
Religijny, patriotyczny, 
edukacyjny, ale także sportowy 
i "majówkowy" wymiar  miały 
obchody 100-lecia wzniesienia 
w Lesie Jednaczewskim pomnika 
kurpiowskiego bohatera 
Stacha Konwy. Uroczystość 
zorganizowały władze gminy 
Łomża, a samorząd województwa 
reprezentował wicemarszałek 
Marek Olbryś.  

- Mamy dobry czas, w któ-
rym do głosu dochodzi pamięć 
nie tylko o największych posta-
ciach polskiej historii, ale także 
o bohaterach naszych miejsco-
wości i regionów. Mam nadzie-
ję, że to nie chwilowa moda, bo 
naprawdę  jest to główna siła na-
szej tożsamości. Ogromna w  tym 
rola samorządów, aby tej pamię-
ci nadawać tak atrakcyjną formę 
jak dzisiaj robi to gmina Łomża 
w odniesieniu do postaci Stacha 
Konwy i Adama Chętnika - po-
wiedział wicemarszałek Marek 
Olbryś.   

Maturalny  
maraton trwa 

Absolwenci szkół średnich zdają właśnie jeden 
z najważniejszych egzaminów w życiu. 4 maja 
(w środę) ruszyły matury. Tradycyjnie rozpo-
częły się od egzaminu z języka polskiego. Dzień 
później była matematyka, a 6 maja języki obce. 

To trzy obowiązkowe egzaminy, do któ-
rych muszą przystąpić abiturienci, a zdany 
egzamin to uzyskanie minimum 30 pro-
cent z każdego z nich. Tegoroczni matu-
rzyści mają także obowiązek przystąpienia 
do jednego przedmiotu na poziomie roz-
szerzonym. W tym jednak przypadku próg 
zdawalności nie obowiązuje. Już samo przy-
stąpienie do egzaminu traktowane jest jako 

jego zaliczenie. Od wyniku matury zależy, 
czy młodzi ludzie dostaną się na wyma-
rzone studia. Trudno się zatem dziwić, że 
to dla nich stresująca sytuacja. Towarzyszą 
jej nerwy, obawa przed kiepskim wynikiem 
i tym, czy noce spędzone nad książkami na 
coś się przydadzą. Maturalny maraton po-
trwa aż do 23 maja. W całym województwie 
podlaskim do egzaminu dojrzałości mogło 
przystąpić ponad 10 500 abiturientów, zaś 
w Łomży blisko 1 500 maturzystów.  

,,Pan Tadeusz” i ,,Noce i dnie”  na języki polskim 
Maturalny maraton rozpoczął się 4 

maja o godzinie 9:00. W Łomży mogło 
przystąpić do niego 1227 absolwentów 
i absolwentek liceów ogólnokształcących 
oraz techników. Natomiast 424 osoby 
uprawnione były do ponownego chwyce-
nia za pióro. Mowa tu o tych abiturientach 
i abiturientkach, którym w ubiegłym roku 
nie udało się zdać egzaminu lub wynik nie 
był satysfakcjonujący. 

Egzamin z języka polskiego składał się 
z dwóch części; testowej oraz dłuższej wy-
powiedzi pisemnej, czyli wypracowania. Na 
jego rozwiązanie maturzyści mieli 170 minut. 
Abiturienci mieli do wybory trzy tematy: 

„Pan Tadeusz” – Adam Mickiewicz 
(Czym dla człowieka może być tradycja?)

„Noce i dnie” – Maria Dąbrowska 
(Kiedy relacja z drugim człowiekiem staje 
się źródłem szczęścia?)

Trzecim tematem natomiast była inter-
pretacja wiersza „Najkrótsza definicja ży-
cia” Józefa Barana. 

- Wybrałem drugi temat, czyli ,,Noce 
i dnie” Marii Dąbrowskiej. Muszę przy-
znać, że nie miałem większych problemów 
z zadaniami. Według mnie matura z języ-
ka polskiego była łatwa. Czuję, że dobrze 
mi poszło – mówi Wiktor Łoziński z I Li-
ceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza 
Kościuszki w Łomży.  

- Spodziewałam się ,,Pana Tadeusza” 
albo ,,Dziadów”. Ale jak zobaczyłam dru-
gi temat to postanowiłam napisać wypra-
cowanie o źródle szczęścia wynikającego 
z relacji z drugim człowiekiem. Myślę, że 
poszło mi dobrze – dzieli się wrażeniami 
po egzaminie z języka polskiego Weronika 
Englender z Zespołu Szkół Weterynaryj-
nych i Ogólnokształcących nr 7 w Łomży. 
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Stulecie pomnika Stacha Konwy  
w Lesie Jednaczewskim 

Maturzyści z II LO w Łomży po egzaminie z matematyki. Od lewej: Kacper Pieńkowski, Błażej Banach, 
Paweł Szeligowski i Jakub Akacin
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Pierwsza w Europie i druga na świe-
cie. Odważna i nowoczesna. Wprowa-
dzająca prawo powszechnej niepod-
ległości oraz trójpodział władzy na 
ustawodawczą, wykonawczą i sądow-
niczą. Konstytucja 3 Maja. 

Apel Pamięci z udziałem Kom-
panii Honorowej Wojska Polskie-
go i pocztów sztandarowych na 
pl. Papieża Jana Pawła II był głów-
nym elementem łomżyńskich ob-
chodów 231. rocznicy jej uchwale-
nia. Przed znajdującym się w tym 
miejscu pomnikiem Żołnierzy 33. 
Pułku Piechoty złożone zostały 
kwiaty jako hołd dla wszystkich 
naszych przodków, którzy w róż-

nych epokach przyczynili się do 
niepodległości państwa polskie-
go. Następnie w Katedrze Łom-
żyńskiej odprawiona została Msza 
św. w intencji Ojczyzny. W uro-
czystościach uczestniczyli m.in. 
parlamentarzyści, przedstawiciele 
władz samorządów województwa 
podlaskiego, miasta Łomża, po-
wiatu łomżyńskiego i okolicznych 
gmin, a także kombatanci, służby 
mundurowe, reprezentanci orga-
nizacji społecznych, szkół i uczelni 
oraz mieszkańcy. 

W okolicznościowym prze-
mówieniu prezydent Łomży Ma-
riusz Chrzanowski przypomniał, 
że Konstytucja 3 Maja miała być 
odpowiedzią na pogarszającą się 
sytuację wewnętrzną i międzyna-
rodową Rzeczypospolitej Obojga 
Narodów, a jej celem było wów-
czas ratowanie Rzeczypospolitej. 

- O znaczeniu tamtej Kon-
stytucji może świadczyć fakt, że 
świętowanie w dniu 3 maja było 
zakazane we wszystkich zabo-
rach. Dopiero po pierwszej woj-
nie światowej, kiedy Polska od-
zyskała niepodległość, święto 
Konstytucji 3 Maja zostało wzno-
wione, jednak podczas II wojny 
światowej w czasie okupacji nie-
mieckiej i radzieckiej ponownie 
je zniesiono – mówił prezydent 
Mariusz Chrzanowski przypomi-
nając, że dopiero od 1989 roku 
Święto Konstytucji 3 Maja znów 
jest świętem narodowym.

Z kolei starosta powiatu łom-
żyńskiego Lech Szabłowski pod-
kreślał, że Polska wciąż realizuje 
zapisy Konstytucji 3 Maja. 

- Realizacja tych zapisów 
przejawia się poprzez ogromne 
wsparcie dla Ukrainy ogarniętej 
stanem wojny. Pomagamy tam na 
miejscu, poprzez przekazywanie 
sprzętu, ale także tu przyjmując 
uchodźców. Na terenie powiatu 
łomżyńskiego przebywa ich kil-

kuset. Dbamy także o przyszłość 
Ukrainy, ponieważ wszystkie 
dzieci, które trafiły do Polski ob-
jęte są edukacją. One w przyszło-
ści będą bardzo potrzebne Ukra-
inie  - tłumaczył Lech Szabłowski, 
starosta powiatu łomżyńskiego.

Natomiast płk Paweł Gałązka, 
dowódca 18. Łomżyńskiego Puł-
ku Logistycznego przypomniał, 
że w okresie uchwalenia i obo-
wiązywania ustawy regulującej 
ustrój prawny Rzeczypospolitej 
Obojga Narodów powstała m.in. 
Szkoła Rycerska. 

- Jej absolwentami byli np. Ta-
deusz Kościuszko czy Kazimierz 
Pułaski, którzy stali się bohate-
rami nie tylko Rzeczypospolitej, 
która stała na krawędzi rozbio-
rów, ale przede wszystkim Sta-
nów Zjednoczonych. Traktowani 
są jako wielcy bohaterowie tego 
narodu, który również walczył 

o wolność. Niestety nam szło o tę 
wolność zmagać się długo, bo po-
nad 120 lat. Osiągnęliśmy to, co 
było możliwe dzięki dbaniu o tra-
dycje, patriotyzm czy flagę. To 
dawało tę siłę i moc sprawczą 
narodu Polskiego, który musiał 
walczyć o tożsamość i jej utrzy-
manie. Efektem było utworzenie 
w 1918 roku państwa pod przy-
wództwem marszałka Józefa Pił-
sudskiego – mówił płk Paweł 
Gałązka, dowódca 18. Łomżyń-
skiego Pułku Logistycznego.

Niestety, ustawa, która miała 
zapewnić Polsce ład prawny, obo-
wiązywała zaledwie rok i dwa mie-
siące. Została obalona na skutek 
wojny polsko – rosyjskiej w 1792 
r. I działań rodzimych zdrajców, 
którzy zawiązali Konfederację 
Targowicką. W efekcie doszło 
później do kolejnych rozbiorów 
i upadku państwa polskiego. Jed-

nak przez cały okres zaborów 
Konstytucja 3 maja stała się sym-
bolem dążenia narodu polskie-
go do odzyskania niepodległości, 
a następnie była pierwszym świę-
tem państwowym ustanowionym 
w niepodległej Polsce w 1919 r. 
Konstytucja 3 maja. choć nie zdo-
łała odwrócić rozbiorów, uratowa-
ła naród. Stała się niedoścignio-
nym wzorem i symbolem marzeń 
o niezawisłości państwa i wolno-
ści jego obywateli. Z zapałem po-
witał ją cały naród i po dziś dzień 
jest ona jedynym węzłem łączą-
cym dawną i współczesną Polskę. 

- Ten dorobek Konstytucji 
i zryw historyczny, demokratycz-
ny skutkuje do dzisiaj. 3 Maja to 
triumf naszej demokracji i siły 
naszego państwa – podkreśłam 
Lech Antoni Kołakowski, wice-
minister Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi, poseł na Sejm RP.
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Witaj maj, 3 maj! Łomża świętowała  
231. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja 

Relacja w Telewizji Narew  
i na www.narew.info



3patriotyzm

Dzień Flagi to święto obchodzone 
w Polsce od 18 lat. 2 maja biało-
czerwone flagi powiewają nie 
tylko na budynkach instytucji 
państwowych, kultury czy szkołach. 
Polacy wywieszają je także przed 
swoimi domami i na balkonach. 
Tego dnia barwy biało-czerwone 
widać wszędzie, bo to wyraz 
patriotyzmu i poczucia wspólnoty 
narodowej. W Łomży w Garnizonie 
Łomżyńskiego Pułku Logistycznego 
odbyły się uroczystości podniesienia 
Flagi Rzeczpospolitej Polskiej. 

- Nam i sobie życzę, żeby to, 
co było powiedziane przez na-
szego papieża, nie musiało się 
przekuwać w trud, krew i pot – 
powiedział płk Paweł Gałązka, 
dowódca garnizonu Łomża i 18. 
Łomżyńskiego Pułku Logistycz-
nego im. kpt Mariana Ragano-
wicza podczas uroczystego pod-
niesienia Flagi Rzeczpospolitej 
Polskiej.

Przypomniał słowa Jana Paw-
ła II, który mówił, że wolność nie 
jest dana nam raz na zawsze. 

- Dbajmy o to, kochani, dbaj-
my o naszą Rzeczpospolitą – ape-
lował płk Paweł Gałązka. 

Dzień Flagi został ustano-
wiony przez Sejm na mocy usta-
wy z 20 lutego 2004 r. To święto, 
które ma wyrażać szacunek do 
flagi i propagować wiedzę o pol-
skiej tożsamości oraz symbolach 
narodowych. Wybór daty święta 
miał dwie przyczyny. Jedna, hi-
storyczna, jest związana z tym, że 
właśnie 2 maja 1945 r. flaga pol-
ska została zawieszona w Berlinie 

na Reichstagu oraz na Kolum-
nie Zwycięstwa. Druga dotyczy 
tego, że władze PRL zlikwidowa-
ły święto 3 maja: po 1 maja flagi 
miały być natychmiast zdjęte, by 
nie doczekały do 3 maja.

