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Stabilizacja, łokieć – wykrzykuje 
trener. Patryk, Patryk! – 

Przekrzykują go kibice. Zawodowa 
Gala Sportów Walki Armia Fight 

Night II „Drugie Uderzenie” 
już pierwszą walką rozgrzała 
publiczność do czerwoności.

Wielka strzykawka adrenaliny  
zawitała  do  Łomży  za  sprawą  naj-
lepszych zawodników MMA w kraju, 
którymi  są  w  większości  żołnierze 
Wojska Polskiego. Swoje umiejętno-
ści w  klatce  zaprezentowali między 
innymi czterokrotny Mistrz Wojska 
Polskiego st.  szer. Tomasz Zawadz-
ki,  jego brat walczący w przeszłości 
dla KSW – szer. Mateusz Zawadzki 
czy znany z prestiżowych turniejów 
BJJ szeregowy Dominik Chmiel. 

W oktagonie nie zabrakło  także 
wojowników  z  Łomży:  niezwykle 
utalentowanego  Patryka  Surdyna 
(Black  Horse  Łomża)  oraz Macieja 
Roszkowskiego (Fight Club Łomża) 
oraz gotowego na zawodowe wystę-
py,  kończącego  karierę  amatorską 
z  przytupem  Piotra Mroczkowskie-
go (Fight Club Łomża). I niezależnie 
od  tego,  czy  łomżyńscy  zawodnicy 
odnosili zwycięstwo czy jednak ule-
gali ciosom rywali okrzyki wsparcia 
pomagały podnosić się z kolan.

-  Zarówno  liczba  sympaty-
ków  mieszanych  sztuk  walki  na 
trybunach,  jak  również  postawa 
zawodników  z  naszego  miasta 
w  oktagonie  pokazały,  że  warto 
tego  typu  wydarzenia  sportowe 
w  Łomży  organizować.  Tym  bar-
dziej,  że  możemy  pochwalić  się 
zawodnikami  walczącymi  na  bar-
dzo wysokim poziomie. Gratuluję 
wszystkim  zwycięzcom  i  zapew-
niam, że w przyszłym roku podob-
ną galę sportów walki będę chciał 
zorganizować  ponownie  –  mówił 
obecny na gali prezydent Mariusz 
Chrzanowski.

Wielu  miłośników  mieszanych 
sztuk  walki  z  niecierpliwością  cze-
kało  na  walkę  wieczoru.  Dominik 
Chmiel, klasa w oktagonie i poza nim, 
zawsze  gotowy  do  podjęcia  nawet 
najtrudniejszych wyzwań, tego wie-
czoru na oczach  łomżyniaków pod-
niósł rękawicę rzuconą przez bardzo 
niebezpiecznego  szeregowego  Ma-
teusza  Zawadzkiego,  reprezentanta 
jednostki wojskowej w Giżycku, któ-
ra  słynie  z  najlepiej  wyszkolonych 
w sportach walki żołnierzy w Polsce. 
Prawie  dwuletnia  nieobecność  Za-
wadzkiego  w  świecie  zawodowego 
MMA okazała się ciszą przed burzą, 
którą rozpętał w klatce. Potrzebował 
zaledwie  21  sekund,  by  nokautem 
zwyciężyć starcie. 

O polityce prorodzinnej i wsparciu łom-
żyńskich rodzin oraz seniorów, plano-
wanych inwestycjach, rozstrzygnięciu 
przetargu na przebudowę Hali Targo-
wej na Halę Kultury i jubileuszowych 
wydarzeniach z prezydentem Łomży 
Mariuszem Chrzanowskim rozmawia 
Marlena Siok. 

Marlena Siok: - Pod koniec marca 
uczestniczył Pan w Narodowym Kon-
gresie Rodziny. Omawiano na nim po-
litykę prorodzinną i sytuację polskich 
rodzin. Rządowe programy to jedno, 
ale samorząd na podstawie analizy sy-
tuacji w społeczeństwie musi podejmo-
wać własne inicjatywy.

Mariusz  Chrzanowski:  -  Na 
zaproszenie  premier  Beaty  Szy-
dło  miałem  okazję  wziąć  udział 
w Narodowym Kongresie Rodziny, 
który odbył się na Stadionie Naro-
dowym w Warszawie. Na tym spo-
tkaniu  bardzo  istotny  był  głos  sa-
morządowców. Miałem możliwość 
przedstawić  politykę  prorodzinną 
prowadzoną  w  naszym  mieście. 
Jesteśmy  dumni  z  tego,  że  reali-
zujemy ją w tak szerokim zakresie. 
Już  w  momencie  objęcia  urzędu 
dążyłem do tego, żeby wprowadzić 
samorządowe becikowe, w postaci 
500 zł wsparcia dla rodziców nowo 
narodzonego  mieszkańca  Łomży. 
Ze  strony  rodziców  słyszę  bardzo 
pozytywne  głosy.  Wsparcie  finan-
sowe w  pierwszych miesiącach  po 
narodzinach dziecka jest niezwykle 
potrzebna.  Warto  wspomnieć,  że 
jesteśmy prekursorami w regionie, 
gdyż  to  wsparcie  wprowadziliśmy 
jako  pierwsi.  Zależało  mi  także, 
żeby  przy  tym  budować  lokal-
ną  tożsamość.  Stąd  m.in.  pomysł 
przekazywania  rodzinom wsparcia 
z "łomżyńskim akcentem". W 2016 
roku,  kiedy  zaczęło  funkcjonować 

samorządowe becikowe, dodawali-
śmy do niego pięcioczęściowy kom-
plet,  na  który  składało  się  m.in. 
body i czapeczka. Były one opatrzo-
ne  napisem  „  Miasto  Łomża,  100 
procent  szczęścia”.  I  to  wyróżnia 
naszych  najmniejszych  mieszkań-
ców.  Mam  nadzieję,  że  w  wielu 
miejscach  kraju  i  świata  te  słowa 
zostały dostrzeżone. Od 2017 roku 

wprowadzony  został  nowy  ele-
ment.  Zamiast  pięcioczęściowego 
stroju przekazujemy  rodzicom ko-
cyki,  oczywiście  z  napisem  „Łom-
ża”. W tym szczególnym roku, roku 
600-lecia nadania praw miejskich, 
jest  tam  także  nasze  jubileuszowe 
logo.  Myślę,  że  jest  to  niezwykle 

Oktagon zapłonął 

Dokończenie na str. 23

Dokończenie na str. 5

Tworzymy miasto przyjazne rodzinom

10 kwietnia. Od 2010 roku tego dnia do końca dni 
każdego z nas będziemy pochylać głowy i milczeć, 
modlić się i szukać oddechu przez ściśnięte gardło. 
Takie tragedie, jak upadek samolotu z 96 osobami 
na pokładzie, nie powinny się zdarzać.

A  jeżeli  już  się  zdarzą,  powinny mieć  sens, 
który nauczy nas wykonywać  lepiej  przypisane 
nam  sprawy. Czy Smoleńsk 2010,  śmierć prezydenta Lecha Kaczyńskie-
go, śmierć Marii Kaczyńskiej, śmierć Ryszarda Kaczorowskiego, śmierć... 
(proszę wpisać nazwisko/nazwiska osób, których utrata najgłębiej dotknę-
ła nas osobiście) ma sens, który umiemy odczytać.

Na  razie  chyba  nie.  Hipoteza  tragicznego  wypadku  czy  hipoteza 
zbrodniczego działania może nam wyjaśnić tylko jak zginęło 96 wspa-
niałych Polaków. Ale nie powie nam dlaczego, nie odsłoni tego najgłęb-
szego  sensu. Bo  przecież  ani  zbieg  okoliczności,  ani  spisek  nie może 
zatrzymać świata. 

Może na razie spróbujmy być mniej powierzchowni, bardziej uważni, 
dokładni w wypełnianiu tego, na co mamy wpływ.

Smoleńsk 10.04.2010

W tym momencie łomżyniak 
Patryk Surdyn jest w opałach, 
ale ostatecznie pokonał rywala
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Impresa na 
Via Baltica 
odwołana

Włoska firma Impresa Pizarotii nie 
zbuduje fragmentu obwodnicy Łomży 
z nowym mostem na Narwi na ekspre-
sowej trasie S61 (Via Baltica). Mimo 
że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych 
i Autostrad dwukrotnie wskazała ją, 
jako wykonawcę inwestycji, firma prak-
tycznie sama zrezygnowała.

Jak  poinformował  portal  ry-
nekinfrastruktury.pl,  GDDKiA 
unieważniła   kilka dni  temu swoja 
decyzję (z 5 marca) o wyborze wy-

konawcy projektu i budowy odcin-
ka S61 od węzła "Łomża Zachód" do 
węzła "Kolno". To  zadanie nr w po-
dzielonym  na  6  części  fragmencie 
przyszłej Via Baltica między Ostro-
wią  Mazowiecką    a  Szczuczynem. 
Decyzja administracji drogowej za-
padła, ponieważ  do Krajowej Izby 
Odwoławczej  odwołał  się  sam... 
zwycięzca przetargu, czyli Impresa 
Pizzarotti. I zrobi8ł to skutecznie

"Białostocki  oddział  GDDKiA 
uwzględnił  zarzuty  firmy  Impresy 
Pizzarotti  dotyczące  wyboru  naj-
korzystniejszej  oferty  w  przetargu 
na  odcinek  drogi  ekspresowej  S61 
od  węzła  Łomża  Zachód  do  węzła 
Kolno.  W  sytuacji  nie  byłoby  nic 
dziwnego, gdyby nie  to, że  to wła-
śnie  ten  oferent  złożył w  postępo-
waniu  propozycję  uznaną  przez 
zamawiającego  za  najlepszą.  Jak 
podaje  GDDKiA  –  teraz  wybrana 
zostanie  najkorzystniejsza  ofer-
ta  spośród  pozostałych  złożonych 
w tym przetargu" - informuje rynek 
infrastruktury.pl. 

Portal  przypomina,  że  przetarg 
na ten właśnie odcinek S61ogłosza-
ny  był  dokładnie  rok  wcześniej,  31 
marca  2017.    Otwarcie  11  zgłoszo-
nych ofert nastąpiło w lipcu  "Propo-
zycje mieściły się w przedziale ceno-
wym od 442,875 mln  zł do 711,707 
mln zł, przy budżecie zamawiające-
go  równym 963,554 mln zł",  a naj-
korzystniejszą przedstawiła Impresa 
Pizzarotii uznając,  że poradzi sobie 
z zaprojektowaniem i budową blisko 
13  kilometrów  drogi  ekspresowej 
z  liczącym  1,2  kilometra  mostem 
nad doliną Narwi oraz   niespełna 7 

kilometrami    drogi  krajowej  nr  64, 
czyli  drogi mijającej  Piątnica  i  wy-
prowadzającej ruch w kierunku Wi-
zny  i  Białegostoku,  za  zaledwie  46 
procent przewidywanej przez GDD-
KiA ceny. 

Ogłoszenie o wyborze tej właśnie 
oferty  nastąpiło w  połowie  grudnia 
ubiegłego roku. Odwołała się od nie-
go  -  skutecznie  -  jedna  z  firm kon-
kurujących w  przetargu.  Procedura 
została  powtórzona.  Impresa  uzu-
pełniła  dokumenty  oraz  przedsta-
wiła wyjaśnienia i ponownie została 
wskazana jako wykonawca.  

Odwołała  się  jednak  ponownie 
argumentując, że upływ czasu zmie-
nił warunki oferty i firma nie jest już 
nimi związana. 

"W  sprawie  odwołania  firmy 
„Impresa  Pizzarotti”  postanowili-
śmy uwzględnić to odwołanie, mimo 
że stoimy na stanowisku, iż podjęte 
przez  białostocki  oddział  GDDKiA 
działania były jak najbardziej zgod-
ne z prawem"  - poinformowała  ad-
ministracja drogowa. 

GDDKiA  w  Białymstoku  za-
mierza wskazać jednego z siedmiu 
pozostałych  w  rywalizacji  konku-
rentów,  czyli    "Polaqua  (672,635 
mln  zł),  Toto  (525,681  mln  zł), 
Budimex (549,681 mln zł), a także 
Mota-Engil  (541,256 mln  zł)  oraz 
konsorcjów: Strabag  i Strabag  In-
frastruktura  Południe  (485,683 
mln zł), PORR  i Unibep  (473,290 
mln  zł)  oraz  PBDiM  i  Gϋlermak 
Ağır  Sanayi  İnşaat  ve  Taahhüt 
(711,349 mln zł). 

Portal  rynekinfrastruktury.pl 
wskazuje  jednak na problem, który 

może  skomplikować  wybór,  a  za-
tem  i  budowę  kluczowego  odcinka 
obwodnicy  Łomży.  "Pozostaje  jesz-
cze  pytanie,  czy  pozostałe  oferty 
nie  straciły  ważności.  Przez  osiem 
miesięcy  od  otwarcia  ofert  rynek 
uległ znacznej zmianie, a firmy, któ-
re  stawały  do  przetargu  pozyskały 
nowe kontrakty. Oznacza to, że ceny 
zaproponowane  w  lipcu  2017  roku 
mogą być już za niskie na realizację 
tej inwestycji.

Może  więc  dojść  do  powtó-
rzenia  się  sytuacji  do  jakiej  do-
szło  w  przypadku  przetargu  na 
budowę  drogi  ekspresowej  S1  na 
odcinku od Pyrzowice – Podwar-
pie w województwie śląskim. Tam 
wybrany  wykonawca  odstąpił  od 
podpisania  umowy,  a  pozostali 
oferenci stwierdzili, że ich propo-
zycje nie są  już aktualne, a firmy 
nie są zainteresowane zawarciem 
umowy". 

aktualności
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Łukasz Szumowski, minister zdrowia, uroczyście 
wręczył certyfikat akredytacyjny dyrektorowi 
szpitala w Łomży Romanowi Nojszewskiemu 
i uhonorował dziewięciu pracowników medala-
mi „Zasłużony dla ochrony zdrowia”.

O  akredytacji  umieszczającej  Szpital 
Wojewódzki  im.  kardynała  Stefana  Wy-
szyńskiego w Łomży wśród najlepszych pla-
cówek  ochrony  zdrowia  w  kraju,  dyrektor 
Roman Nojszewski mówił  już w wywiadzie 
udzielonym  Telewizji  Narew  pod  koniec 
ubiegłego  roku.  Kilka  tygodni  później  na-
stąpiło  formalne potwierdzenie pozytywnej 
oceny, a wizyta ministra i uroczyste przeka-
zanie  Certyfikatu  Akredytacyjnego  zwień-
czyło  wiele  miesięcy  pracy  kierownictwa 
i całej szpitalnej społeczności.

Szef resortu zdrowia w rządzie premiera 
Mateusza Morawieckiego, Łukasz Szumow-
ski,  wręczył  dyrektorowi  Romanowi  Noj-
szewskiemu  dokument  dopełniający 
procedury  weryfikowania  czy  placów-
ka  spełnia  standardy  wymagane  dla 
lecznictwa szpitalnego.

-  Dzisiaj  otrzymaliśmy  potwier-
dzenie,  że praca całego personelu  jest 
prawidłowa  i  zasługuje  na  formalne 
uznanie – zaznaczył podczas spotkania 
Roman  Nojszewski,  dyrektor  Szpitala 
Wojewódzkiego w Łomży.

Jednym  z  inicjatorów  spotkania 
w  łomżyńskim  szpitalu  był  łomżyński 
poseł Lech Antoni Kołakowski.

-  Dziękujemy  panu  ministrowi  za 
udział w naszej uroczystości i apeluje-
my o dalsze wsparcie, także finansowe, 
szpitala - powiedział poseł Lech Antoni 
Kołakowski.

Minister  Łukasz  Szumowski  wręczając 
certyfikat akredytacyjny przyznał ,że jest to 
podstawa  do  przyznania  większych  fundu-
szy na potrzeby szpitala”.

-  Zgodnie  z  nową  ustawą  o  finansowa-
niu  służby  zdrowia  w  najbliższych  latach 
znacząco wzrosną nakłady na potrzeby pla-
cówek medycznych. Do 2022 roku, nakłady 
wzrosną z obecnych 70 do 150 milionów zło-
tych. Logika wskazuje ,że preferowane będą 
szpitale  z  certyfikatem –  zapewniał Łukasz 
Szumowski.

Spotkanie stało się także okazją do uho-
norowania grupy pracowników szpitala me-
dalami  „Zasłużony  dla  ochrony  zdrowia”. 
Otrzymali  je:  Anna  Matys,  Marzena  Gac, 
Bożena  Tomaszewska,  Halina  Gromek, 
Joanna  Daniłowska,  Joanna  Szymczak, 
Romuald  Krynicki,  Romuald  Wojtkowski, 
Bohdan Szumowski.

„Czy Anna Maria Anders jest 
senatorem Polski czy Amery-
ki” - takim pytaniem posta-
nowili uczcić drugą rocznicę 
wyboru córki generala Wła-
dysława Andersa do Senatu 
w okręgu łomżyńsko – su-
walskim działacze Polskiego 
Stronnictwa Ludowego. 

