
Pożegnaliśmy Stary Rok, 
przywitaliśmy Nowy 2021 
z nadzieją, że będzie lepszy. 
Tegorocznego Sylwestra 
w większości przypadków  
spędzaliśmy w domu. Jeśli 
bawiliśmy się, to na tak zwanych 
domówkach, w bardzo małym 
gronie, z wiadomych względów. 

Nie było corocznego Balu 
Sylwestrowego Seniorów. Dlate-
go warto wspomnieć o  tym, jak 
bawili się seniorzy w ubiegłych 
latach. Niech te wspomnienia 
wywołają uśmiech na twarzach 
i nadzieję, że Sylwester 2021 bę-
dzie taki jak dotychczasowe.

Tak było 

Dużo wcześniej trwały przy-
gotowania do balu. Wszyscy byli 
zgodni co do tego, że chcemy, 
aby była to impreza wyjątkowa 
i na miarę kieszeni seniora. Gdy 
już przedyskutowano wszelkie za 
i przeciw zaczęły się przygotowa-
nia pełną parą. Seniorzy określali 
się w czym mogą pomóc. A pracy 
było dużo, bo chętnych do udzia-
łu w zabawie  było ponad 100 
osób. Trzeba było pomyśleć o od-
powiednim menu, zrobić zaku-
py, zadbać o wystrój sali, nakry-
ciu stołów, stworzyć wyjątkowy 
klimat dobrej zabawy. Jest wielu 
seniorów, na których można za-
wsze polegać w razie potrzeby, 
żeby coś zorganizować na rzecz 
naszego środowiska. Nie czeka-
ją, że ktoś coś za nich zrobi, tylko 
sami zgłaszają się do pomocy. Jest 
bardzo dobra, sympatyczna rela-
cja między pracownikami klubu, 
a seniorami. Ponieważ imprez, 
zabaw klubowych, Sylwestrów, 
Balów Karnawałowych było or-
ganizowanych wiele, prace przy-
gotowawcze są z każdym rokiem 
sprawniejsze, bo doświadczeń 
jest więcej. Zabawa  sylwestrowa 
przebiegała w szampańskim na-
stroju do białego rana. Panie we 
wspaniałaych kreacjach, zaś Pa-
nowie niezwykle eleganccy. 
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Dokończenie na str. 13

Drodzy Seniorzy  
Ziemi Łomżyńskiej,  

Drodzy Srebrni!
Doskonale wiemy i rozu-

miemy, jak trudny był dla Was 
rok 2020. Wypełnił go lęk, izo-
lacja i poczucie niezmierzo-
nej samotności. Kompletnie 
zachwiał poczucie stabilności 
Waszego świata. Ale przyniósł 
nam wszystkim także wiele 
dobrego. Pozwolił stworzyć 
platformę do  wymiany myśli 
i poglądów – Gazetę Seniora 
,,Srebrni”. Kilka miesięcy cięż-
kiej pracy zaowocowało wy-
jątkowym periodykiem, w któ-
rym wreszcie seniorzy Ziemi 
Łomżyńskiej dotykając tema-
tów ważkich, tych które smucą, 
radują czy skłaniają do refleksji 
znaleźli swoje miejsce.

Nowy rok rozpoczynamy 
z nową energią, pełni nadziei 
w obfitość tematów. Wierzymy, 
że nasze wspólne spotkania po-
przez słowa, które zostawiamy 
w Srebrnych są dla Was miłym 
akcentem w zwykłej codzien-
ności. Udowadniają, jak ważni 
i potrzebni jesteście. Dla siebie 
nawzajem, dla swoich bliskich, 
a zwłaszcza dla pokolenia, któ-
re dopiero uczy się rozumieć 
świat i jego złożoność. 

Chcemy, by ,,Srebrni” w jak 
największej mierze należeli do 
nas. Dlatego szczerze i gorą-
co zachęcamy do dzielenia się 
własną twórczością, do dysku-
sji na zasygnalizowane w cza-
sopiśmie tematy czy informo-
wania o zagadnieniach, które 
Waszym zdaniem powinny 
być poruszane na jego łamach. 
Z otwartymi umysłami i serca-
mi przyjmiemy każdego am-
basadora złotego wieku, który 
zechce dołączyć do naszej re-
dakcji. Formę kontaktu pozo-
stawiamy wedle Waszego uzna-
nia. Za każdy osobisty kontakt 
będziemy niezwykle wdzięcz-
ni, ale do Waszej dyspozycji 
pozostawiamy także skrzynkę 
mailową: srebrni@onet.pl, jak 
również adres redkacji: Sta-
ry Rynek 13, 18-400, na które 
nadsyłać można teksty. 