- Biało-czerwona niepodle-
głość to bardzo ważna uroczy-
stość, tym bardziej, że to, co te-
raz dzieje się na Ukrainie nie jest 
nikomu obojętne – powiedział 
obecny na uroczystościach Piotr 
Modzelewski, radny sejmiku wo-
jewództwa podlaskiego. – Dzień 
flagi to czas, kiedy możemy pod-
kreślać naszą tożsamość, pamięć 
o historii, ale też przynależność  
do naszej biało-czerwonej pol-
skości - mówił Piotr Modzelew-
ski, radny Sejmiku.

Historia polskich barw na-
rodowych sięga rządów dyna-
stii Piastów. Wybór koloru flagi 
państwowej jest bowiem odwzo-
rowaniem kolorów chorągwi 
polskiej – białego orła na czer-
wonym tle. Polskie barwy naro-
dowe po raz pierwszy zostały na-
tomiast uregulowane w uchwale 
Sejmu Królestwa Polskiego z 7 
lutego 1831 roku.

Barwy narodowe mają tak-
że swoje symboliczne znaczenie. 
Kolor biały symbolizuje łagod-
ność, przyjaźń, dobrobyt, a ko-
lor czerwony – krew, czyli walkę 
o suwerenność, walkę o niepod-
ległość”. 

Jak mówi harcmistrz Wiesław 
Domański, Komendant Hufca 
Nadnarwiańskiego ZHP w Łom-
ży, flaga dla Polaków jest symbo-
lem, który towarzyszy nam od za-
rania dziejów. Czy były to bitwy, 
czy uroczystości patriotyczne 
czy wydarzenia zawsze tam gdzie 
była Polska pojawiała się też fla-
ga. 

-Ważne jest, by młode po-
kolenie dostawało taki przy-

kład z góry, tak, jak dzisiaj nie 
wstydzimy się polskości i po-
trafimy wywiesić flagę czym 
manifestujemy swoja polskość 
– powiedział harc. Wiesław 
Domański.

Podczas II wojny świato-
wej kolory biało-czerwone były 
również symbolem niezłomno-
ści narodu i woli zwycięstwa, 
budziły nadzieję na wolność. 
Podczas uroczystości w Garni-
zonie 18. Łomżyńskiego Puł-
ku Logistycznego wiceminister 
rolnictwa i rozwoju wsi, poseł 
na Sejm RP Lech Antoni Koła-
kowski powiedział: „Tam gdzie 
jest Flaga Biało-Czerwona, tam 
jest Polska”. I zaprosił mieszkań-
ców Łomży do swojego biura 

poselskiego, przy którym od kil-
kunastu lat rozdaje polskie flagi 
na drzewcu.

- Jako symbol zwycięstwa jest 
ona zawieszana po wygranych bi-
twach na budynkach. Te symbole 
odgrywały, odgrywają i będą od-
grywać bardzo ważną rolę – pod-
kreślił Lech Antoni Kołakowski 
podczas uroczystości w Garnizo-
nie Łomża.  

Zgodnie z ustawą dziś każ-
dy może legalnie wywieszać fla-
gę narodową nie tylko z okazji 
świąt państwowych, lecz także 
z okazji uroczystości i wydarzeń 
z życia prywatnego. Towarzyszy 
temu jeden warunek - flaga ma 
być otoczona należną czcią i sza-
cunkiem.

Dzień Flagi w Łomży
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Tomasz Szymański porusza 
w swojej książce bardzo ważne 
kwestie: "naród", "ojczyzna", "Eu-
ropa", "Polska", zwracając uwagę 
m.in. na te elementy polskiego 
dziedzictwa, które mają wymiar 
uniwersalny. Zachęca do pozna-
nia samego siebie ale nie jako jed-
nostki, ale także narodu, bo obo-
wiązkiem członków wspólnoty 
narodowej jest poznanie i zrozu-
mienie jej historii, wartości jakie 
ją konstytuują oraz specyfiki. Na 
spotkaniu obecny był Lech Sza-
błowski, starosta łomżyński i Ma-
ria Dziekońska, wicestarosta po-
wiatu łomżyńskiego.

- Bardzo się cieszymy, że nasz 
pracownik, pan Tomasz Szy-
mański stworzył taką publikację. 
Myślę, że w dzisiejszej sytuacji 
jej tytuł podkreśla w wyjątko-
wy sposób braterstwo Polaków 
względem narodu ukraińskiego, 
heroizm i wspólnotę wartości, 
którą bez zwątpienia posiadamy 
- powiedziała Maria Dziekońska, 
wicestarosta powiatu łomżyń-
skiego.

Jak przyznaje Tomasz Szy-
mański, w książce sformułował 
pewną tezę.   

- Moja książka to wędrówka 
do polskich dziejów w poszu-
kiwaniu wzorców, które można 
wykorzystać w refleksji o Pol-
sce w trudnej, pierwszej połowie 
XXI wieku – wyjaśniał Tomasz 
Szymański. - Kwestie polskiej 
tożsamości, naszej duchowej 
kondycji są ważne w tym okresie. 
Książka jest w zasadzie postawie-
niem mocnej tezy, stąd też tytuł 
sformułowany w ten, a nie inny 
sposób - dodał autor.

Historyk wielokrotnie zazna-
czał, że "polskość" to dorobek 
intelektualny, który jest pierw-
szorzędny, niezwykle ważny i po-
winien być analizowany na wie-
lu płaszczyznach. Takiej właśnie 
analizy dokonał w swojej książce. 
Postanowił wrócić do wzorców, 
zastanowić się nad polskimi wa-
dami, nad błędami historyczny-
mi i na tej podstawie konstruując 
wielowątkowa analizę zastanowić 
się nad wyzwaniami, które stoją 
przed Polakami. Według Toma-
sza Szymańskiego - polskość - to 
przede wszystkim zasoby intelek-
tualne, nasze doświadczenie hi-
storyczne. Jest to niezwykle waż-
ny i ogromnie cenny kapitał. 

Spotkanie w Dworze Luto-
sławskich w przeddzień uchwa-
lenia Konstytucji 3 Maja miało 
też swoje znaczenie symboliczne, 
bo według autora książki, jest to 
rocznica jedna z najważniejszych 
w naszej historii. Konstytucja 
3 Maja jest ogromnym projek-
tem modernizacyjnym, nieste-
ty nie wykorzystanym. W swojej 
książce Szymański podejmuje 
ten temat cytując między inny-
mi pogląd Edmunda Berga, któ-

ry bardzo Konstytucję Majową 
chwalił, ale też wspomina o tym, 
że przestrogą dla nas Polaków ży-
jących w XXI wieku jest to, że ta 
reforma przyszła niestety nieco 
za późno.

Majowe popołudnie na spo-
tkaniu autorskim w wyjątkowym 
miejscu postanowiło spędzić 
wielu mieszkańców Ziemi Łom-
żyńskiej. 

- Bóg, Honor i Ojczyzna tak 
zostałam wychowana i polskość 
mam ciągle z w swoim sercu – 
powiedziała obecna na spotka-
niu Maria Konopka, prezes łom-
żyńskiego oddziały Towarzystwa 
Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej. 
- Tym bardziej, że nieopodal na 
cmentarzu piątnickim pocho-
wany jest mój dziadek, bohater 
walczący o niepodległość Pol-
ski, żołnierz Armii Hallera, więc 
patriotyzm wyniosłam z domu 
I dzisiaj nie wyobrażam sobie, 
żeby nie święcić tego dnia i bar-
dzo się cieszę, że 2 maja w dniu 
polskiej flagi mogę tu być i wspól-
nie z innymi analizować dorobek 
intelektualny naszych przodków, 
a jak sądzę, ta książka prowadzi 
nas jeszcze głębiej w tą polskość, 
którą mamy w sercu - dodała pre-
zes Konopka.

Spotkanie poświęcone Pol-
sce i polskości zakończyło się 
ożywioną dyskusją. Piotr Błasz-
kowski do Drozdowa przyjechał 
z Gdańska. Zachęcał obecnych, 
by nie wstydzili się polskości, 
apelował byśmy byli asertywni 
wobec wschodu i zachodu.

Przy okazji kolejnej rocznicy 
uchwalenia Konstytucji 3 Maja 
warto pochylić się nad naszym 
narodowym charakterem. 

Co sprawia, że my Polacy 
jesteśmy szczęśliwi 
właśnie tu, pod polskim 
niebem? Jaki kolor i wzór 
ma nasze szczęście? 
Może istota polskości 
nie jest tak łatwa do 
zdefiniowania, dlatego 
polecamy lekturę książki 
Tomasza Szymańskiego. 

Książka składa się z trzyna-
stu szkiców, podzielonych na 
trzy zadania intelektualne, które 
jako naród powinniśmy wyko-
nać. Po pierwsze musimy wie-
dzieć, że jesteśmy wyjątkowi jako 
naród, o takiej a nie innej histo-
rii, po drugie mieć świadomość 
jak wiele jest dzieł, ludzi i myśli 
zapomnianych, które czekają na 
należne dowartościowanie i po 
trzecie gruntownie zanalizować 
i przemyśleć dylematy i wyzwa-
nia jakie wpływają na naszą du-
chową kondycję.

Polskość to zaleta
czyli spotkanie autorskie  

z Tomaszem Szymańskim w Drozdowie

"Polskość jako zaleta" -  to najnowsza książka Tomasza Szymańskiego socjologa, historyka oraz pracownika Muzeum 
Przyrody - Dworu Lutosławskich. Spotkanie autorskie, które poprowadził Mariusz Rytel w salonie dawnego dworu 

w Drozdowie było częścią łomżyńskich obchodów 231 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. 

Relacja w Telewizji Narew  
i na www.narew.info



Pamięć
Jego zdaniem, obie te posta-

cie są symbolami chwalebnych 
kart w dziejach  Kurpiów, pusz-
czańskiego ludu, który był za-
wsze wolny, lojalny wobec króla,  
cechujący się niezachwianym pa-
triotyzmem i służbą dla ojczyzny.  

- Dzisiaj wszyscy jesteśmy 
Kurpiami – mówił Marek Ol-
bryś.

Wicemarszałek zaapelował 
także do wszystkich środowisk 
o udział w tworzeniu nowego ob-
licza Skansenu Kurpiowskiego 
w Nowogrodzie, który za kilka 
tygodni stanie się jednostką sa-
morządu województwa.

- Chciałbym wokół skansenu 
gromadzić te zasoby kultury na-
rodowej, które wiążą się z Kur-

piowszczyzną - dodał wicemar-
szałek.

Uroczystości rozpoczęła msza 
święta na leśnej polanie, gdzie 
w czerwcu 1922 roku Adam 
Chętnik witał uczestników wiel-
kiej patriotycznej uroczystości 
odsłonięcia pomnika z ziemi, ka-
mienia i drewna. Sto lat później, 
w niedzielę 8 maja przed zgroma-
dzonymi wokół monumentu od-
nowionego niedawno  staraniem 
gminy Łomża, Nadleśnictwa 
Łomża i Towarzystwa Przyjaciół 
Ziemi Łomżyńskiej, stanął Jacek 
Chętnik, wnuk Adama.        

- To dla mnie wielkie wyda-
rzenie. Zgromadziło nas tu waż-
ne i piękne słowo:  pamięć. Pa-
mięć to znaczy szacunek dla 
zdarzeń i przeszłości  Chciał-
bym, by śmierć Konwy i  boha-
terstwo Kurpiów weszło na stałe 
do zestawu symboliki narodowej 
– powiedział Jacek Chętnik. Na 
uroczystość  przywiózł książkę  
Adama Chętnika "Pod Kopań-
skim Mostem". Napisane wier-
szem dzieło o Kurpiach i ważnej 
dla nich bitwie ze Szwedami koło 
Myszyńca w 1708 roku zwane 
jest "kurpiowskim Panem Tade-
uszem".    

Dwóch bohaterów
Rocznicowe obchody w Lesie 

Jednaczewskim rozpoczęła msza 

święta celebrowana przez księ-
dza Mariana Mieczkowskiego, 
proboszcza parafii katedralnej 
w Łomży. 

- Żyjemy w czasie niepew-
ności i obaw. Nie wiemy co bę-
dzie, ale wierzymy, że ten zasiew, 
który w naszej ziemi pozostawi-
li bohaterowie, ta ofiara naszych 
przodków, przynosi kolejnym 
pokoleniom plon wolności, nie-
podległości i lepszy byt – mó-
wił kapłan, a nawiązując do słów 
świętego Jana Pawła II dodał, że 

nie będzie sprawiedliwej Europy 
bez wolnej Ukrainy. 

Postacie dwóch bohaterów 
pojawiały się najczęściej pod-
czas uroczystości: Stach Konwa, 
kurpiowski strzelec, który nie 
zaparł się ojczyzny i został stra-
cony przez wrogów oraz Adam 
Chętnik, badacz i piewca Kur-
piowszczyzny, twórca skansenu 
w Nowogrodzie, inicjator budo-
wy pomnika Konwy.         

- Adam Chętnik dla spo-
łeczności kurpiowskiej dokonał 
wspaniałych rzeczy, ale niewie-

le się pamięta jak aktywnie brał 
udział w walce o polskość War-
mii i Mazur w okresie plebiscytu, 
a potem w czasie wojny i okupa-
cji – tłumaczył  historyk Krzysz-
tof Sychowicz.

