionalnego Ośrodka 
Polityki Społecznej w Białymsto-
ku. 

Przewodnicząca Ogólnopol-
skiego Porozumienia o Współ-
pracy Rad Seniorów, Barbara 
Szafraniec podkreślała wagę po-
lityki senioralnej, potrzebę po-
woływania i współpracy rad na 
szczeblu regionalnym i krajo-
wym m.in. w zakresie nowelizacji 
ustaw samorządowych dających 
radom seniorów szersze kompe-
tencje, a samorządom – ustawo-
wą możliwość ich powoływania 
na szczeblu powiatu i wojewódz-
twa.

Uczestnicy kongresu wzię-
li też udział w warsztatach, m.in. 
z zakresu unikania konfliktów 
w zespole, współpracy rad z sa-
morządem, Design Thinking. Se-
niorzy mieli też okazję obejrzeć 
robota Photon i poznać jego 
możliwości w pracy z osobami 
starszymi. 

Ośrodek Wspierania Podla-
skich Rad Seniorów uhonorował 
najbardziej aktywne rady senio-
rów. Nagrody i statuetki otrzy-
mały: Rada Seniorów Miasta 
Augustów, Rada Seniorów Gmi-
ny Supraśl i Miejska Rada Senio-
rów w Sejnach. Wyróżnienie spe-
cjalne otrzymała Rada Seniorów 
w Dąbrowie Białostockiej.

Maria Lauryn z Suwałk, Czło-
nek Zarządu Ogólnopolskie-
go Porozumienia o Współpracy 
Rad Seniorów, Sekretarz Zarzą-

du Rady Seniorów przy Marszał-
ku Województwa Podlaskiego 
podzieliła się swoimi doświad-
czeniami z działalności rad se-
niorów, a Grażyna Czajkowska, 
Przewodnicząca Rady Seniorów 
z Łomży, Wiceprzewodnicząca 

Rady Seniorów przy Marszałku 
Województwa Podlaskiego omó-
wiła aktualny stan prawny, pod-
stawy funkcjonowania i zada-
nia rad oraz nakreśliła stan prac 
w Sejmie nad nowelizacją ustaw 
samorządowych w zakresie rad 
seniorów.

Ważnym punktem Kongre-
su była debata „Rady seniorów – 
pomoc czy kłopot?”. Toczyła się 
ona wokół problemów i korzyści 
związanych z funkcjonowaniem 
rad seniorów, ale z punktu wi-
dzenia samorządu. Wzięli w niej 
udział zaproszeni samorządowcy. 
Swoje spostrzeżenia i doświad-
czenia przedstawili też członko-
wie rad uczestniczący w kongre-
sie.

Uczestnicy kongresu pod-
pisali także dwa stanowiska. 

W pierwszym zaapelowano do 
społeczności naszego regionu 
o jak najszybsze zaszczepienie się 
przeciwko COVID – 19. Drugie 
podpisane stanowisko to proś-
ba do Marszałka Województwa 
Podlaskiego o utworzenie Pod-

laskiego Centrum Międzypoko-
leniowego, w którym mogłyby 
się odbywać działania inspirujące 
współpracę aktywnych grup spo-
łeczników: spotkania, seminaria, 
szkolenia, konferencje. 

Na Kongresie Łomżyńską 
Radę Seniorów reprezentowali: 
Janina Surowik, Waldemar Irene-
usz Cieślik, Jan Przybylski i Gra-
żyna Czajkowska, a Urząd Miej-
ski – Beata Gałązka.

Organizatorami wydarzenia 
były: Stowarzyszenie Szukamy 
Polski, Rada Seniorów przy Mar-
szałku Województwa Podlaskie-
go i Ośrodek Wspierania Podla-
skich Rad Seniorów. Partnerem 
wydarzenia było Województwo 
Podlaskie. 

GRAŻYNA CZAJKOWSKA
Przewodnicząca Łomżyńskiej  

Echa II  Podlaskiego 
Kongresu Rad Seniorów
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1 października obchodzimy Międzyna-
rodowy Dzień Osób Starszych.W oko-
licach tej daty od kilku lat odbywa 
się w Łomży plenerowe wydarzenie, 
czyli Seniorada – święto łomżyńskich 
seniorów. W tym roku, po przerwie 
spowodowanej pandemią, Seniora-
da odbyła się 15 września przy Parku 
Wodnym MOSiR, w pobliżu Parku Jana 
Pawła II – Papieża  Pielgrzyma. Jak co 

roku organizatorem tej imprezy jest 
prezydent Łomży, Mariusz Chrzanow-
ski oraz Łomżyńska Rada Seniorów. 
W tym roku jako organizator dołączy-
ła Fundacja Sztuki i Dialogu, której 
w imieniu seniorów bardzo dziękuję.

Również 15 września od-
dano do użytku nową siedzibę 
dla Klubu Seniora MOPS przy 
ulicy Nowogrodzkiej, na którą 
z niecierpliwością  czekaliśmy. 
Przecięto wstęgę i seniorzy mo-
gli obejrzeć swoje nowe lokum. 
Natomiast 16 września, w ra-
mach obchodów naszego święta 
odbył się w Hali Kultury spek-

takl teatralny ,,Zapiski oficera 
Armii Czerwonej” w wykona-
niu aktora Teatru Dramatycz-
nego w Białymstoku, na który 
chętni seniorzy otrzymali bez-
płatne wejściówki. Sala była wy-
pełniona do ostatniego miejsca. 
Wszyscy doskonale się bawili. Ja 
dawno się tak nie uśmiałam, jak 
zresztą cała widownia.

Seniorzy  z niecierpliwo-
ścią oczekiwali na Senioradę. 
Pogoda  w tym dniu sprzyjała 
wspaniałej atmosferze i zaba-
wie. Frekwencja była wyjątko-
wo duża. Trzeba było dowozić 

krzesła, aby wszyscy obecni 
mogli usiąść.

Do tej pory na Senioradach 
występowały lokalne zespoły. 
W tym roku zaprosiliśmy za-
przyjaźnione zespoły artystycz-
ne spoza Łomży. Kolneńskie 
Dziewczyny z Plusem przedsta-
wiły góralski program kabareto-
wy. Kierownikiem zespołu jest 
Bogumiła Ranik. Zespół Piąt-
niczanie, którego kierownikiem 
jest Ryszard Kulaszewski przed-
stawił piosenki popularne. Ze-
spół Jesienne Kwiaty z Klubu 
Seniora w Grajewie  odśpiewał 
piosenki biesiadne, zaś zespół 
Seniorita także z Klubu Senio-
ra w Grajewie śpiewał piosenki 
cygańskie. Kierownikiem obu 

zespołów jest Dorota Zelman. 
Zespół z Dziennego Domu Se-
nior + z Łomży pod kierownic-
twem Zbigniewa Brzezińskiego 
przedstawił piosenki biesiad-
ne, a następnie wspaniałą, pełną 

 Echo Łomżyńskiej Seniorady 2021
,,KAPELA PODWÓRKOWA" - ZESPÓŁ Z DZIENNEGO DOMU SENIOR +

ZESPÓŁ Z DZIENNEGO DOMU SENIOR +

ZESPÓŁ MARYNA DZIAŁAJĄCY PRZY KLUBIE SENIORA  
MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
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humoru „Kapelę podwórkową” 
i gadkę  kurpiowską. Mój zespół 
Maryna działający przy Klu-
bie Seniora Miejskiego Ośrod-
ka Pomocy Społecznej w Łom-
ży śpiewał piosenki popularne. 
Repertuar zespołów był bardzo 

ciekawy i urozmaicony. Publicz-
ność świetnie się bawiła, wszyscy 
byli radośni, panował doskonały 
nastrój co oddawały oklaski i wy-
buchy śmiechu. W czasie wystę-
pów pod sceną seniorzy tańczy-
li i wspólnie śpiewali piosenki 

z wykonawcami. Każdy zespół 
otrzymał okolicznościową statu-
etkę i dyplom za uczestnictwo. 
Były także różnorodne konkursy 
z nagrodami. Każdy chętny mógł 
wziąć w nich udział. Nie sposób 
wymienić wszystkiego co działo 

się na scenie i poza nią. Z pewno-
ścią należy stwierdzić, że każdy 
mógł znaleźć coś dla siebie.

W tym roku wyjątkowo dużo 
było Partnerów Seniorady. Nali-
czyłam 17 instytucji, stowarzy-
szeń i organizacji. W poprzednim 

wydaniu Gazety Srebrni wszyscy 
byli wymienieni. Bardzo budują-
ce jest, i cieszy fakt, że tak dużo 
osób poświęca swój czas dla  nas, 
seniorów. Wiele się działo na pla-
cu wokół sceny. Było wiele sto-
isk z różnymi propozycjami dla 
seniorów. Można było wiele się 
dowiedzieć na temat zdrowia, 
skorzystać z badań profilaktycz-
nych, z porady dietetyczki i  przy-
pomnieć sobie jak należy udzie-
lać pierwszej pomocy. Nie jestem 
w stanie wymienić wszystkich 
atrakcji przygotowanych przez 
partnerów Seniorady. Dziękuje-
my Wam wszystkim za uświet-
nienie Święta Seniorów. Z Wa-
szym udziałem ten dzień był dla 
nas bardzo radosny, pouczający 
i na długo zostanie w naszej pa-
mięci. Kto był ten świetnie się 
bawił, a kto nie był, niech żałuje! 
Seniorada, to okazja do świetnej 
zabawy, integracji społeczności 
senioralnej i międzypokolenio-
wej. Na zakończenie seniorzy ba-
wili się przy muzyce zespołu So-
uvenire z Białegostoku.

Do zobaczenia i usłyszenia 
na Senioradzie w Łomży w przy-
szłym roku.

DANUTA WAŚKO

KOLNEŃSKIE DZIEWCZYNY Z PLUSEM

ZESPÓŁ SENIORITA Z KLUBU SENIORA W GRAJEWIE ZESPÓŁ JESIENNE KWIATY Z KLUBU SENIORA W GRAJEWIE

ZESPÓŁ PIĄTNICZANIE
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Bajecznie bogaci Azjaci
TVN sobota 21.45

Bajecznie  
bogaci Azjaci

wybierz  
coś  

dla siebie

Kobiety pragną bardziej

Przepis  
na szczęście

Wielowątkowa opowieść o sercowych pery-
petiach kilku par mieszkających w amerykańskim 
Baltimore. 30-35-latki, luźni, swobodni i bezproble-
mowi skrycie jednak marzą o życiowej stabilizacji, 
o tym, co tak długo wyśmiewali.

Janine ( Jennifer Connelly) i Ben (Bradley Co-
oper) właśnie wprowadzili się do wymarzonego 
domu. Ale ona zaczyna zastanawiać się nad rozwo-
dem, bo czuje się zaniedbywana przez partnera. Co 
zresztą nie dziwi, skoro jego bar-
dziej interesuje początkująca pio-
senkarka Anna (Scarlett Johans-
son) – zresztą z wzajemnością.