MARLENA SIOK 
wraz z redakcją Gazety Seniora „Srebrni”

Rozważania  
o łomżyńskich seniorach

Sylwester 2019/2020
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W drugiej połowie grudnia 2020 
roku miały miejsce dwa ważne dla 
rad seniorów wydarzenia. Obydwa 
odbyły się online i wzięli w nich 
udział przedstawiciele Łomżyńskiej 
Rady Seniorów.

Pierwsze z nich to Ogól-
nopolski Kongres Rad Senio-
rów zorganizowany w Krakowie 
przez Ogólnopolskie Porozumie-
nie o Współpracy Rad Seniorów 
i Ogólnopolskie Porozumienie 
Rad Seniorów, które zorganizo-
wane zostało w dniach 17 - 18 
grudnia. Myślą przewodnią Kon-
gresu był „Rozwój Rad Seniorów 
w Polsce szansą na partycypację 
osób starszych w życiu publicz-
nym. Życie seniorów w czasie 
pandemii”. W kongresie wzięli 
udział, jako prelegenci i eksper-
ci, przedstawiciele Ministerstwa 
Rodziny i Polityki Społecznej, 
Uniwersytetu Jagiellońskiego 
w Krakowie, małopolskich sa-
morządów i rad seniorów zrze-
szonych w Ogólnopolskim Po-
rozumieniu o Współpracy Rad 
Seniorów oraz Redaktor Naczel-
ny Głosu Seniora. 

W pierwszym dniu obrad 
skoncentrowano się na temacie 
„Rozwój Rad Seniorów w Pol-
sce szansą na partycypację osób 
starszych w życiu publicznym”. 
Wystąpienia gości dotyczy-
ły partycypacji osób starszych 
w życiu publicznym w Europie 
i na świecie, a także planowa-
nia strategicznego w rozwoju 
Ogólnopolskiego Porozumie-
nia o Współpracy Rad Senio-
rów oraz rad seniorów w Polsce 

w kontekście założeń do strate-
gii działania Porozumienia oraz 
rad seniorów. Przedstawiony też 
został program „Gmina przy-
jazna seniorom” propagujący 
wdrażanie w samorządach poli-
tyk senioralnych.

Drugi dzień poświęcony był 
życiu seniorów w czasie pande-
mii. Prelegenci przedstawili fak-
ty i mity o Covid-19, mówili jak 
nie dać się zarazić, jak sobie ra-
dzić z poczuciem zagrożenia 
i niepewności. Podkreślono tak-
że rolę rad seniorów i środowisk 
prosenioralnych we wsparciu lu-
dzi starszych w czasie zagrożenia 
epidemicznego, a także przedsta-
wiono sposoby aktywizowania 
osób starszych w czasie pande-
mii.

Kongres zdominował temat 
„Strategii Rozwoju i Działania 
Ogólnopolskiego Porozumienia 
o Współpracy Rad Seniorów oraz 
Rad Seniorów w Polsce”. 

W trakcie dyskusji i warsz-
tatów omówiono założenia do 
strategii, planowane zadania do 

realizacji, sposoby ich realizacji 
oraz planowane efekty. Założenia 
przyjęto na podstawie diagnozy 
potencjału i doświadczenia 10 
rad seniorów z województw lu-
buskiego i zachodniopomorskie-
go. Przyjęto pokongresowe zało-
żenia do strategii w obszarach:

misji – reprezentowanie inte-
resów środowisk osób starszych,

wizji – aktywne uczestnicze-
nie rad seniorów w budowaniu 
programu polityki senioralnej od 
szczebla lokalnego do szczebla 
centralnego,

wartości – partycypacja 
i współprzywództwo seniorów,

działań programowych – 
zwiększanie liczby Rad Senio-
rów, w tym w Ogólnopolskim 
Porozumieniu o Współpracy 
Rad Seniorów oraz ustanowienie 
skutecznego przedstawicielstwa 
w pracach Parlamentu, Rządu 
i samorządu wszystkich szczebli.