W podobnym tonie przema-
wiał także wójt gminy Łomża 
Piotr Kłys.

- Adam Chętnik spełnił jedno 
ze swoich marzeń i doprowadził 
do upamiętnienia kurpiowskiego 
bohatera  na leśnej polanie w po-
bliżu uroczyska Rycerski Kierz 
we czerwcu 1922. Uroczystość 

tamta stała się wielką manife-
stacją patriotyzmu – stwierdził 
Piotr Kłys.

Za troskę o pamięć, za lek-
cję patriotyzmu i Kurpiowszczy-
zny dziękowali organizatorom 
uroczystości także wiceminister 
rolnictwa, poseł Lech Antoni 
Kołakowski, senator Marek Ko-
morowski, poseł Stefan Krajew-
ski. Pod pomnikiem złożone zo-
stały wiązanki kwiatów.    

Humor, bieganie i bitwa
Podniosłe słowa 

i emocje nie zdominowa-
ły całkowicie uroczysto-
ści. Zadbały o to przede 
wszystkim dzieci i mło-
dzież ze szkoły w Kupi-
skach. Piosenkami oraz 
scenkami kabaretowymi 
w gwarze kurpiowskiej 
wzruszyły, ale też do łez 
rozbawiły zebranych.  

Nie zabrakło akcentów 
sportowych. Elementem 

uroczystości była druga odsłona 
cyklu imprez biegowych organi-
zowanych w gminie Łomża, czyli 
bieg Stacha Konwy na 10 kilome-
trów. Wystartowało ponad 150 
pań i panów z m. in. Białegosto-
ku, Suwałk, Augustowa, Ostro-
łęki, Hajnówki. Prawie wszyscy 
w dobrej formie ukończyli, wy-
grali Paulina Duda z Kolna i An-
drzej Leończuk z Białegostoku, 
a medale za metą i puchary na 
scenie wręczał wicemarszałek 
Marek Olbryś w towarzystwie 
wójta Piotra Kłysa i zastępcy 
wójta Cezarego Zborowskiego.        

Na scenie występowały ze-
społy kurpiowskie, wokół wy-
rosły festynowe stoiska, sił do-
dawała strażacka grochówka. 
Twórcy rozdawali komiks „Opo-
wieść o Stachu Konwie co bił 
Szwedów, Sasów i Moskali”, któ-
remu graficzną formę nadała 
Teresa Adamowska, a tekstem 
opatrzył Cezary Zborowski.  
Zwieńczeniem uroczystości były 
pokazy wojskowe oraz efektowna 

scena potyczki Kurpiów ze Szwe-
dami przygotowana przez rekon-
struktorów z chorągwi Apis pod 
wodzą Jacentego Ordowskiego.   

*   *   *
Według tradycji kurpiowskiej 

Stacha Konwa  (zm. ok.1734-
1735). Według był ławnikiem 
i strzelcem, który odznaczył się 
odwagą podczas III wojny północ-
nej w bitwie ze Szwedami (22–23 
stycznia 1708 r.) pod Kopańskim 
Mostem w pobliżu Myszyńca. 
W wojnie o sukcesję polską z lat 
1733-1735 walczył po stronie kon-
federatów dzikowskich, broniących 
praw Stanisława Leszczyńskiego 
do tronu. Stach Konwa uznawany 
jest za przywódcę Kurpiów. Stał na 
czele oddziału strzelców kurpiow-
skich, który pod Jednaczewem sto-
czył bitwę z wojskami saskimi, lub 
sasko-rosyjskimi. Konwa w krwa-
wej bitwie został wzięty do niewoli, 
a gdy odmówił przejścia na stronę 
wrogów Ojczyzny został powie-
szony. Jego ciało Kurpie pochowa-
li w miejscu bitwy, na uroczysku 
Rycerski Kierz w Lesie Jednaczew-
skim, gdzie po odzyskaniu przez 
Polskę niepodległości, z inicjatywy 
Adama Chętnika w 1922 r. wznie-
siono pomnik bohatera.

Wiosną 2020 roku zapadła de-
cyzja o zniszczonego przez czas 
i wandali pomnika. Z inicjatywy 
wójta Gminy Łomża Piotra Kły-
sa, Nadleśniczego Łomży Dariu-
sza Godlewskiego w jego rekon-
strukcję, tym razem w dębowej 
kłodzie, ponownie zaangażowali 
się działacze Zarządu Głównego 
Towarzystwa Przyjaciół Ziemi 
Łomżyńskiej i Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej z Jednaczewa. Po kil-
ku miesiącach prac, w trakcie któ-
rych m.in. poddano konserwacji 
figurę Chrystusa Frasobliwego 
i tablicę epitafialną z poprzednie-
go pomnika, pomnik ponownie 
ustawiono na leśnej polanie. Na 
szczycie osłaniającego kilkuse-
tletni pień daszku, ustawiono hi-
storyczny krzyż, z pierwszego po-
mnika Stacha Konwy z 1922 roku.

5kurpiowski bohater

Stulecie pomnika Stacha Konwy  
w Lesie Jednaczewskim

Relacja w Telewizji Narew i na www.narew.info
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Królowa nauk 
Drugim dniem maturalnych 

zmagań była królowa nauk, czy-
li matematyka. W tym przypad-
ku abiturienci mieli również 170 
minut na rozwiązanie arkusza 
egzaminacyjnego. Podobnie jak 
w roku 2021, różnił się on od tych 
znanych sprzed lat. W związku 
z okresem pandemicznym i zdal-
nym nauczaniem część materiału 
uległa modyfikacji. Różniła się 
także forma egzaminu. Maturzy-
ści musieli zmierzyć się z trze-
ma typami zadań: zamkniętymi, 
krótkimi otwartymi oraz otwar-
tymi, które wymagały rozszerzo-
nej odpowiedzi. 

- Gdy otworzyłem pierw-
sze dwie strony pomyślałem bę-
dzie 90 procent jak nic. Gdy do-
szedłem do ostatniego zadania 
stwierdziłem, że jak będzie 50 
procent to będzie sukces – opo-
wiada po blisko trzech godzinach 
Kacper Pieńkowski z II Liceum 
im. Marii Konopnickiej w Łom-
ży. – Najwięcej trudności sprawi-
ło mi ostatnie zadanie z funkcją 
kwadratową. Spodziewałem się 
ciągów – dodaje. 

- Moim zdaniem test był try-
wialnie prosty i zawiodłem się. 
Myślałem, że będzie trudniejszy. 
A może po prostu jestem taki 
dobry – mówi pewny swego na-
tomiast kolega Kacpra, Błażej 
Banach. – Dla mnie w sumie też 
ostatnie zadanie było najtrud-
niejsze, ale nie dlatego, że nie 
wiedziałem jak je zrobić, tylko 
dlatego, że na koniec wychodzi-
ły bardzo dziwne ułamki, i wła-

ściwie nie dało się jednoznacznie 
stwierdzić czy to jest dobry wy-
nik, ale jak porównywałem z od-
powiedziami kolegów to chyba 
był – tłumaczy Kacper. 

- Nie ma tragedii, myślałam, 
że będzie gorzej. Nie zrobiłam 
dwóch zadań otwartych i trochę 
postrzelałam w zamkniętych, 
ale myślę, że powinno być w po-
rządku – liczy Kinga Karwowska 

również z II LO w Łomży. – Dla 
mnie matura z matematyki była 
największym stresem – nie kryje 
maturzystka. 

Czas na język obcy 
Po zmaganiach z językiem 

polskim i królową nauk przyszedł 
czas na język obcy nowożytny. 
Większość tegorocznych absol-
wentów liceów ogólnokształcą-
cych i techników zadeklarowało 
chęć zdawania języka angielskie-
go na poziomie podstawowym. 
Na rozwiązanie arkusza egzami-
nacyjnego maturzyści mieli 120 
minut. Musieli zmierzyć się z ro-
zumieniem ze słuchu, rozumie-
nia tekstów pisanych, znajomości 
środków językowych oraz napi-
sać dłuższą wypowiedź pisem-
ną. Ta dotyczyła wpisu na bloga 
na temat dojeżdżania do szkoły 
rowerem. Maturzyści musieli na-
pisać, dlaczego zdecydowali się 
dojeżdżać do szkoły rowerem,  
poinformować, jaka była reakcja 

kolegów, opisać problem, który 
pojawił się pewnego dnia w dro-
dze do szkoły, a także przedsta-
wić pomysł na akcję promującą 
dojeżdżanie do szkoły rowerem 
oraz poprosić czytelników bloga 
o opinię. 

- Egzamin z angielskiego był 
dla mnie całkiem prosty. Te-
mat wpisu na bloga był ciekawy 
i jestem dumna z siebie jak ład-

nie opisałam całą historię. Tyl-
ko słuchanie było trochę inne 
niż zwykle. Trzeba było na pew-
no bardzo się skupić – opowia-
da Magdalena Bronowicz z III 
Liceum Ogólnokształcącego im. 
im. Żołnierzy Obwodu Łomżyń-
skiego AK w Łomży. 

- Czuję, że poszło mi całkiem 
w porządku, chociaż zdarzały się 
zadania, których odpowiedzi nie 

byłem pewien. Temat wypowie-
dzi pisemnej mi pasował, posta-
rałem się i mam nadzieję, że bę-
dzie pełna pula punktów – mówi 
natomiast Jakub Sawicki z III LO 
w Łomży. 

Maturalnego maratonu ciąg dalszy… 
Pełny harmonogram tego-

rocznych matur podany przez 
Centralną Komisję Egzaminacyj-
ną:

9 maja (poniedziałek):
godz. 9 – język angielski 
(poziom rozszerzony 
i dwujęzyczny),
godz. 14 – filozofia (poziom 
rozszerzony).
10 maja (wtorek):
godz. 9 – język polski (poziom 
rozszerzony),
godz. 14.00 – język francuski 
(poziom rozszerzony 
i dwujęzyczny).
11 maja (środa):
godz. 9 – matematyka (poziom 
rozszerzony),
godz. 14 – język hiszpański 

(poziom rozszerzony 
i dwujęzyczny).
12 maja (czwartek):
godz. 9 – biologia (poziom 
rozszerzony),
godz. 14 – język rosyjski 
(poziom rozszerzony 
i dwujęzyczny).
13 maja (piątek):
godz. 9 – wiedza 
o społeczeństwie (poziom 
rozszerzony),
godz. 14 – język niemiecki 
(poziom rozszerzony 
i dwujęzyczny).
16 maja (poniedziałek):
godz. 9 – chemia (poziom 
rozszerzony),
Godz. 14 – język włoski 
(poziom rozszerzony 
i dwujęzyczny).
17 maja (wtorek):
godz. 9 – historia (poziom 
rozszerzony),
godz. 14 – język mniejszości 
narodowych (poziom 
podstawowy).

18 maja (środa):
godz. 9 – geografia (poziom 
rozszerzony),
godz. 14 – język mniejszości 
narodowych (poziom 
rozszerzony).
19 maja (czwartek):
godz. 9 – fizyka (poziom 
rozszerzony),
godz. 14 – historia sztuki 
(poziom rozszerzony).
20 maja (piątek):
godz. 9 – informatyka (poziom 
rozszerzony),
godz. 14 – język kaszubski, 
język łemkowski (poziom 
rozszerzony).
23 maja (poniedziałek):

Egzaminy w języku obcym 
dla absolwentów szkół lub od-
działów dwujęzycznych.

Matura ustna z języka pol-
skiego i z języka obcego nie jest 
obowiązkowa. Muszą ją zdawać 
uczniowie, którzy - ubiegając się 
o przyjęcie na uczelnię zagranicz-
ną - zobowiązani są do przedsta-
wienia wyników matury ustnej. 
Egzamin zostanie przeprowadza-
ny 18-20 maja.

Uczniowie, którzy nie mogli 
przystąpić do egzaminu dojrza-
łości w terminie głównym, mogą 
zrobić to później. Dodatkowe eg-
zaminy odbędą się od 1 do 15 
czerwca. Egzaminy ustne – 14 
i 15 czerwca.

Wyniki matur poznamy 5 lip-
ca. Uczniowie, którzy będą zda-
wali maturę w terminie popraw-
kowym, poznają je 9 września.

www.narew.infoegzamin dojrzałości

Maturalny maraton trwa 

Weronika Englender i Karolina Kosobucka z Łomżyńskiej „Wety” po egzaminie  
z języka polskiego

Julia Zadrożna i Jakub Sawicki z III LO po egzaminie z języka angielskiego

Wiktor Łoziński z I LO w Łomży zadowolony po egzaminie z języka polskiego

Kinga Karwowska  
z II LO w Łomży  
nie miała 
problemów  
z królową nauk

Magdalena Bronowicz z III LO usatysfakcjonowana po egzaminie z języka 
angielskiego



Około 400 motocykli wzięło udział 
w paradzie ulicami Łomży. Głośny ryk 
silników, koncerty, konkursy i - co naj-
ważniejsze - około 30 litrów zebranej 
krwi. Motoserce po dwóch pande-
micznych latach wróciło do Łomży. 