Tymczasem w chłopaku 
Anny Conorze (Kevin Con-
nolly) beznadziejnie zakochała 
się Gigi (Ginnifer Goodwin). 
Czekając na niego w barze, 

poznaje Aleksa ( Justin Long), który próbuje jej 
wytłumaczyć, że faceci zupełnie inaczej patrzą na 
świat. Koleżanka Gigi Beth ( Jennifer Aniston) od 
siedmiu lat związana jest z Neilem (Ben Affleck), 
kolegą Bena. I desperacko pragnie wyjść za niego 
za mąż, jednak on ani myśli poprosić ją o rękę. Jest 
jeszcze Mary (Drew Barrymore) szukająca partne-
ra w portalach randkowych i tracąca rozeznanie, co 
jest prawdą, a co złudzeniem...

Może to jest skomplikowane w opisie, ale w fil-
mie, zostało ładnie i zręcznie poukładane.

Pewnie nie wiesz...
H Film zarobił 179 milionów dolarów, kosztował 

40 milionów.
H Greg Behrendt, autor książ-

ki, na podstawie której powstał 
film, pojawia się w filmie jako pa-
stor na weselu siostry Beth.

H Jennifer Aniston jest w tym 
filmie na ekranie przez 20 minut, 
a Jennifer Connelly 25.

Kobiety pragną bardziej
TVN7 piątek 21.35

Pochodząca z Nowego Jorku Rachel Chu 
(Wu) zgadza się pojechać ze swoim długolet-
nim chłopakiem – Nickiem Youngiem (Henry 
Golding) do Singapuru na ślub jego najlepszego 
przyjaciela. Rachel cieszy się, że po raz pierw-
szy zobaczy Azję, ale jednocześnie denerwuje 
się przed spotkaniem z rodziną Nicka. Ponad-
to zupełnie niespodziewanie dowiaduje się, że 
jej chłopak nie wspomniał o kilku kluczowych 
szczegółach ze swojego życia. Okazuje się, że to 
nie tylko potomek jednej z najzamożniejszych 
rodzin w kraju, ale także jeden z najbardziej po-
żądanych kawalerów. Fakt, że Rachel jest jego 
dziewczyną, sprawia, że biorą ją za cel zazdro-
sne panny z towarzystwa, a co gorsze – również 
niepochwalająca tego związku matka Nicka (Mi-
chelle Yeoh). Szybko staje się jasne, że chociaż 
miłości nie można kupić, pieniądze mogą jednak 
nieźle namieszać. 

„Tytułowi Azjaci są nie tylko bajecznie bogaci, 
ale też bajecznie przystojni, fotogeniczni, inteli-
gentni i ambitni. Wożą się super drogimi autami, 
mieszkają w willach wielkości kilku boisk piłkar-

skich, zaś w wolnych chwilach przeżywają miło-
sne rozczarowania w prywatnych samolotach i na 
ukrytych przed cywilizacją plażach. Choć akcja 
filmu rozgrywa się w Singapurze, wciąż mamy 
wrażenie, że oglądamy jakiś film science-fiction. 
Jeden z bohaterów literackiego oryginału musz-
truje swoich synów: Zjedzcie wszystko, nie wiecie, 
że w Ameryce dzieci głodują?”  

Pewnie nie wiesz...
H Film zarobił 238,5 miliona dolarów, kosztował 

30 milionów.
H Zdjęcia do filmu powstawały w Penang, Kuala 

Lumpur, Langkawi (Malezja) i w Singapurze.
H Reżyser Jon M. Chu ujawnił, że Michelle Yeoh 

(matka Nicka) była niezadowolona z pierścionka, 
który miała nosić jej bohaterka. Był zbyt skromny. Za-
łożyła swój ze szmaragdem i brylantem.

H W scenariuszu jeden z trzech psów Goha wa-
bił się Donald Trump. W filmie jednak zmieniono jego 
imię na Rockefeller.

Kobieta z piątej dzielnicy
Metro piątek 21.00

Thriller. Tom ucieka do Paryża, by napisać 
książkę i spróbować odzyskać rodzinę. Niestety, 
ląduje w podrzędnym hotelu zarabiając na życie 
jako nocny stróż. Czas osładza mu jedynie niezo-
bowiązujący seks z Anią ( Joanna Kulig), Polką 
pracującą jako kelnerka w pobliskim barze.

Duchy kanionu
TV6 piątek 23.00, niedziela 23.20

Horror. Peter i Bronny Taylorowie spędzają wa-
kacje w Wielkim Kanionie. Autystyczny syn tra-
fia do jaskini, w której znajduje kamienie z tajem-
niczymi znakami i zabiera je ze sobą. Okazuje się, 
że obudził w ten sposób ducha, który przejmuje 
kontrolę nad ich życiem.

Tamte dni, tamte noce
Nowa TV piątek 22.45, sobota 21.00

Dramat. Elio jest błyskotliwym siedemnastolat-
kiem, który z rodzicami spędza lato we włoskiej 
willi. Chłopak komponuje, czyta książki i flirtuje 
z Marzią. Po przyjeździe młodego amerykań-
skiego stypendysty odkrywają siłę wzajemnego 
przyciągania.

Max Steel
Super Polsat sobota 17.05

Przygodowy. Max McGareth jest z pozoru nor-
malnym 16-latkiem. Pewnego dnia odkrywa, że 
jego ciało wytwarza bardzo silną energię, nad 
którą nie jest w stanie zapanować. Poczynania 
Maxa śledzi przybysz z innej planety. Razem 
tworzą najpotężniejszego superbohatera, jakiego 
widział świat.

Eksperyment
Metro sobota 21.50

Obyczajowy. Raoul jest samotnym, rozwiedzio-
nym mężczyzną. Jego jedyną miłością i radością 
jest dorastający syn. Pewnego dnia nastolatek 
umiera w zagadkowych okolicznościach. Raoul 
rozpoczyna prywatne śledztwo, które prowadzi 
go do przerażających faktów.  

Ślubne wojny
TV Puls niedziela 11.20

Komedia romantyczna. Liv i Emma jako kilkulet-
nie dziewczynki wymarzyły sobie, że gdy doro-
sną, zorganizują wesela w hotelu Plaza w Nowym 
Jorku. Po latach obie planują swoje śluby w tym 
samym miesiącu. Przez pomyłkę wyznaczono tę 
samą datę.

Miłość  
w luksusach
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Anna (Sasha Luss) to młoda, piękna 
dziewczyna, która z powodzeniem reali-
zuje się w świecie mody i odnosi spek-
takularne sukcesy. Wczoraj była narko-
manką w moskiewskim półświatku. Dziś 
jest topową modelką w największych pa-
ryskich domach mody. Być może żadne 
z tych wcieleń nie jest prawdziwe. Kim 
naprawdę jest Anna? 

Odkryta przez paryskiego łowcę 
talentów piękna Anna Poliatova błyska-
wicznie pnie się po szczeblach drabiny 
sukcesu trafiając do ekskluzywnego krę-
gu supermodelek. To jednak tylko etap 
na drodze do prawdziwego celu. Urodą 
i wdziękiem posługuje się jak niebez-
pieczną bronią. Ulegają jej najpotężniejsi 
mężczyźni i najpiękniejsze kobiety. Zna 
tajemnice o jakich nie śniło się zwyczaj-
nym śmiertelnikom. Uwikłana w walkę 
dwóch największych światowych potęg 
wywiadowczych, Anna zdaje sobie spra-
wę, że dla swoich mocodawców warta 
jest tyle, ile skrywane przez nią sekrety. 
Dzięki nim, gdy przyjdzie czas, będzie 
musiała zmienić zasady gry, w której 
stawką okaże się jej życie.

Dziewczyna podejmuje grę, w której 
stawką są także losy świata.

Pewnie nie wiesz...
H Kiedy Anna gra w szachy z Vassi-

liewem, bije skoczka, a odstawia na stół 
pionka.

H Scenarzysta, producent i reżyser Luc 
Besson został oskarżony o niewłaściwe za-
chowanie seksualne podczas produkcji tego 
filmu (2019 rok). Chociaż nie wniesiono 
żadnych zarzutów z powodu braku dowo-
dów, studio i dystrybutorzy zdystansowali 
się od filmu, wypuszczając go bez oficjal-
nych pokazów i z minimalnym rozgłosem. 

H Z głównej obsady grającej rosyjskie 
postacie tylko Sasha Luss jest Rosjanką. 
Luke Evans – Walijczykiem; Helen Mirren 
– Angielką, ale ma rosyjskie pochodzenie. 
Cillian Murphy jest Irlandczykiem i gra 
Amerykanina.

Anna
TV Puls niedziela 20.00

Anna

Piękna  
i niebezpieczna

Infiltrator

Przeniknąć 
do gangu
John Matthews (Dwayne John-

son) to uczciwy właściciel firmy bu-
dowlanej, ciężko harujący dla dobra 
rodziny. Pech chce, iż któregoś dnia 
jego syn z pierwszego małżeństwa, 
Jason Collins (Rafi Gavron), uwi-
kłany zostaje w handel narkotyka-
mi. Grozi mu kara niewspółmierna 
do winy, zgodnie z nowym prawem, 
przewidującym minimalny wyrok 
10 lat więzienia wszystkim zamie-
szanym w handel narkotykami. 
W dodatku chłopak, unosząc się 
honorem, nie chce donieść na osoby 
maczające palce w dystrybucji pro-
chów, obniżając i tak nikłe szanse na 
złagodzenie wyroku. 

Matthews, jak na kochającego 
ojca przystało, zrobi wszystko by 
pomóc synowi w kłopotach. Pełen 
determinacji udaje się do prokurator 
Joanne Keeghan (Susan Sarandon) 
walczącej ze spadającą popularno-
ścią w nadchodzących wyborach. 
Dzięki wsparciu agenta Coopera 
(Barry Pepper), John zyskuje szan-
sę na uwolnienie Jasona z więzienia. 
W tym celu musi jednak przeniknąć 
w szeregi kartelu narkotykowego, 
przewożąc dla nich towar, narażając 
tym samym reputację firmy oraz sta-
wiając na szali własne życie...

Z jednej strony obserwujemy, 
jak funkcjonuje kartel narkotykowy, 

jego zasady, organizację, hierarchię, 
a z drugiej – niesprawiedliwy system 
policyjny. Jednak to nie wszystko. 
Reżyser ukazuje również, na przykła-
dzie głównego bohatera, problemy 
związane z pracą pod przykrywką. 
Czujemy towarzyszący Johnowi na 
każdym kroku strach i niepewność 
o jego własną rodzinę. Co się stanie, 
jeśli gangsterzy odkryją, kim jest na-
prawdę? Kto uchroni jego rodzinę 
przed zemstą gangu?

Pewnie nie wiesz...
H Film zarobił 58 milionów dola-

rów, kosztował 15 milionów.
H Prawdziwa historia, na której 

opiera się film, dotyczy Jamesa Set-
tembrino, który w 1992 roku pomagał 
prokuratorom, udzielając informacji 
o innych handlarzach narkotyków, 
aby uzyskać niższy wyrok dla swojego 
syna Joeya (skazanego na 10 lat z po-
wodu zaostrzonego prawa). 