Dziennikarzy  na  spo-
tkanie  przed  łomżyńskim 
biurem senator Anny Ma-
rii  Anders  zaprosił  Stefan 
Krajewski, lider PSL w re-
gionie,  a  zarazem  członek 
zarządu województwa..    

-  Pani  senator  Anna Maria  Anders  zosta-
ła  dwa  lata  temu wybrana  głosami  ponad  30 
tysięcy  mieszkańców  naszego  województwa. 
Bardzo rzadko pojawia się w naszym regionie, 
bo  tak  naprawdę  -  gdyby  wyłączyć  spotkania 
świąteczne PiS  -  to pewnie można by było na 
palcach  jednej góra dwóch rąk policzyć  te wi-
zyty. To jest dla nas niezrozumiała sytuacja, że 
zostaje  wybrana,  a  później  nie  interesuje  się 
sprawami  naszej  Ziemi  Łomżyńskiej.  Trudno 
to wytłumaczyć  jej aktywnością w Senacie, bo 
też  jest  niewielka  -  10  wystąpień.  To  bardzo 
mało nawet w zestawieniu z innymi senatora-
mi  PiS  z  naszego  województwa.  Anna  Maria 
Anders  jest  także  pełnomocnikiem  rządu,  ale 
może  nie  należy  tych  funkcji  łączyć  –  mówił 
Stefan Krajewski.

Przypomniał,  jak  bardzo  PiS  zaangażował 
się wówczas w wybory.

- Wszyscy tutaj pojawiali się i mówili o tym, 

że to jest bardzo ważny region, że ważne rzeczy 
będą tutaj się działy. I znów mieszkańcy wybra-
li osobę „przywiezioną w teczce”, która ich nie 
reprezentuje - dodał.   

Nawiązał  także  do  ujawnienia  kosztów 
służbowych  podróży  senator  Anny Marii  An-
ders przekraczających 600 tysięcy złotych.  

- Tak naprawdę z tych podróży do Stanów 
nic wielkiego dla kraju wynika – stwierdził pre-
zes PSL w regionie.

Stefan Krajewski w rozmowie z pracowni-
cą łomżyńskiego biura dowiedział się, że sena-
tor Anna Maria Anders była tego dnia „rano”. 
Zweryfikować  informacji  się  nie  udało,  ale 
okazało się, że parlamentarzystka rzeczywiście 
była  tego dnia w Łomży.  Jak wyjaśniła,  bywa 
w  swoim  okręgu  często,  choć  ostatnio  przede 
wszystkim w Sejnach, gdzie zabiega o budowę 
muzeum poświęconego postaci  generała Wła-
dysława Andersa.     

PSL pyta senator Annę Marię Anders. 
Anna Maria Anders odpowiada

Minister docenia szpital

Różaniec na Starym Rynku
Krucjata Różańcowa za Ojczyznę jest „oddolną” inicjatywą wiernych świeckich, 
wspartą uczestnictwem wielu biskupów i kapłanów. Krucjata nie stanowi żadnej 
nowej organizacji ani struktury w Kościele. Duchową opiekę na tym dziełem Księża 
Biskupi powierzyli Ojcom Paulinom z Jasnej Góry i Jasnogórskiej Rodzinie Różańco-
wej – informuje strona krucjatarozancowazaojczyzne.pl.

Krucjata Różańcowa  za Ojczyznę  to  codzienna modlitwa,  co  najmniej 
jedną dziesiątką różańca, z intencją:„Z Maryją, Królową Polski módlmy się 
o Polskę wierną Bogu, Krzyżowi  i Ewangelii, o wypełnienie Jasnogórskich 
Ślubów Narodu”. Deklarację takiej modlitwy przysłało 126 679 osób.

W Łomży  uczestnicy Krucjaty  gromadzą  się  na  Starym Rynku na Pu-
bliczny Różaniec wynagradzający Niepokalanemu Sercu NMP o odnowienie 
elit Polski, Europy, świata. Króluj nam Chryste, w Polsce i wszędzie!
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Książę nie zdąży  
na czerwiec,  

ale na finał powinien
Mazowiecki Książę Janusz I Starszy,  który nadał Łomży  prawa miejskie 
w 1418 roku, pojawi się w swoim mieście. Nieco jednak później niż było 

przewidywane.

Oczywiście, nie zabraknie "Ojca Miasta", podczas głównych uroczystości 
Wielkiego Jubileuszu 600-lecia w czerwcu, ale będzie to książę z krwi i kości, 
czyli aktor biorący udział w rekonstrukcji  wydarzeń sprzed wieków. Nie ma 
natomiast szans, aby już 15 czerwca (jak było zapowiadane) pojawił się na 
Starym Rynku książę Janusz "na wieki", czyli w postaci rzeźby.     

"Termin realizacji pomnika Księcia Janusza I Starszego warunkowany 
jest przez wiele czynników. Uwzględniony musi być proces twórczy rzeźbia-
rza, technologiczny związany z odlewem, a także procedury urzędowe.   Naj-
istotniejszym  czynnikiem mającym wpływ na  czas  realizacji  pomnika  jest 
wykonanie odlewu. W roku 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległo-
ści odlewnie mają tak dużo zleceń, że już od pewnego czasu wiadomo było, że 
utrzymanie terminu wykonania pomnika na 15 czerwca będzie bardzo ryzy-
kowne. Rozpoznanie rynku zostało dokonane, jednak odlewnia wybrana zo-
stanie w drodze postępowania konkurencyjnego, więc trudno teraz określić 
precyzyjnie datę realizacji" - informuje Łukasz Czech z Urzędu Miejskiego.

Jako dodaje, na jesień planowane jest nadanie imienia Księcia Janusza 
I Szkole Podstawowej nr 9 oraz ogólnomiejski quiz wiedzy o Łomży. "Naj-
prawdopodobniej te wydarzenia będziemy łączyć z uroczystym odsłonięciem 
pomnika" - podaje Łukasz Czech.

Zgodnie z informacjami z Ratusza, ciągle trwa precyzowanie warunków 
umowy pomiędzy wykonawcą a Urzędem Miejskim, ponieważ artysta wniósł 
wiele poprawek do propozycji umowy i wymagają one analizy. Zasadnicze 
ustalenia  dotyczące projektu pomnika, wykonania modelu i nadzorowania  
realizacji odlewu zostały dokonane.

"Trwają  również  rozmowy  w  sprawie  współfinansowania  pomnika. 
Mamy pierwszą deklarację sponsora, przygotowywana jest umowa. Wszyst-
ko wskazuje na to, że odsłonięcie pomnika Księcia Janusza I Starszego zo-
stanie dokonane na finał obchodów 600-lecia nadania praw miejskich Łom-
ży z udziałem przedstawicieli najwyższych władz państwowych" - informuje 
Ratusz. 

Niebieski 
marsz  

w Łomży 
„Nie bądź zielony, bądź niebieski” - z takim hasłem 

przewodnim podążali ulicami Łomży uczestnicy 
„Niebieskiego marszu”. Kolorowo i gwarnie organizatorzy 

starali się  jak najpowszechniej przekazać wiedzę 
o problemie, który stanowi dramat dla wielu rodzin. 

Marsz  i  inne  wydarzenia,  takie  jak  np.  specjalne 
lekcje czy cykl wykładów w Uczelni Jańskiego, zorgani-
zowane były w związku z obchodami Światowego Dnia 
Świadomości  Autyzmu.  „Niebieski  marsz”,  który  był  
jednym z finałowych akcentów Dni, wyruszył  spod ko-
ścioła pw. Krzyża Świętego. Wszyscy uczestnicy ubrani 
byli na niebiesko i nieśli 600 niebieskich baloników (na-
wiązując do 600-lecia nadania praw miejskich Łomży). 
Momentem  kulminacyjnym  marszu  było  właśnie  wy-
puszczenie w powietrze balonów  przy hali Olimpijczy-
ków Polskich.

-  W  Łomży  Światowe  Dni  Świadomości  Autyzmu 
były organizowane po raz trzeci. Z rok na rok coraz jest 
nas więcej  . Chciałabym, żeby wiedza o zjawisku auty-
zmu  trafiła  do  jeszcze  większej  liczby  osób.  Mam  na-
dzieję, że za rok uda nam się  także zorganizować wiele 
ciekawych wydarzeń - mówi Dorota Zwierzyńska, prezes 
Fundacji  Dr Otis .

Obchody zakończyły się koncertami, które odbyły się 
w hali Olimpijczyków Polskich przy szkole nr 9. Zagrali: 
Arka Noego,  Monika Kuszyńska i Milano. Mogliśmy też 

podziwiać występy przedszkolaków z przedszkola „Nut-
ka”, którzy z przejęciem pokazali swoje układy taneczne.

- Lubię  i nie boję się występować przed publiczno-
ścią - przekonuje Pawełek - Uwielbiam tańczyć  - dodaje 
Ola.

-  Autyzm  to  nie  jest  choroba.  Jest  to  schorzenie. 
Dobrze, że odbywają się  takie dni, dzięki którym moż-
na przybliżyć  ludziom na  czym autyzm polega. Trzeba 
dużo cierpliwości, wyrozumiałości, a przede wszystkim 
miłości. Cieszę się, że tak wielu ludzi dziś się tu zebrało- 
mówi pani Anna, mama autystycznego Krzysia.

Występ  Arki  Noego  rozruszał  widzów.  Ogromny 
chór śpiewał wraz z zespołem najbardziej znane piosen-
ki.

-  Integracja  jest  potrzebna.  Fajnie,  że  tu w  Łomży 
macie takich otwartych ludzi - mówił Robert Friedrich, 
lider Arki Noego

Po  "energetycznym"  popisie  Arki  Noego  przyszedł 
czas na tort, który pokroili prezesi Fundacji DR Otis. Po 
kawałeczku dostali wszyscy. 

- Miasto powinno wspierać takie działania. Obecnie 

autyzm  jest  coraz  bardziej  powszechnym  zaburzeniem 
rozwoju  dzieci.  Dlatego  samorząd  powinien  reagować 
na  problemy,  które  dotykają  społeczeństwo. W  związ-
ku z tym w Szkole Podstawowej nr 2 został uruchomi-
ny specjalny oddział dla dzieci dotkniętych autyzmem. 
Obecnie do tej klasy uczęszcza 5 uczniów. Przygotowu-
jemy się do tego, by była to szkoła wysoko wyspecjalizo-
wana. Mamy już odpowiednią kadre oraz wyposażenie. 
Jest  to dopiero początek,  jednak wiemy,  że  chcemy  to 
kontynuować i rozwijać – mówi Mariusz Chrzanowski, 
prezydent Łomży. - Takie wydarzenia mają na celu pod-
niesienie świadomości lokalnego społeczeństwa. Miesz-
kańcy naszego miasta  mogli zgłębić informację podczas 
konferencji  u  wielu  specjalistów,  a  także  wymieniać 
się doświadczeniami. I mam nadzieję, że ta wrażliwość 
z każdym rokiem będzie coraż większa – dodaje prezy-
dent.

JOANNA OSIŃSKA



4 www.narew.infohistoria żywa

reklama

Urządzenie w kształcie metalowej 
skrzynki na kołach wygląda 

niepozornie. Ale kosztuje jakieś 
ćwierć miliona złotych. Geolog 

Radosław Mieszkowski kieruje nim 
szybko, a jednocześnie precyzyjnie 
po wyznaczonej wcześniej trasie na 
dziedzińcu kościoła OO. Kapucynów 

w Łomży. 

-  Badania  są  prowadzone 
z  inicjatywy łomżyńskiej delegatury  
Wojewódzkiego  Urzędu  Ochrony 
Zabytków,  a  ich  zleceniodawcą  jest 
parafia  Ojców  Kapucynów  -  mówi 
Sławomir  Zgrzywa  z WUOZ.  -  Jest 
to wkład  klasztoru w 600-lecie praw 
miejskich Łomży, a naukowcy wyko-
nują je społecznie.

Miejsce  badań  to,  według  daw-
nej topografii miasta, Popowa Góra, 
czyli  jedno  z  wzniesień  górujących 
nad  doliną  Narwi.  Nawet  nazwą 
wskazuje, że było (i jest nadal) zwią-
zane  z  chrześcijaństwem  na  Ziemi 
Łomżyńskiej. 

- Wznosił się tu pierwszy kościół 
w obecnych granicach Łomży - Naj-
świętszej  Maryi  Panny  i  świętych 
Rozesłańców,  jak wówczas  określa-
no  Apostołów.    Pierwsze  wzmianki 
o  owej  świątyni  pochodzą    z  1397 
rok,  czyli  sporo    przed  nadaniem 
praw miejskich.  Ten  kościół  istniał 
jako fara, do 1525 roku, czyli do za-

kończenia budowy Katedry.  Później 
na  Popowej  Górze  nadszedł  czas 
Sióstr  Benedyktynek,  które  zawia-
dywały  tym  starym  kościołem    do 
jego  rozbiórki.  Po  wyprowadzce 
stąd Benedyktynek , u schyłku XVIII 
wieku, powstał tu klasztor i kościoła 
Ojców  Kapucynów,  który  dotrwał 
aż do czasów   współczesnych. Wia-
domo zatem, że powinny być tu po-
zostałości  historii,  na  pewno  krypt 
i cmentarza przykościelnego. To po-
twierdzają archiwa związane choćby 
z ustawianiem na dziedzińcu figury 
Maryi  oraz    instalowaniem  oświe-
tlenia,    ponieważ  odkrywane  były 
fragmenty  szkieletów,  czaszki    Ale 

chcielibyśmy  dokładnie  wiedzieć 
w którym miejscu ten pierwszy łom-
żyński kościół - opowiada Sławomir 
Zgrzywa.

Aż  trudno  uwierzyć,  ale  dzie-
dziniec  klasztorny  nie  był  nigdy 
naprawdę przebadany archeologicz-
nie,  choć  dokładnie  było  wiadomo, 
że pod ziemią "coś" być musi.

- Wyjaśnienie nie jest tajemnicą. 
Dawniej  stosowane metody badaw-
cze  wymagały  po  prostu    wykopa-
lisk.    W  tym miejscu  byłoby  to  po 
prostu niemożliwe  - dodaje historyk 
z WUOZ.

Współczesna  technika dała  jed-
nak  naukowcom  georadar  pozwa-

lający  zajrzeć  w  głąb  ziemi  "bez-
inwazyjnie".  Michał  Grabowski 
z Uniwersytetu Rzeszowskiego przy-
jechał nie tylko w nadziei ciekawych 
odkryć, ale także  z sentymentu. Jest 
łomżyniakiem.            

-  Wiemy  o  pierwszej  parafii, 
Benedyktynkach,  które  były  tu  250 
lat    Ale    szukamy  też  rzeczy,  które 
były  tu  wcześniej.  To  bardzo  waż-
ne w miejscu,  które nie było do  tej 
pory objęte badaniami, a nawet nie 
odbywały się tu poważniejsze prace 
budowlane.  Stosujemy  georadar  , 
który  jest    jednym  z  najdoskonal-
szych  urządzeń  w  znajdujących  się 
obecnie w Polsce. Mamy nadzieję, że 

przynajmniej do 4 metrów jesteśmy 
w  stanie  prześwietlić  grunt  - mówi 
Michał Grabowski.

"Operatorem"  georadaru  jest  
Radosław  Mieszkowski  z  Instytutu 
Geologii  i  Uniwersytetu  Warszaw-
skiego. 

- Metoda opiera  się na  induko-
waniu  fal  elektromagnetycznych 
w  podłoże  gruntowe.  Jeżeli  będzie 
tam  występować  obiekt  o  innych 
parametrach elektrycznych,  fala  się 
odbija, a my to rejestrujemy wzmac-
niając  jeszcze  sygnał  .  Próbujemy 
znaleźć  fundamenty  murów  gotyc-
kich,  ewentualnie  krypty  grobowe, 
coś  jeszcze.  Jak  słyszałem,  historia 
tego obszaru jest bardzo skompliko-
wana, bardzo złożona. Robimy bar-
dzo gęste skanowanie - co pół metra. 
Także każdy obiekt nieco większy od 
pół metra  jesteśmy w  stanie  ziden-
tyfikować. Pomiary terenowe to jest 
tylko  ułamek  całego  procesu  prze-
twarzania  i  opracowania,  ale  robo-
cze wyniki będą szybciej  - wyjaśnia 
naukowiec.

Rzeczywiście.  Przed  upływem 
doby wstępne wyniki już są.

- Kolega przekazał mi, że jest wi-
doczny jakby mur biegnący od drzwi 
kościoła  do  wejścia  na  dziedziniec 
i jeszcze jakieś prostokątne kształty. 
Może  krypty?  -  mówi  Michał  Gra-
bowski.

Trzeba  zatem  na  pewien  czas 
uzbroić  się  w  cierpliwość  zanim 
dokładniejsze analizy  zapisu geora-
daru  pozwolą  bliżej  określić,  jakie 
ślady  dawnej  Łomży  kryje  Popowa 
Góra.    