Już po raz szósty w Łomży od-
było się Motoserce. To ogólno-
polska akcja krwiodawstwa, orga-
nizowana przez kluby zrzeszone 
w Kongresie Polskich Klubów 
Motocyklowych. Jest ona trakto-
wana także jako otwarcie sezonu 
motocyklowego. W Polsce odby-
wa się po raz czternasty.

Tegoroczne Motoserce 
w Łomży zorganizowane zostało 
na parkingu przy Parku Wodnym 
na ul. Wyszyńskiego. 

- Naszą akcją chcemy zwrócić 
uwagę na brak tego cennego daru, 
jakim jest krew w polskich szpi-
talach oraz pragniemy propago-
wać idee krwiodawstwa. Przede 
wszystkim oddajemy ją dla dzieci, 
więc cieszymy się, że na naszą im-
prezę przychodzą całe rodziny – 
podkreśla Krzysztof Supron z klu-

bu motocyklowego Wild Dogs, 
głównego organizatora imprezy 
w naszym mieście.

Dlatego już od rana tym dro-
gocennym płynem można było 
podzielić się w dwóch krwiobu-
sach. W całej historii Motoser-
ca zebrano dotychczas ponad 35 
tys. litrów krwi.

- Krew oddaję od kilkuna-
stu lat. W tym roku po raz dru-
gi, natomiast w ogóle trzydzie-
sty czwarty. Dlaczego to robię? 
Bo mogę. Jestem zdrowy, więc 
się dziele – mówi Maciej Pa-
sek z Łomży, który na fotelu 
w krwiobusie zasiadł razem ze 
swoją żoną i zachęca do dzielenia 
się tym, co najcenniejsze. 

Motoserce to także parada 
motocykli ulicami miasta. We-
dług organizatorów wzięło w niej 
udział około 400 motocyklistów. 
W jej trakcie odbyło się także po-
święcenie jednośladów przed ko-
ściołem Krzyża Świętego.

- Przez te dwa pandemiczne 
lata bardzo tęskniliśmy i nie mo-

gliśmy się doczekać, kiedy zno-
wu będzie można się spotkać 
w tak dużym gronie motocykli-
stów. Motoserce to piękna inicja-
tywa szerząca idę krwiodawstwa, 
ale także możliwość podzielenia 
się swoją pasją, wymiany doświad-
czeń i umówienia się na wspólne 
podróże motocyklami – przyznaje 
Ireneusz Zalewski, który na Mo-
toserce przyjechał Yamahą z sil-
nikiem o pojemności 1800 cm3. 
- Jest to dość porządny motocykl. 
To akurat jest amerykańska wersja. 
Na liczniku ma niecałe 30 tysięcy 
mil. Co prawda nie jeżdże nim za 
wiele, bo czas mi nie pozwala, ale 
najdalej byliśmy tym motocyklem 
z żoną w Wilnie – dodaje Ireneusz 
Zalewski, dla którego motocykle 
to wyjątkowa pasja.

Na imprezie nie zabrakło 
koncertów, konkursów, dmu-
chańców oraz innych atrakcji dla 
najmłodszych. Na scenie poja-
wiła się Anna Zlagodukh z Kijo-
wa, zespół Leczsami oraz zespół 
Vierna. 

7Łomża

Kilkadziesiąt litrów zebranej krwi i parada 
ulicami miasta, czyli Motoserce ponownie w Łomży

Z parkingu przy Parku Wodnym wyruszyła parada motocykli

Zespół Leczsami rozgrzał publiczność solidną dawką muzyki  

Maciej Pasek z Łomży wraz z żoną regularnie oddają krew i ratują życie

Ireneusz Zalewski 
na swoim 
motocyklu
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W sobotę 14 maja 2022 roku odbędzie 
się w naszym mieście Noc Muzeów. Z tej 
okazji wiele instytucji, nie tylko miejskich, 
przygotowało szereg atrakcji dla zwiedzających. 
Zachęcamy do zapoznania się z programem i do 
uczestnictwa w tym wydarzeniu.

PROGRAM NOCY MUZEÓW  
W ŁOMŻY 2022

Muzeum Północno-Mazowieckie, ul. Dworna 22c, 
wstęp: 1 zł
16:00 – Strażnicy Herbów – pokaz tań-
ca z chorągwiami grupy chorągwiarskiej 
GOK w Śniadowie. 17:00 – koncert Chó-
ru Kameralnego „Amici” pod dyr. Anny 
Kurowskiej.
16:00-24:00 – wystawy czasowe: „Miesz-
czańska Łomża”, „Fotografia Dzikiej Przy-
rody” – wybór z lat 2002-2019. Wystawy 
stałe: „Łomża. Wędrówka przez wieki”, 
„Światło z wdziękiem”, „Kurpiowskie 
osóbki”, „Bursztyn w dorzeczu Narwi”.

Galeria Sztuki Współczesnej, ul. Długa 13 (18:00-
24:00) wstęp: 1 zł
18:00 – otwarcie wystawy „DŁUGA ULI-
CA SZTUKI. Przegląd plastyki łomżyń-
skiej”.

Muzeum Diecezjalne, ul. Giełczyńska 20 A (18:00-
22:00)
Zwiedzanie ekspozycji stałej. Urodzino-
we koncertowanie w wykonaniu młodych 
adeptów Państwowej Szkoły Muzycznej 
w Łomży.

Hala Kultury, Stary Rynek 6 (15:00-24:00) 
15:00 – koncert „Ceremonia dźwięku”. 
18:00 – koncert zespołu „Szeptucha”. 
15:00-24:00 - wystawa grafiki uczniów 
Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych 
im W. Kossaka w Łomży oraz wystawa ce-
ramiki Iwony Rafałowskiej.

Centrum Aktywności Turystycznej i Kulturalnej 
„Domek Pastora”, ul. Krzywe Koło 1
18:00-24:00 – wystawa „OD GUBERNI 
DO WOJEWÓDZTWA – Łomża w do-
kumentach archiwalnych”. 19:00 projek-
cja filmu „Łukasiewicz – nafciarz roman-
tyk” w ramach projektu „Telewizja Narew 
nocą...” (Wejściówki – 40 sztuk – do od-
bioru w Telewizji Narew, Łomża, Stary 
Rynek 13).

Galeria Pod Arkadami, Stary Rynek (19:00-24:00)
19:00 – otwarcie wystawy „Grafika i prze-

strzeń” – prace studentów Wydziału Ar-
chitektury Politechniki Białostockiej – 
Pracownia Kompozycji Przestrzennej dr 
Edyty Kasperkiewicz. 19:30 – koncert 
Piotra Karpieni.

Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Długa 13 
16:00-20:00 – kiermasz książek „SERCE 
DLA UKRAINY”
Cały dochód z kiermaszu zostanie prze-
znaczony na wsparcie uchodźców z Ukra-
iny.

Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów, 
ul. Długa 13
16:00-20:00   konsultacje genealogiczne. 
Zwiedzanie gabinetu Janiny i Piotra Bań-
kowskich. Wycieczka po fortach w Piątni-
cy (zapisy w ŁTN im. Wagów).

Teatr Lalki i Aktora, pl. Niepodległości 14
17:00 – warsztaty plastyczno-teatralne dla 
dzieci „Jak wykonać lalkę teatralną?”,
18:45 – rozstrzygnięcie konkursu poetyc-
kiego „Strofy znad Narwi” im. Henryka 
Gały,
19:00 – spektakl: Antoine de Saint-
-Exupéry „Mały Książę”, reż. Jarosław An-
toniuk.

Iwo Świątkowski - Galeria Kreatywna, ul. Polowa 
16, lok. 23, II p.
15:00-21:00 – wystawa Iwo Świątkow-
skiego „Nuda”.

Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. W. 
Kossaka, ul. M. Skłodowskiej-Curie 1
19:00-22:00 – „Noc w Plastyku – sprzą-
tanie w szafach” – kiermasz prac uczniow-
skich.

Katedra św. Michała Archanioła, ul. Dworna 25
19:00-23:00 – zwiedzanie katedry.

Klasztor Kapucynów, ul. Krzywe Koło 3
19:00-23:00 – zwiedzanie kościoła i kata-
kumb.

Telewizja Narew, Stary Rynek 13
Od 18:00 – TELEWIZJA NAREW 
NOCĄ… Pozdrowienia, apele i uwagi 
przed kamerą.

Filharmonia Kameralna im. Witolda 
Lutosławskiego w Łomży, Sala koncertowa FKWL, 
ul. Zawadzka 1
21:00 – Trio Kameralne im. Macieja Pade-
rewskiego: Maria Peradzyńska – flet, Ro-
bert Morawski – fortepian, Tomasz Stra-
hl – wiolonczela. W programie: J. S. Bach, 
J. Haydn, F. Kuhlau, I. J. Paderewski, E. 
Elgar, A. Piazzolla.

CEN w Łomży Biblioteka Pedagogiczna, ul. M. 
Skłodowskiej-Curie 1
19:00-23:00 – otwarcie wystawy malar-
stwa Katarzyny Kostrzeby. Kamishibai – 
japoński teatr książki, książki 3D, gry plan-
szowe.

Restauracja na Farnej, ul. Farna 9 (18:00-24:00)
Prezentacja multimedialna „Łomża w sta-
rej fotografii”.

Sąd Okręgowy w Łomży, ul. Dworna 16  
(18:00-22:00)
Zwiedzanie budynku Sądu, pokoju dla 
konwojowanych i sal rozpraw. Symulacja 
rozprawy sądowej z udziałem studentów 
kierunku Prawo Akademii Nauk Stosowa-
nych w Łomży: rozprawa karna – 19:00, 
rozprawa cywilna – 20:00. Warsztaty me-
diacyjne z udziałem studentów kierunku 
Prawo i Administracja Akademii Nauk 
Stosowanych w Łomży. Pokaz sprzętu 
policyjnego i wyposażenia funkcjonariu-
szy Komendy Miejskiej Policji w Łomży. 
Pokaz sprzętu służby więziennej i wypo-
sażenia funkcjonariuszy Zakładu Karne-
go w Czerwonym Borze i Oddziału Ze-
wnętrznego w Grądach Woniecko. 19:00 
– pokaz interwencji służby więziennej Za-
kładu Karnego w Czerwonym Borze Wy-
stawa strojów urzędowych sędziego oraz 
prawników z korporacji prawniczych.
Wystawa archiwalnych zbiorów biblio-
tecznych i materiałów historycznych. 

„Łomża w błękitnym oku” – wystawa fo-
tografii Tomasza Roszkowskiego. „Od 
marki do złotego – historia Polski spisa-
na w banknotach i monetach” – wystawa 
Adama Żukowskiego. „Łomża dawniej …” 
– materiały archiwalne Adama Sobolew-
skiego.

Muzeum Forteczne, Piątnica, ul. Stawiskowska 
57 a
16:00-19:00 – „Noc w fortach piątnic-
kich”.

Muzeum Przyrody – Dwór Lutosławskich 
w Drozdowie ul. Główna 38 - wstęp: 1 zł
17:00-22:00 – wystawy stałe i czasowe. 
17:00 – wykład Teresy Grużewskiej „Re-
welacyjne, rodzime, niedoceniane rośliny 
lecznicze – bluszczyk kurdybanek” z poka-
zem przygotowania soku i syropu. 18:00 
pokaz karmienia piranii. 19:00 – wykład 
Marcina Rydzewskiego „Niezwykli bada-
cze z dworów ziemi łomżyńskiej”.

kultura i sztuka

Noc Muzeów w Łomży 2022 
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Dzwon Zwycięzcy pod koniec marca zawisł 
w Szpitalu Wojewódzkim im. Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Łomży jako symbol wygranej 
walki z nowotworem. Trzykrotne uderzenie 
w niego oznajmia zakończenie pewnego eta-
pu leczenia i wyruszenia w kolejny rejs. 4 maja 
wyruszyła w taki rejs Małgorzata Kuczewska. 
Jej walka z nowotworem piersi trwała ponad 
rok. Wygrała ją. Opuszczając Oddział Onkolo-
giczny łomżyńskiego szpitala jako pierwsza od 
momentu zawieszenia dzwonu mogła uderzyć 
w niego i głośno powiedzieć: „Leczenie zakoń-
czone. Wyruszam w kolejny rejs. Kocham życie”. 

- Diagnoza przyszła w grudniu 2020 
roku. Złośliwy rak piersi. To właśnie był 
guz, który wykryłam podczas samobada-
nia i który mnie zaniepokoił. W pierwszej 
chwili duży szok i niedowierzanie – wspo-
mina Małgorzata Kuczewska.

Akceptacja nadeszła jednak bardzo 
szybko, a wraz z nią siła do leczenia, do sta-
wienia czoła chorobie. 

- Pomyślałam, że nie mogę się poddać. 
Muszę dzielnie iść przed siebie. Co będzie, 
to będzie, ale zrobię wszystko, żeby wy-
zdrowieć – mówi Małgorzata Kuczewska.

Pacjentka została poddana chemiotera-
pii, mastektomii, a następnie radioterapii. 
Musiała przyjąć także serię zastrzyków z her-
ceptyny. 4 maja przyjęła ostatni zastrzyk. 