Drugie wydarzenie to Forum 
Podlaskich Rad Seniorów zorga-
nizowane w Białymstoku przez 
Stowarzyszenie Szukamy Pol-
ski na podsumowanie projektu 
Ośrodek Wspierania Podlaskich 
Rad Seniorów, które odbyło się 
18 grudnia 2020 roku pod ha-
słem „Tworzymy standardy ja-
kości pracy i przejrzystości dzia-
łania”.

Ośrodek Wspierania Pod-
laskich Rad Seniorów powstał 
w 2020 roku dzięki środkom 
z Programu ASOS, a jego zada-
niem jest wspieranie rad senio-
rów działających w wojewódz-
twie podlaskim. Obecnie jest 
ich 16. Każda z rad ma inne po-
trzeby wynikające ze specyfiki 
środowiska, w którym funkcjo-
nuje, ma często różne prioryte-

ty, ale wszystkie mają charakter 
doradczy, konsultacyjny i inicja-
tywny. 

Dzięki udziałowi w projekcie 
rady miały możliwość uczestni-
czenia w szkoleniach, skorzystały 
z doradztwa, otrzymały vouche-
ry na rozwój i promocję, a także 
szansę na wymianę doświadczeń, 
podzielenie się dobrymi prak-
tykami i integrację. W ramach 
projektu zrealizowano m.in. 10 
wizytówek filmowych rad senio-
rów, filmową relację z przebie-
gu projektu, I Podlaski Kongres 
Rad Seniorów w Supraślu, wyda-
no gazetę "Senior Podlaski" oraz 
przygotowano „Poradnik dla rad 
seniorów województwa podla-
skiego. Pytania i odpowiedzi.” 
Znajdują się w nim m.in. składy 
osobowe poszczególnych rad, 
kontakty mailowe, informacje 
o działalności, a także wskazówki 
dotyczące m.in. sposobów na po-
zyskanie funduszy.

Łomżyńska Rada Seniorów 
uczestniczyła aktywnie w pro-
jekcie i dzięki uzyskanemu vo-
ucherowi przygotowała materia-
ły związane z wizualizacją Rady: 

rollup, koszulki, wizytówki, no-
tatniki i torby.

Ważnym tematem podjętym 
na Forum były standardy powo-
ływania i funkcjonowania rad 
w naszym województwie. Naj-
bliższy czas członkowie pod-
laskich rad seniorów poświęcą 
właśnie temu tematowi. Pomoc 
oferuje Ośrodek Wspierania 
Podlaskich Rad Seniorów oraz 
ekspert w standaryzacji rad se-
niorów – Łukasz Cieśliński Wi-
ceprezes Zarządu Pracowni Po-
zarządowej z Koszalina.

Podczas Forum Marszałek 
Województwa Podlaskiego Artur 
Kosicki, jako osoba zaangażowa-
na w sprawy seniorów zapewnił, 
że dołoży wszelkich starań, aby 
nic nie przeszkodziło w dalszym 
funkcjonowaniu Ośrodka Wspie-
rania Podlaskich Rad Seniorów 
w roku 2021. Dodatkowo zadekla-
rował, że będą podejmowane dzia-
łania, mające na celu zapewnienie 
środków z Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa 
Podlaskiego (RPOWP) na po-
trzeby środowiska osób starszych.

GRAŻYNA CZAJKOWSKA

Ogólnopolski Kongres Rad Seniorów  
i Forum Podlaskich Rad Seniorów
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Droga, którą rozpoczęliśmy marsz 
w kierunku demokracji w 2000 roku 
była słuszna. W wielu kwestiach pę-
dziliśmy przed siebie, nie patrząc że 
ktoś nie nadąża i pozostaje na uboczu 
niezauważony. Potrąconych przez 
transformację zobaczyliśmy ponie-
wczasie. Wolnością żyły setki - tysięcy, 
a w niedostatku były miliony. Upoko-
rzono zdecydowanie zbyt wielu Pola-
ków. Czas wkroczyć w XXI wiek.

Kto to naprawi, kto nie bę-
dzie odżegnywał się od konser-
watyzmu, idei prawicy? Politycy 
wszystkich opcji powinni doko-
nać autorefleksji idei, pod którą 
budowano III RP.

Jest źle, czy może być go-
rzej? Czy pandemia i potworne 
koszty rozwalą nasze państwo? 
Oceniam, że polityka w zwal-
czaniu pandemii jest nieudol-
na, co potwierdza duża śmier-
telność Polaków. W listopadzie 
2020 roku zmarło 20 tys. wię-
cej w porównaniu do listopa-
da 2019 roku.  Zamiast dbać 
o chleb i zdrowie, politycy or-
ganizują igrzyska.