Jakie zagadki pradawnej Łomży 
kryje Popowa Góra?  
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Tworzymy miasto przyjazne rodzinom
ciekawe, bo mało jest takich samo-
rządów, które  przekazują pamiątki 
swoim  mieszkańcom.  Co  więcej, 
zdecydowałem  się,  żeby  wspierać 
łomżyńskie  rodziny  poprzez  prze-
kazywanie  pakietu  600  minut  do 
wykorzystania  w  parku  wodnym 
oraz na pływalni przy ulicy Niem-
cewicza.  Chcemy  zachęcać  całe 
rodziny  do  korzystania  z  naszych 
obiektów  i  aktywnego  spędzania 
czasu.  Oprócz  tego  przekazujemy 
także monetę, która została wybita 
z okazji jubileuszu. Wsparcie mate-
rialne w pierwszych miesiącach po 
narodzinach dziecka jest cenne, ale 
nie  możemy  zapominać,  że  dzieci 
rosną. Dlatego istotne są też inwe-
stycje w placówki oświatowe. Stąd 
m.in.  bardzo  duże  nakłady  na  re-
monty i modernizacje łomżyńskich 
przedszkoli  i  szkół.  Zależy  mi  na 
bezpieczeństwie i prawidłowym roz-
woju  najmłodszych  mieszkańców 
miasta.  Podczas  kongresu  w  War-
szawie  wspominałem,  że  zależy  mi 
na  tym,  by  nasze  dzieci  odżywiały 
się zdrowo. Dzisiaj bardzo popular-
ne i atrakcyjne są szkolne stołówki, 
także w naszym mieście. Rząd pol-
ski  to  zauważa  i  planuje  skierować 
nakłady  finansowe  na  ich  rozwój 
,  by  wszystkie  dzieci  miały  możli-
wość spożywania w szkole zdrowego 
i  smacznego  posiłku. W Łomży  zo-
stały  wybudowane  piony  kuchenne 
w Szkole Podstawowej nr 9,  10  czy 
Szkole  Podstawowej  nr.1.  Z  punk-
tu  widzenia  finansów  miasta  są 
to  duże  nakłady  inwestycyjne,  ale 
w  mojej  ocenie,  samorząd  musi 
dbać o mieszkańców w każdym wiek 
i stwarzać im godne warunku do ży-
cia.
M.S: - W 2017 roku w mieście zanoto-
wano wzrost liczby urodzeń. Czy udana 
polityka prorodzinna może być jednym 
z czynników wpływających na taką sy-
tuację? 

M.Ch: - Jest to tendencja krajo-
wa i z tego się niezmiernie cieszymy. 
O tym mówiła premier Beata Szydło. 
Wszelkie  statystyki  GUS-u    jeszcze 
w 2014 roku wskazywały, że w Pol-
sce nigdy nie narodzi się więcej niż 
400  tysięcy  dzieci  w  jednym  roku. 
Te  zapowiedzi  się  nie  potwierdzi-
ły.  Fakty są takie, że w poprzednim 
roku  urodziło  się  403  tysiące  dzie-
ci,  czyli więcej o prawie 20  tysięcy, 
niż  wcześniej.    Tendencja  wzrosto-
wa  związana  jest  przede wszystkim 
z polityką rządu Prawa i Sprawiedli-
wość, który dał gwarancję, stabilno-
ści. Podczas kongresu były przedsta-
wiane bardzo liczne przykłady osób, 
które zajmują się naukowo polityką 
prorodzinną. Z punktu widzenia so-
cjologów było wskazywane, że wcze-
śniej rodziny nie decydowały się na 
większą  liczbę  dzieci,  gdyż  bały  się 
o stabilizację finansową. W momen-
cie, kiedy pojawił się program 500+, 
odnotowaliśmy  większą  liczbę  uro-
dzeń. Rozmawiamy z osobami, któ-
re  często  na    drugie  dziecko  decy-
dują  się właśnie  po  kilku  latach  od 
urodzenia  pierwszego.  Bardzo  do-
brze, że rząd podjął te działania, bo 
dzięki  temu  wpływa  tak  naprawdę 

na  przyszłość  naszego  narodu.  Sa-
morząd musi wspierać dobre działa-
nia i miasta Łomża tak robi.
M.S: - W naszym mieście, dość specy-
ficznym pod względem demograficz-
nym,  mamy także licznych seniorów, 
czyli ludzi po 60 roku życia, dla których 
również samorząd musi wypracować 
swoją politykę. 

M.CH:  -  I  to  jest  właśnie  ten 
element, o którym trzeba pamiętać, 
bo z roku na rok zwiększa się liczba 
osób  starszych.  Dlatego  niezwykle 
istotne było to, że rząd podjął dzia-
łania, a my jako samorząd je wspie-
ramy  własnymi  aktywnościami. 
Mają na celu zniwelowanie skutków 
pewnych  zjawisk  ,  na  które  w  per-
spektywie  kilkunastu,  kilkudziesię-
ciu  lat  musimy  być  przygotowani. 
Polityka  senioralna  jest  niezwykle 
istotna, dlatego przykładam do niej 
wielką wagę. Została powołana dłu-
go  wyczekiwana  Rada  Seniorów, 
która daje  obszar do wykazania  się 
aktywnością  tej  społeczności. War-
to  zaznaczyć,  że  są  to  osoby,  które 
bardzo mocno włączają  się  w  życie 
naszego miasta. Organizujemy  tak-
że  szereg  wydarzeń,  które  na  stałe 
zostały  wprowadzone  do  kalenda-
rza  miejskiego.  Wprowadziliśmy 
ponadto Kartę Seniora, bo   chcemy 
zachęcić  naszych  lokalnych  przed-
siębiorców  do  tego,  by wspierali  tę 
grupę poprzez zniżki na korzystanie 
z  ich  usług.  Seniorzy  zareagowali 
entuzjastycznie -  zostało wydanych 
4018  kart.  Ich  posiadacze  bardzo 
sobie cenią chociażby bezpłatną ko-
munikację. 

Chciałbym  tu  przekazać  bardzo 
ważną  wiadomość  dla  seniorów. 
Tak,  jak  Państwo  w  tamtym  roku 
musieliście  przedkładać  oświad-
czenia  z  Urzędu  Skarbowego,  tak 
w tym roku wystarczy udać się tylko 
do  siedziby MPK  i napisać oświad-
czenie, które jest już przygotowane. 
Wystarczy, że potwierdzicie, że roz-
liczacie  się  w  Łomży  i  mieszkacie 
w  naszym  mieście.  Zaświadczenie 
z Urzędu Skarbowego, KRUS-u  czy 
ZUS-u  w  tym  roku  nie  będzie  po-
trzebne.

Jest  to  wyraz  mojego  uznania 
dla seniorów. Wydaje mi się, że sko-
ro  w  tamtym  roku  zostały  złożone 

oświadczenia,  że  osoby  zamieszku-
ją,  rozliczają się w naszym mieście, 
to w tym roku wystarczy tylko takie 
potwierdzenie.  Oczywiście,  nowe 
osoby,  które  będą  chciały  wyrobić 
sobie  Kartę  Seniora  i  bezpłatnych 
przejazdów  będą musiały  całą  pro-
cedurę przejść w pełni. 
M.S: - Kwestie społeczne stanowią bez-
sprzecznie najważniejszy aspekt życia 
miasta. Jednak jego funkcjonowanie 
na odpowiednim poziomie nie byłoby 
możliwe bez  innych działań.  

M.CH: - Na wstępie warto zwró-
cić  uwagę  na  skok  cywilizacyjny, 
którego  dokonaliśmy  dziedzinie  
modernizacji  układu  komunika-
cyjnego. Wiele  osób podkreśla,    jak 
znaczny procent dróg  zostało wyre-
montowanych.  Ostatnio  zrobiłem 
pewną  analizę.  Staram  się  ocenić, 
jak miasto  wyglądało  jeszcze  cztery 
lata temu, kiedy te drogi nie były wy-
remontowane  i  jak wygląda  dzisiaj. 
Jest to niezwykle ciekawe i warto to 
dostrzec, żeby móc porównać. Przy-
zwyczajamy się do korzystania z do-
brej infrastruktury drogowej. Miasto 
się  zmieniło.  To  widać.  Zyskały  nie 
tylko  główne  szlaki  komunikacyjne 
w  naszym  mieście,  ale  także  drogi 
osiedlowe,  które  są  równie  ważne. 
Takim  przykładem  może  być  ulica 
Piaski czy Podleśna, na którą miesz-
kańcy czekali ponad 20 lat. To jednak 
nie  wszystko.  Znaczna  część  inwe-
stycji  jeszcze  przed  nami. Uzyskali-
śmy dofinansowanie w wysokości 30 
mln złotych w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa  Podlaskiego  na  4  drogi.  Mowa 
tu o budowie ulicy Zawadzkiej, któ-
ra  jest  w  trakcie  realizacji.  W  tym 
przypadku  kwota  dofinansowania 
to  18  mln  złotych.  Następnie  ulica 
Nowogrodzka,  Poligonowa,  Gloge-
ra,  których  modernizacja  zostanie 
zakończona jesienią tego roku. Są to 
kolejne,  bardzo  ważne  ulice,  szcze-
gólnie  przedłużenie  ulicy  Zawadz-
kiej, gdyż dają nam nowe możliwości 
rozwoju miasta. Warto przypomnieć, 
iż tam w niedalekiej przyszłości mają 
powstać nowe osiedla zarówno wie-
lorodzinne,  jak  i  jednorodzinne. 
Co  więcej,  myślimy  o  przedszkolu 
w tej części Łomży, z uwagi na  licz-
bę  młodych  rodzin  w  tej  dzielnicy. 

Ponadto  rozpoczęliśmy  już  remont 
ul. Stacha Konwy. Jego zakończenie 
planowane jest w czerwcu tego roku. 
W  budżecie miasta mamy  zapisane 
środki  na  szereg  innych  dróg.  Od 
mieszkańców  miasta  docierają  do 
mnie  głosy  dotyczące  ulicy  Niem-
cewicza  i  Małachowskiego.  Z  resz-
tą  w  tej  części  miasta,  przez  dużą 
część  swojego  życia  mieszkałem, 
więc  doskonale  znam  ten  problem. 
Potrzebujemy    jednak  jeszcze  środ-
ków zewnętrznych, bo nie ukrywam 
chciałbym, żeby te drogi były zreali-
zowane  z  jakimś  dofinansowaniem. 
Tak,  jak  to  robimy  w  przypadku 
innych  inwestycji, w których szuka-
my  zewnętrznych  funduszy. W  tym 
przypadku pojawiła  się  szansa dofi-
nansowania z programu dróg gmin-
nych  i  powiatowych.  W  ostatnim 
czasie media  obiegła  informacja,  że 
premier  Mateusz  Morawiecki  prze-
znaczył dodatkowe miliony na drogi 
m. in. województwie  podlaskim. To 
prawda. Mamy otrzymać 30 mln zł. 
Termin składania wniosków  upływa 
15 kwietnia. Złożymy dokumentację 
na ul. Niemcewicza. Rozstrzygnięcie 
może nastąpić w maju  lub czerwcu. 
Na  tę  inwestycję  możemy  uzyskać 
maksymalnie  3  mln  zł.  dofinanso-
wania.
M.S: - Pozostając w temacie inwestycji 
nie sposób pominąć przebudowy Hali 
Targowej na Starym Rynku na Halę 
Kultury. Pierwszy przetarg, niestety, 
został unieważniony. Drugi udało się 
rozstrzygnąć.

M.CH:-    To  dobra  nowina.. 
Mamy rok szczególny, ze względu na 
nasz własny jubileusz 600-lecia, ale 
też narodowy  - 100-lecia odzyskania 
Niepodległości.  Dla  samorządow-
ców  jest  to  ponadto  rok  wyborczy. 
W związku z  tym ceny,  jakich ocze-
kują  firmy  budowlane,  wzrastają. 
Zależy mi, żeby inwestycje były koń-
czone w tym roku, ale niekoniecznie 
kosztem finansów miasta. Nie  są  to 
przecież  zadania  "palące".  Należy 
podejść  do  tematu  racjonalnie,  nie 
biorąc  pod  uwagę  tego,  że  jest  rok 
wyborczy.  Wszyscy  samorządowcy 
próbują do jesieni finalizować inwe-
stycje drogowe. Jednak mi zależy na 
tym,  żeby  szanować  pieniądze  pu-
bliczne,  dlatego  jeśli  oferty  i  kwoty 

w  przetargach,  które  są  ogłaszane, 
okazują  się    mocno  wywindowane, 
to  wówczas  je  unieważniamy  i  roz-
pisujemy  kolejne.  Po  to  by  uzyskać 
taką kwotę, którą zakładaliśmy, ade-
kwatną do skali inwestycji. I tak była 
w przypadku Hali Targowej. Dopiero 
w drugim przetargu cena była znacz-
nie niższa niż w pierwszym. Mowa tu 
o 12 mln 850 tysiącach złotych, przy 
czym wartość całego projektu to14,5 
mln  złotych.  Właśnie  o  taką  kwotę 
staraliśmy  się w Ministerstwie Kul-
tury  i  Dziedzictwa  Narodowego. 
Uzyskaliśmy  85  procentowe  dofi-
nansowanie, czyli 11 mln złotych. I ta 
kwota zaproponowana została przez 
firmę,  która  realizuje  już  w  Łomży 
budowę  Hali  Sportowej  przy  Szko-
le Podstawowej nr 7. Można to było 
zaakceptować.  W  mojej  ocenie,  był 
to bardzo dobry ruch. Pierwszy prze-
targ  został  unieważniony,  po  to,  by 
w drugim można było uzyskać niższą 
cenę. Tak również postępujemy przy 
innych przetargach m.in. rewitaliza-
cji  Parku  Jana  Pawła  II.  Podzielili-
śmy to na kilka etapów. Ta inwesty-
cja  jest  realizowana, ale ogłosiliśmy 
już  5 przetarg na  tężnie  i  fontannę, 
gdyż  czekamy aż  te  oferty  będą na-
prawdę  dobre.  Według  mnie  warto 
poczekać i nie ulegać sytuacji, którą 
obserwujemy w całym kraju. Ceny są 
mocno wygórowane. Jest to związa-
ne z wyborami, ale  także z  rynkiem 
pracy.  Jak  wiadomo  wzrosła  wyso-
kość  minimalnego  wynagrodzenia 
w kraju, co bardzo mnie cieszy. Jed-
nak w związku z tym koszty inwesty-
cji rosną. 
M.S: - Rok 2018, to rok pięknego jubi-
leuszu. Łomża świętuje 600-lecie nada-
nia praw miejskich. Wiele wydarzeń za 
nami, ale jeszcze więcej przed nami... 

M.CH: - Cały czas świętujemy. 
Wszelkie wydarzenia,  które  odby-
wają  się  w  mieście,  opatrzone  są 
hasłem  600-lecia.  Z  niecierpliwo-
ścią  czekamy na  główne  obchody, 
które  odbędą  się  już  15  czerwca. 
Na  Starym  Rynku  przygotujemy 
wyjątkową  wioskę  średniowiecz-
ną  oraz  inscenizację  wydarzenia, 
które miało miejsce  600  lat  temu 
z udziałem Księcia Janusza I Star-
szego.  Odbędzie  się  także  uroczy-
sta  Sesja  Rady Miasta.  I  to  na  co 
czekają  wszyscy  łomżyniacy,  czyli 
koncerty  plenerowe.  16  czerwca 
odbędzie  się  koncert  pod  hasłem 
„My  z  Łomży”,  do  którego  udzia-
łu  zaprosiliśmy  łomżyniaków 
znanych  w  całym  kraju.  Będzie 
to  oczywiście  Adam  Kalinowski 
czy  Jula.  Tego  dnia wystąpi  także 
gwiazda  wieczoru,  zespół  Perfekt. 
17  czerwca  natomiast  postanowi-
liśmy  zorganizować  galę  koncer-
tów muzyki  rozrywkowej.  Zagrają 
m.in.  Piękni  i  Młodzi  oraz  zespół 
Boys.  Poza  tym  chcemy  zostawić 
trwały  ślad  po  tak  pięknym  jubi-
leuszu w  postaci monografii,  bro-
szur  oraz murali.  Przewidzieliśmy 
również  szereg  konkursów,  po  to 
by uświadamiać społeczeństwu jak 
ważną  datą  w  historii  Łomży  jest 
rok  1418  i  ludzie,  którzy  zasłużyli 
się dla naszego miasta.

Prezydent Mariusz Chrzanowski wziął udział w ogólnopolskim Kongresie Rodziny, któremu przewodniczyła wicepremier Beata Szydło
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Pożegnanie kapłana

W wieku 75 lat zmarł w Łomży ksiądz kanonik Heliodor Piotr Sawicki. Uroczystości 
żałobne odbyły się w Zambrowie i Łomży, bo z tymi dwoma miastami najdłużej i  
najmocniej był związany kapłańską posługą. Spoczął na łomżyńskim cmentarzu 
przy ul. Przykoszarowej.  

Jak  podaje  w  nocie  biograficznej  kapłana  Kuria  Diecezjalna  i  parafia 
Krzyża Świętego w Łomży, z którą w ostatnich latach był związany, Heliodor 
Sawicki urodził się 23 lutego 1943 r. w Jegliniszkach w parafii Krasnopol na 
Suwalszczyźnie. Na księdza  został wyświęcony przez ks bp. Czesława Fal-
kowskiego   4 czerwca 1966 roku. Posługę kapłańska zaczynał jako wikariusz 
w Romanach, potem był w parafiach Wyszonki Kościelne, Augustów, Jelon-
ki. 