- W trakcie leczenia bywało różnie. 
Chemię znosiłam raz lepiej, raz gorzej, ale 
nie poddałam się. Na tę chwilę wszystko 
jest w porządku. Mam nadzieję, że w przy-
szłości też tak będzie. Żyję, i to jest najważ-
niejsze – mówi nie kryjąc szczęścia pani 
Małgorzata.

Jak przyznaje, dużym wsparciem był 
personel medyczny z oddziału onkologii 
łomżyńskiego szpitala, który towarzyszył 
jej podczas uroczystości. 

- Lekarze i pielęgniarki otoczyli mnie 
naprawdę fachową opieką. Byli dla mnie 
właściwie jak rodzina – przyznaje ama-
zonka.

- Pani Małgosia podczas leczenia 
miała w sobie bardzo dużo optymi-
zmu, zarażała nim cały oddział. Gra-
tuluję jej i cieszę się, że mogła uderzyć 
w dzwon zwycięzcy, że leczenie zakoń-
czyło się tą piękną uroczystością. Wi-
działam, że inni pacjenci obserwowali 
ją. Mam nadzieję, że będzie to dla nich 
mobilizacją i da im nadzieję na przy-
szłość, że oni również będą mieli taką 
uroczystość – mówi lek. med. Małgo-

rzata Wagner-Oleszczuk, koordynator 
pionu onkologii szpitala wojewódz-
kiego w Łomży. 

Kierunkiem pierwszego rejsu nowego 
życia pani Małgosi będzie Augustów.

- Wybieram się do sanatorium, na re-
habilitację, do Augustowa na pięć dni. 
Chciałabym także wrócić do pracy. Mam 
nadzieję, że komisja mi na to pozwoli. 
W domu nasiedziałam się wystarczająco – 
uśmiecha się.

Zarówno pani Małgosia, jak i doktor 
Małgorzata Wagner Oleszczuk zgodnie 
podkreślają: im wcześniej wykryta cho-
roba, tym większe szanse na wyleczenie. 
Dlatego tak istotna jest profilaktyka, a na 
tę, niestety, bardzo silny wpływ miała pan-
demia. 

- Widzimy to w codziennej pracy po-
radni. Bardzo dużo pacjentów zgłasza się 
już w zaawansowanych stadiach choroby. 
Niestety, pandemia zrobiła swoje – przy-
znaje lek. med. Małgorzata Wagner-Olesz-
czuk.

Łomżyńska onkologia jest w przeded-
niu przenosin do tymczasowej lokalizacji. 
Jest to związane z remontem, który czeka 
oddział. Przez kilka miesięcy będzie mie-
ściła się na trzecim piętrze między chirur-
gią a urologią. Po remoncie wróci do swo-
jej lokalizacji. 

- Wreszcie będziemy mieć oddział 
z prawdziwego zdarzenia, z godnymi wa-
runkami dla pacjentów. Przede wszystkim 
sale będą dla mniejszej liczby osób. Każda 
z nich wyposażona będzie w węzeł sanitar-

ny. Planujemy stworzyć świetlicę, w której 
czas będzie mógł spędzać pacjent z rodzi-
ną, która przyjdzie go odwiedzić. Będzie 
wiele udogodnień zarówno dla pacjentów, 
jak i personelu – opowiada koordynator 
pionu onkologii szpitala wojewódzkiego 
w Łomży.

Środki na remont łomżyńskiej on-
kologii pochodzą z Rządowego Fundu-
szu Inwestycji Lokalnych. Ubiegał się 
o nie samorząd województwa podlaskie-
go. W ramach drugiej tury naboru na mo-
dernizację oddziału udało się pozyskać 4 
miliony złotych. 

Zakończenie leczenia, jak zakończenie wachty  
– historia Dzwonu Zwycięzcy

Zwyczaj oznajmiania wygranej z ra-
kiem za pomocą dźwięku dzwonu zapo-
czątkował Irve La Moyne, amerykański 
kontradmirał marynarki wojennej. Cho-
rował na nowotwór w latach 90. XX wie-
ku. Kiedyś powiedział swojemu lekarzo-
wi, że po ostatniej radioterapii uderzy 
w okrętowy dzwon. To tradycja maryna-
rzy – symboliczne ogłoszenie zakończe-
nia wachty.

Od tego momentu minęło 25 lat. 
Dzwon, w który uderzył La Moyne, do 
dziś wisi w centrum onkologicznym 
w Teksasie.

Łomżyński dzwon zwycięzcy jest 
trzecim w województwie podlaskim. 
Dwa pierwsze pojawiły się w Białostoc-
kim Centrum Onkologii (BCO) oraz 
Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu 
Klinicznym (UDSK). Osoby z choroba-
mi onkologicznymi za jego pomocą sy-
gnalizują swoje zwycięstwo oraz nadzie-
ję, że walka z chorobą może być wygrana. 
Inicjatorem akcji było stowarzyszenie 
Era Nowych Kobiet,

Małgorzata Kuczewska wygrała walkę  
z nowotworem. Oznajmił to Dzwon Zwycięzcy 

Relacja  
w Telewizji Narew  

i na www.narew.info
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Historia Żydów w Nowogrodzie 
sięga XV wieku, ale aż do wieku 
XVII było ich tu bardzo niewielu. 
Gmina żydowska ukonstytuowała 
się w wieku XVIII. To właśnie wtedy 
wzniesiono drewnianą synagogę. Na 
początku XIX wieku Żydzi stanowili 
15 procent mieszkańców miasta. 

Trudnili się handlem drob-
nostkowym produktami wiej-
skimi i kramarszczyzną. W 1865 
roku prawie co drugi mieszkaniec 
był pochodzenia żydowskiego, 
w 1908 roku zaś gmina żydowska 
liczyła aż 1542 osoby, które po-
siadały większość sklepów oraz 
prowadziły przeprawę promową 
na Narwi. Powstała wtedy druga 
synagoga, również drewniana. 

- Okresem największego roz-
woju społeczności żydowskiej 
Nowogrodu był wiek XIX, kiedy 
to w ogólnej liczbie mieszkańców 
Nowogrodu społeczność żydow-
ska stanowiła ponad 50 procent. 
Myślę, że razem z polakami two-
rzyli oni świetność tej miejsco-
wości i jej okolic – tłumaczy  
Piotr Puchta, dyrektor Fundacji 
Ochrony Dziedzictwa Żydow-
skiego w Warszawie.

W czasie I wojny światowej 
zniszczono około 70 procent za-
budowy Nowogrodu, a Rosjanie 
nakazali Żydom opuszczenie 
miasta. W roku 1921 pozostało 
w nim tylko 514 Żydów, którzy 
nadal zajmowali się handlem 
i  rzemiosłem na skalę lokalną. 
Kolejna fala zniszczeń wojen-
nych dotknęła Nowogród we 
wrześniu 1939 roku. Ludność 
żydowska w większości uciekła 
do Łomży. Do 1941 roku oba 
miasta były pod okupacją so-
wiecką, a następnie trafiły w ręce 
III Rzeszy. W styczniu 1943 
roku około 300 żydowskich ro-
dzin z Nowogrodu i Łomży zo-
stało wywiezionych do obozu 
zagłady Auschwitz. Jedynymi 
pozostałościami po społeczno-
ści żydowskiej w przedwojen-
nym Nowogrodzie jest cmen-
tarz wzniesiony około 1778 
roku oraz budynek przy rynku, 
którym do 1939 roku działała 
szkoła żydowska.  

Niewielka liczba pozosta-
łych nagrobków to efekt dewa-
stacji, którą rozpoczęli hitlerow-
scy okupanci w czasie II wojny 
światowej. Po wojnie nekropo-
lia uległa dalszej destrukcji, gdyż 
z jej terenu łatwo było pozyskać 

materiał budowlany. W rezulta-
cie zachowało się jedynie około 
dwudziestu nagrobków. I właśnie 
w miejscu, w którym znajduje się 
cmentarz żydowski stanęła tabli-
ca informacyjna upamiętniająca 
historię społeczności żydowskiej 
w Nowogrodzie. 

- Kirkut to właściwie jedyne 
miejsce, ślad po społeczności ży-
dowskiej żyjącej w Nowogrodzie. 
Tablica, która tu stanęła pozwoli 
dokładniej poznać losy miasta. 
Naszym obowiązkiem jest dba-
nie o historię i przypominanie, że 
Nowogród tworzyła także spo-
łeczność żydowska – przyznaje 
Grzegorz Palka, burmistrz No-
wogrodu.

Tablica powstała dzięki 
wsparciu, jakiego udzieliła Przy-
jaciołom Dziedzictwa Żydow-
skiego w Polsce aktorka i liderka 
biznesu, Gwyneth Paltrow, któ-
ra jest potomkinią działającego 
w XIX w. rabina nowogrodzkie-
go okręgu synagogalnego, Hersza 
Pelterowicza. Wkład do projek-
tu tablicy w postaci badań archi-
walnych wnieśli profesor Glenn 
Dynner z Sarah Lawrence Col-
lege w Bronxville w stanie Nowy 
Jork, USA oraz Gniewomir Za-
jączkowski z Fundacji Ochrony 
Dziedzictwa Żydowskiego.

- Nie jest to bez znaczenie, że 
Gwyneth Paltrow zainteresowała 
się swoimi korzeniami, które ma 
w Nowogrodzie. Trudno stwier-
dzić czy aktorka zechce odwie-
dzić nasze miasto, czy będzie 
miała ku temu okazję. Niemniej 
jednak jesteśmy gminą bardzo 

gościnną i serdecznie zapraszamy 
– mówi nieśmiało burmistrz No-
wogrodu. 

W uroczystości udział wziął 
Jeff Miller ze Stanów Zjednoczo-
nych, potomek Żydów, żyjących 
w Nowogrodzie, potomek spo-
łeczności żydowskiej w Ukrainie 
oraz potomek ofiar Holocaustu. 
Przez około 20 lat badał gene-
alogię swojej rodziny. W 2018 
roku badania te doprowadziły go 
do Nowogrodu. To właśnie wte-
dy po raz pierwszy przyjechał by 
zobaczyć nowogrodzki cmentarz 
żydowski. Zdecydował wówczas 
o podjęciu działań mających na 
celu poprawę jego stanu. Roz-
począł je od zbiórki pieniędzy na 
tablicę. Jak przyznaje to dopiero 

początek. Jeff Miller chce by te-
ren cmentarza został ogrodzony, 
a na skarpie, na której się wznosi 
zakwitły żonkile.  

- Przyjechałem tu w part-
nerstwie, by dołączyć do Pola-
ków, aby wspólnie zatroszczyć 
się o pamięć tych, którzy żyjąc 
kiedyś byli piękną częścią tego 
miasta. Uważam się za ambasa-
dora tej kultury, który chce zjed-
noczyć osoby nią zainteresowa-
ne, aby utrwalić pamięć o tych, 
którzy zostali brutalnie wygna-
ni, zrobić wszystko co w naszej 
mocy, aby uczcić ich wkład, jaki 
przez wieki wnosili do Polski – 
mówi Jeff Miller. - Kiedy przy-
jechałem do Polski w 2018 roku 
i zobaczyłem cmentarz w Nowo-

grodzie od razu postanowiłem, 
że muszę zrobić wszystko by go 
odrestaurować. W ten sposób 
zaangażowałem się w te działa-
nia. Chcę odnaleźć jak najwię-
cej Nowogrodzkich Żydów, by 
także oni poznali swoje korze-
nie, i byśmy wspólnie dalej pie-
lęgnowali tę pamięć. Dlatego 
Gwyneth Paltrow była zaanga-
żowana w tej projekt, i ofiaro-
wała swoje finansowe wsparcie. 
Na tej tablicy znajdują się waż-
ne dla niej informacje. Mam tu 
na myśli oczywiście rabina Pel-
terowicza, którego ona jest po-
tomkinią. Dowiedziała się o tym 
poprzez badania prowadzone 
przez Polską Fundację zajmują-
cą się ochroną dziedzictwa ży-
dowskiego. Otrzymała doku-
menty, fotografię, wszystko to, 
co umieszczone jest właśnie na 
tej tablicy. Jej wkład finansowy, 
I to, że jest częścią tego projektu 
to forma wdzięczności  – dodaje 
Jeff Miller.

Data uroczystego odsło-
nięcia tablicy informacyjnej 
na temat dawnej społeczności 
żydowskiej nie została wybra-
na przypadkowo. Odbyła się 
w przeddzień izraelskiego świę-
ta państwowego Jom ha-Szoa, 
ustanowionego dla upamięt-
nienia Żydów, którzy zginęli 
w Holokauście w wyniku dzia-
łań przeprowadzonych przez 
Nazistowskie Niemcy i ich kola-
borantów oraz dla upamiętnie-
nia żydowskiego ruchu oporu. 

Uroczyste odsłonięcie tablicy 
zakończyło się modlitwą w imie-
niu poległych Żydów, także no-
wogrodzkich, którą odmówił Ra-
bin Icchak Chaim Rapoport. 