W społeczeństwie brak wia-
ry, iż opozycja zapewni lepszą 
przyszłość. Obecna władza może 
upaść ze względu na wewnętrzne 
kłótnie, a nie dlatego że w sejmie 
istnieje alternatywa. Opozycja 
jest słaba, lecz właśnie ona może 
przejąć ster rządu, gdy upadnie 
większość sejmowa.   Opozycja 
jako całość nie przedstawiła żad-
nego projektu politycznego dzia-
łania dla odwrócenia fatalnego 
biegu wydarzeń.

Gdy sytuacja społeczno – go-
spodarcza po pandemii będzie 
tragiczna, co należy zrobić, by 
dać nam, Polakom, nadzieję? Jak 
zbudować zaufanie? Jak zbliżyć 
rządzących do rządzonych?

Moim zdaniem należy zaufać 
wyborcy i dać mu realną szansę 
na kształtowanie decyzji. Przed-
tem należy opracować kilka pa-

neli obywatelskich, dyskutując 
i rozmawiając o tak trudnych 
sprawach jak:

- edukacja,
- ochrona środowiska, czyste 

powietrze,
- gospodarka – przedsiębior-

czość, podatki, ulgi (rozwiązania 
systemowe, nie doraźne),

- pakiet społeczny dla faktycz-
nie potrzebujących, 

- najniższe świadczenia eme-
rytalne (stały  wskaźnik procen-
towy do najniższej płacy w 

gospodarce, wzrost świad-
czeń w zależności od wieku se-
niora, rewaloryzacja kwotowa 
w związku ze wzrostem kosztów 
utrzymania, wskaźnik dopłat do 
najniższych świadczeń, a nie od-
wrotnie, jak jest obecnie),

- przestrzeganie praw obywa-
telskich (wymiar sprawiedliwo-
ści, sądownictwo, prokuratura, 
policja, służby specjalne, przy-
wrócenie trójpodziału władzy).

Pomysły obecnych partii na 
te kwestie są szczątkowe  albo 
sprzeczne. Potrzeba nam nowych 
idei, tworzonych oddolnie. Pane-
le obywatelskie mogą pozosta-
wać w obrębie działania gminy, 
miasta, województwa.

 Wiele z podnoszonych kwe-
stii wymaga ekspertyzy finanso-
wej i technicznej. Panele powin-
ny mieć możliwość wysłuchania 
opinii związkowców, przedsię-
biorców i organizacji pozarzą-
dowych. Raporty opracowanych 
paneli powinny być jawne i mieć 
charakter propozycji.   Powin-
ny wywrzeć, jako inicjatywa od-
dolna, presję na partie, by je po-
ważnie potraktowano.   Raporty 
pakietów powinny być rozpa-
trywane przez Specjalny Kon-
went Konstytucyjny, a wdrażany 
przez rząd tymczasowy eksperc-
ki, do momentu opracowania 
i przyjęcia nowej ordynacji wy-
borczej.

Sprawy, o których mowa mają 
znaczenie podstawowe w projek-
towaniu przyszłości Polski.  Skład 
konwentu może wykraczać poza 
ugrupowania polityczne. Zmia-
ny konstytucyjne przedstawione 
przez konwent zatwierdza parla-
ment. W obecnej rzeczywistości 
partie polityczne i parlament są 
w kryzysie. Należy pilnie stwo-
rzyć nowe kanały udziału oby-
wateli w wypracowaniu prawa 
chroniącego obywateli przed nie-
przestrzeganiem konwencji praw 
człowieka przez partie polityczne 
będące u władzy. Protesty uliczne 
są nieskuteczne.

Jestem przeciw rozstrzyganiu 
wszelkich kwestii przez referen-
da. Powstaną nowe ogniska kon-
fliktów, promujące demagogię, 
z brakiem możliwości szukania 
kompromisów.

 Po pandemii potrzeba nam 
wszystkim narodowej zgody 
i szczerej rozmowy, jak wspólnie 
żyć.   Tworzenie paneli obywa-
telskich stwarza szansę na poko-
nanie kryzysu poprzez wspólną, 
oddolną współpracę, a nie jak 
dotychczas jesteśmy świadkami 
wojny wszystkich ze wszystkimi 
o wszystko, kosztem zwykłych 
ludzi.