W  1981  trafił  do  Zambrowa,  a  dwa  lata  później  zlecono  mu  budowę 
w mieście nowego kościoła. Od 1986 roku był proboszczem stworzonej pa-
rafii pw. Ducha Świętego w Zambrowie. Ks. Heliodor Sawicki nowy kościół 
budował  w latach 1985 – 1992. Przez kolejnych kilkanaście lat kościół był 
wyposażany.  Konsekracji  świątyni  dokonał  biskup  Stanisław  Stefanek  4 
czerwca 2006 roku w 40-lecie kapłaństwa ks. Sawickiego. Ksiądz Heliodor 
Sawicki proboszczem parafii był do 2013 roku. 

Ks. Heliodor Sawicki w czasie swojej posługi był ponadto członkiem die-
cezjalnej  rady  duszpasterskiej,  członkiem diecezjalnej  komisji  ds.  budow-
nictwa sakralnego i kościelnego, wizytatorem religii i duszpasterzem rodzin 
w dekanacie Zambrów, kanonikiem honorowym Kapituły Katedralnej Łom-
żyńskiej. 

Ostatnich  pięć  lat,  jako  emeryt,    spędził  w  parafii  Krzyża  Świętego 
w Łomży sprawując nadal posługę kapłańską.

Kościół w Drozdowie  
będzie odnowiony 

Blisko 140 tysiące złotych z funduszy unijnych  otrzyma kościół parafialny Święte-
go Jakuba Apostoła w Drozdowie na renowację. Taką decyzję podjął Zarząd Woje-
wództwa Podlaskiego. 

Pozyskane  środki  posłużą  do  wyremontowania  wnętrza  świątyni,  wy-
mianę instalacji elektrycznej i oświetlenia na energooszczędne, montaż sys-
temu przeciwpożarowego oraz kiosku multimedialnego.

Miejscowi wierni oraz turyści będą mieli możliwość podziwiania zabyt-
kowych wnętrz i uczestniczenia w koncertach czy wydarzeniach, w których 
drozdowska parafia bierze aktywny udział.

Projekt  został  wybrany  do  dofinansowania  w  konkursie  zorganizowa-
nym przez LGD Stowarzyszenie „Sąsiedzi”. Wartość inwestycji to 176,3 tys. 
zł, dotacja z RPOWP – 139 tys. zł.

Wiosna wybuchła nam w ostatnich dniach mnóstwem słońca 
i letnimi temperaturami. Tak naprawdę była już tu jednak 
wcześniej, bo przyniosły ją i przynoszą każdego dnia jaskół-
ki, gęsi, kaczki, żurawie, bataliony, czajki  i wszyscy pozostali 
mieszkańcy i goście Łomżyńskiego Parku Narodowego Doliny 
Narwi. Przede wszystkim bociany.

Po raz drugi już kamera przekazuje online całodobo-
wą „transmisję” z gniazda w miejscowości Rakowo-Cza-
chy w gminie Piątnica, w dolinie Narwi. Rok temu wszy-
scy  wielbiciele  polskich  bocianów mieli  okazję  poznać 
Raczkę i Czacha (imiona nadali internauci w nawiązaniu 
do nazwy wsi). Potem obserwować jak wykluwa się i do-
rasta  ich  potomstwo,  a wreszcie  pożegnać  przed  odlo-
tem na zimowe miejsca wypoczynku.

- Z dużym prawdopodobieństwem można zakładać, 
że jest to ta sama para, chociaż nie są specjalnie oznako-
wane – mówi Mariusz Sachmaciński, dyrektor Łomżyń-
skiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi.  - Bociany 
wracają do znanych sobie gniazd. Jeżeli wcześniej  zaj-

mie je inny ptak, dochodzi do walki. W Rakowie nic ta-
kiego się nie działo. „Zasiedlenie” odbyło się spokojnie. 
Bociany  są  także monogamiczne  i,  o  ile  nie  zdarzy  się 
jakieś nieszczęście, pozostają w stałym związku. Zatem 
prawdopodobnie to te same ptaki, co rok wcześniej.

Nowoczesna  kamera  przekazuje  wysokiej  jakości 
obraz i dźwięk z bocianiego domu całą dobę. W nocy ze 
wspomaganiem doświetlaczami na podczerwień.                     

„Polecamy, zaglądajcie tam często - przekaz jest do-
skonałej jakości!

Zadanie  jest  realizowane  w  ramach  projektu 
"Ochrona bociana białego w dolinach rzecznych Polski 
Wschodniej."  LIFE15 NAT/PL/000728  -  LIFEciconia-
PL dofinansowanego przez Unie Europejską w ramach 
programu  LIFE  oraz  niemiecką  fundację  Vogelschutz-
-Komitee e.V.” - zachęca Polskie Towarzystwo Ochrony 
Ptaków i Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny.

Raczkę i Czacha online można znaleźć tu: www.ptop.
org.pl

Prawdziwe życie  
w bocianim gnieździe online

Słońce  
na Starówce

Mamy dowód, że słońce budzi życie. 
Ledwie mocniej zaświeciło, a ożyła łom-
żyńska Starówka. 

Na Starym Rynku, do okienka  „u 
Lodziarzy” i tuż obok po lody „Gotti”, 
starsi  i młodsi grzecznie ustawiali  się 
w niewidzianych od dawna kolejkach 
po słodką i smakowitą ochłodę. 

Ni  stąd, ni  zowąd pojawili  się 
także  konni.  Znana  z  miłości  do 
zwierząt Elwira Jakubiak  i  jej  to-
warzysze  z  klubu  jeździeckiego 
odwiedzili  historyczne  centrum 
miasta.

Oby  tak  dalej.  Niech  Starówka 
naszego miasta  żyje,  tętni,  gra,  rży, 
śpiewa, pachnie  wanilią i czekoladą. 
Niech będzie skąpana w słońcu.            
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MAŁGORZATA SOCHA. Gwiazda seriali i komedii 
romantycznych. Uważana za ikonę stylu.

Dzieci  
nigdy dość!

Właśnie oznajmiła, że spodziewa się trzeciego dziecka i zamierza jak najdłużej 
pracować, bo czuje się świetnie.

Producenci seriali „Na Wspólnej” i „Przyjaciółki” będą musieli coś wymyśleć, żeby aktorka mogła grać 
swoje role. Mają już doświadczenie, bo gdy była w ciąży z drugim dzieckiem, bliskie kadry i odpowiednie 
stroje, nie pozwoliły widzom zauważyć ciąży. 

Gdy rok temu Małgorzata Socha urodziła drugą córeczkę, Basię, pierwsza Zosia, miała wtedy już pięć 
lat, nie kryła, że marzy o kolejnym dziecku.

Po dwóch córeczkach pragnęła synka. „Dzieci nigdy dość! Jeśli tak się przydarzy, to będzie absolutnie 
niesamowite i będę się bardzo cieszyła” – wyjawiła w wywiadzie aktorka.

Nikt nie spodziewał się jednak, że decyzja o trzecim dziecku zapadnie tak szybko i nowy potomek 
aktorki przyjdzie na świat jeszcze w tym roku. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem i lekarze nie zalecą 
dodatkowego wypoczynku, Małgorzata chce pracować aż do wakacji.

Pogodzenie zawodu z obowiązkami mamy nie byłoby możliwe, gdyby nie wsparcie w rodzinie. Mąż 
gwiazdy, Krzysztof Wiśniewski, zmienił się, gdy na świat przyszły córeczki. On, życiowy ryzykant, lubiący 
wyprawy w nieznane, stał się domatorem –  donosi Pomponik.

Pomoc przy trójce pociech oferuje też mama aktorki, pani Bożena. – Cieszę się bardzo, oczekuję. 
Trzecie dziecko, bez względu na to, czy to będzie chłopiec, czy dziewczynka, to już naprawdę pełna ro-
dzina. I nowe obowiązki... w ramach swoich możliwości będę chciała pomóc – śmieje się pytana przez 
dziennikarzy tygodnika „Świat i ludzie" o nowego członka rodziny.

Małgorzata o swoim macierzyństwie mówiła coraz chętniej, jest coraz bardziej otwarta. Często na-
rzeka na obowiązki, których ma zdecydowanie więcej niż kiedyś – brak czasu dla siebie to jedna z mniej 
jasnych stron bycia mamą. W najnowszym wywiadzie, który przytacza Jastrząbpost, zaznaczyła kolejny 
raz, jak ciężko jest kobiecie połączyć obowiązki płynące z kariery zawodowej i bycia żoną i matką. Uważa, 
że w związku z tym, Polki nie powinny odmawiać sobie chwil relaksu i przyjemności.

„Jak jesteś mamą dwójki dzieci, to nie ma takiej możliwości, żeby nie robić nic. Kobiety powinny so-
bie serwować chwile przyjemności, ciężko na to pracujemy. Czasami dopiero wykąpię się po południu i to 
chwila dla mnie, z której się cieszę. Pracujemy ciężko będąc mamami, żonami i pracownicami, po ludzku 
nam się to należy” – stwierdziła Socha.

Jej mąż, Krzysztof Wiśniewski, jest wielkim miłośnikiem wspinaczki wysokogórskiej, ale przestał my-
śleć o dalekich, niebezpiecznych wyprawach z przyjaciółmi. Dziesięć lat temu podczas jednej z nich spadł 
z wysokości 250 metrów. Cudem ocalał. – To była brawura, bo uznali, że skoro to Tatry, mogą wspinać się 
bez zabezpieczeń... – opowiadała aktorka.

Jej mąż zrezygnował z uprawiania sportów wysokiego ryzyka. Wrócił do wyuczonego zawodu inży-
niera (skończył inżynierię sanitarną na Politechnice Poznańskiej). Teraz największą adrenalinę dają mu 
własne dzieci. Jest bardzo dobrym, kochającym ojcem i mężem. Małgosia ma w nim partnera. Krzysztof 
nie chce, żeby dzieci wyłączyły Małgosię z zawodu. Jeśli zajdzie potrzeba, gotów jest wziąć urlop tacierzyń-
ski – zdradza Pomponikowi znajoma aktorki.

„Miłość jest czymś pięknym, fantastycznym. Cudownie, że dwoje ludzi może się spotkać i kochać. 
Ale jako mężatka mogę powiedzieć, że jeśli ma być fantastycznie, to nie wystarczy, żeby dwoje ludzi 
się kochało. Miłość to również odpowiedzialność, wyrozumiałość. Umiejętność pójścia na kompromis. 
Z Krzysztofem znamy się 12 lat” – opowiada Gali.

„To była wakacyjna miłość. Pochodziliśmy z innych miast, więc dzieliły nas kilometry. Każde miało 
zupełnie inny pomysł na życie. Mimo wszystko kontaktowaliśmy się ze sobą, wisząc codziennie na tele-
fonie albo pisząc maile. Jestem estetką, a on był najprzystojniejszym chłopakiem w promieniu paruset 
kilometrów. Nasze uczucie wybuchło, gdy skończyłam szkołę teatralną. Krzyśkowi zawsze podobało się, 
że mam wolny zawód. On też jest takim wolnym duchem, marzycielem. I świetnie, bo dzięki temu wiele 
rzeczy osiąga. Jest niesamowity, bo dziś te jego marzenia się spełniają.

Jestem samowystarczalną, niezależną kobietą. Ale gdzieś w głębi duszy jestem tradycjonalistką. Czuję 
się bezpieczniejsza w małżeństwie. Wyszłam za mąż, bo tego chciałam. Pragnęłam mieć rodzinę i dom. 
Może to banalne i niemodne podejście”?

Na wspólnej TVN, sobota 11.00, 11.25, 11.50, 12.25
Przyjaciółki Polsat, czwartek 21.10
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z drugiej strony wybierz  
coś  

dla siebie
Gwiazda

TVP1 piątek 23.40

Nastoletnia Crystal Wyatt i przystojny Spencer Hill 

poznają się na ślubie jej siostry. Podobają się sobie 

nawzajem, ale ich drogi się rozchodzą. Odtąd będą się 

przecinać wielokrotnie w dramatycznych okolicznościach.

Maksimum 
ryzyka

TV Puls sobota 22.00

Francuski policjant (Jean-Claude Van Damme), dowiaduje 

się, że miał bliźniaka. Wiadomość ta dociera do niego 

w chwili śmierci brata. Zamordowany Michaił, był 

adoptowany przez rosyjską rodzinę i wychowywał się 

w Małej Odessie, nowojorskiej dzielnicy zamieszkanej 

przez rosyjskich imigrantów. Alain postanawia odnaleźć 

morderców brata. 

Jackpot 
ATM Rozrywka sobota 23.05

Czworo przyjaciół wygrało dużą sumę pieniędzy. Zgodnie 

z umową powinni podzielić się po równo uzyskaną kwotą, 

jednak każdy chciałby zarobić jak najwięcej. Kolejne 

osoby zaczynają znikać.

Pierwsza 
piątka 

TVN7 sobota 21.35 

Historia komika, który próbuje rozpocząć karierę filmową. 

Przypadkowe spotkanie z dziennikarką zmusza bohatera 

do skonfrontowania się z przeszłością i ludźmi, których 

porzucił w drodze na szczyt. 

Star Trek:  
W nieznane

Polsat niedziela 15.10

Kolejna odsłona kultowej serii, twórcy ponownie zabiorą 

nas w emocjonującą międzygalaktyczną podróż. Kapitan 

Kirk wraz z załogą USS Enterprise odbywa pięcioletnią 

misję, podczas której natyka się na złowrogą kosmiczną 

rasę dowodzoną przez demonicznego Kralla.

Nowy serial 

Dwóch 
pechowców

Serial komediowy, w którym widzimy świat oczami 
dwóch mężczyzn przed trzydziestką, dzielących miesz-
kanie w południowej części Londynu. Obu bohaterów 
łączy fakt, że są wyjątkowymi pechowcami i nieudaczni-
kami. Jednak charaktery, jakie reprezentują, są skrajnie 
różne. 

Mark pracuje w biurze dużej korporacji kredytowej 
i jest pracowity i sumienny. Prywatnie jest bardzo za-
kompleksiony i neurotyczny. Ma życiowego pecha, na 
skutek czego doświadcza licznych poniżeń i upokorzeń, 
które bardzo długo rozpamiętuje. 

Jeremy, czyli „Jez", jest zupełnym przeciwieństwem 
Marka. Jest niedojrzały i zachowuje się jak nastolatek. 
Nie ma stałej pracy, ale nie sprawia wrażenia, jakby się 
tym szczególnie przejmował. Bawi się w tworzenie mu-
zyki elektronicznej, ale mimo że swoją twórczością nie 
zrobił wrażenia na osobach, które miały wątpliwą przy-
jemność ją usłyszeć, uważa się za wybitnie utalentowane-
go muzyka i jest przekonany, że tylko kwestią czasu jest 
zrobienie kariery.

Pewnie nie wiesz…
W pierwszych dwóch sezonach sceny zostały sfil-

mowane w prawdziwym mieszkaniu. Jednak właściciele 
mieszkania zażądali więcej pieniędzy za jego wynajem, 
więc producenci dalsze sezony postanowili filmować 
w studiu.

Peep Show  
ATM Rozrywka

Odc. 1, 2 sobota 21.00, 21.30

Zemsta będzie słodka, miłość namiętna

Przekręt... 
doskonały!

Marek jest utalentowanym fałszerzem dolarów. 
Pewnego dnia kończy się jego dobra passa i mężczy-
zna trafia do więzienia. Odwiedzają go funkcjonariusze 
służb specjalnych i składają kuszącą propozycję. Chcą, 
by w zamian za skrócenie kary sfałszował pieniądze, 
które posłużą jako okup za polskiego posła porwanego 
w Iraku. 

Kowalewski i poznany w więzieniu „Profesor" po-
stanawiają zagrać va banque. Marek liczy, że uda mu się 
wydostać na wolność i jednocześnie wyrównać rachunki 
z przeszłości.

„Trick” to polski film sensacyjny o genialnych oszu-
stach i ich misternie zaplanowanej zemście na tych, któ-
rzy ich zdradzili. Zaskakujące zmiany akcji nie pozwalają 
widzowi na chwilę wytchnienia.

Film był okazją dla wielkich gwiazd polskiego kina 
na poszerzenie swojego ekranowego wizerunku. Piotr 
Adamczyk ukazuje szorstkie, choć sympatyczne oblicze 
oszusta z wyjątkowym poczuciem humoru. Andrzej 
Chyra, jako agent Bukowski, akcentuje chłód i diabo-
liczność swojej postaci. Bardzo ciekawą kreację stworzył 
Marian Dziędziel, grający „Profesora” osadzonego w wię-
zieniu za sprawą swojego wspólnika. Jego bohater latami 
opracowuje genialny plan zemsty i jest pomysłodawcą 
całej zabójczo wyrafinowanej intrygi. Jego towarzyszami 
z celi są: mistrz tricków Szuler – Bartłomiej Topa i mistrz 
grypsery Kosa – Eryk Lubos.