Infiltrator
TV Puls piątek 20.00

McCall (Denzel Washington) 
był agentem amerykańskiego wy-
wiadu, a obecnie prowadzi spokojne 
życie w Bostonie. Zostawił swoją ta-
jemniczą przeszłość daleko za sobą 
i jest gotowy wieść nowe, spokojne 
życie. Pracuje w sklepie z materiała-
mi budowlanymi, wieczory spędza 
w restauracji. Tam spotyka prosty-
tutkę Teri (Chloë Moretz), młodą 
dziewczynę kontrolowaną przez 
bezwzględnych rosyjskich gangste-
rów. Pewnego razu dziewczyna nie 
przychodzi do lokalu. Okazuje się, 
że została pobita przez rosyjskich 
gangsterów. McCall postanawia 
wymierzyć sprawiedliwość i zabija 
członków gangu. Wkrótce do mia-
sta przyjeżdża niebezpieczny Teddy 
z zadaniem odnalezienia zabójcy 
członków mafii. 

Pewnie nie wiesz...
H Film zarobił 192 miliony dola-

rów, kosztował 55 milionów.
H McCall cierpi na zaburzenie 

obsesyjno-kompulsywne (OCD). To 
przymus wykonania jakiejś czynności 
wywoływany lękiem, że nam lub na-
szym bliskim przydarzy się coś strasz-
nego. OCD to przyczyna ogromnego 
cierpienia, wyrzutów sumienia i wsty-

du. Washington spotkał się i przepro-
wadził wywiady z kilkoma osobami 
cierpiącymi na OCD.

H Chloë Grace Moretz przeprowa-
dzała wywiady z prawdziwymi prosty-
tutkami, które kazały jej przybrać na 
wadze, ponieważ w tym zawodzie, aby 
opiekować się różnymi mężczyznami, 
kobieta musi mieć trochę ciała. Moretz 
zmieniła dietę i przytyła do roli.

H McCall nigdy nie jest pokazany, 
jak strzela z broni palnej.

Bez litości
Super Polsat piątek 20.05

Bez litości

Stróż sprawiedliwości
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Jak co roku 17 września w rocznicę napaści radziec-
kiej na Polskę obchodzony jest Światowy Dzień 
Sybiraka. Dla upamiętniania tej tragicznej daty 
co roku w Białymstoku odbywa się Marsz Żywej 
Pamięci Zesłańców Sybiru. W tym roku 17 września 
zyskał wymiar wyjątkowy. W Białymstoku uroczy-
ście otwarto Muzeum Pamięci Sybiru. 

Delegacja Sybiraków z łomżyńskiego od-
działu również wzięła udział w tym ważnym 
wydarzeniu. Muzeum Pamięci Sybiru jest 

poświęcone ludziom, którzy od koń-
ca XVI aż do połowy XX wieku byli 
niewoleni i zsyłani w głąb Rosji, a póź-
niej Związku Sowieckiego, jak też 
tym, którzy podążali tam dobrowol-
nie. Opowiada o jeńcach, więźniach, 
zesłańcach i deportowanych. Mówi 
także o tych, którzy przed I wojną 
światową odkrywali Syberię i aktyw-
nie uczestniczyli w zagospodarowaniu 
jej ogromnych obszarów. W muzeum 
zostały połączone wyniki badań i nar-
racja historyków ze wspomnieniami 
uczestników i świadków zdarzeń. Jest 

to miejsce, które pokazuje ogromne emo-
cje ukryte w zwykłych na pozór przedmio-
tach, przenosząc zwiedzających w niezwykłą 
krainę – tajemniczy, piękny, a jednocześnie 
okrutny i bezwzględny Sybir. 

Łomża także pamiętała o Sybirakach. 
Prezydent Łomży, Związek Sybiraków 
Oddział w Łomży i Stowarzyszenie ,,Gru-
pa Wschód "zaprosili na Łomżyńskie 
Obchody Dnia Sybiraka. I tak 17 wrze-
śnia złożono kwiaty pod Tablicą Pamiąt-
kową ,,Pamięci Zesłanych przez sowiec-
kiego okupanta w latach 1940-1941” (ul 
Sikorskiego 176). Następnie ul. Dworco-
wą i Mickiewicza przeszedł II Marsz łom-
żyńskich  Sybiraków pod Pomnik Sybira-
ków usytuowany u podnóża Sanktuarium 
Miłosierdzia Bożego. O godzinie 15 włą-
czono syreny przypominające grozę tam-

tych tragicznych dni. Po złożeniu kwia-
tów i zapaleniu zniczy przez  poszczególne 
delegacje uczestnicy udali się do Świąty-
ni aby uczestniczyć we Mszy Świętej w in-
tencji Sybiraków, tych co wrócili, i tych co 
zostali na zawsze na tej nieludzkiej ziemi.

Mszę Świętą celebrował ks. bp Tadeusz 
Bronakowski. Po mszy były przemówienia 
i wręczenie Honorowych Odznaczeń Sy-
biraka dla osób szczególnie zasłużonych 
na rzecz Związku Sybiraków .Wiersz autor-
stwa + śp Sybiraka Ryszarda Tymińskiego 
recytowała Nina Żyłko. Na zakończenie 
młodzież z zaprzyjaźnionej Szkoły Podsta-
wowej nr 5 w Łomży przedstawiła program 
słowno - muzyczny o tematyce sybirackiej. 
Wszystkim za przybycie i uczestnictwo 
w uroczystości w serdecznych słowach po-
dziękowała Prezes Oddziału Danuta Pień-
kowska-Wolfart .  NINA ŻYŁKO

Czytanie książek
Czyli podpowiadamy,  

po jaką pozycję sięgnąć

Natalia Thiel – „Walc 
dla Izabeli”. Porywająca opo-
wieść o poświęceniu, niezłomnej 
walce o miłość i życiu w obliczu 
wojennego zła.

Koniec czerwca 1939 roku. 
Izabela Langer, młoda i beztroska 
dziewczyna, wychowująca się w ro-
dzinie o niemiecko-polskich korze-
niach, przygotowuje się do balu 
organizowanego z okazji rozpoczy-
nających się wa- kacji. Tego 
wieczoru poznaje 
Jakuba Abramo-
wicza – niepo-
kornego pianistę. 
Mimo początko-
wej niechęci ich 
relacja przera-
dza się w gorą-
ce uczucie. Sie-
lankę przerywa 
wybuch wojny. 
We wrześniu 
na Warszawę 
spadają pierwsze bom-
by, rozpoczyna się okupacja i re-
presje. Izabelę i Jakuba dzieli wie-
le – ona nosi niemieckie nazwisko 
i jej rodzina oficjalnie sympatyzuje 
z okupantem, on jest Żydem, prze-
śladowanym i poniżanym. Izabela 
postanawia za wszelką cenę pomóc 
ukochanemu. Rozpoczyna się wal-
ka o życie i miłość…

„Walc dla Izabeli” to powieść 
historyczna, która opisuje straszne 
czasy II wojny światowej, w któ-
rej pierwsze skrzypce gra miłość 
w tym trudnym czasie. Miłość za-
kazana. Autorka przedstawia losy 
głównych bohaterów niejako od 
końca. Wiemy, że Izabela przeżyła, 
że wróciła zza oceanu do rodzinne-
go domu po cenną dla niej pamiąt-
kę - fortepian. Nie wiemy jaki los 
spotkał Jakuba. Za namową córki 
aktualnych właścicieli domu, zosta-
je u nich kilka dni. Wracają wspo-
mnienia. I od tej chwili wracamy do 
początku, do wojny, która rozdzie-
liła Izabelę i Jakuba.  W strachu ro-
dzi się wielka miłość, odwaga, ho-
nor i zapał do walki o najbliższych. 
Jest w niej wiele emocji od tych 
pięknych jak ukradkowe spojrzenia 
i pierwsze zauroczenia, po bardzo 
bolesne, kiedy stajemy się świad-
kami ludzkiej zagłady, kiedy śmierć 
zaczyna być wpisana w codzien-
ność. Niesamowity kontrast, który 
ze strony na stronę tylko się pogłę-
bia. Jednak gdzieś pomiędzy tymi 
strasznymi wydarzeniami, widzimy 
nigdy nie gasnące światełko. Kuba 
jest Żydem, Izabela ma polsko-nie-
mieckie korzenie, a ich uczucie jest 
silniejsze niż wszystko. Czy jednak 
mają szansę być razem? Czy miłość 
wystarczy, by trwać?

TERESA RĘBIŚ

Obchody dnia Sybiraka  
w łomżyńskim Oddziale

Ryszarda Tymiński 
„Za co ?”  

Pod gradem kul i hukiem bomb
na Sybir wieźli nas sowieci.
Po drodze umierali starcy, chorzy, 
z pragnienia i głodu umierały dzieci. 
Do tej Świątyni w Łomży 
dzisiaj przybyli nieliczni Sybiracy, 
to Ci wrogowie ludu i władzy 
kochający Ojczyznę Polacy. 
Przed Bogiem stoją Ci, co swe życie 
opłacili głodem , chłodem i ciężka pracą. 
To te niedawne dzieci, a dzisiaj już starcy .
Resztkami sił pytają  za co?
Wywieźli tyle rodzin za co? 
Za co ich tak skrzywdzono? Za co?
Stojąc przed grobem pytają za co?
Może wreszcie ktoś im odpowie,
to pytanie nie może zostać bez echa.
To nam zesłańcom  winien wróg 
Wierzymy, że wreszcie się dowiemy, 
i że jak zawsze wysłucha nas Bóg .
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Muzeum. 
Sybir. Pamięć 

17 września 2021 roku uczestniczyłam w ważnym wydarzeniu. 
W otwarciu Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku. Była to dla 
mnie bardzo wzruszająca chwila. 

W wydarzeniu tym brały udział najważniejsze oso-
by naszego państwa, z prezydentem Polski Andrzejem 
Dudą na czele. Wśród zaproszonych gości był także prof. 
Piotr Gliński, minister Kultury, Dziedzictwa Narodowe-
go i Sportu, marszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błoń-
ska, były prezydent Bronisław Komorowski, prezydent 
Białegostoku Tadeusz Truskolaski, duchowni – przedsta-
wiciele różnych wyznań, przedstawiciele Wojska Polskie-
go, dziennikarze z różnych stron świata, młodzież, i nade 
wszystko najważniejsi – Sybiracy, którzy przybyli niemal 
ze wszystkich kontynentów. 

Białostockie Muzeum Pamięci Sybiru jest zwień-
czeniem idei upamiętnienia losów Polaków na Dalekim 
Wschodzie – zesłańców, ofiar stalinowskich represji, ale 
także polskich naukowców, przedsiębiorców. 

W październiku 2018 roku odbyło się uroczyste wmu-
rowanie aktu erekcyjnego pod nową siedzibę muzeum. 
Zakończenie prac budowlanych przyniósł rok 2021. 
Uroczyste otwarcie Muzeum Pamięci Sybiru wyznaczo-
ne zostało na najważniejszy dzień w sybirackim kalenda-
rzu – 17 września, czyli na Dzień Sybiraka, rocznicę zaję-
cia wschodnich ziemi Rzeczypospolitej przez sowietów. 
W tym roku było to 82. rocznica. 

Muzeum  jest najważniejszym pomnikiem poświę-
conym losom niezliczonych ofiar sowieckich deportacji. 
Placówka przypomina jednocześnie, że historia Polaków 
na Dalekim Wschodzie nie rozpoczęła się w 1940 roku. 