 Możemy przyjąć, że granie 
antyunijnym sentymentem we-
szło do polskiej polityki na sta-
łe.   Paradoksem było, że do wy-
cofania się z weta potrzeba było 
w Warszawie Wiktora Orbana, 
premiera Węgier, i politycznej za-
grywki, której był uczestnikiem, 
że do porozumienia brakuje cen-
tymetra. Widać, że od części pol-
skich polityków lepiej rozumie, 
że bez Unii ani Węgry, ani Polska 
nie mają przyszłości. Na szczę-
ście.

Oglądam te rzeczy z pęknię-
tym sercem. Czas budować silną, 
zjednoczoną Polskę.

Senior STANISŁAW KASEJA  

Rozbawieni seniorzy nie za 
bardzo mieli ochotę na rozejście 
się do domów. Ale co dobre  - 
szybko się kończy!

Mieliśmy nadzieję, że Sylwe-
stra 2020 spędzimy w nowej sie-
dzibie, w lepszych warunkach 
lokalowych. Niestety, wszelkie 
plany pokrzyżował COVID 19. 
Sprawa nowego lokum dla senio-
rów jest aktualna i prace przygo-
towawcze w tym kierunku są za-
awansowane, z czego bardzo się 
cieszymy. Pragnę wspomnieć, 
że to seniorzy wskazali miejsce, 
gdzie mogłoby być pomieszcze-
nie  odpowiednie dla łomżyń-
skich seniorów ze względu na do-
godne położenie i wielkość.

Dziękujemy Prezydentowi, 
Mariuszowi Chrzanowskiemu 
za zrozumienie naszych potrzeb 
i wsparcie w dążeniach łomżyń-
skich seniorów.

Wiemy, że byli sceptycy, 
którzy zastanawiali się, czy war-
to inwestować duże pieniądze  
w nowe lokum dla seniorów, 
czy będzie ono w pełni wyko-
rzystane. Jednak Łomża nie ma 
odpowiedniego lokalu, gdzie 
może się spotkać jednocześnie 
większa liczba starszych osób, 
a seniorów przybywa z każdym 
rokiem. Wszyscy piękni i mło-
dzi też będą kiedyś seniorami, 
dlatego zastanawianie się czy 
taka inwestycja ma sens, nie po-
winna mieć miejsca. Zresztą de-
cyzja już zapadła. W Łomży po-
wstanie  Łomżyńskie Centrum 
Seniora. 

Z nadzieją na lepsze jutro, 
życzę wszystkiego najlepszego  
w Nowym Roku 2021.

 DANUTA WAŚKO
FOTO: ARCHIWUM KLUBU SENIORA MOPS                               

Rozważania  
o łomżyńskich  

seniorach

Czas 
wkroczyć  

w XXI wiek
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Boss

Niezwykły 
wieczór 

kawalerski
Rober Mazur, były tajny agent, przeniknął do 

kartelu Pablo Escobara jako biznesmen zajmujący 
się praniem brudnych pieniędzy. Był agentem fe-
deralnym – ale nie w FBI, jak można by przypusz-
czać. Pracował dla IRS, Służby Celnej Stanów 
Zjednoczonych i Agencji ds. Zwalczania Narko-
tyków. Dokonał jednej z największych tajnych 
operacji wszech czasów: w połowie lat 80. infil-
trował kolumbijski kartel narkotykowy przez pięć 
lat, udając Roberta Musellę, biznesmena związa-
nego z mafią z New Jersey. Mazur tak naprawdę 
nigdy nie spotkał Escobara osobiście (podróż do 
Kolumbii była zbyt niebezpieczna), ale zbliżył się 
do Roberto Alcaino, który blisko współpracował 
z Escobarem. Alcaino, powiedział Mazur, wyko-
rzystał zakład produkcji konserw z sardeli w Bu-
enos Aires do transportowania kokainy. Niektóre 
puszki napełniano sardelą, a inne kokainą, które 
równoważono ołowiem i piaskiem, aby miały do-
kładnie taką samą wagę jak puszki z sardelami.