Pewnie nie wiesz…
O wiarygodność tytułowego tricku, stanowiącego 

kulminacyjny moment filmu, zadbał na planie mistrz 
iluzji Maciej Pol, nazywany „polskim Davidem Copper-
fieldem”.

Trick
TV Puls2

Sobota 21.00

będzie się działo
Desperacka walka o przeżycie

Pogrzebany żywcem
Niezwykły, trzymający w napięciu � lm, który przykuwa 

widza do fotela. Nowatorski scenariusz i świetna rola 
Ryana Reynoldsa sprawiły, że � lm zdobył wiele nagród. 

Budzi się. Wokół jest ciemno. Woła o pomoc, ale jego głos odbija się od 
desek. W końcu udaje mu się znaleźć zapalniczkę. Nerwowo rozpala pło-
mień. Orientuje się, że leży zamknięty w trumnie. W jego kieszeni dzwoni 
telefon... 

Paul Conroy (Ryan Reynolds) pracuje na kontrakcie w Iraku. 
Pewnego dnia podczas zorganizowanego ataku zostaje porwany, po-
tem pogrzebany żywcem. Nie zna swojego oprawcy ani przyczyny 
uwięzienia. Może być gdziekolwiek, w każdym miejscu liczącej setki 
kilometrów kwadratowych pustyni, a tlenu wystarczy mu zaledwie 
na 90 minut. Aby przeżyć, musi wydostać się z klaustrofobicznej pu-
łapki. Ma zapalniczkę, telefon komórkowy i długopis.

Scenariusz okazał się dowodem na to, że można nakręcić � lm w całości 
pod ziemią i że ten zabieg nie spowoduje spadku zainteresowania widzów 
przedstawianą historią. Wprost przeciwnie. 

Pogrzebany
Polsat

Sobota 00.05

Dla potrzeb � lmu zostało zaprojektowane i wykonane siedem różnych trumien.
Ryan Reynolds twierdzi, że pod koniec � lmowania cierpiał na klaustrofobię. Wynikało to głównie z tego, że trumna, w której się znajdował, stopniowo wypełniała się coraz 
większą ilością piasku.
Ryan Reynolds jest jedyną osobą, którą widzimy. Wszystkie inne postacie, to tylko głosy. 
Cały � lm kręcony jest z wnętrza trumny. Nigdy nie widzimy zewnętrznego świata. To wszystko sprawia, że „Pogrzebany” jest jednym z najbardziej minimalistycznych � lmów 
jakie kiedykolwiek powstały.

Pewnie 
nie 

wiesz…

Sylvester Stallone powraca na ekrany jako Rocky Balboa, jeden 
z najsłynniejszych bohaterów w historii kina. Wcielił się w niego 
w czterech � lmach. Za ten, piąty, dostał Oscara i Złoty Glob. 

Adonis Johnson (Michael B. Jordan), syn zmarłego mistrza 
świata wagi ciężkiej Apollo Creeda, boksowanie ma we krwi. Spra-
gniony sukcesu chłopak udaje się do Filadel� i i namawia dawnego 
rywala oraz późniejszego przyjaciela ojca, Rocky’ego Balboę (Sy-
lvester Stallone), aby zgodził się go trenować. Czy przy wsparciu 
legendarnego pięściarza zdoła udowodnić swoją wartość i stwo-
rzyć własną legendę?

Pewnie nie wiesz…
Sylvester Stallone ma sparaliżowaną dolną lewą stronę twarzy, 

dlatego niewyraźnie mówi. To efekt uszkodzenia przy porodzie 
kleszczowym. 

Ojciec Frank Stallone był fryzjerem, a matka Jackie Stallone 
jest astrolożką i tancerką. 

Sylvestra wydalono z 14 szkół za antyspołeczne, agresywne 
zachowanie, zanim ukończył 13 lat.

Potra�  być wobec siebie bardzo krytyczny. Powiedział:
„U mnie liczy się wygląd. Ludzie nie przypisują mi zbyt duże-

go mózgu, więc dlaczego miałbym ich rozczarować”?
„Nie jestem przystojny. Powieki opadają, usta są krzywe, zęby 

też nie są proste, głos skrzeczący, ale jakoś wszystko to działa”.
„Zrobiłem naprawdę okropne � lmy. »Stój, bo mamuśka strze-

la« był najgorszy. Jeśli chcesz, aby ktoś przyznał się do morderstwa, 
zmusić go do oglądania tego � lmu. Powie wszystko, co chcesz.”

Creed: Narodziny legendy
TVP2

Niedziela 20.05

Młody, narwany i stary, rozsądny 

Ring wolny! Stań i walcz!
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rzy ich zdradzili. Zaskakujące zmiany akcji nie pozwalają 
widzowi na chwilę wytchnienia.

Film był okazją dla wielkich gwiazd polskiego kina 
na poszerzenie swojego ekranowego wizerunku. Piotr 
Adamczyk ukazuje szorstkie, choć sympatyczne oblicze 
oszusta z wyjątkowym poczuciem humoru. Andrzej 
Chyra, jako agent Bukowski, akcentuje chłód i diabo-
liczność swojej postaci. Bardzo ciekawą kreację stworzył 
Marian Dziędziel, grający „Profesora” osadzonego w wię-
zieniu za sprawą swojego wspólnika. Jego bohater latami 
opracowuje genialny plan zemsty i jest pomysłodawcą 
całej zabójczo wyrafinowanej intrygi. Jego towarzyszami 
z celi są: mistrz tricków Szuler – Bartłomiej Topa i mistrz 
grypsery Kosa – Eryk Lubos.

Pewnie nie wiesz…
O wiarygodność tytułowego tricku, stanowiącego 

kulminacyjny moment filmu, zadbał na planie mistrz 
iluzji Maciej Pol, nazywany „polskim Davidem Copper-
fieldem”.

Trick
TV Puls2

Sobota 21.00

będzie się działo
Desperacka walka o przeżycie

Pogrzebany żywcem
Niezwykły, trzymający w napięciu � lm, który przykuwa 

widza do fotela. Nowatorski scenariusz i świetna rola 
Ryana Reynoldsa sprawiły, że � lm zdobył wiele nagród. 

Budzi się. Wokół jest ciemno. Woła o pomoc, ale jego głos odbija się od 
desek. W końcu udaje mu się znaleźć zapalniczkę. Nerwowo rozpala pło-
mień. Orientuje się, że leży zamknięty w trumnie. W jego kieszeni dzwoni 
telefon... 

Paul Conroy (Ryan Reynolds) pracuje na kontrakcie w Iraku. 
Pewnego dnia podczas zorganizowanego ataku zostaje porwany, po-
tem pogrzebany żywcem. Nie zna swojego oprawcy ani przyczyny 
uwięzienia. Może być gdziekolwiek, w każdym miejscu liczącej setki 
kilometrów kwadratowych pustyni, a tlenu wystarczy mu zaledwie 
na 90 minut. Aby przeżyć, musi wydostać się z klaustrofobicznej pu-
łapki. Ma zapalniczkę, telefon komórkowy i długopis.

Scenariusz okazał się dowodem na to, że można nakręcić � lm w całości 
pod ziemią i że ten zabieg nie spowoduje spadku zainteresowania widzów 
przedstawianą historią. Wprost przeciwnie. 

Pogrzebany
Polsat

Sobota 00.05

Dla potrzeb � lmu zostało zaprojektowane i wykonane siedem różnych trumien.
Ryan Reynolds twierdzi, że pod koniec � lmowania cierpiał na klaustrofobię. Wynikało to głównie z tego, że trumna, w której się znajdował, stopniowo wypełniała się coraz 
większą ilością piasku.
Ryan Reynolds jest jedyną osobą, którą widzimy. Wszystkie inne postacie, to tylko głosy. 
Cały � lm kręcony jest z wnętrza trumny. Nigdy nie widzimy zewnętrznego świata. To wszystko sprawia, że „Pogrzebany” jest jednym z najbardziej minimalistycznych � lmów 
jakie kiedykolwiek powstały.

Pewnie 
nie 

wiesz…

Sylvester Stallone powraca na ekrany jako Rocky Balboa, jeden 
z najsłynniejszych bohaterów w historii kina. Wcielił się w niego 
w czterech � lmach. Za ten, piąty, dostał Oscara i Złoty Glob. 

Adonis Johnson (Michael B. Jordan), syn zmarłego mistrza 
świata wagi ciężkiej Apollo Creeda, boksowanie ma we krwi. Spra-
gniony sukcesu chłopak udaje się do Filadel� i i namawia dawnego 
rywala oraz późniejszego przyjaciela ojca, Rocky’ego Balboę (Sy-
lvester Stallone), aby zgodził się go trenować. Czy przy wsparciu 
legendarnego pięściarza zdoła udowodnić swoją wartość i stwo-
rzyć własną legendę?

Pewnie nie wiesz…
Sylvester Stallone ma sparaliżowaną dolną lewą stronę twarzy, 

dlatego niewyraźnie mówi. To efekt uszkodzenia przy porodzie 
kleszczowym. 

Ojciec Frank Stallone był fryzjerem, a matka Jackie Stallone 
jest astrolożką i tancerką. 

Sylvestra wydalono z 14 szkół za antyspołeczne, agresywne 
zachowanie, zanim ukończył 13 lat.

Potra�  być wobec siebie bardzo krytyczny. Powiedział:
„U mnie liczy się wygląd. Ludzie nie przypisują mi zbyt duże-

go mózgu, więc dlaczego miałbym ich rozczarować”?
„Nie jestem przystojny. Powieki opadają, usta są krzywe, zęby 

też nie są proste, głos skrzeczący, ale jakoś wszystko to działa”.
„Zrobiłem naprawdę okropne � lmy. »Stój, bo mamuśka strze-

la« był najgorszy. Jeśli chcesz, aby ktoś przyznał się do morderstwa, 
zmusić go do oglądania tego � lmu. Powie wszystko, co chcesz.”

Creed: Narodziny legendy
TVP2

Niedziela 20.05

Młody, narwany i stary, rozsądny 

Ring wolny! Stań i walcz!
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Na wystawę malarstwa Zycha Bujnowskiego, "Pol-
ska i pejzaż nade wszystko" Miejski Dom Kultury 
– Dom Środowisk Twórczych w Łomży zaprasza do 
Galerii Pod Arkadami przy Starym Rynku. 

Prezentowane  są    42  obrazy  ze  zbiorów 
Muzeum  w  Tykocinie,    Oddziału  Muzeum 
Podlaskiego w Białymstoku.

Zych Bujnowski to jeden z najciekawszych 
artystów  tworzących białostockie  środowisko 
w  międzywojniu.  Jego  krótkie,  bo  zaledwie 
32-letnie  życie,  zdominowane  zostało  przez 
sztukę i wojnę...

Zygmunt  Tadeusz  BUJNOW-
SKI  (22.02.1895  –  5.03.1927),  przez  naj-
bliższych  nazywany    „Zychem”,  urodził  się 
w mazowieckiej wsi Kutyłowo–Perysie, jako 
syn Jana Wojciecha Bujnowskiego oraz Kle-
mentyny  Zygmunty  z  domu  Szczycińskiej, 
którzy  zamieszkiwali  na  stałe w Tykocinie.  
Czas dzieciństwa i nauki spędził w Kijowie, 
mieszkając  u  rodziny  swojej  matki.  Naj-
wcześniejsze  zachowane  prace  Zygmun-
ta  wykonane  w  podręcznym  szkicowniku, 
datowane  na  lata  1913  -1914,  pochodzą    z  
okresu,  gdy  przygotowywał  się  na  egzami-
ny  do  akademii.  Zaowocowały  one  nauką 

oraz uzyskanym stypendium  na ówcześnie 
cenionej  Carskiej  Akademii    Sztuk  Pięk-
nych w Petersburgu.    Tam poznał  również 
swojego  mistrza  –  Konrada  Krzyżanow-
skiego,  współtwórcę  warszawskiej  szkoły 
modernistycznej. W  1917  roku wyruszył za 
nauczycielem  do  Kijowa,  aby  rozwijać  ta-
lent w Polskiej  Szkole  Sztuk Pięknych pod 
opieką artysty. Owocną edukację przerwała 
rewolucja  bolszewicka,  która  zmusiła  Buj-
nowskiego do wyjazdu do Warszawy. 

Tam w 1918 roku Zygmunt wstąpił do Le-

gii  Akademickiej.    W  tym  samym  roku  jego 
trzy  prace  po  raz  pierwszy  zaprezentowane 
były  publicznie w  Salonie Dorocznym Towa-
rzystwa  Zachęty  Przyjaciół  Sztuk  Pięknych 
w Warszawie.  Jednak  Bujnowski  na  fali  po-
wszechnie  panujących,  patriotycznych  unie-
sień wybrał drogę kariery wojskowej.

W 1919 roku  wstąpił  do Wojska Polskiego 
i  walczył  na  Śląsku  Cieszyńskim,  gdzie  został 
ciężko  ranny  w  głowę.  „Zych”  po  okresie  re-
konwalescencji, ukończy Szkołę Podchorążych, 
gdzie  uzyskał  stopień  podporucznika.  Brał 
udział w wojnie polsko – bolszewickiej w 1920 
roku, walcząc w 41 Suwalskim Pułku Piechoty. 

Po raz wtóry został ciężko ranny (zasypany po 
wybuchu  pocisku  artyleryjskiego  i  cudem  od-
naleziony). Tym razem rekonwalescencja mło-
dego  dowódcy  trwa  prawie  4  lata,  lecz  nigdy 
nie pozwoliła mu odzyskać pełni  sił. Za  swoje 
mężne  czyny  podczas walk  został  odznaczony 
czterokrotnie Krzyżem Walecznych. 

W 1924 r. powrócił do rodzinnego Tykoci-
na, gdzie osiedlił się na stałe i podjął zarzuco-
ną przed sześciu  laty działalność artystyczną. 
W 1926 roku otworzył własną wystawę autor-
ską – prezentując 81 prac w pawilonie Ogrodu 

Miejskiego w Białymstoku. Ponadto jego prace 
wystawiane były w Grodnie oraz ponownie na 
Salonie Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych 
w Warszawie. Gościły tam również na począt-
ku 1927 roku. W lipcu 1925 roku „Zych” stanął  
na ślubnym kobiercu wraz z Zofią Brzozowską, 
petersburżanką, mieszkającą w Tykocinie.

Na początku 1927 roku stan zdrowia ma-
larza mocno się pogorszył.  Umarł w południe, 
5 marca tego samego roku. Został pochowany 
na  cmentarzu  tykocińskim  z    honorami woj-
skowymi, jako oficer Wojska Polskiego.

Twórczość Bujnowskiego oscylowała wo-
kół dwóch tematów: natury oraz architektu-

ry.  Malarz  często  inspirował  się  otaczającą 
go  podlaską  przyrodą  ukazując  na  płótnie 
pejzaże,  na  które  składały  się  rozległe  łąki, 
bezkresne  przestrzenie,  samotne  skupiska 
drzew  i  doliny  rzeczne.  Jednak  najbardziej 
dynamicznym elementem jego obrazów, któ-
ry stanowi psychologiczny portret duszy ar-
tysty jest niebo i chmury, ukazane na każdym 
z  dzieł  w  inny,  równie  intrygujący  sposób.  
Druga grupa prac artysty prezentująca tema-
ty architektoniczne skupiona jest w głównej 
mierze na przedstawieniach świątyń różnych 

wyznań:  kościołów,  synagog  i  cerkwi  oraz 
domów,  dworków  lub  stodół,  składających 
się  na  obraz  rodzimego  krajobrazu,  który 
były tak bliski sercu „Zycha”.

Kolorystyka dzieł  utrzymana  jest w prze-
ważnie  delikatnych,  pastelowych  barwach. 
Prace są pełne natchnienia i subtelności, a jed-
nocześnie  dzięki  wspomnianej  kreacji  nieba 
– dynamizmu i emocji. Twórczość Zygmunta 
Bujnowskiego w wyraźny sposób korespondu-
je z konwencją malarską Jana Stanisławskiego 
i jego ujęciem pejzażu oraz niekiedy z  tajem-
niczością  w przedstawieniach nieba stworzo-
nych pędzlem Jana Ruszczyca. 

Obfite w sukcesy były ostatnie tygodnie dla mło-
dych artystów Pracowni Plastycznej Miejskie-
go Domu Kultury -Domu Środowisk Twórczych 
w Łomży   Nagrodami, wyróżnienia i kwalifikację 
na wystawy  pokonkursowe przywieźli z Turka, 
Łodzi, Płocka, Legnicy i Bielska Podlaskiego.          

Nie  zawsze  laureaci  mogli  osobiście 
zostać  uhonorowani.  Jedynie  Natalia  Ro-
gowska ( 7 lat ), laureatka Ogólnopolskiego 
Konkursu

Plastycznego "Baśnie, naturalnie" w Ło-
dzi, do własnych rąk otrzymała od organiza-
torów  dyplomy i upominki dla siebie  i Ani 
Żelaznej (10 lat ). Młode artystki swoje prace 
wykonały  z  darów  natury:  kamyków,  gałą-
zek,  piasku,  kory,  korka,  sznurka  sizalo-
wego.    Stworzyły  ilustracje  do  ulubionych 
baśni.  Natalka  przedstawiła  z  baśni  braci 
Grimm  Roszpunkę na wieży i rycerza, który 

przyszedł  jej  na  ratunek.  Ania  zilustrowała 
pokrzywdzonego  przez  los małego  łabędzia 
z baśni "Brzydkie kaczątko" Hansa Christia-
na Andersena.