Ekspozycja muzealna oraz liczne publikacje przypo-
minają też o carskich zesłaniach. O Polakach, którzy przy-
musowo związali swój los z Syberią. Nad tą ziemią zawsze 
będzie wisiał złowrogi cień katorgi. Dzieje Sybiru są jed-
nocześnie opowieścią o niezwykłym harcie ducha, o wal-
ce ze straszliwymi przeciwnościami, o nadziei, wreszcie 
o zwycięstwie na przekór wszystkim okolicznościom. 

Muzeum znajduje się obok miejsca gdzie przed 
osiemdziesięciu laty kompletowano ogromne transpor-
ty kolejowe, którymi wywożono Polaków w głąb Związku 
Sowieckiego. Wyrywano ich gwałtownie z domów i go-
spodarstw, miast i wsi, w koszmarnych warunkach trans-
portowano  tysiące kilometrów na wschód, a tam rzuca-
no na pastwę surowego klimatu i okrutnych oprawców. 
Polska obecność na bezkresnej Syberii datuje się już od 
XVIII wieku. 

Powstałe Muzeum jest świadectwem o silnym prze-
konaniu, że kultywowanie pamięci o tamtych tragediach 
daje nadzieję na to, aby nie powtórzyły się one na przy-
szłość.

Muzeum przedstawia wiedzę o syberyj-
skim dramacie nie tylko w Polsce, ale i na świe-
cie, bowiem niemal wszystkie narody miały 
w nim udział.

Jest to bardzo ważna, jedyna w Europie i na 
wskroś  nowoczesna placówka, która doku-
mentuje dzieje Polskiego Sybiru, ale również 
opowiada o nim światu. Sybir zniknie z pol-
skiego słownika, kiedy przestaniemy pamiętać 
o dramatycznej historii tej ziemi. 

Pamięć ma zasadnicze znaczenie dla 
kształtowania wspólnoty. Człowiek z wymaza-
ną pamięcią nie zna samego siebie. Podobnie 
społeczeństwo, które zapomni o najważniej-
szych momentach w swoich dziejach przestaje 
istnieć jako zbiorowość. 

Moja obecność na uroczystości otwar-
cia muzeum łączy się z tym, że jestem cór-
ką zesłańca Sybiru. Moja mama jako 13-let-
nie dziecko wraz z trójką rodzeństwa i swoją 

mamą w dniu 13 kwietnia 1940 roku została wywiezio-
na wraz z innymi mieszkańcami Łomży i okolic w dalekie 
strony Związku Sowieckiego. Wspomnę tu rodzinę pań-
stwa Grudzińskich, którzy mieszkali na Łomżycy, Panią 
Góralczyk z siostrą i synami. Bardzo dużo opowiadała 
nam o tych sześciu latach, które tam spędziła. Jako dziec-
ko pracowała przy budowie linii kolejowych Akmolińsk 
- Karaganda. Dzień pracy wynosił 12 godzin bez posiłku, 
odpowiednich ubrań, w głodzie i mrozie. Wspomnienia te 
zawsze wyciskały z jej oczu łzy. 

Wielu deportowanych nie przetrwało. Tylko nieliczni 
pośród wywiezionych mogli zobaczyć ojczyznę. Umierali 
z głodu, zimna, wyczerpania. Skazani wyłącznie za swój 
patriotyzm, za przywiązanie do rodzinnej ziemi. 

Mama wróciła do ojczyzny. Ja dziś również ronię łzy, 
kiedy wspominam to co ona przeżyła. Jednocześnie cie-
szy mnie fakt, że Muzeum Pamięci Sybiru zostało powoła-
ne właśnie po to, aby opowiedzieć te historie w jej wszyst-
kich odcieniach, historie niezwykle zajmującą, a wciąż 
zbyt mało znaną. 

Jest to wspaniały obiekt. Potrzeba 8 godzin, aby 
obejrzeć dokładnie ekspozycję. Do wejścia prowadzi 
peron przy torach. Symbolicznie dalej znajduje się wa-
gon towarowy, przez który trzeba wejść do dalszej czę-
ści muzeum. 

Jest to instytucja o europejskim zasięgu z wyrazem na-
szej pamięci i hołdu zarówno dla tych, którzy na zawsze 
pozostali na Syberii, ale też i tych, którym udało się po-
wrócić i wciąż czekają, aż ta opowieść trafi do kolejnych 
pokoleń. Wśród nich można wymienić byłego prezyden-

ta na uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego wraz z mał-
żonką czy pisarza Gustawa Herlinga-Grudzińskiego.

Zachęcam do odwiedzenia I obejrzenia wystawy, któ-
ra jest prezentowana w muzeum. 

ALICJA JAMIOŁKOWSKA-KĘPCZYŃSKA 

Marsz Sybiraków
Z miast kresowych, wschodnich osad i wsi, 
z rezydencji, białych dworków i chat. 
Myśmy wciąż do Niepodległej szli, 
szli z uporem, ponad dwieście lat. 

Wydłużyli drogę carscy kaci, 
przez Syberię wiódł najkrótszy szlak, 
I w kajdanach szli Konfederaci 
Mogiłami znacząc polski trakt… 

Z Insurekcji Kościuszkowskiej, z powstań dwóch 
Szkół, barykad Warszawy i Łodzi: 
Konradowski unosił się duch. 
I nam w marszu do Polski przewodził. 

A myśmy szli i szli – dziesiątkowani! 
Przez tajgę, stepy – plątaniną dróg! 
A myśmy szli i szli, i szli – niepokonani! 
Aż ,,Cud na Wisłą” darował nam Bóg!

Z miast kresowych, wschodnich osad i wsi.
Szkół, urzędów, kamienic, i chat: 
Myśmy znów do Niepodległej szli, 
Jak z zaboru, sprzed dwudziestu lat. 

Bo od września, od siedemnastego, 
Dłuższą drogą znów szedł każdy z nas: 
Przez lód spod bieguna północnego, 
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aż Wolną Polskę raczył wrócić Bóg! 

Marian Jonkajtys
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Czy tak się stanie?  W praktyce 
nikt nie chce przenosić Polski na 
wschód, ale ją przeniesie. Zachód 
nie chce wypychać Polski na 
wschód, ale ją wypchnie. Takie 
procesy są niekontrolowane.  Czy 
zachód i Polska mają wyjście? Czy 
zapisujemy się do prorosyjskich 
sojuszy?  Czy uzależniamy Polskę 
od prądu z Kaliningradu poprzez 
budowę na granicy naszej i Unii 
reaktorów, których nikt nie będzie 
kontrolował?  

Czyny są ważne. Takich moż-
liwości jest wiele. Staniemy się 
krajem takim jak Węgry i Turcja, 
lawirującymi między zachodem 
i Moskwą.  O trójkącie Weimar-
skim całkowicie zapomniano.  
Energetycznie całkowicie uzależ-
nionymi jesteśmy od Kremla. Ku-
pujemy już tam ropę, gaz i węgiel. 
To już się dzieje. Krok po kroku 
powstaje sojusz bez przyjaźni. 
Wyjść z NATO nie musimy. Bazy 
Amerykanie sami mogą ograni-
czyć. Drogę do bycia natowskim 
partnerem Moskwy, pokazał pre-
zydent Turcji, Erdogan.  NATO 
będzie bardziej elastyczne niż 

Unia, bo jesteśmy kluczem, kra-
jem w obronie państw bałtyc-
kich. Świadomość zachodnich 
społeczeństw, to przede wszyst-
kim sojusz wojskowy. Unia bę-
dzie stawiała sprawę na ostrzu 
noża, co spowoduje stopniowe 
wypychanie nas na wschód.

Jakie jest myślenie Polaków? 
Władza i opozycja mówi głównie 
o tym, że grozi nam utrata unij-

nych pieniędzy. O tym, że może-
my stracić zachodnie inwestycje 
czy przyjaźń Ameryki.  Nie mó-
wimy o przestrzeganiu wspól-
nych wartości, co nas powinno 
łączyć.  Gdyby jedynym warun-
kiem przestrzegania przyjętych 
wartości były pieniądze, to dzie-
więć państw, płatników netto 
w UE, powinna mieć te wszystkie 
wartości w nosie.

Polski konsensus pokazu-
je, jak bardzo odstajemy men-
talnie od reszty Europy. Myślę, 
że nie zdajemy sobie sprawy, jak 
daleko już jesteśmy na wscho-
dzie. Taki stan jest bardzo nie-
bezpieczny, bo jeśli Unia istotnie 
zamrozi pieniądze, to stracimy 
argument przeciw polexitowi. 
Powiemy wówczas: już nic z Unii 
nie mamy. Szlak przeciera Orban. 

Putin daje mu elektrownie, Chi-
ny dają mu uniwersytet na miej-
sce Sorosa. Polska jest bardziej 
łakomym kąskiem. Putin pod-
łączy nas do prądu z Kaliningra-
du. Chiny włączą nas w jedwabny 
szlak. Polska była i jest nadal uza-
leżniona od ropy i gazu z Rosji.

Jeśli akceptujemy narrację, 
że w sojuszu z zachodem cho-
dzi tylko o pieniądze, to łatwo 
przekonamy Polaków by brać je 
z Chin i Rosji, kiedy pieniądze 
europejskie znikną. Wizja straty 
zawsze lepiej mobilizuje niż wi-
zja korzyści. Sojusz bez przyjaź-
ni z Putinem polegałby na uza-
leżnieniu się energetycznym, ale 
i na przywilejach handlowych. 
Potężny rynek zbytu dla naszych 
wyrobów, głównie spożywczych. 
Głównym celem Putina jest roz-
bijanie wspólnej Europy.

Zachodnia demokracja się 
konsoliduje po populistycznym 
szoku.  Zachód będzie coraz 
mniej skłonny do kompromisów 
z Węgrami i Polską. Model turec-
ki jest realny, polega na lawirowa-
niu  między zachodem a Rosją. 
Putin może być ważną częścią 
polskiej układanki, ale to nie 
musi iść prędko. Erdogan zaczął 
zbliżanie z Putinem po 15. latach 
sprawowania władzy. Nasza de-
mokracja może rozpaść się szyb-
ciej, więc sojusz z Rosją też może 
nastąpić szybciej.

Trening 
logicznego 

myślenia, by mózg 
nie zardzewiał 

W naszym Dziennym Domu Se-
nior plus w Łomży działa sekcja bry-
dżowa. Obecnie po remoncie placów-
ki personel opiekujący się seniorami 
przygotował brydżystom własny kącik 
z zielonym stolikiem do rozgrywek. 
Grają panie i panowie 60 plus. W bry-
gady "rycerzy szlema" wchodzą:

Janina Górska, 
Ewa Węgrowska, 
Mirosław Narolewski, 
Kazimierz Paczka, 
Wiesław Świątkowski, 
Lucjan Polkowski,
Marian Kotowski. 