Aresztowanie kilkunastu osób zamieszanych 
w handel narkotykami i obrót pieniędzmi uzyska-
nymi z ich sprzedaży odbyło się podczas wieczoru 
kawalerskiego przed sfingowanym ślubem Mazu-
ra. Narzeczoną była tajna agentka. Goście, ban-

kowcy i handlarze narkotyków z całego świata, 
którzy nawiązali osobistą przyjaźń i współpracę 
z tajnym agentem Mazurem,wsiedli do limuzyn 
i mieli jechać na imprezę, a pojechali prosto na 
policję. Aresztowano ponad 100 osób. Otrzymali 
wyroki od 10 do 15 lat więzienia. W wyniku tej 
operacji skonfiskowano ponad 1,5 tony kokainy 
i ponad 600 milionów dolarów. A bank BCCI, 
który był wówczas siódmym co do wielkości pry-
watnym bankiem na świecie, ostatecznie upadł: 
skonfiskowano 550 milionów dolarów, bank za-
płacił 10 milionów dolarów grzywny.

Ta historia to podstawa filmu „Boss” z Bry-
anem Cranstonem w roli Mazura/Muselli.

Boss
TVP1 sobota 21.30, niedziela 23.55

Rober Mazur (po prawej) wynajmował na potrzeby operacji siedziby spółek 
w najbardziej prestiżowych miejscach, samoloty odrzutowe, luksusowe 

apartamenty i modne kluby. „To zapewniało wiarygodność i dopasowywało 
styl bycia (agenta) do postawy aroganckich oszustów”.

Operacja Anthropoid

Zamach
Grudzień 1941 roku. Czechosłowacki rząd 

emigracyjny w Londynie wydaje rozkaz zabicia 
oficera SS Reinharda Heydricha, nazywanego 
katem Pragi. Niebezpieczną tajną misję mają wy-
konać cichociemni Jan Kubiš i Jozef Gabčik. 

Likwidacja Heydricha, który jeździł bez ob-
stawy, bo twierdził ,że „jego Czesi nie zrobią mu 
nic złego” to dopiero preludium niezwykle dra-
matycznych wydarzeń jakie mają miejsce później. 
Zdrada towarzysza broni, samobójcza śmierć, 
brutalne przesłuchanie i tragiczny finał sześcio-
godzinnej walki w oblężonym kościele pokazane 
są z całym realistycznym, bardzo poruszającym 
dramatyzmem. Twórcy zaufali historii i po pro-
stu zrelacjonowali jak z dużym prawdopodobień-
stwem mogły wyglądać kolejne godziny i minuty 
z życia zamachowców, ich kolegów spadochronia-
rzy i konspiratorów, którzy im pomagali. I choć 
wiemy jak się to wszystko skończy, to i tak poraża 
nas po raz kolejny bestialstwo czasów jakie ten 
film przypomina. Przekonuje nas wiarygodna 
historia i równie wiarygodne psychologicznie 
postacie. Cillian Murphy grający opanowanego, 
surowszego i dojrzalszego emocjonalnie Jozefa 
Gabčíka i Jamie Dornan jako wrażliwszy, walczą-
cy z lękiem, ale równie odważny jak kolega, Jan 
Kubiš, świetnie się uzupełniają. 

„Operacja Anthrpoid” to dobre, rasowe 
kino wojenne, trzymające się w miarę wiernie 
prawdy historycznej, pokazanej bez zadęcia i ba-
nałów, a przy tym trzymające w napięciu i bar-
dzo dramatyczne. Nie brak w nim momentów 
poetyckich, akcyjnych oraz… niespodzianek 
obsadowych. W rolach praskich konspiratorów 
zobaczymy Marcina Dorocińskiego i Brytyjczy-
ka Toby’ego Jonesa.

Operacja Anthropoid
TV Puls niedziela 22.25

Zaginiona księga Nostradamusa

80 ilustracji 
przyszłości?

W 1994 roku włoska dziennikarka Enza Massa 
w Bibliotece Narodowej w Rzymie, znalazł manuskrypt 
pochodzący z 1629 roku. Autorem był Michel de No-
stredame. Znalezisko obejmowało ponad 80 ilustracji wy-
konanych akwarelą. Rysunki są według niektórych prze-
powiedniami przyszłości.

Obrazy w manuskrypcie zawierają symboliczne 
przedmioty, litery, zwierzęta, sztandary, trąbki, krzyże, 
świece, teksty pisane różnymi stylami. Niektóre tworzą 
figury podobne do cyfr rzymskich lub mają (?) ukryte 
odniesienia do nazwisk. Jak ta książka znalazła się w bi-
bliotece? Dlaczego była ukryta przez ponad 400 lat? I czy 
te obrazy przepowiadają tak przerażającą przyszłość, że 
Nostradamus celowo je ukrył, jak niektórzy mówią, aż do 
chwili, gdy „nadejdzie ich czas”?