Organizatorzy konkursu przygotowali dla 
finalistów  liczne  niespodzianki.  Dzieci  miały 
okazję wysłuchać kilku przepięknych i niezna-
nych  baśni  oraz  wziąć  udział  w  niezwykłym 
warsztacie, na którym tworzyły dotykowe ilu-
stracje do baśni i bajek. Doświadczyły  jak nie-
widome  dzieci  poznają  baśnie  tylko  poprzez 
słuch i dotyk.

Jak  podkreślają  opiekunowie  młodziut-
kich  twórców,  dzieci  bardzo  chętnie  biorą 
udział w konkursach, ale niestety nie wszyst-
kie prace  są nagradzane. Mimo to rozumieją 
regułę konkursu i nawet sam fakt uczestnicze-
nia w nim przynosi  im zadowolenie.   W  tym 
miesiącu mieliśmy dużo szczęścia ponieważ 12 
osób  z  naszej  pracowni    zostało  uhonorowa-

nych nagrodami, wyróżnieniami i kwalifikacją 
na wystawę. 

W Międzynarodowym Konkursie  Ar-
tystycznym  im.  Wł.  Pietrzaka  w  Turku, 
Mateusz Chludziński zdobył wyróżnienie. 
W  Ogólnopolskim  Konkursie  Plastycz-
nym  "Kot"  w  Legnicy  nagrodę  zdobyła 
Marcysia  Rzodkiewicz  (  8  lat),  a  Kinga 
Chrzanowska (10  lat)    i Marek Borowski 
(8 lat) wyróżnienia. W Płocku w Ogólno-
polskim Konkursie  Plastycznym  "Trady-
cje  wielkanocne"  nagrodę  wymalowała 
sobie Weronika Zawadzka (14 lat), a Mar-
tyna  Jankowska  (15  lat)  kwalifikację  na 
wystawę. Wojewódzki  Konkurs Plastycz-
ny "Wiosna w lesie" w Bielsku Podlaskim 
przyniósł nam dwie nagrody dla Lili Ro-
matowskiej  (7  lat)  i  Izabeli Czerwińskiej 
(12  lat)  oraz  wyróżnienie  dla  Antoniny 
Pisalskiej (10 lat). 

Piękny, naturalny świat z pracowni 
MDK - DŚT w Łomży   

Polska  
i pejzaż



Gra wywiadów, prowokacje, misterne intrygi szpiegowskie, 
tajne akcje. To wątki tak ekscytujące  w literaturze czy filmie. 
Umyka jednak uwadze fakt, że były to elementy każdej właści-
wie batalii. Nawet tak nierównej , jak tej, którą żołnierze anty-
komunistycznej konspiracji w powojennej Polsce toczyli z wła-
dzami zainstalowanymi przy pomocy sowieckich bagnetów.

Publikujemy  fragmenty  opracowania  Roberta  Radzika 
„Przerwana gra” oraz Dariusza Syrnickiego z jednego z wydań 
periodyku  "Głos  znad  Narwi"  pod  tytułem:  ODDZIAŁ  POR. 
HENRYKA  JASTRZĘBSKIEGO  ps.  „ZBYCH”,  „BOHUN”, 
„WYRWA”.

Nie dostarczył  
żadnych korzyści

13 sierpnia 1949 roku w Ministerstwie Bezpieczeństwa Pu-
blicznego w Warszawie miała miejsce  narada Departamentu 
III,  zwalczającego  „bandy”  i  „reakcyjne  podziemie”.  W  refe-
racie  wygłoszonym  do  zebranych  towarzyszy,  zapewne  przez 
ówczesnego  dyrektora  tegoż  Departamentu  Jana  Tataja  lub 
jego  zastępcę  Leona  Andrzejewskiego,  opisano  pewien  zna-
mienny  przykład:  „(…)  W  woj.  białostockim    zawerbowany 
został członek NZW piastujący dość wysokie stanowisko w tej 
organizacji. W okresie  swej współpracy  z UB  zlikwidował  on 
osobiście kilku członków NZW. Nieraz domagał się wycofania 
z określonych terenów naszych grup operacyjnych rzekomo dla 
ułatwienia nawiązania mu kontaktów z dowództwem okręgów 
NZW. Współpraca z nim trwała dłuższy czas i dopiero przypa-
dek ujawnił, że jego kontakt był uzgodniony z komendą okrę-
gową NZW. Bliższa analiza dostarczonych przezeń materiałów 
wykazała, że nie dostarczył on żadnych korzyści operacyjnych, 
że  likwidacja  przezeń  członków  NZW  leżała  w  interesie  or-
ganizacji  i  że wycofanie naszych grup operacyjnych z  terenu, 
wykorzystała organizacja NZW do rozbudowy swojej sieci or-
ganizacyjnej i wywiadowczej. Jak dalece jego kontakt z UB był 
korzystny dla NZW świadczy, że w tym właśnie czasie uzyskał 
on nominację swoich władz na stanowisko komendanta powia-
towego NZW i [awans do] stopnia porucznika (…)”.

Wzmiankowanym  powyżej  oficerem  Narodowego  Zjed-
noczenia  Wojskowego  był  porucznik  Henryk  Jastrzębski 
–  „Zbych”,  „Bohun”,  „Wyrwa”.  Lakonicznie  opisana  gra  wy-
wiadowczo-dezinformacyjna  jest  jednym  z  najciekawszych 
i  jednocześnie  mało  znanych  epizodów  z  historii  podziemia 
NZW w Okręgu Białostockim w II połowie 1947 i w początko-
wych  miesiącach  roku  następnego.  Do  dnia  dzisiejszego  nie 
znamy wszystkich szczegółów tej historii.

Zobowiązanie
Geneza  tego wydarzenia  sięga maja  1947  roku,  gdy  po 

zimowo-wiosennej  amnestii,  reorganizowano  strukturę or-
ganizacyjną, pogłębiając konspirację w celu przystosowania 
NZW do nowej sytuacji. W maju 1947 roku, po kilku tygo-
dniach spędzonych w areszcie UB do współpracy skłoniono, 
jednego z dowódców batalionów z terenu powiatu łomżyń-
skiego, któremu nadano kryptonim „Przybył”. Niedługo po 
wyjściu na wolność  „wystawił” bezpiece  swojego krewnego 
Jana Głębockiego,  którego  tak  scharakteryzował w  „Agen-
cyjnym doniesieniu” z 23 maja 1947 roku: „(…) Powiedział 
mi, że się nie ujawnił i teraz tego żałuje. Nie ujawnił się dla-
tego, że był nacisk na niego ze strony „Iskry” i „Ciemnego”. 
(…) Jest d-cą bat. i posiada ps. „Brzytwa”. O tym mi jeszcze 
nie powiedział. 

Jan Głębocki – „Brzytwa” urodzony 1 lipca 1905 roku w Ta-
będzu, przedwojenny podoficer Wojska Polskiego był doświad-
czonym konspiratorem. Do Narodowych Sił Zbrojnych wstąpił 
w  1943  roku,  od  1945 był  członkiem NZW. Prawdopodobnie 
na przełomie maja i czerwca 1947 roku „Brzytwa” został aresz-
towany przez UB. Wypuszczono go po podpisaniu zobowiąza-
nia do współpracy z „resortem”. Odtąd miał występować pod 
kryptonimem „Szczery”.  „Brzytwa” – Głębocki   nie zamierzał 
jednak być szczerym wobec bezpieki i prawdopodobnie niedłu-
go po wyjściu z aresztu skontaktował się z ppor. „Zbychem” – 
Henrykiem Jastrzębskim, ówczesnym szefem pionu bojowego 
(Pogotowia  Akcji  Specjalnej)  w Komendzie  Powiatu  o  krypt. 
„Podhale”  (Łomżyńskie)  Narodowego  Zjednoczenia  Wojsko-
wego.  „Zbych”  oprócz  tego,  że  był  doświadczonym konspira-
torem i dowódcą partyzanckim, prywatnie był szwagrem Głę-
bockiego. Wydaje się, że obu mężczyzn łączyła pewna zażyłość 
oraz zaufanie.

Kim był "Zbych"
Z  dziejopisarskiego  obowiązku  słów  kilka  należy  poświę-

cić  sylwetce ppor.  „Zbycha”. Urodził  się  17  listopada 1917  roku 
w  Chomentowie  (gm.  Śniadowo,  pow.  łomżyński)  w  rodzinie  
rolników  wywodzących  się  z  drobnej  szlachty.  W  konspiracji 
niepodległościowej uczestniczył od początku okupacji: najpierw 
w ZWZ-AK a od 1943 roku w NSZ. W podziemiu działał również 
jego  starszy brat Jan –  „Zawisza”  (ur. 29 kwietnia  1910  roku); 
uczestnik kampanii wrześniowej, dowódca konspiracyjnej kom-
panii NSZ. „Zawisza” został aresztowany przez grupę operacyjną 
UB-NKWD 18 września 1945 roku podczas bitwy pod Wierzbo-
wem i po ciężkim śledztwie na mocy wyroku Woskowego Sądu 
Garnizonowego w Białymstoku skazany na karę śmierci w dniu 
18 stycznia 1946 roku. Wyrok wykonano 6 marca 1946 roku.

Wracając do „Zbycha”. Od lata 1945 roku dowodził oddzia-
łem Pogotowia Akcji Specjalnej. Już wkrótce dowiódł  swoich 
talentów i umiejętności w dziedzinie wojny partyzanckiej. Był 
dowódcą odważnym, posiadającym zmysł operacyjny i… szczę-
ście! Do 1947 roku zyskał renomę i sławę jako jeden z najlep-
szych dowódców partyzanckich NZW na Białostocczyźnie.

Wydaje  się,  że  „Brzytwa”  podczas  spotkania  ze  „Zby-
chem”  przyznał  się  do  faktu  podpisania  deklaracji  współ-
pracy z UB. Należy domniemywać, że  Jastrzębski przekonał 
szwagra do sensu i potrzeby pozorowanej współpracy z bez-
pieką w celu przekazywania fałszywych informacji oraz nie-
istotnych danych. Dezinformacja czyli wprowadzanie prze-
ciwnika  na  manowce  w  postaci  przekazywania  fikcyjnych 
informacji jest sztuką starą jak świat i często nazywana jest 
strategicznym orężem wojny. Nie wydaje się, żeby o rozpo-
częciu tej gry zadecydował sam ppor. „Zbych”. Chociaż jako 
szef PAS w łomżyńskim był znaczącą osobą w organizacji to 
jednak w hierarchii organizacyjnej nad nim był Komendant 
Powiatu ppor. „Ciemny” – Tadeusz Narkiewicz, wówczas nr 
2 w   białostockiej NZW  i nieformalny  zastępca ppłk.  „Błę-
kita”  – Władysława  Żwańskiego.    Dlatego  należy  domnie-
mywać,  że  o  kontaktach  z UB  „Brzytwy” musiał  być  poin-
formowany „Ciemny”. Raporty „Szczerego” z lata 1947 roku 
charakteryzują  się  ogólnikowością,  przekazywaniem  mało 
przydatnych dla UB informacji, powtarzaniem zasłyszanych 
informacji  oraz  nadzwyczajną  oszczędnością  danych  doty-
czących  nowego  sposobu  funkcjonowania  podziemnej  or-
ganizacji. Tak  jakby był  szeregowym członkiem NZW… Bo 
jaką wartość dla UB miała na przykład informacja zawarta 
w „Agencyjnym doniesieniu” z dnia 6 sierpnia?   „Brzytwa” 
informuje w niej, że ustalił nazwisko zabitego przez funkcjo-
nariuszy UB żołnierza NZW o ps. „Orzełek”: „(…) Ustaliłem 
nazwisko „Orzełka” jest ono prawdziwe Jastrzębski imienia 
nie znam, pochodzi ze wsi Laskowice(…)”.

Wielka gra porucznika  
Henryka Jastrzębskiego „Zbycha” 

"Dezinformacja czyli wprowadzanie przeciwnika na manowce w postaci przekazywania fikcyjnych informacji  
jest sztuką starą jak świat i często nazywana jest strategicznym orężem wojny" - pisze Robert Radzik.

Por. Henryk Jastrzębski „ZBYCH” z Krzyżem Walecznych i mianowaniem 
do stopnia porucznika Tabędz, połowa marca 1948 roku, 
sesja zdjęciowa wykonana przy domu „BRZYTWY” 

Por. Henryk Jastrzębski „ZBYCH” (po prawej) przyjmuje raport, Tabędz 
połowa marca 1948 roku, sesja zdjęciowa wykonana przy domu 
„BRZYTWY”

Por. Henryk Jastrzębski „ZBYCH” (pierwszy z prawej) Tabędz połowa 
marca 1948 roku, sesja zdjęciowa wykonana przy domu „BRZYTWY” 



Od początku swojej działalności jako  „informator” UB, 
„Brzytwa” przekazywał nieprawdziwe informacje dotyczące 

spraw o pierwszorzędnym znaczeniu. 

W kwestii obsady funkcji zastępcy Komendanta Powia-
tu  „Podhale”:  „(…) Jak  słyszałem od  znajomych  to nowym 
z-ca kom. Pow. NZW na „Łabę” obecnie  jest mianowanym 
b. Kom. Pow. „Laby” „Gliwic-Krych”, który ujawnił się. Cho-
ciaż sie ujawnił to  jednak znów ponownie wstąpił do NZW 
(…)”  –    fragment  „Agencyjnego  doniesienia”  z  16  czerwca 
1947 roku. Otóż Stanisław Janczak – „Krych”, „Gliwic” nie 
powrócił do pracy w konspiracji po ujawnieniu na początku 
1947 roku. Informacja ta była fałszywa.  Inny przykład świa-
domej dezinformacji to fragment „Agencyjnego doniesienia” 
z 6 sierpnia 1947 roku: „(…) Jak podawałem w ostatnim do-
niesieniu, rozkazem Komendy Powiatu „Podhale” zostałem 
zdegradowany ze stanowiska d-cy baonu VII na stanowisko 
z-cy baonu VII. Rozkaz ten personalny podpisany był przez 
„Bohuna”, który obecnie jest Komendan-
tem Powiatu „Podhale”. Jak podawałem 
jest  to  Żebrowski  Kazimierz  ps.  „Bąk” 
(…)”. Była to wierutna bujda. Od 1 lutego 
1947 roku do chwili śmierci (6 września) 
Komendantem  Powiatu  był  „Ciemny”, 
„Roja”, „Rymicz” – Tadeusz Narkiewicz. 
Natomiast „Bąk” – Kazimierz Żebrowski 
był  dowódcą  I  batalionu  i  szefem Wy-
działu I (organizacyjnego) w Komendzie 
Powiatu  „Podhale”.  I  o  tym  „Brzytwa” 
jako  dowódca  konspiracyjnego  bata-
lionu  po  prostu  nie mógł  nie  wiedzieć! 
Wskazać należy  na  jeszcze  jeden  szcze-
gół. Otóż „Szczery” posługiwał się starą – 
sprzed amnestii –numeracją batalionów 
wynikającą z ówczesnego podziału orga-
nizacyjnego. Wiosną  ’47 roku „Ciemny” 
podzielił  zreorganizowany  teren  pow. 
łomżyńskiego początkowo na 4 batalio-
ny, we wrześniu doszedł piąty. „Brzytwa” 
– Jan Głębocki był dowódcą II batalionu 
o  krypt.  „Wicher”.  Powyższy  przykład 
wskazuje na zatajenie istotnych informa-
cji. „Szczery” opisywał również w swoich 
meldunkach nienajlepsze nastroje panu-
jące w  organizacji.  Fragment  „Agencyj-
nego doniesienia” z dn. 16 czerwca 1947 
roku:  „(…) O nastrojach obecnie w org. 
nieleg.  NZW,  mogę  powiedzieć,  że  jest 

zły. Każdy ukrywa się i nie może oficjalnie się pokazać, czł. 
„NZW” z obawy przed aresztowaniem, albowiem dużo woj-
ska  kreci się w terenie. (…) Całe N.Z.W. dyscypliny takiej tez 
obecnie nie ma i bardzo się ona rozprzęgła (…)”. Pozostaje 
tylko pytanie czy był  to  realistyczny  i prawdziwy obraz sy-
tuacji? Czy też donos został stworzony w określonych celach 
np. „uśpienia” uwagi drugiej strony?…

"Zbych" nawiązuje kontakt  
Ale  to nie  Jan Głębocki –  „Brzytwa” był  główną postacią 

tego dramatu. Stanowił on pewnego  rodzaju  spersonifikowa-
ny „kanał” dezinformacyjny NZW oraz możliwość nawiązania 
kontaktu z pracownikami „resortu”. We wrześniu 1947 roku na 
scenę wszedł pierwszoplanowy aktor tego przedstawienia. Był 
nim ppor. „Zbych” – Henryk Jastrzębski. Moment, w którym 
wkraczał do gry był także specyficzny. W nocy z 5/6 września 
1947 roku rozpoczęła się wielka akcja pacyfikacyjna na terenie 
pow. Wysokie Mazowieckie i łomżyńskiego. Największą stratę 
NZW poniosło na początku tej obławy. 6 września 1947 roku 
we wsi  Czochanie-Góra zginął por. „Ciemny” – Tadeusz Nar-
kiewicz,  nieformalny  zastępca Komendanta Okręgu. W  trak-
cie  kilkudziesięciu  następnych  godzin  aresztowano  prawie 
40 osób, w tym wielu „funkcyjnych” m.in. dowódców batalio-
nów. Zlikwidowano kilka najważniejszych punktów łączności. 
W ręce UB wpadło część archiwum okręgowego. 