Tablica upamiętniająca społeczność 
żydowską stanęła w Nowogrodzie
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Spółdzielczość powstała w Europie w połowie 
XIX wieku i pomimo wielu ewolucji jako forma 
ruchu społeczno – gospodarczego jest ważnym 
ogniwem w wielu światowych gospodarkach. 
Tradycje polskiej gospodarki społecznej, czyli 
polskiego ruchu spółdzielczego, są bez wątpie-
nia ważne i zarazem niezwykle interesujące. 
W tą tradycję wpisuje się Ogólnokrajowa Spół-
dzielnia Turystyczna „Gromada”.  

Gromada rozpoczęła swoją działalność 
10 lutego 1937 roku. Tego dnia z inicjaty-
wy Związku Młodzieży Wiejskiej "Wici", 
Związku Zawodowego Pracowników 
Spółdzielczych, Spółdzielczości Rolnej  
i Organizacji Rolniczych powołano Spół-
dzielnię Turystyczno-Wypoczynkową 
"Gromada". Gdy Kazimierz Wyszomirski 
(pierwszy prezes Gromady) podpisał akt 
założycielski ST-W „Gromada” wierzył, 
że to pierwsze, chłopskie biuro podróży 
rozwinie turystykę, wypoczynek i kultu-
rę w środowisku wiejskim. Pierwsze biu-
ro „Gromada” mieściło się po sąsiedz-
ku z obecną siedzibą OST „Gromada”, 
w gmachu Spółdzielni Rolniczych w War-
szawie przy ulicy Wareckiej 11 a.  

Założyciele Spółdzielni Turystyczno-
-Wypoczynkowej "Gromada". chcieli za-
pewnić możliwość korzystania z taniego 
wypoczynku i turystyki swoim członkom, 
głównie mieszkańcom wsi. Myśl zorganizo-
wania Spółdzielni turystycznej przywiózł 
Kazimierz Wyszomirski z Jugosławii i Cze-
chosłowacji, gdzie przebywał uczestnicząc 
w pracach Słowiańskiego Związku Mło-
dzieży Wiejskiej. Przy okazji warto przy-
pomnieć, że również od południowych 
sąsiadów przywiózł Wyszomirski ideę spół-
dzielni zdrowia, którą także z powodze-
niem rozpowszechnił na polskiej wsi. 

Na początku Spółdzielnia prowadzi-
ła działalność typowo turystyczną organi-
zując m.in. zwiedzanie w wielu miastach 
w Polsce zakładów wytwórczych Spół-
dzielni „Społem”. Do wybuchu II wojny 
światowej około 100 tysięcy osób z rodzin 
wiejskich i działaczy spółdzielczych sko-
rzystało z tej formy usług „Gromady”.

Spółdzielnia Gromada  
po II wojnie światowej

Działalność Spółdzielni „Gromada” 
po II wojnie światowej została z inicjaty-
wy Kazimierza Wyszomirskiego reakty-
wowana 4 grudnia 1957 roku, jako spół-
dzielnia osób fizycznych i prawnych. Cele 
spółdzielni jak rozbudzanie i zaspokajanie 
zapotrzebowania ludności wiejskiej na 
usługi turystyczne  i wypoczynkowe oraz 
podnoszenie kultury, zdrowotności i kwa-
lifikacji zawodowych zapisane zostały w jej 
statucie. Od pierwszego roku powojennej 
działalności zainicjowano systematycz-
ną rozbudowę sieci biur turystycznych, 
a później i hoteli.  

W 1958 roku, rok po reaktywowaniu, 
zrzeszając kilkadziesiąt organizacji człon-
kowskich,  „Gromada” obsłużyła 250 ty-
sięcy osób na wycieczkach krajowych, 
umożliwiła też wyjazdy za granicę 1700 
osobom.

W 1961 roku dysponowała oddziała-
mi we wszystkich miastach wojewódzkich 
i kilkunastoma placówkami powiatowymi. 
„Gromada”, jako pierwsze biuro podróży 
w Polsce wprowadziło również turystykę 
edukacyjną.

W maju 1967 roku podczas Walnego 
Zjazdu Przedstawicieli podjęto uchwałę 
o zmianę nazwy ze Spółdzielni Turystycz-
no-Wypoczynkowej na Ogólnokrajową 
Spółdzielnię Turystyczną.

Przez kolejne dziesięciolecia potencjał 
Ogólnokrajowej Spółdzielni Turystycznej 
„Gromada” ewoluował i zmieniał się wraz 
z polską gospodarką. Efektem tych zmian 
była rozbudowa usług hotelarskich.  

Działalność hotelarska Gromady
Pierwszym hotelem Gromady (od-

danym do użytku w dniu 9.09.1961r.) 
był obiekt w Warszawie przy Placu Po-
wstańców Warszawy 2 o rozpozna-
walnej do dziś, nazwie „Dom Chło-
pa”. Spółdzielnia świetnie radziła sobie 
w warunkach częściowo zamkniętej 
gospodarki bloku państw socjalistycz-
nych, przyjmując i obsługując gości ho-
telowych według wysokich, zachodnich 
standardów. 

Następne hotele Gromady powsta-
ły w latach 70. oraz 80. Były to kolejno 
hotele w: Zakopanem (1974 r.), Łomży 
(1975) ,Toruniu (1977) czy Pile (1987) 
oraz przeznaczony na leczenie sanatoryjne 
rolników obiekt w Busku - Zdroju (1981). 
Lata siedemdziesiąte i osiemdziesiąte to 
również czas budowy i włączenia do po-
wstającej sieci Gromada dużych ośrodków 
wypoczynkowych w Międzyzdrojach oraz 
Krynicy-Zdroju. 

Tworząc własną sieć hotelową w ko-
lejnych latach Spółdzielnia zakupiła i uru-
chomiła pod własną marką hotele w Po-
znaniu (1997), Koszalinie (2001) oraz 
Radomiu (2001). W 2002 roku ukoń-
czono budowę drugiego skrzydła Hotelu 
„Dom Chłopa” w Warszawie. 

47 urodziny łomżyńskiego pejzażu. Jak z bajki 
Dzień, od którego historia najgościn-

niejszego miejsca w Łomży się zaczyna, 
to dokładnie 19 kwietnia 1975 roku. Jak 
informowała ówczesna prasa, była to so-
bota, gdy liczne ważne osoby dokonały 
otwarcia Hotelu "Polonez" przy ul. Rzą-
dowej w Łomży. Był w tym gronie m. in. 
wicewojewoda białostocki Zenon Świ-
taj, przedstawiciele innych władz oraz re-
prezentanci turystycznej firmy  z Węgier. 

Od poniedziałku 21 kwietnia hotel zaczął 
przyjmowanie gości, a trzech pierwszych 
otrzymało upominki. Jakie? Nie wiadomo.  

Nazwy Gromada i Polonez pojawiły 
się zresztą w Łomży już rok wcześniej, gdy 
od 1 stycznia 1974 ówczesna Ogólnopol-
ska Spółdzielnia Turystyczna przejęła Ho-
tel Miejski przy ul. Wiejskiej, aby powięk-
szyć bazę noclegową w Łomży i wyszkolić 
personel przyszłej "perły w koronie" sieci 
Gromady. 

Nie ma zapisków kto zdecydował o lo-
kalizacji obiektu, ale niewątpliwie ta oso-
ba zasługuje na wszelkie honory ze strony 
Ogólnokrajowej Spółdzielni Turystycznej 
"Gromada" (tak zmodyfikowany został od 
1976 roku skrót OST) . Pomysł postawie-
nia hotelu w miejscu zapewniającym naj-
piękniejszy widok na Dolinę Narwi był   
bowiem genialny. W dodatku zapewniają-
cy korzyści wszystkim stronom: gościom 
hotelu - wspaniałe wrażenia estetyczne, 
przedsiębiorstwu - atrakcyjny symbol, 
miastu – zapadającą w pamięć "wizytów-
kę" wśród podróżujących od strony Mazur, 
Białegostoku, Suwalszczyzny czy Litwy. 

Zapierający dech w piersiach "pejzaż 
z bajki", inny o każdej porze roku, jest nie-
zmiennie prezentem Hotelu dla swoich 
gości. 

Czasy i ludzie
Zasadnicze pytanie to: "Polonez" czy 

"Gromada"?
- Szanujemy i kochamy tradycję tego 

miejsca. Hotel należy do Spółdzielni OST 
"Gromada" i to jest jego oficjalna nazwa. 
Ale wiemy, jak wielkim sentymentem 
i wspomnieniami otoczona jest także na-
zwa "Polonez". Tę nazwę pozostawiliśmy 
dla naszej restauracji w której na co dzień 
nasi goście mogą się posilić, umówić czy 
odbyć spotkanie - tłumaczy Konrad Kosa-
kowski.

Bo hotel z całym swoim wizerun-
kiem i narracją jest mocno osadzony 
w tradycji.   Niektóre z takich milowych 
kamieni w jego historii to: utworzenie 
województwa   łomżyńskiego i woje-
wódzkiego oddziału "Gromady", wizy-
ta Czesława Miłosza, 10. rocznica dzia-
łalności z udziałem profesora Henryka 
Jabłońskiego, przewodniczącego Rady 
Państwa (była to do końca PRL zbiorowa 
"głowa państwa"); pobyt holenderskiego 
księcia Bernharda w 1992 roku i w tym 
samym nagroda Złotego Klucza, a potem 
potwierdzenia przynależności do hotelo-
wej czołówki w kraju. 

Atmosferę miejsca tworzą w szcze-
gólności ludzie, którzy je odwiedzają. 
Pamiątkowa księga, którą prezentuje Jo-
anna Mierzejewska, zawiera wpisy wielu 
bohaterów polityki czy kultury. Mieczy-
sław Fogg, Wiesław Ochman, Andrzej 
Rosiewicz. Mała galeria premierów i in-
nych członków rządów III RP: Hanna 
Suchocka, Leszek Miller, Włodzimierz 
Cimoszewicz. Kolejni artyści - Thomas 
Anders ze słynnej grupy Modern Tal-
king, zespół Boys, Edyta Górniak, Ry-
szard Rynkowski, Jerzy Ofierski, żoł-
nierz NSZ, a po wojnie przez ponad 
pół wieku radiowy "sołtys Kierdziołek" 
z Chlapkowic.  

Specjalne miejsce dla głów państwa. 
Miłe słowa umieścił w 2001 roku prezy-
dent Aleksander Kwaśniewski. A nieco 
wcześniej notka: "Wielkie podziękowania 
za wspaniałe przyjęcie w mieście pełnym 
specjalnych dla mnie pamiątek" z podpi-
sem "Chaim Herzog, prezydent Państwa 
Izrael". 

"Cudowna gościnność, było świetnie, 
dziękujemy" - piszą gwiazdy i ludzie nie 
tylko z pierwszych stron gazet, którzy za-
witali do niezapomnianego miejsca nad  
Doliną Narwi.

Połączenie tradycji gościnności oraz 
regionalnych smaków, to wielkie atuty 
Hotelu Gromada w Łomży. 

Zarówno OST ,,Gromada”, jak 
i Hotelowi Gromada w Łomży życzymy 
wszelkiej pomyślności. Z niecierpliwo-
ścią czekamy na wielki jubileusz, a trze-
ba przyznać, że rok 2025 zapowiada się 
naprawdę wyjątkowo. Łomżyńska fara 
świętować będzie 500-lecie,  zaś jako 
katedra 100-lecie.  

OST „Gromada” – 85 lat tradycji  
i 47. urodziny dawnego Poloneza 
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Martyna 
Krawczyńska 

blisko rekordu 
Polski 

Martyna Krawczyńska, utalentowana za-
wodniczka Klubu Sportowego Prefbet-So-
narol, zadebiutowała na nowym dla siebie 
dystansie. Wychowanka trenera Andrzeja 
Korytkowskiego spróbowała swoich sił na 
1500 metrów z przeszkodami. Debiut wy-
padł znakomicie, bo Martyna uzyskała 
fantastyczny wynik 4:46,78 sek. co jest 3. 
wynikiem w historii polskiej lekkiej atle-
tyki w kategorii juniorek (U20) - informuje 
szkoleniowiec. Do rekordu Urszuli Nęckiej 
(Płomień Sosnowiec) z 2002 roku zabrakło 
niecałe 3 sekundy (2,76sek.).  

- Nasza zawodniczka zgodnie z za-
łożeniami miała przebiec nowy dystans 
jako rozpoznanie, można rzec z rezer-
wą, co też uczyniła, bo zachowała na ko-
niec siły, a ostatnie okrążenie było naj-
szybsze. Wiedziałem, iż jest w wysokiej 
dyspozycji, ale nie spodziewałem się, 
że rekord Polski jest tak blisko. Nie ma 
jednak co się  martwić, bo przed Mar-
tyną jeszcze ten i następny rok w kate-
gorii U20, więc jeśli tylko zdrowie do-
pisze jeszcze będą szanse do poprawy 
wyniku – przyznaje trener i szkolenio-
wiec KS Prefbet-Sonarol Andrzej Ko-
rytkowski. 

Martyna pochodzi z Nura,  jest  
6-krotną medalistką Mistrzostw Polski 
i uczennicą Liceum Mistrzostwa Spor-
towego w Łomży.