Rozgrywający wykazują się niezwy-
kłym zaangażowaniem i zapałem. Nie-
malże po każdej rozgrywce toczy się 
emocjonalna dyskusja i analiza rozgryw-
ki. Nieraz padają kontrowersyjne wypo-
wiedzi. Gra w brydża to dobry trening 
umysłowy. Aby zachować sprawność in-
telektualną do późnej starości, koniecz-

ne jest częste, najlepiej systematyczne, 
ćwiczenie umysłu. Temu między inny-
mi służy gra w brydża. Wymaga to inten-
sywnego myślenia, analizowania, wycią-
gania wniosków, podejmowania decyzji. 
Nie liczy się sprawność rąk czy nóg, ale 
głowa - co starzeje się najwolniej. Brydż 
utrzymuje nasz umysł w dobrej formie. 

Nie pozwala nam się nudzić, gdyż z każ-
dą rozgrywką odkrywa się nowe proble-
my, których rozwiązanie jest przyjem-
nością. Do gry w brydża nie potrzeba 
wielkich umiejętności. Trzeba umieć li-
czyć do 13, mieć talię kart do gry, czte-
rech graczy, no i chęć poznania zasad gry. 

Przygoda z brydżem to… świetna 
rozrywka oferująca dreszczyk emocji 
w towarzyskim otoczeniu, a gdy jeszcze 
masz udaną licytację i rozgrywkę to fraj-
da jest naprawdę wielka. Do tego, jako 
że brydż jest grą towarzyską, dochodzi 
możliwość przebywania z ludźmi. Bry-
dż zapobiega rdzewieniu umysłu. Roz-
wija dodatkowe umiejętności, poprawia 
umiejętność pracy w grupie. Umysło-
we wyzwanie, które sprawia nam radość 
w jego pokonaniu. Kto nigdy nie rozgry-
wał szlemika nie ma pojęcia jak emocjo-
nująca potrafi być gra w brydża, dlatego 
kto zagra choć kilka rozdań zdobywa pa-
sję na lata.

Gra w brydża brzmi dumnie, dlatego 
powinniśmy grywać w niego jak najczę-
ściej. 

Sojusz bez 

przyjaźni

funkcjonariusze z departamentu do spraw dzieci i rodzin. Moonee grozi oddanie do 
zastępczej rodziny. Dziewczynka ucieka do Disney World.

Pewnie nie wiesz...
H Producenci początkowo chcieli, aby rolę Halley zagrała gwiazda, rozważali Brit-

ney Spears i Miley Cyrus, ale scenarzysta i reżyser Sean Baker uważał, że gwiazda w tej 
roli byłby nieautentyczna.

H Christopher Rivera (Scooty), 8-latek, zarobił na filmie wy-
starczająco dużo, aby jego rodzina wyprowadziła się z motelu 

i wynajęła mieszkanie. Po premierze Rivera otrzymał pełne sty-
pendium w prywatnej szkole.

H Willem Dafoe (Bobby) spędził tydzień mieszkając 
w motelu przed rozpoczęciem produkcji, aby poczuć atmos-
ferę tego miejsca.

H Sean Baker odkrył Brię Vinaite, odtwórczynię głów-
nej roli, na Instagramie.

H Tęcza jest prawdziwa, miała być doda-
na, zgodnie ze scenariuszem, komputerowo. 

Reżyser: zaoszczędziliśmy 50 tysięcy do-
larów!

H Hailey i Moonee sprzedają tu-
rystom perfumy. Aktorzy podchodzili 
do prawdziwych przechodniów i pró-
bowali sprzedać im perfumy. Później 
nakłaniano ich do podpisania zgody 
na wykorzystanie materiału w filmie.

Projekt Floryda

Magiczny 
świat

6-letnia Moonee, mieszka wraz ze swoją samotną matką Halley w tanim 
motelowym pokoju, który służy im za dom. Motel jest położony nieopodal 
Disney World w Orlando, największego parku rozrywki na Florydzie. Urocza 
sześciolatka może więc codziennie przenosić się 
w magiczny świat bajek, który obserwuje z od-
dali. 

Nad całym ośrodkiem czuwa kierownik Bob-
by Hicks, człowiek o wielkim sercu, który jest 
bardzo pobłażliwy wobec uwielbiają-
cych go dzieciaków. Halley pró-
buje na różne sposoby zarobić 
na życie, aby utrzymać się 
w motelu. Moonee całymi 
dniami pozostaje prak-
tycznie bez opieki i spę-
dza czas z zaprzyjaźniony-
mi chłopakami, Scootym 
i Dickym. Lato upływa im 
na łobuzowaniu, wygłupach, 
drobnych występkach, zacze-
pianiu turystów. Tymczasem 
Halley traci ostatnią szansę na 
jakikolwiek zarobek, więc ofe-
ruje swoje usługi jako prosty-
tutka. W motelu zjawiają się 

Wróg publiczny numer 1

Przestępca 
jak gwiazda

Trzymająca w napięciu i wierna 
autentyzmowi sensacyjna opowieść 
o legendzie świata przestępczego.

Historia Jacquesa Mesrine'a, jed-
nego z najgroźniejszych przestępców 
wszech czasów. Mężczyzna dokonał 
wielu napadów na banki, dziesiątek 
porwań i 39 morderstw. Francuskie 
media okrzyknęły go wrogiem publicz-
nym numer jeden. Przez jednych nazy-
wany Robin Hoodem XX wieku, przez 
innych (głównie władze) określany był 
jako brutalny socjopata. Mesrine nie 
bał się ryzykownych i spektakularnych 
akcji, czym zmusił władze do równie 
bezwzględnej akcji odwetowej.

Jacques Mesrine wraca z Algie-
rii, gdzie odbywał służbę wojskową. 
Czas spędzony w armii nauczył go 

brutalności i zachowywania zimnej 
krwi. W Paryżu wkracza na drogę 
przestępczą. Początkowo dokonu-
je drobnych kradzieży i włamań. 
W końcu trafia pod skrzydła ma-
fiosa. Gdy dochodzi do zabójstwa, 
Mesrine musi opuścić Francję. Wraz 
z dziewczyną udają się do Kanady. 
W Quebecu Jacques chce rozpocząć 
uczciwe życie. Podejmuje pracę, lecz 
angażuje się w porwanie i napad na 
bank. Znów musi uciekać, jednak 
próba przedostania się do USA koń-
czy się fiaskiem

Pewnie nie wiesz...
H Zdjęcia trwały dziewięć miesięcy, 

zostały wykonane od końca historii, aby 
Vincent Cassel (Jacques Mesrine) mógł 
stopniowo tracić wagę, którą przybrał 
(w cztery miesiące 20 kg) podczas przy-
gotowywania do roli.

H Podobnie jak Vincent Cassel, Sa-
muel Le Bihan przytył 20 kg do roli gan-
gstera Michela Ardouina.

Pokojówka na Manhattanie

Przebrana
Marisa Ventura ( Jennifer Lopez) 

jest samotną, młodą kobietą, mieszka-
jącą wraz z synem i matką na przed-
mieściach Nowego Jorku. Prowadzi 
spokojne życie, a jej problemami są 
kłopoty jej syna, trudne kontakty z jego 
ojcem i niewiara we własne możliwo-
ści. Pracuje jako pokojówka w jednym 
z wielkich hoteli na Manhattanie, gdzie 
wśród współpracowników ma wielu 
oddanych przyjaciół. Jako pokojówka 
jest osobą całkowicie anonimową i wła-
ściwie żaden z gości nie zwraca na nią 
większej uwagi. 

Wszystko zmienia się w chwili, gdy 
za namową koleżanki przymierza bar-
dzo drogi kostium jednej z mieszkanek 
hotelu. Właśnie w takim stroju zupełnie 
przypadkowo poznaje się z Christo-
pherem Marshall'em (Ralph Fiennes) 
– wielkim kobieciarzem i równocześnie 
kandydatem na senatora, którego tak 
urzeka piękność Marisy, że zaprasza ją 
na wspólny spacer. To spotkanie powo-
duje lawinę wydarzeń, której Marisa już 
nie będzie w stanie zatrzymać. Od tej 
pory w jej życie wkraczają fotorepor-
terzy i... kłamstwa, od których z każdą 
chwilą coraz trudniej się uwolnić.

Pewnie nie wiesz...
H Film zarobił 155 milionów dola-

rów, kosztował 55 milionów.
H Film jest luźno oparty na prawdzi-

wej historii. W 1959 roku Steven Clark 

Rockefeller, syn gubernatora Nowego 
Jorku Nelsona Rockefellera, poślubił An-
ne-Marie Rasmussen, służącą, która pra-
cowała w jego rodzinnym hotelu na Man-
hattanie.

H Scenarzysta John Hughes poprosił 
o usunięcie jego nazwiska z napisów koń-
cowych, ponieważ gotowy produkt miał 
bardzo mało wspólnego z jego scenariu-
szem. Jego pseudonim „Edmond Dantes” 
to główny bohater powieści „Hrabia Mon-
te Christo” pióra Aleksandra Dumasa. 

Pokojówka na Manhattanie
TV Puls niedziela 17.55

Projekt Floryda
TVP Kultura piątek 20.05

Wróg publiczny numer 1
Stopklatka 

niedziela 21.40
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Louis i Gilbert mają nadzieję, że 
studia będą najwspanialszym okresem 
w ich życiu. Jednak kiedy przybywają na 
uczelnię, popadają w konflikt z jednym 
z bractw akademickich, którego człon-
kowie, gwiazdy drużyny futbolowej, 
szydzą z nich, ponieważ nie są przystoj-
ni i wysportowani. Świeżo upieczeni 
studenci, stają się pośmiewiskiem całe-
go kampusu. Początkowo chłopcy robią 
dobrą minę do złej gry, ale wkrótce ich 
cierpliwość się kończy. Przychylnie do 
nich są nastawieni jedynie czarnoskórzy 
absolwenci z bractwa Lambda Lambda 
Lambda. Upokorzeni Louis i Gilbert, 
postanawiają się zemścić.

Pewnie nie wiesz...
H Film zarobił 41 milionów dolarów, 

kosztował 8 milionów.
H By przypomnieć sobie czasy stu-

denckie, Robert Carradine i Anthony 
Edwards spędzili w college'u tydzień. 
Obaj zgodnie stwierdzili, iż nigdy więcej 
tego nie powtórzą.

H Okulary Pointdextera były tak 
grube, że aktor, Timothy Busfield nic 
przez nie nie widział. Dlatego zwykle ktoś 
go prowadzi.

H Filmowe bekanie to połączenie 
bekania człowieka (pracownika studia) 
z beknięciem wielbłąda.

H Film kręcono na Uniwersytecie Ari-
zony w Tucson.

Furia

Zadanie 
specjalne

Akcja filmu rozgrywa się wiosną 
1945 roku, pod koniec II wojny świa-
towej. Alianci decydują o ostatecz-
nym uderzeniu na Niemcy. Jednym 
z dowódców czołgu, o nazwie Furia, 
jest weteran wojenny Don Wardad-
dy Collier (Brad Pitt). Razem z nim 
na front wyruszają Boyd Biblia Swan 
(Shia LaBeouf), Grady Jaskiniowiec 
Travis ( Jon Bernthal) oraz Trini Gor-
do Garcia (Michael Peña). Niestety, 
w trakcie bitwy jeden z członków za-
łogi ginie, a na jego miejsce zostaje 
przydzielony szeregowy Norman Elli-
son (Logan Lerman). Załoga dostaje 
piekielnie niebezpieczne zadanie do 
wykonania. Czy Norman, nowy i nie 
skażony jeszcze brutalnością żołnierz, 
zniesie rzeczywistość wojny? Jak sytu-
acja, w której się znajdują, wpłynie na 
ich relacje? Czy ich działania przyczy-
nią się do zakończenia wojny? Pewne 
jest tylko jedno: wojna nigdy nie koń-
czy się w ciszy. 