W sytuacji  kryzysu organizacyjnego   ppor.  „Zbych” – Ja-
strzębski korzystając z pośrednictwa „Brzytwy” alias „Szczere-
go” – Jana Głębockiego postanowił nawiązać kontakt z przed-
stawicielem  UB.  Kilka  miesięcy  wcześniej,  latem  1947  roku 
w planach Wydziału III WUBP w Białymstoku jednym z plano-
wanych priorytetowych zadań, po nieudanych próbach  likwi-
dacji, było zwerbowanie „Zbycha”. W planach funkcjonariuszy 
bezpieki miał on być narzędziem do fizycznej likwidacji „Ciem-
nego” oraz przy jego pomocy zamierzano dotrzeć do ppłk. „Błę-
kita”  –  Władysława  Żwańskiego.  Na  zwerbowaniu  „Zbycha” 
zależało  również  członkom  specjalnej  grupy  operacyjnej  UB 
z siedzibą w Zambrowie. W sierpniu 1947 roku władze woje-
wódzkie bezpieki wymieniły trzon kierowniczy tej grupy i od-
tąd na  jej  czele  stanęli:  por.  Pańkowski,  ppor. Wolny  i  chor. 
Szlędak.  „Zbych”  był  tak  cennym  celem,  że  dla wzmocnienia 
nacisku do aresztu UB trafiła trzykrotnie jego matka Bronisła-
wa, a dwukrotnie żona brata – Aniela. Pod opiekją sąsiadów 
pozostawała  wtedy  ośmioletnia  Alinka,  bratanica  Henryka 
Jastrzębskiego. Funkcjonariusze wybili  także żywy  inwentarz 
w jego gospodarstwie. 

„Współpraca”  
z resortem

Nie  wiemy  dokładnie,  czy  udając  się  na 
pierwsze  umówione  spotkanie  z  funkcjonariu-
szem UB, ppor. „Zbych” posiadał aprobatę Ko-
mendanta Okręgu czy też nastąpiło to po fakcie. 
Nie znamy okoliczności ani miejsca tego wyda-
rzenia.  Sam  „Zbych”  ten  epizod uważał  za  po-
czątek „współpracy” z „resortem”.   Z zachowa-
nego protokołu przesłuchania z dnia 4 kwietnia 
1948 roku, wynika, że: „(…) Zatrzymany zosta-
łem sam nie wiem z  jakich przyczyn ponieważ 
od miesiąca września współpracuję ochotniczo 
z Organami Urzędu Bezpieczeństwa w Zambro-
wie  (…)”.  Z  zachowanego  archiwalnego  „Wy-
ciągu  z meldunku  specjalnego nr  10/47”  z  dn. 
5 listopada 1947 roku wynika, że ppor. „Zbych” 
formalnie  został  zwerbowany  8  października. 
Określono  go  jako  „(…)  Jednego  z  najbardziej 
aktywnych bandytów na terenie woj. Białostoc-
kiego (…)”…Odtąd w dokumentach UB określa-
ny był jako „Ryś”. 

Po  kilku  tygodniach  UB  otrzymał  infor-
mację,  że  ich współpracownik  dokonał  dwóch 
akcji likwidacyjnych dowódców partyzanckich. 
27 października został zastrzelony plut. „Rola” 
– Henryk Gawkowski w miejscowości Pruszki 

Wielkie wraz z dwoma podwładnymi. W kilka dni później 30 
października w Prosienicy zginął dowódca patrolu partyzanc-
kiego „Wrzos” – Tadeusz Tadaj. Obie akcje likwidacyjne „Ryś” 
przedstawił  jako    własną  inicjatywę  i  dowód  woli  szczerej 
współpracy  z  „resortem”. Prawda była  inna.  „Rola”- Henryk 
Gawkowski, jeden z dłużej działających dowódców podziemia 
na terenie łomżyńskiego wyrok śmierci otrzymał od organiza-
cji  za samowolę, niesubordynację  i wykonanie akcji  likwida-
cyjnej  bez  zgody  konspiracyjnych  przełożonych  (latem  1947 
roku funkcjonariusze UB zamęczyli na śmierć rodziców „Roli” 
w rodzinnym domu – od tego czasu stał się ślepym mścicie-
lem).  Jego  sprawa  z  uwagi  na  jej  złożoność wymaga  odręb-
nego opracowania.  „Wrzosowi”  zarzucono przede wszystkim 
dezercję („Meldunek sytuacyjny Kom Pow „Podhale „Bohuna” 
z 13 lutego 1948 roku). Tadeusz Tadaj w obliczu wielkiej obła-
wy wyjechał  z  łomżyńskiego  z  zamiarem przerzucenia  się  za 
zachodnią  granicę,  uczynił  to  jednak  bez  odmeldowania  się 
zwierzchnikom, co w obliczu czasu wojny uznano za dezercję. 
Po miesiącu powrócił, prawdopodobnie uznał, że  jako zasłu-
żonemu  partyzantowi  będzie  to  darowane.  Niestety,  doszło 
podejrzenie,  że  podczas  wyjazdu  mógł  zostać  zawerbowany 
przez UB, stąd jego powrót. Nigdzie nie ma śladu aby „Wrzos” 
podjął  taką współpracę. Wyjazd,  powrót  i  przede wszystkim 
spowodowana tymi działaniami   utrata zaufania, były powo-
dem rozkazu o likwidacji. 

Funkcjonariusze UB nie wiedzieli,  że Gawkowski  i  Tadaj 
zostali  zlikwidowani  na  rozkaz władz  konspiracyjnych NZW.  
W tym przekonaniu utwierdzało ich „Agenturalne doniesienie” 
„Brzytwy” alias „Szczerego” z 28 października ’47 roku, w któ-
rym Jan Głębocki przedstawił prawdopodobnie uzgodnioną ze 
„Zbychem” wersję wydarzeń. Po czym dodał: „(…) Źródło do-
nosi,  że  „Ryś”  od  pewnego  czasu  jest  źle  postawiony na  cały 
Sztab Okręgu  z  „Iskrą” na  czele  i wyraził  się nawet,  ze:  „Oni 
chcą Polski a  ja   chce ale nie  takiej  jaka oni budują”! Potępił 
on  „Role”  za  morderstwa  popełnione  w  Ładach-Borowych 
i Puchałach. „Źródło” donosi, ze wraz z „Krakusem” udali się 
zlikwidować „Wrzosa”  (…) W tym celu należałoby zaprzestać 
masowych operacji na terenie gm. Lubotyń ,Śniadowo i w oko-
licach Czyżewa (…)” – (podkreślenie moje RR). Ostatni akapit 
wydaje  się być  sprytnym wybiegiem mającym na celu zmini-
malizowanie działań grup operacyjnych UB-KBW w wymienio-
nych gminach.

Gra 
„Brzytwy”

Por. Henryk Jastrzębski „ZBYCH” z siostrzenicą Irenką, Tabędz połowa 
marca 1948 roku, sesja zdjęciowa wykonana przy domu „BRZYTWY” 

 Jan Głębocki ps.”BRZYTWA” z wnukami, koniec lat 60-tych

Alina Jastrzębska, 
ośmioletnia 

bratanica 
„ZBYCHA”, 
(1947 rok)



„Zbych” jako rzekomy agent przekazywał nieprawdziwe 
informacje dotyczące dezorganizacji w białostockim NZW. 

Fragmenty „Raportu dekadowego WUBP. 

- Białystok od dnia 20. – do dnia 30. XI.47r.”: „(…) Źródło 
„Ryś” podaje, że łączność pomiędzy Okręgiem NZW a „dołami” 
zerwana, Kom. Pow. „Podhale” – „Bąk”, „Dziadek” pozostawił 
swoje  stanowisko  i  uciekł  w  nieznanym  kierunku.  Zastępcy 
dotychczas  na  jego miejsce  nie ma.  Nie mogę  skontaktować 
się z Kom. Okręgu „Iskra”, ponieważ brak łączności (…)”.  Na 
brak kontaktu z Komendantem Okręgu i trudności z łącznością 
„Zbych” narzekał często. Podstawowym bowiem jego zadaniem 
–  według  planów  UB  –  było  umożliwienie  schwytania  ppłk. 
„Błękita”, „Iskry” – Władysława Żwańskiego. 

Podkreślić  należy,  że  dezinformacyjna  gra  z  UB  nie  była 
jedynym  zadaniem  Henryka  Jastrzębskiego  w  tamtym  czasie. 
Po śmierci  „Ciemnego” – Tadeusza Narkiewicza  to właśnie on, 
a nie przedstawiony powyżej  „Bąk” – Kazimierz Żebrowski był 
pełniącym obowiązki Komendanta Powiatu o krypt.  „Podhale”.  
Rozkazy i inne dokumenty organizacyjne podpisywał pseudoni-
mem „Bohun”.  Szczególną uwagę zwracał na dyscyplinę i zasa-
dy przestrzegania konspiracji. Żołnierze patroli Pogotowia Akcji 
Specjalnej otrzymali surowy zakaz m.in. udziału w wiejskich za-
bawach, występowania w mundurach i z długą bronią („Rozkaz 
10/47  p.o.  Komendanta  Powiatu  „Podhale”  ppor.  „Bohuna”).  
„Zbych” formalnie został mianowany na stanowisko Komendan-
ta Powiatu „Podhale” „Rozkazem Personalnym” przez ppłk. „Błę-
kita” – Żwańskiego dopiero 27 marca 1948 roku. W tym samym 
dniu został też awansowany do stopnia porucznika.

23 grudnia 1947 roku „Zbych” alias „Ryś” złożył obszerny 
raport na ręce ppor. Pańkowskiego w formie „Agencyjnego do-
niesienia”. Zawarte w nim informacje musiały wywołać wstrząs 
w białostockiej bezpiece i spowodować zaniepokojenie w „cen-
trali” w Warszawie. Swoje sprawozdanie ppor. „Zbych” zaczął 
od daty 29 listopada, gdy wyruszył na poszukiwanie ppłk. „Błę-
kita”. 2 grudnia we wsi Susk spotkał się z synem Komendanta 
Okręgu ppor. „Nocą” – Zbigniewem Żwańskim, który w długiej 
rozmowie przekazał najnowsze nowiny. „Błękit” miał wyjechać 
na  teren  Lubelszczyzny  ponieważ  objął  szefostwo  Obszaru, 
w skład którego wchodziło terytorium województwa lubelskie-
go, białostockiego i warszawskiego. Na jego miejsce z dniem 1 
stycznia na Białostocczyznę miał powrócić …”Łupaszka”  jako 
Komendant  Okręgu!!!    Nie  była  to  jedyna  sensacja. Według 
przekazanych  informacji  przez  „Rysia”,  po  amnestii  „Huzar” 

– Kazimierz Kamieński organizacyjnie podlegał „Błękitowi” – 
Władysławowi Żwańskiemu!... Nie muszę  chyba dodawać,  że 
te „rewelacje” były kompletnie nieprawdziwe. Aby się uwiary-
godnić proponował nawet…  likwidację „Huzara”:  „(…) Celem 
likwidacji  „Huzara”  jak  twierdzi  źródło,  że mu  bardzo  łatwo 
będzie można  to  zrobić  tak  samo  jak  z  „Rolą”  (podkreślenie 
moje – RR) ponieważ „Huzar” dla źródła jest dobrze znajomy 
i źródło ku temu ma wszelkie możliwości (…)”.

Punkt zwrotny 
Obszerny  raport  „Zbycha” wywarł wrażenie na białostoc-

kich  funkcjonariuszach Wojewódzkiego   Urzędu Bezpieczeń-
stwa Publicznego. Znalazło to swoje odbicie w  „Sprawozdaniu” 

skierowanym  do  Ministerstwa  Bezpieczeństwa  Publicznego 
w  Warszawie  za  okres  1.01.-10.01.1948  roku.  Informacjom 
„Rysia”  poświęcono  podrozdział  pt.  „Ciekawe  doniesienia. 
„Źródło”  „Ryś”.  Oprócz  wyżej  zamieszczonych  informacji, 
szczególnie ciekawy wydaje się jeden fragment: (…) Celem li-
kwidacji „Łopaszki” „Błękita” i innych zaprzestać trzeba było-
by by masowych operacji i pacyfikacji na terenie g. Długobórz, 
Szumowo,  Lubotyń,  Jasienica,  Andrzejewo  i  Szulborze(…)”. 
Była to zręczna próba zminimalizowania represyjnych działań 
komunistycznych na tamtych terenach.

Być może  to właśnie  przedświąteczny meldunek    „Rysia” 
stanowił punkt zwrotny  tej historii. W  lutym 1948 roku   Mi-
nisterstwo Bezpieczeństwa Publicznego postanowiło dokonać 
uruchomienia i „przerzucenia” na teren Białostocczyzny agenta 
o kryptonimie „Pas”. Odegrał on w niniejszej opowieści ważną 
rolę. Wywodził się ze wsi Wiśniewo, do podziemia należał od 
1941 roku. Był czynnym żołnierzem w oddziale „Roli” – Henry-
ka Gawkowskiego, a co ważniejsze z racji licznego pokrewień-
stwa, znajomości terenu powiatu łomżyńskiego i wrodzonych 
cech charakteru był cennym nabytkiem jako współpracownik 
Urzędu Bezpieczeństwa. 

10 lutego 1947 roku po agenta do Nysy wyjechał młodszy 
referent ministerstwa  Kazimierz Pobikrowski. „Pas” sprawił 
na nim dobre wrażenie. W związku z tym Pobikrowski wraz 
nim przyjechał na Białostocczyznę. 15 lutego „Pas”  „wyszedł 
w teren”. W „Raporcie” do swojego przełożonego ppłk. Imioł-
ka,  z  dn.  26  lutego  Pobikrowski  napisał,  że  zadanie  agenta 
sprowadzało  się do ustalenia:  „Co porabiają  i  gdzie przeby-
wają bandy?”. W międzyczasie, w oczekiwaniu na spotkanie z  
agentem, Pobikrowski zapoznał się z agenturą i materiałami 
operacyjnymi Wydziału III WUBP w Białymstoku. Szczegól-
nie zainteresował go „Zbych” – Henryk Jastrzębski, rzekomy 
współpracownik  bezpieki…  21  lutego  Pobikrowski  spotkał 
się w uzgodnionym wcześniej miejscu z „Pasem”. Już pierw-
szy meldunek agenta poważnie  zaniepokoił  funkcjonariusza 
UB, który swoim wątpliwościom dał wyraz w „Raporcie” z 26 
lutego skierowanym do ppłk. Imiołka: „(…) Może być to po-
ważny agent o  ile  sumiennie będzie  z nami współpracować. 
W dn. 21 II spotkałem się z ag. „Pas”, który w swym pierw-
szym doniesieniu podaje, że grupa cała tj: Żwański Władysław 
ps. „Iskra”,  Żwański Zbigniew ps. „Noc”, czł. bandy „Burza” 
Kazimierz  Wiśniewski  oraz  „Zbych”  Jastrzębski  (zawerbo-
wany przez nas)  byli we wsi Krajewo-Stare w dniach  od  13 
do  15  II.  (…)  Posiadamy  przeto możliwość  ustalenia  czy  ag 
„Zbych” z nami sumiennie współpracuje a to, czy ag „Zbych” 
na spotkaniu 3 III poda o w/w fakcie, czy też nie? O ile poda 
będziemy mieli pewność, że podchodzi do naszej współpracy 
sumiennie a o ile nie poda będzie to świadczyło, że pracując 
z nami informuje bandę a więc pracuje dwulicowo. Spotkanie 
ze „Zbychem” umówione jest na 3.III. (…)”

Meldunek  agenta  oraz  wątpliwości  wyrażone  przez  Po-
bikrowskiego  w  raporcie  do  ppłk.  Imiołka  przyczyniły  się  do 
zwiększenia nieufności wobec meldunków „Rysia”. Z każdym ty-
godniem coraz bardziej przekonywujące było dla UB, że współ-
praca Jastrzębskiego była pozorowana a przekazywane przezeń 
informacje miały na celu wprowadzenie w błąd „resortu”.

Dezinformacja
Pierwsza część oddziału, „ZBYCH” pierwszy z prawej, połowa lutego 1946 roku

Druga część oddziału,  „ZBYCH” pierwszy z prawej, połowa lutego 1946 roku



„Zbych” – Henryk Jastrzębski nie był świadomy początku dekonspiracji i osaczania przez 
UB. W marcu złożył kolejny fałszywy meldunek por. Łaniewskiemu z Wydziału III WUBP  

o tym, że jego podwładnym nie udało się sprowadzić „Błękita” na jego punkt w Sasinach. 