W tych samych zawodach, czyli 2 
Memoriale Romualda Wojnowskiego,  

z dobrej stromy pokaza-
li się też i inni zawodni-
cy KS Prefbet-Sonarol. 
Minima na Mistrzostwa 
Polski U18 uzyskali: 
druga w biegu na 1500 
metrów z przeszkoda-
mi Wiktoria Grabow-
ska (5:12,39) oraz zwy-
cięzca rzutu oszczepem 
700g Dawid Wołyniec 
(51,28m). Beata Trzon-
kowska wygrała rzut 
dyskiem z minimum na 
Mistrzostwa Polski Se-
niorów (46,98m). Bieg 
memoriałowy na 3000 
metrów zakończył się 
zwycięstwem juniora 
młodszego Siehieja Li-

sniczenko, który prowadził prawie cały 
bieg a pomimo to potrafił jeszcze sku-
tecznie zafiniszować z nowym rekor-
dem życiowym 9:11,61 min. W biegu 
na 300 metrów drugi był Bartosz Ro-
giński (37,69sek), a trzeci Olaf Piąt-
kowski (38,65sek. rekord życiowy). 
Rekordami życiowymi zakończyły też 
swoje starty Weronika Lipska na 400 
m (66,17sek.) oraz Sylwia Walczak na 
3000 metrów (11:30,33min.).

Natomiast w Sztumie na XXX Ju-
bileuszowym Sztumskim Biegu Soli-
darności, który był rozgrywany wokół 
jeziora (dystans 10 km) do wskazania 
zwycięzcy potrzebna była analiza sę-
dziowska, która niestety była nieko-
rzystna dla zawodnika KS Prefbet-So-
narol Damiana Świerdzewskiego 
wskazując go na drugim miejscu.

Najlepsze wyniki w historii Polski 
w kategorii juniorek na 1500 m z prze-
szkodami:

4:44,02 Urszula Nęcka (Płomień 
Sosnowiec) 2002

4:44,80 Beata Topka (Talex Borzy-
tuchom) 2018

4:46,78 Martyna Krawczyńska 
(Prefbet - Sonarol) 2022

4:50,61 Natalia Jarawka ( Płomień 
Sosnowiec)2005

4:50,79 Katarzyna Kowalska (Vec-
tra Włocławek) 2004

4:52,84 Iwona Lewandowska-
-Bernardelli(Vectra Włocławek) 
2004(obecnie rep. Prefbet-Sonarol)

4:53.09 Sandra Michalak (Płomień 
Sosnowiec  )2006 – (obecnie rep. Pre-
fbet-Sonarol)

4:53,21 Anna Pruszkowska (LUKS 
Prefbet Śniadowo) 2006

lekkoatletyka

Biegi Juranda 
W ostatni weekend kwietnia 
w Szczytnie rozegrano Maraton 
Juranda. Podczas tych zawodów, 
startując w biegach towarzyszących, 
swój udział mocno zaznaczyli również 
biegacze Klubu Sportowego Prefbet-
-Sonarol. 

Damian Świerdzewski i Syl-
wia Walczak, niedawni drużyno-
wi wicemistrzowie Polski na 10 
000 metrów, tym razem wystar-
towali w biegu ulicznym. 

- Damian zwyciężył w Bie-
gu Jurandówny na dystansie 10 
km, a jego wynik to 32:07. Nato-
miast Sylwia Walczak wywalczy-
ła drugą lokatę w I Półmaratonie 
Rycerskim ustanawiając nowy 
rekord życiowy 1:32,46 - relacjo-
nuje Andrzej Korytkowski, pre-
zes i szkoleniowiec klubu. - Na-
sza zawodniczka poprawiła swoją 
życiówkę o prawie 4 minuty. Jak 
podkreślają zawodnicy impreza 
była dobrze zorganizowana a po-
goda dopisała – dodaje. 

Młodzi lekkoatleci  
z medalami 

Podczas Mistrzostw Województwa Podlaskiego LDK (Lek-
koatletyka Dla Każdego) 22-osobowa grupa podopiecz-
nych Justyny Korytkowskiej i Andrzeja Łukianiuka z klubu 
LŁKS LŁKS "PREFBET ŚNIADOWO" Łomża wywalczyła sie-
dem medali. Łomżyńscy lekkoatleci szczególnie polubili 
złoto – aż 5 medali tego koloru, pozostałe 2 krążki to miej-
sca srebrne. 

Na wyróżnienie zasługuje Maciej Bylica, który 
w kategorii U14 zwyciężył z dużą przewagą na 300 
metrów (45,53sek.) oraz wywalczył drugą loka-
tę skacząc w dal 4.52 m. W tym samym biegu jego 
kolega Adrian Szczubełek dobiegł do mety na dru-
gim miejscu (47,79). Również w kategorii U14, ale 
dziewcząt, bezkonkurencyjna była Zuzanna Kali-
nowska (45,74). Zwycięstwo na 600 metrów U14 
to dzieło Dominika Szczęsnego, który pokonał ry-
wali prowadząc cały bieg od startu do mety. Bartło-
miej Pleban zadebiutował na 1000 metrów z prze-
szkodami i w samotnym biegu zameldował się na 
mecie z czasem 3:38,57. Kolejny złoty medal wy-
walczyła Monika Wygnał (KS Prefbet-Sonarol) 
zdecydowanie zwyciężając w biegu na 300 metrów 
przez płotki (54.14 sek.). Powyższa impreza jest 
jednocześnie główną eliminacją do ogólnopolskich 
zawodów LDK, które odbędą się w późniejszym 
terminie.

Inne wyniki zawodników KS Prefbet-Sonarol:
U12 - 60 metrów
- Amelia Wiszowata 10.68 
- Buczyński Jakub 10.15 

U14 - 100 metrów
- Oliwier Modzelewski 14.62
- Wiktor Cekała 14.98
- Igor Prosiński 15.24
- Aleksander Cieślik 15.76
- Hubert Jadczak 17.31
- Magdalena Duchnowska 15.99
- Kaja Kurpiewska 16.35
U14 – 300 m
- Samuel Sokół 55.43
U16 - 100 metrów
Martyna Karcz 13.59
Zuzanna Babiel 16.85
U16 – 600 m 
Maciej Kulesza 2:00,13

Majówka z sukcesami 
Już po raz 32. w Białymstoku odbył się Mityng Solidar-
ności z okazji Konstytucji 3 Maja, który jest jednocześnie 
otwarciem sezonu letniego w lekkiej atletyce. Dobrze  
zaprezentowali się lekkoatleci Klubu Sportowego PRE-
FBET-SONAROL - podkreśla Andrzej Korytkowski, prezes 
i szkoleniowiec klubu. 

Piotr Dąbrowski zwyciężył zarówno na 100 
metrów (11,10 s.) jak i na 150m (16,53s.). W obu 
przypadkach to rekordy życiowe. W biegu na 3000 
metrów Martyna Krawczyńska uzyskała bardzo 
dobry wynik 10:07,40. 

- Jestem zadowolony ze startu wszystkich mo-
ich podopiecznych, ale szczególnie duże wraże-
nie wywarł na mnie bieg Martyny, której jeszcze 
w lutym koronnym dystansem było… 800 me-
trów. Wynik, jaki uzyskała w Białymstoku jest 
tym wartościowszy, że został uzyskany w samot-
nym biegu, przy silnym wietrze oraz niskiej tem-
peraturze i do tego w debiucie!  U Piotra widać 
już zbliżającą się formę i trzeba tylko czekać na 
dobrą pogodę to wynik na jego koronnym dy-
stansie 400 metrów może być interesujący - 
mówi Andrzej Korytkowski.

Pozostałe wyniki z Białegostoku:
400 m Bartosz Rogiński - 53,19
400 m  Olaf Piątkowski - 55,14 
400 m  Weronika Lipska - 67,16
1000 m Sierhiej Lisniczenko - 2:40,77
Dysk 1kg.Beata Trzonkowska - 45,18m.
Zawodnicy PREFBET-SONAROL w "majów-

kę "pokazali się też z dobrej strony w biegach ulicz-
nych:

Monika Nawrat zwyciężyła w Biegu Flagi, któ-
ry był rozegrany w Łochowie –  dystans 6 km;

Iwona Wicha była pierwsza, a Monika Bytner-
-Kwiatkowska trzecia na 5 km w Biegu Konstytucji 
w Radomiu; 

Iwona Bernardelli zwyciężyła w Biegu Konsty-
tucji na dystansie 5km w Warszawie.
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RÓŻNE/SPRZEDAM

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

PROFESJONALNE USŁUGI OGROD-
NICZE. ŁOMŻAI OKOLICE. 
TEL. 536 514 207.

Altany ogrodowe zadaszone z gru-
bych bali o naturalnych kształtach 
wyposażona w kpl.mebli stół pod-
łoge drewniana pomieści 8/12 osób. 
Atrakcyjny oryginalny i naturalny 
wygląd. Proszę o sms-a o treści alta-
na wyśle foto mms-em jeszcze stara 
cena 13 tys. Tel. 737 164 200

NIERUCHOMOŚCI

Sprzedam dom w Białymstoku - stan 
surowy zamknięty. 
Tel. 698 514 086 lub 604 215 441.

Wynajmę mieszkanie 60 m2, (3 po-
koje, kuchnia, łazienka, balkon zabu-
dowany) na IV piętrze w Łomży przy  
ulicy Kazańskiej 5. Opłata za wyna-
jem 1200 zł plus miesięczna opłaty 
za CO, wodę, fundusz remontowy 
(ok. 450 zł). Tel. 504 372 095.

USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE

Układanie kostki brukowej z mate-
riału własnego i powierzonego. Pro-

jekt GRATIS. Doświadczenie, szybko 
i solidnie. Tel. 602 520 783. 

Usługi dekarskie- 
Perfekt dach: po-
krycia dachowe, 
wymiana konstrukcji dachowych, 
kominy z klinkieru, podbitki, montaż 
okien dachowych i włazów, materia-
ły. Łomża, Boguszyce 17, Łukasz Just. 
Tel. 508 637 509.
 
IWBUD Iwona Wiśniewska wypo-
życzalnia sprzętu budowlanego 
i ogrodniczego: -młoty wyburze-
niowe i inne -zagęszczarki –rusz-
towania, piły spalinowe - kosiarki, 
wykaszarki do trawy, areator - sprzęt 
rolniczy Łomża, ul. Nowogrodzka 
44B. Tel. 600 011 914. 

Układanie kostki brukowej: pod-
jazdy, tarasy, chodniki i schody. 
SOLIDNIE. Tel. 509 981  956. Usługi 
wykończeniowe solidnie i szybko - 
szpachlowanie i malowanie. 
Tel. 503 969 530 

Usługa koparką oraz wywrotką, 
niwelacja, wykopy, karczowanie 
drzew, wyrywanie karp, robienie 
trawników od podstaw. 
Tel. 513 410 518.

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.

DOM

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

USŁUGI FINANSOWE

E-dyt biuro rachunkowe, Edy-

ta Sokołowska 
- twoja pew-
ność w rozlicze-
niach z Urzędem 
Skarbowym i ZUS. Zapraszamy: 
NOWY ADRES Łomża, ul. Nowo-
grodzka 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 Brze-
ziak ul. Wojska Polskiego 26A, Łom-
ża. Tel. 862 115 343, 696 884 735. 
Usługi w zakresie naprawy: TV, DVD 
VCR, KAMERY, LAPTOPY, MONITORY 
KOMPUTEROWE I INNE oraz montaż 
anten TV i SAT. www.brzesiakrtv.pl 

Multi Serwis. Ser-
wis komputero-
wy i RTV, sprze-
daż sprzętu komputerowego. Tel.86 
216 93 79, kom. 606 468 121, Łomża, 
ul. Wesoła 18B 

SALE WESELNE, USŁUGI WIDEOFILMOWANIE, 
ZESPOŁY MUZYCZNE 

Fotografia ślubna, portretowa i oko-
licznościowa. rafallesicki.com 
Tel. 600 455 252. 

Wesela, imprezy okolicznościowe, 
muzyka romska. Gra, śpiewa i tańczy 
,,Dżudli”. Gwarancja dobrej zabawy. 
Tel. 698 621 178. 

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

MOTORYZACJA 

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

Elektromechanika samochodowa. 
Kompleksowy serwis klimatyzacji, 
nabijanie, odgrzybianie, sprawdze-
nie szczelności. Stara Łomża p/sz., ul. 
Akacjowa 5. Tel. 518 362 426.

Sprzedam Mercedes A klasa - 1,4, 

2002 rok, przebieg 134 tys. km. Cena 
8.900 PLN. Łomża. Tel. 505 903 252.

ZDROWIE/ URODA 

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

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 – Stary Rynek 13.  
Zapraszam
poniedziałek – piątek od 9.00 – 17.00. 
Sobota od 10.00 – 14.00.