Nostradamus w 1550 roku opublikował 10-czę-
ściową serię długoterminowych przepowiedni. Dzieło 
przyciągnęło uwagę francuskiej królowej Katarzyny 
Medycejskiej, która wezwała jasnowidza na dwór kró-
lewski w 1556 roku na konsultację. Nostradamus po-
dobno ostrzegł króla Henryka II, że nie powinien anga-
żować się w żadne pojedynki w 41. roku życia. W 1559 
roku, król w 41 roku życia zginął od rany odniesionej 
w turnieju rycerskim.

Sława Nostradamusa rosła od jego śmierci. Jego 
zwolennicy twierdzą, że miał prawdziwe prorocze moce 
i przepowiedział długą listę światowych wydarzeń, w tym 
rewolucję francuską, wielki pożar Londynu, I wojnę świa-
tową, śmierć prezydenta Johna F. Kennedy'ego i księżnej 
Diany oraz katastrofę amerykańskiego promu kosmiczne-
go Challenger. Krytycy zarzucają, że jego prognozy były 
tylko domysłami i były manipulowane oraz błędnie inter-
pretowane. Przypisuje się mu też przepowiednie, których 
nie napisał.  

Zaginiona księga Nostradamusa
WP1 piątek 18.00

Nostradamus 
(1503-1566)

– francuski 
aptekarz, 

astrolog 
i autor proroctw, 

okultysta, 
mistyk, kabalista, 

badacz 
wiedzy 

tajemnej.

Jedna z kart 
(nr 35) 

odnalezionej 
księgi 

„Nostradamus 
Vaticanica Coode”, 

datowanej na 
1629 rok. To nowe 

spojrzenie na życie 
Nostradamusa, 

jego relacje 
z rodziną oraz 

osobistościami 
politycznymi 
i religijnymi 
jego czasów.

To także nowe 
przepowiednie.

Znów  
minął rok

Odliczam w nim swoje smut-
ki i radości. Mam już swoje lata, 
co miało mnie spotkać to już 
mam za sobą. Wydawało by się, 
że już nie mam czego oczekiwać, 
a jednak żal. Miniony 2020 rok 
dla mnie pozostanie w pamięci 
na resztę moich dni. 

Był to rok bardzo trudny, bo-
lesny. Życie w niepewności i osa-
motnieniu. Pandemia koronawi-
rusa zmusiła mnie do ogromnych 
zmian w moim codziennym ży-
ciu. Siedząc samotnie w domu, 
oglądając telewizję relacjonującą 
jak pandemia działa na całe na-
rody, jak służba zdrowia ubrana 
od stóp do głów w kombinezony, 
maski i rękawice walczy o ludz-
kie zdrowie będąc na skraju wy-
trzymałości, słyszałam częste 

głosy syren karetek pogotowia, 
codzienne komunikaty o stanie 
zakażeń i śmiertelności. Towa-
rzyszył mi ciągły lęk o zdrowie, 
niepewność jutra. Był to czas 
oczekiwania na normalność, na 
swobodne wyjście z domu, na 
spotkania z bliskimi, wyrzuce-
nie maseczki, na bezproblemowy 
dostęp do służby zdrowia. 

Patrzę w ten nowy, 2021 rok 
z nadzieją na powrót życia bez 
ograniczeń. Niech się już skoń-

czą wszystkie udręki. Z ulic niech 
znikną zakryte twarze, żeby czło-
wiek człowieka nie unikał na od-
ległość 2 metrów, żeby pozbyć się 
nerwów, żeby wreszcie wróciła 
normalność, by spokojnie dożyć 
resztę swoich dni.

Bardzo pragnę by po roku 
pandemi skupić się na tym co po-
zytywne, a nie na tym co sprawia 
ból, bo czas mój ucieka bardzo 
szybko.

JANINA GÓRSKA

Hej 
kolęda, 
kolęda!

W ubiegłych latach, gdy nadszedł czas 
kolędowania, zespół "Maryna" dzia-
łający w Klubie Seniora Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomży 
był zapraszany do różnych instytucji, 
aby podtrzymywać tradycję kolędo-
wania. Przygotowywaliśmy śpiewni-
ki, aby uczestnicy mogli śmiało z nami 
śpiewać.