Świetnie zrealizowany, w pełni 
oddający oblicze frontu wojennego 

film, ukazujący lojalność i prawdzi-
wą męską przyjaźń, niezależnie od 
okoliczności. Obraz podkreślony 
niesamowitą muzyką przeniesie wi-
dzów wprost na krwawy front.„Fu-
ria” to obraz tonący w błocie, mgle, 
ludzkich szczątkach, krwi i łzach, 
w wielu scenach drastyczny i reali-
styczny.

Pewnie nie wiesz...
H Film zarobił 212 milionów dola-

rów, kosztował 68 milionów.
H Po raz pierwszy w historii fil-

mów o II wojnie światowej, wykorzy-
stano prawdziwy niemiecki czołg Ty-
grys I. Egzemplarz ten, numer 131, stoi 
na co dzień w Bovington Tank Museum 
(Anglia) i jest jedynym zachowanym 
w pełni sprawnym czołgiem tego typu 
na świecie.

H Aktorzy przeszli intensywny mie-
sięczny kurs obsługi czołgu. Ostatnim 
testem było prowadzenie prawdziwego 
czołgu podczas ćwiczeń bojowych.  

H Shia LaBeouf nie dogadywał się 
z obsadą i ekipą, do tego stopnia, że sam 
mieszkał w pensjonacie z dala od wszyst-
kich.

Furia
TV Puls sobota 20.00

Rewelacyjna ekranizacja kultowej opowieści o jed-
nym z najpopularniejszych superbohaterów.

Od czasu przypadkowego napromieniowania na-
ukowiec Bruce Banner (Edward Norton) szuka lekar-
stwa, które pozwoli mu uwolnić się od niezwykłego 
stanu, w jaki wpada pod wpływem silnego stresu. W ta-
kich chwilach Banner zmienia się bowiem w olbrzy-
miego zielonego mutanta – Hulka. Naukowiec porzu-
ca ukochaną Betty i udaje się do Brazylii, gdzie uczy 
się panować nad gniewem. Jest na najlepszej drodze 
do znalezienia remedium, jednak wszystko może zo-
stać utracone, kiedy pojawia się tajemnicze monstrum, 
które siłą przewyższa Hulka. W dodatku zielonego 
olbrzyma usiłuje schwytać armia. Zostaje odnalezio-
ny przez ojca Betty, generała Rossa. Wojskowy chce 
wykorzystać Bruce'a do celów militarnych. Wysyła po 
niego oddział z bezwzględnym rosyjskim komando-
sem Emilem Blonskym na czele. Blonsky sam poddaje 
się napromieniowaniu. Banner musi dokonać ostatecz-
nego wyboru – czy pozostać zwykłym naukowcem, 
czy raczej uwolnić niezmierzoną siłę, która tkwi w jego 
wnętrzu.

Pewnie nie wiesz...
H Film zarobił 263 miliony dolarów, kosztował 150 

milionów.
H Specom od efektów specjalnych ponad rok zajęło 

stworzenie sceny, w której kropla napromieniowanej krwi 
doktora Bannera spada przez trzy piętra fabryki i wpada 
do butelki.

H Liv Tyler (Betty Ross) zgodziła się zagrać w filmie 
bez czytania scenariusza.

H Toronto zostało wybrane jako główne miejsce do krę-
cenia zdjęć, ponieważ ówczesny burmistrz, David Miller, był 
wielkim fanem Hulka i oferował wiele ułatwień.

H Przez cały film widać dużo zielonych przedmiotów: 
odzież, książki, płyny w naczyniach laboratoryjnych, lampy, 
kapsle od butelek, oprawki okularów itp.

Niesamowity Hulk
TVN7 sobota 17.35

Niesamowity Hulk

Zielone monstrum

Zemsta frajerów

Niemiłosiernie 
wyśmiewani 

Zemsta frajerów
Stopklatka piątek 20.00
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Ma 31 lat i mówi o tym, że bardzo chciałby 
się ustatkować. Mieć żonę i dzieci – tak jak 
większość jego znajomych. Ale do tej pory nie 
budował, a sukcesywnie psuł, co miał wokół. 
Rafał jest osobą wychodzącą z uzależnienia od 
hazardu. Oto jego historia.

– Sięgnąłem po hazard z ciekawości, 
trochę z nudów, trochę z potrzeby uroz-
maicenia sobie codzienności. I ta adre-
nalina, emocje, ten element zaskoczenia 
i potencjalnej wygranej mnie wciągnął. 
Mówiłem sobie wiele razy, że jeszcze tylko 
ten jeden raz, ostatni…

Rafał podkreśla, że nigdy nie kierowała 
nim chęć wzbogacenia się.

– Pewnie nie brzmi to dobrze, albo 
trochę próżnie, ale nigdy nie chodziło mi 
o pieniądze. Jestem jedynakiem i wychowy-
wałem się w dostatku. Moi rodzice zarabia-
li dobrze, nigdy niczego mi nie brakowało. 
Nie oznacza to, że w domu panowała total-
na rozpusta – przeciwnie. Były granice, ale 
jednocześnie rodzice mogli na wiele sobie 
pozwolić i korzystali z możliwości. Terapia, 
w której jestem od niedawna, dała mi do 
myślenia o sferze emocjonalnej, ale wiem, 
że od razu tego wszystkiego nie rozpracuję.

Mówiąc o sferze emocjonalnej Rafał 
zaznacza, że do momentu przystąpienia 
do terapii nawet się nad tym nie zastana-
wiał. Dom po prostu był, miał oboje rodzi-
ców, spędzał z nimi czas – był bezpieczny 
i zaopiekowany. Natomiast teraz zaczyna 
rozumieć, że to było za mało.

– Dociera do mnie, że wychowywanie 
dziecka to nie tylko zapewnianie mu wik-
tu, opierunku, dodatkowych zajęć z angiel-
skiego, lekcji gitary i jazdy konnej. I przede 
wszystkim wysokie kieszonkowe. Ja to 
wszystko miałem. Nie chcę mówić, że rodzi-
ce mnie „olewali”. Tak nie było. Myślę jed-
nak, że nie wiedzieli albo nie potrafili zaan-
gażować się w rodzicielstwo. Pewnie starali 
się najlepiej, jak mogli. Nie winię ich i nie 
mam żalu, ale już teraz jestem pewien, że 
wiem więcej. Że pewnych błędów bym nie 
popełnił. Chciałbym w przyszłości zostać 
ojcem. Wiem, że bym to udźwignął. Tylko 
czy jakaś kobieta zechce być z hazardzistą?

W SIECI GRY
Swoje początki styczności z hazardem 

Rafał łączy z końcem szkoły średniej.
– To był czas, kiedy eksperymento-

waliśmy, próbowaliśmy z chłopakami 
nowych rzeczy. Zdrapki, losy, kupony: 
niezła zabawa, zwłaszcza na szkolnych, 
a potem studenckich, imprezach. Chłopa-
ki się stopniowo wycofywali i wykruszali, 
a ja w to brnąłem. Te drobne zabawy ko-
jarzyły mi się z błogim czasem, wolnością, 
nic „niemuszeniem”. Bardzo nie chciałem 
z tego rezygnować. Wchodzenie w doro-
słość, odpowiedzialność, to mnie wtedy 
przerażało. Bawiłem się więc dalej, zatrzy-
mując chwile.

Rafał zaznacza, że długo nie dostrze-
gał problemu. Zmieniało się towarzy-
stwo, z którym spędzał czas, ale „klimat” 
imprez był ten sam. Niektórzy sięgali po 
alkohol, inni po papierosy. On – jak pod-
kreśla – tego do zabawy nie potrzebował. 
Ale uwielbiał adrenalinę, którą czuł przy – 
pierwotnie losach i zdrapkach – z czasem 
automatach.

– U mnie ten proces wchodzenia w ha-
zard coraz głębiej był dość naturalny. Szu-
kałem tych emocji, które znałem z pierw-
szych imprez i doświadczeń. Z czasem 
zdrapki mnie znudziły, nie dawały mi tego, 
co chciałem, było mi za mało. Przerzuci-
łem się na automaty, próbowałem nowych 
formuł, stymulowałem się tymi kolorami, 
formatami.

Nie zabrakło również, jak nazywa je 
Rafał, eksperymentów z aktywnościami 
grupowymi.

– Testowałem grupy pokerowe, inne 
„karcianki”, ale to nie było dla mnie. Czu-
łem, że nie chcę dostosowywać się do gru-
py. Że sam wiem najlepiej, kiedy i w co, 
chcę grać.

Internet oferuje wiele portali, na któ-
rych można spróbować swoich sił w grach 
– zarówno indywidualnych, jak i grupo-
wych.

– Gry online to tak naprawdę świeża 
sprawa. Mam poczucie, że dawniej nie 
było to dla mnie dostępne. Jednak od 
kiedy się stało, moje życie jeszcze bar-
dziej się zmieniło. Już nie potrzebowa-
łem kolegów do imprezowania, ani na-
wet imprezy jako pretekstu do zagrania 
w jakąś loterię. Wystarczyła mi odrobina 
wolnego czasu i dostęp do sieci. I w ten 
sposób – w ocenie otoczenia – się ustat-
kowałem. Przestałem chodzić na impre-
zy i oddałem się pracy.

Rafał tłumaczy, że jako człowiek 
związany z branżą IT siłą rzeczy spędzał 
czas przy komputerze. Oddając się swo-
im przyjemnościom, odbierany był jako 
przodownik pracy.

– Potrafiłem odpowiednio odpa-
lić przeglądarkę, żeby nie wzbudzać po-
dejrzeń pracodawcy. Sporo pracowałem 
z domu, było mi dobrze. A później zaczą-
łem nawalać w pracy, bo praca przeszka-
dzała mi w grach. Miałem spore oszczęd-
ności, więc nie musiałem się męczyć.

Dziś Rafał podkreśla, że widzi, jak ma-
łymi kroczkami spadał na samo dno.

ODBICIE
– Podobno każdy uzależniony musi 

odbić się od swojego własnego dna. Moje 
nie wyglądało jakoś spektakularnie. Pew-
nego dnia pojechałem na kolację ze zna-
jomymi i okazało się, że nie mam z nimi 
o czym rozmawiać. Dosłownie. Nie wie-
działem, co się dzieje w polityce, w kultu-
rze, nie miałem doświadczenia z dziećmi 
ani żadnych, już nie mówię o egzotycz-
nych wakacjach, na koncie. Poczułem się 
koszmarnie i wiedziałem, że to czas, by coś 
zmienić.

Rafał udał się po pomoc do terapeuty, 
następnie przystąpił do terapii grupowej, 
w której uczestniczy do dziś.