Wasz Zegarmistrz od 1981 roku

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

ZATRUDNIĘ KIEROWCĘ  
Piekarnia Piątnica, 
Stawiskowska 53b,  

kontakt w godz. 8–12 
 

tel. 86 219 13 34, 602 490 563, 
piekarnia.piatnica@op.pl
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W hali Olimpijczyków Polskich zakoń-
czyły się w czwartek 5 maja zmagania 
28. Ogólnopolskiej Olimpiady Mło-
dzieży „Podlaskie 2022” w boksie. Me-
dale wręczał najlepszym m. in. Marek 
Olbryś, Wicemarszałek Województwa 
Podlaskiego, a sam otrzymał odzna-
kę Polskiego Związku Bokserskiego 
(PZB).      

- Turniej pięściarski w Łomży 
i pozostałe wydarzenia olimpiady 
w sportach halowych, którą reali-
zuje w naszym województwie 
Podlaska Federacja Sportu przy 
finansowym udziale urzędu mar-
szałkowskiego, to doskonała pro-
mocja sportu i całego regionu. 
Dla mnie sport to samo dobro 
służące rozwojowi fizycznemu, 
ale jeszcze bardziej psychiczne-
mu człowieka. Działanie według 
pewnych norm, fair play, umie-
jętność przyjmowania sukce-
sów, ale i porażek… To bezcenne 
doświadczenia dla młodych lu-
dzi. Dlatego, zwłaszcza w dyscy-
plinach olimpijskich, będziemy 
wspierać sport. Polski Związek 
Bokserski także może zawsze na 
nas liczyć - powiedział wicemar-
szałek Marek Olbryś. 

Kilka „olimpijskich dni” spę-
dziło w Łomży około 400 zawod-
niczek i zawodników w wieku 15 
– 16 lat (kadetów) wraz z trene-
rami i opiekunami. Rywalizowało 

na ringu po 16 chłopców w każ-
dej z 13 kategorii wagowych i po 
8 dziewcząt także w 13 katego-
riach. 

- Gościliśmy tu przedstawicie-
li chyba wszystkich województw, 
zawodniczki i zawodników, któ-
rzy uzyskali kwalifikacje regio-
nalne. Poziom określiłbym jako 
zróżnicowany w fazie elimina-
cyjnej, ale ćwierćfinały, półfinały 
i finały były już pokazem sztuki 
pięściarskiej w dobrym wykona-
niu - podkreślał Zbigniew Male-
szewski, który jest wiceprezesem 
PZB, szefem podlaskich struktur 
związku, a w Łomży także kieruje 
klubem BKS Tiger, który bezpo-
średnio czuwał nad organizacją 
olimpiady.

Jego zdanie podziela także 
prezes PZB Grzegorz Nowaczek. 

- Jest gromadka bardzo uta-
lentowanych dzieciaków. Na Pa-
ryż jeszcze nie, ale na Los An-
geles może już tak – powiedział 
Grzegorz Nowaczek nie szczę-
dząc gratulacji i wyrazów uznania 
organizatorom turnieju.   

Wicemarszałek Marek Olbryś 
wraz działaczami PZB brał udział 
w dekorowaniu ambitnych mło-
dych sportowców, którzy w wal-
ce dawali z siebie wszystko.

- Cieszę się bardzo, że potra-
fiłam się podnieść, chociaż prze-

grywałam dwie pierwsze rundy. 
Czułam wielkie wsparcie koleża-
nek – powiedziała Julia Lubarska 
z Żyrardowa.

Podczas finałowej gali Srebrne 
Odznaki Polskiego Związku Bok-
serskiego otrzymali: wicemarsza-
łek Marek Olbryś, Agnieszka Mu-
zyk, dyrektor Okręgowej Komisji 
Egzaminacyjnej w Łomży, dzia-
łacze okręgowych struktur PZB 
i szkoleniowcy klubu Tiger Łom-
ża - Radosław Łaski, Maciej Ni-
kodem i Marcin Fabiszewski (jest 
wojskowym i nie mógł być obec-
ny). Grzegorz Nowaczek i Zbi-
gniew Maleszewski przekazali tak-
że na ręce wicemarszałka Marka 

Olbrysia specjalne podziękowania 
dla marszałka Artura Kosickiego. 

Mistrzynie Polski kadetek
46 kg – Karolina Deręgow-

ska (Kujawsko - Pomorskie)
48 kg - Nadia Formela (Za-

chodniopomorskie)
50 kg - Martyna Koczkodaj 

(Mazowieckie)
52 kg - Zuzanna Ligman 

(Pomorskie)
54 kg - Julia Lubarska (Ma-

zowieckie)
57 kg - Martyna Jarząbek 

(Śląskie)
60 kg - Kinga Krówka (Wiel-

kopolskie)

63 kg - Maja Razik (Zachod-
niopomorskie)

66 kg - Oliwia Araszewska 
(Zachodniopomorskie) 

70 kg - Matylda Miszczyk 
(Śląskie)

75 kg - Daria Skubiszewska 
(Lubelskie)

80 kg - Amelia Kostrzewa 
(Łódzkie)

+80 kg - Sandra van der Zan-
den (Kujawsko - Pomorskie)   
Mistrzowie Polski kadetów

46 kg - Igor Uściniak (War-
mińsko - Mazurskie)

48 kg - Oskar Grodzicki (Ku-
jawsko - Pomorskie)

50 kg - Mateusz Szczoczarz  
(Kujawsko - Pomorskie)

52 kg - Mateusz Osmólski 
(Kujawsko - Pomorskie)

54 kg - Kacper Frymus  (Lu-
belskie)

57 kg - Wojciech Duszyński 
(Pomorskie)

60 kg - Maciej Marchel (Pod-
laskie)

63 kg - Patryk Duda (Za-
chodniopomorskie)

66 kg - Fabian Urbański (Za-
chodniopomorskie)

70 kg - Igor Rondoś (Lubel-
skie)

75 kg - Fabian Rosiak (Ma-
zowieckie) 

80 kg - Alan Figura (Zachod-
niopomorskie)

+80 kg - Natan Rogala 
(Wielkopolskie).

Bokserska olimpiada zakończyła się w Łomży  
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Udane starty 
tenisistów Returnu

Aniela Galińska i Bartek Biedrzycki wygrali Mi-
strzostwa Województwa Podlaskiego Młodzi-
ków w tenisie. W turnieju wzięło udział 20. naj-
bardziej utalentowanych tenisistów z Podlasia. 
Zawody zostały zorganizowane przez Podlaski 
Wojewódzki Związek Tenisowy w Białymstoku. 

- Aniela bez straty seta (w finale z Julią 
Tołstoj - AT Dzikiewicz Białystok), Bartek 
po trzysetowym pojedynku z Hubertem 
Sosnowskim (AT Dzikiewicz Białystok) 
zwyciężyli w prestiżowym turnieju nasze-
go województwa. W grze deblowej Anie-
la triumfowała z Elizą Tarasewicz (UKS 
Sokół Asy Białystok), a Bartek z Julianem 

Smorszczewskim (UKS Sokół Asy Bia-
łystok) - relacjonuje Tomasz Waldziński 
z Returnu.  

 W tym samym czasie Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji w Łomży zorganizował 
dla młodych adeptów tej pięknej dyscy-
pliny sportu turniej – Tenis 10. W grupie 
zielonej wygrał Artur Modzelewski (UKS 
Return Łomża) ogrywając w finale Iza-
belę Waldzińską (UKS Return Łomża). 
W półfinale zawodów uplasowali się: Eli-
zaveta Bliznyuk (Tarnopol) i Kuba Za-
bielski (UKS Return Łomża). W grupie 
czerwonej triumfował Jan Charmas przed 
Aleksandrą Waldzińską, Gabrysią Rozen, 
Niną Zorczykowską, Alanem Galińskim, 
Julianem Białuchą i Kaliną Bajno (wszy-
scy UKS Return Łomża).

Międzynarodowy 
mecz towarzyski  

z okazji Święta Flagi 
Na stadionie miejskim w Łomży z okazji dnia 
Flagi Rzeczypospolitej Polskiej odbył się turniej 
piłkarski z udziałem żołnierzy NATO z Wielkiej 
Brytanii, USA, Rumunii i Chorwacji. Polskę 
reprezentowali żołnierze 18. Łomżyńskiego 
Pułku Logistycznego i przedstawiciele Urzędu 
Miejskiego w Łomży Po zaciekłym finale pierw-
sze miejsce zajęli Brytyjczycy, drugie miejsce 
przypadło drużynie z Urzędu Miasta. Była to 
doskonała okazja do wspólnego świętowania 
i radosnego manifestowania patriotyzmu.

W piłkarskiej rywalizacji, która rozpo-
częła się tuż po odśpiewaniu hymnu pań-
stwowego przez łomżyńskiego żołnierza 
Tomasza Wiśniewskiego, wzięły udział 
drużyny: Miasta Łomża, 18. Łomżyń-
skiego Pułku Logistycznego oraz ame-
rykańskich, brytyjskich, rumuńskich 
i chorwackich żołnierzy, którzy w ra-

mach kontyngentu NATO stacjonują na 
co dzień w Białej Piskiej i przyjechali do 
Łomży na zaproszenie prezydenta miasta, 
aby wspólnie z mieszkańcami obchodzić 
Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.

Mecze systemem "każdy z każdym" 
rozgrywane były 2 razy po 20 minut. Naj-
lepsi okazali się Brytyjczycy, którzy w fi-
nale pokonali urzędników 4:1.

- W tych zawodach tak naprawdę nie 
ma wygranych – mówił podczas wręcze-
nia pucharów prezydent Łomży Mariusz 
Chrzanowski, gratulując wszystkim gry 
w duchu fair play i dziękując zawodnikom 
oraz przybyłym na stadion mieszkańcom 
za wspólne świętowanie tego radosnego 
dnia.

Oprócz sportowej rywalizacji nie za-
brakło innych atrakcji. Były dmuchańce 
dla najmłodszych zorganizowane przez 
MOSiR Łomża, a majówkowe specjały 
prosto z rusztu od JBB Bałdyga serwowa-
li uczniowie łomżyńskiej "Wety". Uczest-
nikom rozdano ponadto kilkaset biało-
-czerwonych flag.

Cała walka trwała zaledwie 43 sekundy. 
Pochodzący z Łomży Maciej Tercjak 
dosłownie jednym kopnięciem “uśpił” 
Aleksego Zienkiewicza. A mowa o pojedynku, 
który odbył sie podczas 12. gali kickboxingu 
HFO w Ostrołęce. Dla Maćka, Polskiego 
zawodnika Karate Kyokushin, członka Kadry 
Narodowej i wielokrotnego medalisty, był to 
debiut w organizacji HFO. 

W Hali im. Arkadiusza Gołasia przy 
ulicy Traugutta 1 w Ostrołęce odbyła się 
7 maja 12. gala  kickboxingu HFO. Tuż 
przed walką wieczoru swój pojedynek sto-

czył pochodzący z Łomży Maciej Tercjak, 
Polski zawodnik Karate Kyokushin, czło-
nek Kadry Narodowej i wielokrotny me-
dalista. Rękawice skrzyżował z Aleksym 
Zienkiewiczem z Ostrołęckiej Fight Aca-
demy. Pojedynek nie trwał długo, bo za-
ledwie 43 sekundy. Łomżyniak dosłownie 
jednym ciosem, a ściślej wysokim kopnię-
ciem, powalił na deski przeciwnika. Potęż-
ny high kick zakończył pojedynek. 

- Emocje jeszcze nie opadły, wiado-
mości nie nadążam odbierać. Są to pięk-
ne i niezapomniane chwile, które bardzo 
doceniam i dziękuje za tak duże wsparcie 
w hali, jak i przed telewizorami. Przerosły 
moje oczekiwania i jestem dumny, że mam 

tak wspaniałych ludzi wokół siebie. Praca 
na ten sukces wykuwała się długo i tylko 
ci, co ze mną to przechodzili, wiedzą ile 
ciężkiej pracy mnie to kosztowało. Osta-
tecznie nie żałuje ani chwili i z czystym 
sumieniem mogę powiedzieć, że się uda-
ło – mówi Maciej Tercjak. - Co do samej 
walki, od początku wiedzieliśmy jak rywal 
się zachowuje, jaki ma styl, jakie popeł-

nia błędy i udało się je wykorzystać i prze-
chylić  szalę zwycięstwa na naszą korzyść. 
Aleksy, dziękuje za walkę, szacunek dla 
Ciebie i całej Twojej drużyny, przed i po 
walce przybiliśmy pionę i zachowaliśmy 
się wobec siebie jak prawdziwi sportowcy. 
Dziękuje organizacji HFO Kickboxing za 
możliwość walki, to było coś pięknego – 
dodaje łomżyniak. 

Łomżyniak  
Maciej Tercjak 

jednym kopnięciem 
„uśpił” Aleksego 

Zienkiewicza 



Mieszkania

od  31 m2

do  61 m2

Szmaragdowa 21 15 lat doświadczenia
tel. 508 178 747

86 219 8181

BIURO SPRZEDAŻY: UL. ZAWADZKA 27
www.developmentlomza.pl

INWESTOR DEVELOPMENT
SP. J. ZACHARZEWSKI I SKOWROŃSKI

DANIA  
NA  
WYNOS
zadzwoń 
i zamów
tel. 512 113 853