W roku 2020 przygotowa-
liśmy widowisko "Po kolędzie 
z kozą" oparte na zwyczaju ko-
lędowania na Kurpiach. Na 
Przeglądzie Teatrów Wiejskich 
i Obrzędowych Województwa 
Podlaskiego, który odbył się 22 
lutego w Łomży, zespół otrzy-
mał wyróżnienie. Zdjęcia przed-

stawiają "Marynę" w akcji na 
spotkaniu seniorów w klubie. 
Najpierw był występ, który wy-
woływał salwy śmiechu i wszyst-
kich wprowadził w miły nastrój. 
Była koza, gwiazdor z gwiaz-
dą i różne potrzebne rekwizyty 
a także gwara kurpiowska. Na-
stępnie wspólne kolędowanie 

przy akompaniamencie akor-
deonu na żywo, przy herbatce, 
kawie i słodkościach. Szczegól-
nie dziś, gdy takie spotkania są 
niemożliwe do zorganizowania 
warto takie miłe chwile wspo-
minać, a kolędy śpiewać !

DANUTA WAŚKO
FOTO: MARTA KOPEĆ

Obywatelska inicjatywa 
uchwałodawcza

Wracam do tematu obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, która była sze-
roko omówiona w Gazecie Seniora SREBRNI z dnia 21 września 2020 roku (Ty-
godnik NAREW Nr 577).

Zgodnie z art. 41a znowelizowanej w 2018 roku ustawy o samo-
rządzie gminnym, grupa mieszkańców gminy (w Łomży licząca 300 
osób), posiadających czynne prawo wyborcze do organu stanowiące-
go, może wystąpić z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą. Projekt 
uchwały zgłoszony w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodaw-
czej staje się przedmiotem obrad rady gminy na najbliższej sesji po 
złożeniu projektu, jednak nie później niż po upływie 3 miesięcy od 
dnia złożenia projektu.

Co może być przedmiotem obywatelskiej inicjatywy uchwałodaw-
czej? Z pewnością to, co określa się jako zadania własne gminy. Art. 7 
ustawy o samorządzie gminnym wymienia cały szereg takich zadań, 
zaczynając od spraw związa-
nych z infrastrukturą, pomocą 
społeczną i  edukacją, a  koń-
cząc na promocji gminy. Kom-
petencje decyzyjne rady gmi-
ny oraz obszary zadań gminy 
określają także m.in. ustawa 
o  przeciwdziałaniu alkoholi-
zmowi i wychowaniu w trzeź-
wości oraz ustawa o  pomocy 
społecznej. 

Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza nie może dotyczyć spraw, 
dla których prawo zastrzega wyłączną właściwość innych podmiotów, 
którym przysługuje inicjatywa uchwałodawcza. 

Rada Miejska rozpatrzy zatem projekt uchwały, o ile jej przedmiot 
należy do zadań samorządu Miasta Łomża określonych przepisami 
prawa i pozostaje w zakresie kompetencji Rady Miejskiej Łomży.

Jako lokalny ambasador projektu Obywatelska Inicjatywa 
Uchwałodawcza 2.0 złożyłam w dniu 8 września 2020 r. do Rady 
Miejskiej w Łomży wniosek o podjęcie uchwały określającej szcze-
gółowe zasady wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasady two-
rzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasady promocji 
obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalne wymo-
gi, jakimi muszą odpowiadać składane projekty. Prace nad uchwa-
łą, z moim udziałem, trwały w Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 
Rady Miejskiej Łomży kilka tygodni. Ostatecznie dnia 30 grud-
nia 2020 roku Rada Miejska Łomży podjęła uchwałę Nr 337/
XXXIII/20 w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej 
określając w niej wymogi związane z wnoszeniem przez miesz-
kańców naszego miasta inicjatyw obywatelskich. Uchwała wejdzie 
w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podlaskiego. Zatem czekamy z niecierpliwością na 
jej uprawomocnienie, zapewne jeszcze w styczniu.

Zachęcam mieszkańców do skorzystania z możliwości bezpo-
średniego udziału w podejmowaniu rozstrzygnięć przez Radę Miej-
ską Łomży poprzez wnoszenie własnych projektów uchwał. Realny 
wpływ na życie wspólnoty lokalnej niech stanie się naszym udziałem.

GRAŻYNA CZAJKOWSKA
LOKALNY AMBASADOR PROJEKTU

OBYWATELSKA INICJATYWA UCHWAŁODAWCZA 2.0
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