– Czułem się upokorzony. Wiem teraz, 
że nikt mnie nie oceniał, ale idąc na spo-
tkanie pierwszy raz czułem tak potworny 
wstyd, że aż chciało mi się wymiotować. 
Jeszcze stojąc pod drzwiami nie wiedzia-
łem, czy chcę się zmierzyć z tym, co czu-
łem, że mnie czeka. Dziś nie żałuję. Uwa-
żam, że to mnie uratowało.

Rafał podkreśla, że terapia wyzwoli-
ła w nim pokłady emocji, jakich nie znał. 
Podkreśla, że nie pamięta, kiedy i czy 
w ogóle w dorosłym życiu zdarzyło mu się 
płakać, a bywały spotkania, na których nie 
mógł powstrzymać łez.

– Teraz się już tego nie wstydzę, ale 
przełamanie blokad, które we mnie były, 
kosztowały mnie mnóstwo energii. I stre-
su – mocno schudłem, zmarniałem. Bę-
dąc już w terapii, nie przyznawałem się bli-
skim przez co przechodzę. Minął prawie 
rok nim przestałem ich okłamywać, że to 

przez nadmiar pracy. Ale wciąż to dla mnie 
trudne. O moim problemie i terapii wie-
dzą tylko najbliżsi.

Zdaniem Rafała sporo pracy już wyko-
nał. Niemówienie o problemie z hazardem 
nie wynika już teraz ze wstydu, a jest jego 
zdaniem mechanizmem obronnym przed 
litością.

– Zapadłem się w tym sam i wychodze-
nie z tego bagna idzie mi nieźle. Wiem, że 
osoby w grupie terapeutycznej czy ludzie, 
którzy walczyli z nałogiem mnie zrozumie-
ją. Ale większość niestety współczuje, nie 
wie co powiedzieć, lituje się. Bardzo źle to 
znoszę. Zwłaszcza, że czuję, że etap sięga-
nia po gry mam już zamknięty. Siadam do 
komputera do pracy, potem go zamykam 
i idę biegać, wychodzę na rower lub odkry-
wam teatr, który od zawsze mnie fascyno-
wał. Nadrabiam też zaległości kinowe.

Doświadczenie hazardowe zaowoco-
wało w przypadku Rafała trzema postano-
wieniami.

– Chciałbym spożytkować tę wiedzę 
i doświadczenie na przekazaniu młodym lu-
dziom tego, co zrobić, aby nie zapaść się tak, 
jak ja. Może będą to spotkania, może jakieś 
pogadanki online. Jestem jeszcze w proce-
sie wymyślania formuły najlepszej dla mnie 
i takiej, która trafi do młodzieży. Drugie 
moje marzenie, na to nowe życie, które sam 
sobie sprawiam i z którego jestem dumny, 
to rodzina. Nie jestem desperatem umawia-
jącym się codziennie na randkę z inną oso-
bą, ale chciałbym kogoś poznać i mieć dom. 
Pełen emocjonalnego ciepła. I wreszcie to, 
co chciałbym, aby trwało, to proces odnaj-
dywania siebie, odkrywania siebie. Bo mam 
poczucie, że dopiero się poznaję. I pozwa-
lam sobie przy tym popłakać.

Na podstawie portalu: uzależnienia behawioralne.pl

Cykl artykułów „Wszystko mi wolno, ale nie 
wszystko pożyteczne” realizowany z Łomżyńskiego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz innych uzależnień na 2021 rok

Powody są różne, a skutki tak samo opłakane. 
Historia Rafała uzależnionego od hazardu
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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. 

Sprzedam widlak - udźwig do 1 tony, wy-
sokośc 1,6 m, silnik dwucylindrowy chło-
dzony powietrzem. Stan dobry , cena do 
uzgodnienia. Tel. 796 371 614.

Tanio sprzedam 2 duże walizki amery-
kańskie, grilla na kółkach, wiertarkę elek-
tryczną, ławe od regału i notesik  z ok. 40 
autografami lekkoatletów, m.in. St. Wala-
siwewicz i I. Szewińskiej. Tel. 881 722 339.

Zgubiłem prawo jazdy na nazwisko: STA-
NISŁAW WĘGROWSKI. Uczciwego znalazce 
bardzo proszę o kontakt Tel. 86 2190 725.

Do wynajecia!Garaz 50 m2 duże drzwi 
z kanałem, siła, umywalka, wc, wenty-
lacja, naświetlenie z luksferów, miejsce 
parkingowe, 1200 zł. Łomża, Towarowa 
37. Tel. 737 164 200.

Sprzedam działkę z warunkami zabu-
dowqy 15 ar. Łomża, ul. Zdrojowa, cicha 
spokojna okolica, piękny widok na doli-
nę Narwi. 170 zł/m2. Tel. 692 435 113.

PROFESJONALNE USŁUGI OGRODNICZE. 
ŁOMŻAI OKOLICE. TEL. 536 514 207.

Wózek kąpielowy, użyty tylko dwa razy 

(z wiaderkiem). Cena: bezpłatnie. Wó-
zek inwalidzki niebieski, niewielkie śla-
dy użytkowania, w pełni sprawny. Cena: 
bezpłatnie. Wysoki chodzik rehabilita-
cyjny typu ambona z siedziskiem. Nowy, 
użyty dwa razy. Cena: bezpłatnie. TEL. 
798 879 486

Łóżko elektryczne rehabilitacyjne z pod-
nośnikiem, rączką i barierkami z możli-
wością opuszczenia ich. Łóżko można 
łatwo dostosować przy pomocy pilota 
(wysokość łóżka, oparcia i podnoszenie 
nóg). Bez materaca. Cena: 1100 zł. W peł-
ni sprawne, z niewielkimi śladami użyt-
kowania.TEL. 798 879 486

ZGUBIŁEM APARAT SŁUCHOWY  
W REJONIE STARY RYNEK - DWORNA. 

WIADOMOŚĆ POD  
NR. TEL. 784 664 915.

NIERUCHOMOŚCI 

Na sprzedaż lokal usługowy o pow. 203, 
5 m2 przy Al. Legionów  141 w Łomży. 
Lokal posiada trzy wejścia i dodatkowo 2 
piwnice po 39, 3 m2 każda. Istnieje moż-
liwość przekształcenia piwnicy w lokal 
usługowy. Cena do uzgodnienia. 
Tel. 668 272 519, 602 777 371.

Mieszkanie do wynajęcia 46 m2 częścio-
wo umeblowane. Łomża, ul. Rycerska 16 
a IV p. Tel. 502 863 569

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 dekar-
skie- Perfekt 
dach: pokry-
cia dachowe, 
wymiana konstrukcji dachowych, komi-
ny z klinkieru, podbitki, montaż okien 
dachowych i włazów, materiały. Łomża, 
Boguszyce 17, Łukasz Just. Tel. 508 637 
509.
 
IWBUD Iwona Wiśniewska wypożyczal-
nia sprzętu budowlanego i ogrodni-

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

Usługi hydrauliczne PLUMBER 
Sobociński Sławomir: instalacje CO, 

instalacje wodno-kanalizacyjne, 
montaż urządzeń sanitarnych, 
kotłowanie (olejowe, gazowe, 

węglowe), kolektory słoneczne,  
pełen zakres usług. 

Tel. 516 376 389.

Układanie kostki brukowej: podjazdy, 
tarasy, chodniki i schody. SOLIDNIE. Tel. 
509 981 956. Usługi wykończeniowe so-
lidnie i szybko - szpachlowanie i malowa-
nie. Tel. 503 969 530 

DOM

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

USŁUGI FINANSOWE

E-dyt biuro ra-
chunkowe, Edyta 
Sokołowska - twoja 
pewność w rozli-
czeniach z Urzędem Skarbowym i ZUS. 
Zapraszamy: NOWY ADRES Łomża, ul. 
Nowogrodzka 155 d. 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.brze-
siakrtv.pl 

Multi Serwis. 
Serwis kompu-
terowy i RTV, 
sprzedaż sprzętu 
komputerowego. 
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 Mu-

zyczny Amor. Zagramy na weselu, stud-
niówce, balu okolicznościowym i inne 
imprezy. Tel. 508 637 509. www.zespol-
-amor.dzs.pl 

MOTORYZACJA 

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

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

ZDROWIE/ URODA 

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

MATRYMONIALNE

SAMOTNY BEZ ZOBOWIĄZAŃ I NAŁO-
GÓW POZNA PANIĄ W WIEKU OK 60 LAT 
DO ŻYCIA WE DWOJE. TEL.572 336 245

PRACA

HOTEL GROMADA W ŁOMŻY poszukuje 
kucharza/szefa kuchni z doświadcze-
niem. Prosimy o przesłanie CV na adres: 
w.taraszkiewicz@gromada.pl. 
Tel. 502 456 680.

Zatrudnię magazyniera. Praca w godzi-
nach nocnych, Piekarnia Piątnica Stawi-
skowska 53b, kontakt w godz. 8-12. 
Tel. 86 219 13 34, 602 490 563, 
piekarnia.piatnica@op.pl.

Mężczyznę lub małżeństwo do pracy. 
Okolice Łomży. Bardzo dobre warunki. 
Tel. 502 712 884.

Wynajmę lokal 100 m2  
w centrum Łomży  

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

OGLĄDAJ  NA  140  KANALE

tel. 503 010 038 Zegarmistrz przeniósł się  
na Stary Rynek 13 – wcześniej  
pod filarami. Zapraszam  
poniedziałek – piątek od 9.00 – 17.00, 
a sobota od 10.00 – 14.00.

Wasz zegarmistrz od 1981 roku

RĘCZNA MYJNIA
ZBIGNIEW JAKACKI

 602 422 762

 Łomza, ul. Nowogrodzka 24

-CZYSZCZENIE I KONSERWACJA 
TAPICEREK SKÓRZANYCH

-ODŚWIEŻANIE I KOREKTA POWŁOK 
LAKIERNICZYCH

-CERAMICZNE I SZKLANE POWŁOKI
ZABEZPIECZAJĄCE

-TWARDE WOSKI OCHRONNE
-GLINKOWANIE I INSPEKCJA POWŁOK

LAKIERNICZYCH

Do wynajęcia lokal 240 m2  
po My Center  

Al. Legionów 60 B obok Żabki.  
Tel. 512 560 894.



22 www.narew.infobezpieczeństwo

Dostałeś sms od nadawcy 
,,Kwarantanna”? Uważaj! 

Główny Inspektor Sanitarny ostrzega przed cy-
beratakiem. Przestępcy wysyłają fałszywe SMS-y 
od nadawcy „Kwarantanna”, zawierające informa-
cję o nałożeniu na odbiorcę kwarantanny. Wiado-
mość zawiera także link prowadzący rzekomo do 
strony informacyjnej. Otwarcie linku może być 
niebezpieczne dla urządzenia odbiorcy. Główny 
Inspektorat Kwarantanny prosi o nieotwieranie 
linku i usunięcie wiadomości z telefonu.

Tylko jednego dnia, 22 września, funkcjona-
riusze z Komendy Miejskiej Policji w Łomży 
otrzymali  dwa zgłoszenia o zdarzeniu drogo-
wym z sarną. W wyniku obu kolizji zniszczone 
zostały auta. Zwierzęta najprawdopodobniej 
ranne uciekły do lasu. 

Łomżyńscy policjanci ostrzega-
ją przed dzikimi zwierzętami na drodze 
i zachęcają do korzystania z Krajowej 

Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Dzięki 
niej informacja o takim zagrożeniu może 
trafić do innych kierowców.

Pierwsze zgłoszenie o zdarzeniu 
z sarną, dyżurny łomżyńskiej Policji 
otrzymał tuż przed północą. Do koli-
zji doszło na trasie 668 w kie-
runku Jeziorka. W wyniku 
zderzenia uszkodzony został 
volkswagen. Kierowcy na 
szczęście nic poważnego się 
nie stało. Po uderzeniu sar-
na, najprawdopodobniej ran-
na, uciekła do lasu. Drugie, 
tego typu zgłoszenie, wpłynę-
ło do łomżyńskiej jednostki 
po godzinie 5 rano. Tym ra-
zem zdarzenie miało miejsce 
na trasie Łomża - Ostrołęka. 
Uszkodzony tam został citro-
en. I w tym przypadku ranne 
zwierze uciekło.

Dzikie zwierzęta są 
w okresie sezonowych mi-
gracji, przebywają w pobliżu 
dróg przebiegających przez 
tereny leśne i mogą przekra-
czać jezdnię w najmniej spo-

dziewanym momencie, dlate-
go widząc odpowiednie znaki 
ostrzegawcze bądźmy czujni 
i zachowajmy ostrożność. Sa-
mochód osobowy w zderze-
niu ze zwierzyną leśną, zawsze 
ulega zniszczeniu, a jego kie-
rowca często doznaje poważ-
nych obrażeń ciała. Tego typu 

zdarzenia kończą się nawet śmiercią.
Funkcjonariusze zachęcają również 

do zaznaczania miejsc niebezpiecznych 
na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpie-
czeństwa. Aplikacja posiada ikonę "zda-
rzenia drogowe z udziałem zwierząt le-
śnych”, dzięki której kierowca może 
oznaczyć miejsce zagrożone, aby prze-
kazać tego typu informację pozostałym 
użytkownikom drogi. Może też spraw-
dzić trasę, którą zamierza pokonać i za-
poznać się z zagrożeniami zgłaszanymi 
przez innych kierowców.

Młodzi wandale 
zdewastowali  

barierkę na rzece
Niedzielny wieczór. Grupa młodych ludzi, którym 
''przeszkadza'' – barierka. Barierka na mostku na 
rzece Łomżyczce na os. Maria. Szarpią, kopią ją, de-
wastują. Nie wiedzą jednak, że są obserwowani...

W niedzielę 19 września doszło do aktu 
wandalizmu i uszkodzenia barierki na mostku 
na rzece Łomżyczce na os. Maria. Ze wzglę-
du na zniszczenia przeprawa została na trzy 
dni wyłączona z użytkowania, a naprawą ba-
rierki zajęli się pracownicy Miejskiego Przed-
siębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Miesz-
kaniowej, którzy koszty tych prac wycenili na 
około 2000 zł.

Zabezpieczony został monitoring, na któ-
rym widać jak grupa młodych osób szarpie 
barierką i w nią kopie. Nagranie przekazano 
policji, która teraz poszukuje sprawców zda-
rzenia.

Urząd Miejski w Łomży ponownie ape-

luje o poszanowanie dobra wspólnego, by jak najlepiej 
służyło ono mieszkańcom. Przypomina, że bardzo czę-
sto wizerunek sprawców przestępstw i wykroczeń reje-
strowany jest przez kamery, co pozwala na zatrzymanie 
podejrzanych i pociągnięcie ich do odpowiedzialności 
karnej. Tylko w tym roku dzięki monitoringowi udało 
się ustalić sprawców kilkunastu czynów zabronionych, 
do których doszło na terenie miasta.

Kierowco uważaj! Sarna na drodze

Do wyboru 4 sale   
www.nafarnej.pl 

Tel. 512 113 853
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Dobra forma 
Ewy Jagielskiej 

Wysoką formę utrzymuje Ewa Jagielska, która zwyciężyła w czwartych 
zawodach z rzędu. - Nasza zawodniczka tym razem nie dała szans rywalkom 

na 5 km podczas Biegu New Balance, który został rozegrany przy okazji 
Maratonu Warszawskiego. Ewa uzyskała czas 17.27sek.  i wyprzedziła 

drugą zawodniczkę o 45 sekund - informuje Andrzej Korytkowski, prezes 
i szkoleniowiec klubu Prefbet-Sonarol. - Tym bardziej cieszy wygrana 

i uzyskany czas bo nasza biegaczka jest w mocnym treningu do półmaratonu, 
który zamierza pobiec już niebawem - dodaje.  

Po raz kolejny z dobrej strony pokazał się Mateusz Niemczyk, któ-
ry zajął drugie miejsce w biegu ulicznym na 15 km ( 48,26) w biegu 
o puchar wójta gminy Zblewo.

Podczas Mistrzostw Polski U16 w Karpaczu Bartosz Rogiński 
w biegu na 100 m uzyskał czas 11,77 sek. co pozwoliło na zajęcie 18. 
lokaty, natomiast w biegu na 300 m uzyskał rekord życiowy 37,19 co 
dało 12. miejsce w Polsce.

Tym razem Iwona Bernardelli nie zaliczy swego startu do uda-
nych, ponieważ podczas Maratonu w Berlinie  wskutek ubiegłoty-
godniowej choroby na 14. kilometrze straciła przytomność i trafi-
ła do szpitala. Na szczęście badania nie wykazały nic poważnego, 
a zalecenie w pełni wyleczenia przeziębienia oraz kilkudniowy od-
poczynek powinny postawić naszą olimpijkę na nogi - relacjonuje 
Andrzej Korytkowski.

Dofinansowanie na modernizację 
Hali Sportowej przy Szkole Podsta-
wowej nr 9 oraz budowę obiektów 
sportowych przy Zespole Szkół Me-
chanicznych i Ogólnokształcących nr 
5 w Łomży otrzymało miasto Łomża 
z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa 
Narodowego i Sportu w ramach pro-
gramu „Sportowa Polska – program 
rozwoju lokalnej infrastruktury 
sportowej – edycja 2021”. Pozyskane 
wsparcie opiewa na łączną kwotę pra-
wie 3 mln 350 tys. zł. Obie inwestycje 
będą realizowane w przyszłym roku.

 - Nasza największa hala 
sportowa w mieście wymaga już 
remontu i cieszę się, że dzięki 
środkom Ministerstwa Sportu 
uda się nam go przeprowadzić. 
Natomiast „Mechaniak” jest już 
jedną z ostatnich szkół w Łom-
ży, która nie posiada własnego 
boiska piłkarskiego i niebawem 
to się zmieni – informuje pre-
zydent Mariusz Chrzanowski, 
dziękując ministrowi Piotrowi 

Glińskiemu za przyznane dofi-
nansowanie.

Termomodernizacja budyn-
ku Hali Sportowej im. Olimpij-
czyków Polskich swoim zakre-
sem obejmuje m.in. docieplenie 
ścian zewnętrznych i stropoda-
chu części niskich oraz łącznika, 
wymianę pokrycia dachu nad 
halą sportową i stolarki okien-
nej na nowe okna PVC i remont 
schodów zewnętrznych. W za-
kres prac wchodzi także wyko-
nanie instalacji przeciwpożaro-
wej, remont kanalizacji wod-kan, 
deszczowej i ciepłej wody użyt-
kowej oraz wymiana oświetlenia 
na energooszczędne typu LED. 
Szacowana wartość inwestycji 
wynosi 5,9 mln zł.

Budowa obiektów sporto-
wych przy Zespole Szkół Mecha-
nicznych i Ogólnokształcących 
nr 5 w Łomży zakłada budowę 
boiska piłkarskiego o nawierzch-
ni z trawy syntetycznej wraz 

z wyposażeniem. W ramach zda-
nia powstanie także czterotoro-
wa bieżnia lekkoatletyczna o na-
wierzchni poliuretanowej prosta 
na 100 m i okólna dookoła boiska 
na 200 m. W ramach zadania ma 
powstać skocznia w dal oraz rzut-
nia do pchnięcia kulą. Szacowa-
na wartość inwestycji opiewa na 
kwotę 1,7 mln zł.

- Program "Sportowa Polska” 
ma na celu wsparcie lokalnej in-
frastruktury sportowej w trzech 
kategoriach: inwestycji szkol-
nych, obiektów służących klubom 
sportowym i obiektów ogólnodo-
stępnych, pozaszkolnych. Trzeba 
podkreślić, że poza inwestycjami 
o wymiarze lokalnym realizuje-
my także te o znaczeniu strate-
gicznym dla sportu. Nie jest za-
grożona budowa toru lodowego 
w Zakopanem - podjąłem decyzję 
o dofinansowaniu tej inwestycji 
z uwagi na wyniki przetargu. Kil-
ka miesięcy temu została również 
podjęta decyzja o dofinansowa-
niu budowy hali lekkoatletycznej 
we Wrocławiu. Przypominam, że 
przyszłoroczny budżet przezna-
czony na sport będzie zwiększony 
o 200 mln zł. Wprowadzamy czte-
ry nowe programy stypendialne, 
wspieramy sportowców i związki 
sportowe – powiedział minister 
kultury, dziedzictwa narodowego 
i sportu prof. Piotr Gliński pod-
czas konferencji prasowej poświę-
conej ogłoszeniu kolejnych wyni-
ków programu „Sportowa Polska”.

Kilkadziesiąt dzieci z roczników 
2011–2015 rozpoczyna piłkarską 
przygodę w Akademii Piłki Nożnej 
Łomża. Inicjatywa realizowana jest 
przez Miasto Łomża we współpracy 
z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekre-
acji oraz Młodzieżowym ŁKS-em. To 
kontynuacja ogólnopolskiego projek-
tu Akademia Młodych Orłów.

AMO funkcjonowało 
w całym kraju pod egidą Pol-
skiego Związku Piłki Nożnej od 
2014 roku i było dedykowane 
dzieciom z kategorii wiekowych 

od skrzata, przez żaka, po orlika. 
Tylko w Łomży z zajęć skorzysta-
ło około 900 dzieci. W związku 
z zakończeniem przez PZPN re-
alizacji tego projektu, w ubiegłym 
roku prezydent Mariusz Chrza-
nowski zdecydował o jego konty-
nuacji już w łomżyńskiej formu-
le, na co nasze miasto uzyskało 
zgodę od Podlaskiego Związku 
Piłki Nożnej. Inicjatywę wsparło 
PGE Polska Grupa Energetycz-
na, która zakupiła stroje i sprzęt 
o wartości 20 tys. zł.

W tym roku treningi odby-
wają się w poniedziałki, wtor-
ki, czwartki i piątki w godzi-
nach od 16:00 do 19:00 na 
Orliku przy ul. Bernatowicza. 
Są jeszcze wolne miejsca dla 
dzieci z najmłodszych roczni-
ków 2014 i 2015. Szczegóło-
wych informacji udziela tre-
ner-koordynator Sławomir 
Stanisławski pod numerem te-
lefonu 502 514 411 lub przed 
rozpoczęciem zajęć poszcze-
gólnych grup.

Futbolowa 
przyszłość 
Łomży

Sportowa Polska w Łomży 
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