Ponadto poinformował, że: „(…) „Krakus” ( żołnierz „Zbycha” – RR)  podsłyszał roz-
mowę jaką prowadzili „Noc” z „Błękitem” miedzy sobą. „Błękit” wyraził się do „Nocy”, że 
„Zbych” ma pracować z Organami Bezpieczeństwa na co ma na to dowód. „Noc” mówił, 
że to jest nie możliwe. „Błękit” miał powiedzieć, ze w UB w Białymstoku pracuje jeden 
z pracowników który z nim współpracuje (…)”. Ostatnie zdanie z tego akapitu wygląda 
znów na dezinformacyjny chwyt  „Zbycha”.   Oczywiście płk.  „Błękit”  cały czas wiedział 
o jego kontaktach  z bezpieką i nie potrzebował do tego żadnego informatora w UB. Wy-
daje się ,że bardziej chodziło o przekierowanie wysiłków „bezpieki” na poszukiwania wy-
myślonej wtyki podziemia w szeregach resortu. Można domniemywać, iż przynajmniej 
część wątków dezinformacyjnych było autorstwa „Błękita”.

W niecałe 3 tygodnie później, 3 kwietnia  „Zbych” wraz z Janem Głębockim – „Brzy-
twą” spotkali się z funkcjonariuszami UB w umówionym miejscu w okolicach Zambrowa. 
Stamtąd cała grupa przeniosła  się na posterunek milicji do Zambrowa. Po  sutej  kola-
cji połączonej z alkoholem, niczego nie podejrzewający konspiratorzy zostali znienacka 
aresztowani przez grupę UB-owców znajdujących się w sąsiednim pomieszczeniu. Już 
następnego dnia  rozpoczęto  śledztwo. Dodatkowo pogrążyły Jastrzębskiego materiały, 
które przejęli UB-owcy. Przy aresztowanym znaleziono „Meldunek sytuacyjny” do ppłk. 
„Błękita” z dn. 29 marca, świadczący o  ich kontaktach. W ręce UB-owców wpadła po-
nadto  pisemna propozycja  spotkania  adresowana  do  „Lasa” –  Józefa Kozłowskiego – 
Komendanta Okręgu o krypt. „Orzeł” (północne Mazowsze). Katowany „Zbych”, po kilku 
dniach wymyślnych  tortur,  nie wytrzymał  i  zaczął  ujawniać  nazwiska.  Załamany,    nie 
chcąc wydawać kolejnych nazwisk i wiedząc, że i tak zostanie zgładzony, powiesił się 13 
kwietnia  1948  roku w    celi  gmachu WUBP w Białymstoku.  Jan Głębocki –  „Brzytwa” 
rzekomy informator UB o krypt. „Szczery” po ciężkim śledztwie, w dniu 27 września 1948 
roku został skazany na   10  lat więzienia. Po wyjściu na wolność, zamieszkał i prowadził 
gospodarstwo rolne w Tabędzu. Umarł w 1991 roku. Szczątki Henryka Jastrzębskiego  do 
dnia dzisiejszego spoczywają w anonimowym miejscu. Tak zakończyła się bardzo  niebez-
pieczna i ryzykowna gra porucznika „Zbycha”… 

ROBERT RADZIK

Osaczanie i aresztowanie

Tekst powstał w oparciu o rozdział „Przerwana gra" z książki  „Z otchłani niepamięci.  Szkice i opowieści o Wyklętych z NZW”. Autor: Robert Radzik.  
Książkę można nabyć w Wydawnictwie Miles – www.wydawnictwomiles.pl, tel.: 535 583 309. Uzupełnienie i rozszerzenie artykułu: Dariusz Syrnicki.

„Zbych”  i jego oddział   
(Głos znad Narwi, fragmenty)

W  marcu  1945  roku  nastąpiło  połączenie  Narodowej  Organizacji  Wojskowej 
(NOW - formacja scalona jeszcze w 1942 roku z Armią Krajową) z Narodowymi Si-
łami Zbrojnymi (NSZ) w jedną całość pod nazwą Narodowe Zjednoczenie Wojskowe 
(NZW).

Okręgowi  białostockiemu nadano  kryptonim  „Chrobry”. Okręg  składał  się  z  9 
komend powiatowych, a jedną z nich była Komenda Powiatu Łomża

Komenda Powiatu Łomża składała się z 8 batalionów; każdy batalion z 4 kom-
panii strzeleckich; kompania z 3 plutonów; pluton z 3 drużyn. Razem liczyła około 
2500 zakonspirowanych żołnierzy. W jej skład wchodziło także kilka oddziałów bo-
jowych – Pogotowia Akcji Specjalnej (PAS) - składających się z 10 - 25 dobrze uzbro-
jonych  żołnierzy. Jednym z nich był oddział sierż/por. Henryka Jastrzębskiego ps 
„Zbych”, „Bohun”, „Wyrwa”, który działał od września 1945 r.

Według  tajnych  przez  dziesięciolecia  kwestionariuszy  UB  z  przełomu  lat  40. 
i 50., wśród 78 żołnierzy, którzy przewinęli się przez oddział por. Henryka Jastrzęb-
skiego w latach 1945 - 1948, 74 miało pochodzenie chłopskie (gospodarstwa średnio 
6-9 hektarowe), 3 pochodzenie robotnicze, a 1  inteligenckie. Sam por.”Zbych” go-
spodarzył na 12 ha.

Wszyscy  w  rubryce  „karany,  niekarany” mają  zaznaczone  „niekarany”. W  ten 
sposób  samo UB przyznało,  że  do  oddziału  „Zbycha” nie  byli  przyjmowani  ludzie 
o wątpliwej przeszłości. Jeżeli któryś z żołnierzy został skazany i osadzony w więzie-
niu, to za walkę z komunistami

Oddziały PAS walczyły z wojskami NKWD, KBW, LWP i UB, rozbijały posterunki 
milicji i urzędy. Likwidowały działaczy komunistycznych, funkcjonariuszy UB i ich 
konfidentów  oraz  pospolitych  bandytów. Walka  ta  wymagała  szerokiego  zaplecza 
i wsparcia ludności. 

Oddział  por.  Jastrzębskiego  funkcjonował  tak  jak  setki  podobnych  oddziałów 
partyzanckich w Polsce. Rzadko dysponował pieniędzmi, a żołnierze w zasa-
dzie nie otrzymywali żołdu. Jeśli mieli czym, to płacili za żywność, jednak naj-
częściej pieniędzy brakowało.

Narodowe Zjednoczenie Wojskowe miało dobrze  rozbudowany wywiad. 
W  łomżyńskim UB miało ulokowanych swoich agentów. Jednym z nich był 
np. oficer w stopniu podporucznika Zdzisław Siejko. Kolejną osobą była Zofia 
Jankowska, która jako maszynistka znała treść protokołów z zeznań areszto-
wanych, sprawozdań i raportów. Były też inne osoby. Stąd dowództwo NZW 
czerpało wiedzę, kto w terenie jest donosicielem lub współpracownikiem UB.

Pierwszą dużą bitwę oddział por. Jastrzębskiego przy wsparciu żołnierzy 
z „siatki” stoczył 18 września 1945 roku pomiędzy wsią Wierzbowo i Chomen-
towo  (gm.  Śniadowo)  na  tak  zwanej  Cegielni.  Około  70  partyzantów NZW 
starło się z wojskami batalionu NKWD stacjonującego w Łomży wspieranego 
przez funkcjonariuszy UB i milicji.

Nie mogąc  zlikwidować  lub  ująć  por.  „Zbycha”,  jesienią  1947  roku 
UB poprzez swoją agenturę dotarł do niego z propozycją przejścia na ich 
stronę. W zamian obiecano mu amnestię i darowanie „win” wynikających 
z dotychczasowej walki. Por. Jastrzębski o propozycji zameldował ppłk. 
„Błękitowi”. Po konsultacji ze swoim dowódcą dobrowolnie zdecydował 
się na podjęcie bardzo ryzykownej gry z UB. Podpisał współpracę i jako 
„wtyka” podziemia przez pół roku dezinformował i wyciągał informacje 
od  „resortowych”. Niestety, wiosną  1948  roku  jego  faktyczna  rola wy-
szła na jaw, w wyniku czego 3 kwietnia został aresztowany w Zambrowie. 
Przewieziono go do Białegostoku, gdzie natychmiast poddano torturom 
i bezwzględnemu śledztwu. Po 7 dniach przesłuchań nie wytrzymał i za-
czął mówić. Śledczy UB wiedzieli, że złamanie „Zbycha” da ogromną wie-
dzę o terenie, siatce i kontaktach, którą dysponuje. Wpadli w prawdziwą 
wściekłość, gdy odkryli następnego dnia jego zwłoki w pojedynczej celi. 
Por. Jastrzębski nie chcąc wydawać swoich ludzi powiesił się na powro-
zie zrobionym z fragmentów ubrania. Wiedział, że komuniści nie darują 
mu podwójnej gry. Wiedział, że i tak go zabiją.

Wściekłość ubeków nie miała granic. Nie mogąc znieść faktu, że przez 
dwa  lata  strzelał do nich, później przez pół  roku oszukiwał  ich pozorując 
współpracę, a w momencie, kiedy wydawało im się, że już go mają, „uciekł” 
im popełniając samobójstwo. Nie mogli mu tego darować. Przez szereg ko-
lejnych lat mścili się puszczając w teren, poprzez agenturę i ormowców, in-
formację o podpisaniu przez niego współpracy. Oczywiście nie mówiąc, jaką 

rolę faktycznie odegrał. Co więcej, puścili w teren plotkę, że nie popełnił samobój-
stwa, a żyje gdzieś w Polsce pełniąc rolę donosiciela.

DARIUSZ SYRNICKI 

Jan Jastrzębski „ZAWISZA”, brat „ZBYCHA”, 
zamordowany w 1946 roku, skazany wyrokiem 
komunistycznego sądu wojskowego za 
udział w bitwie z oddziałami NKWD, UB pod 
Wierzbowem (18 września 1945 roku)

Aniela Jastrzębska, bratowa 
„ZBYCHA”, dwukrotnie aresztowana 

i przetrzymywana w UB w Łomży bez 
postawienia zarzutów



15

tel. 503 010 038

reklama



a to ciekawe

Billy Robbins ma 19 lat i waży pół tony. 
Jedzenie jest jedną z najważniejszych rzeczy 

w życiu jego rodziny. Matka od dziecka 
przekarmiała syna, okazując mu miłość 

właśnie w taki sposób. 

Billy jest całkowicie uzależniony od opiekunki. Ledwo 
może się poruszać. Dokument pokazuje skomplikowaną re-
lację między matką i synem, który postanowił wreszcie wziąć 
sprawy w swoje ręce, schudnąć i zacząć normalnie żyć.

Barbara Robbins była tak oddana swojemu synowi, że 
przygotowywała mu jedzenie wartości 8 000 kalorii dzien-
nie. Powiedziała: „Mój syn uwielbia hamburgery, pizzę, colę, 
frytki, pączki. Lubi też zdrowe jedzenie, takie jak brokuły ... 
oczywiście z serem na wierzchu.

Barbara myła sama syna, po tym, jak stał się zbyt duży 
i nie mieścił się pod prysznicem. „Zrobiłam dla niego wszyst-
ko, bo on jest moim dzieckiem".

Billy w pewnym momencie odmówił chodzenia do szko-
ły, z powodu reakcji kolegów. „Chciałbym móc wydostać się 
z mojego ciała, to jest jak więzienie. Tusza w końcu mnie 
zniszczy. Odbiera życie”.

Lekarze ostrzegali go, że jego życie jest zagrożone, jeśli 
jego matka będzie nadal go przekarmiać. 

Ale film pokazuje, że Barbara również potrzebowała lecze-
nia – zaoferowano jej terapię. 

Przyznała, że straciła drugie dziecko, miało wtedy 19 mie-
sięcy. „Byłam przygnębiona. Trudno było powiedzieć „nie” 

Billy'emu, kiedy chciał coś zjeść. Mam poczucie winy”.
Billy: „Bardzo boję się wyprowadzić. Ale w końcu będę 

musiał to zrobić. Czy to nie zabije mojej mamy?”

Mój syn waży pół tony
WP

Niedziela 00.00

Pojedynki owadów 

Kły, jad, 
żądło

Wybór najbardziej spektakular-
nych scen walk spośród pojedynków 
prezentowanych w programie „Wojny 
owadów". 

Zobaczycie zacięte starcia o naj-
wyższą stawkę, w których niesamowite 
stworzenia sięgają po najgroźniejsze 
rodzaje broni: kły, jad, żądła i klesz-
cze. Brutalna walka nie kończy się tu 
jedynie pokonaniem przeciwnika, ale 
pożarciem go. Widzowie mają wyjąt-
kową okazję obejrzeć z bliska starcia 
bezlitosnych modliszek, drapieżnych 
pasikoników, groźnych skorpionów 
i różnych rodzajów pająków

Przypomnienie…
Owady stanowią około 75 proc. 

wszystkich gatunków zwierząt na zie-
mi. 

„Owady są obfitym i cennym 
źródłem białka i minerałów" – ocenia 
Eva Mueller, dyrektor ds. leśnictwa 
w FAO. „Dwa miliardy osób, czyli 
jedna trzecia ludności świata, już je 

owady, ponieważ są smaczne i pożyw-
ne" – powiedziała.

Najczęściej spożywanymi owa-
dami są chrząszcze (31 procent), gą-
sienice i pszczoły (18 procent), osy 
i mrówki (14 procent), koniki polne, 
szarańcza i świerszcze (13 proc.)

Na całym świecie spożywa się 
w sumie ok. 1900 gatunków owadów.

Gabriel Tchango z Gabonu po-
wiedział, że niektóre owady, takie jak 
larwy chrząszczy i termity z grilla – 
w jego kraju są powszechnie uznanymi 
przysmakami.

Pojedynki owadów. Top 10
Focus TV 

Niedziela 9.10

Walka o życie

Zjeść kawałek 
siebie

Patrick Stewart analizuje doskonałe zmysły 
rekina młota, pytona, grzechotnika i kaszalota.

Pasjonująca opowieść o ewolucji różnych ga-
tunków i wykształceniu przez nie cech i umiejęt-
ności, które dają cenną przewagę w bezwzględnej 
walce o przetrwanie. W programie połączono 
unikatowe materiały filmowe z doskonałymi ani-
macjami generowanymi komputerowo. Z pomo-
cą ekspertów Patrick Stewart prezentuje naukowe 
wyjaśnienie nadzwyczajnych możliwości i zacho-
wań zwierząt. Bohaterami serii będą m.in. zmien-

nokształtne ośmiornice oraz salamandry, którym 
odrastają utracone kończyny.

Aksolotl to występujący tylko w jeziorze Xo-
chimilco (Meksyk) płaz, zachowujący w ciągu 
całego życia formę larwalną, zdolną do rozmna-
żania.

Zdolności do regeneracji całych fragmentów 
ciała aksolotla, takie jak odnóża, płetwa, są zdu-
miewające. Dla zwierzęcia ma to duże znaczenie, 
gdyż w przypadku niedostatecznej ilości jedzenia 
w środowisku, zwierzęta odgryzają sobie nawza-
jem części ciała. Proces ten jest przedmiotem wie-
lu badań na świecie. Aksolotle hodowane są w la-
boratoriach do badań z zakresu transplantologii, 
a także endokrynologii czy genetyki.

Supermoce zwierząt
Focus TV

Sobota 10.05

Matka, która tuczy

Tusza, która zabija 
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Przygotujcie chusteczki

Wielka, 
niespełniona 

miłość
„Pamiętnik" jest adaptacją powieści Ni-

cholasa Sparksa. To dobra literatura, pełna 
emocji, mądrości życiowych, błyskotliwie 
napisana. Aż prosiło się, żeby powstał z niej 
film. 

Noah i Alice poznają się latem 1940 roku. Zakochują od pierwszego 
wejrzenia. Jednak on jest biedny, a ona pochodzi z bogatej rodziny, która 
zrobi wszystko, aby dziewczyna nie popełniła mezaliansu. Kiedy Alice 
nagle opuszcza Noah, ten przez rok pisze do niej codziennie listy, ale ża-
den nigdy do dziewczyny nie dociera. Noah zamyka się w sobie. Buduje 
dom, wspomina, staje się samotnikiem. Nagle, po 14 latach, Alice jedzie 
do Noah, bo nie może zapomnieć. Ma jednak już na palcu pierścionek 
zaręczynowy…

O tej historii dowiadujemy się z pamiętnika Alice, który pewien 
pensjonariusz domu spokojnej starości codziennie jej czyta. Jest bezbron-
ną staruszką, chorą na Alzheimera pacjentką tego zakładu. Niczego ze 
swojej burzliwej młodości nie pamięta, jednak ten mężczyzna cierpliwie 
odczytuje kolejne rozdziały jej fascynującego pamiętnika, będącego zapi-
sem wielkiego uczucia, które nie mogło być spełnione. Kim on jest? Dla-
czego to robi, choć wie, że Alice niewiele rozumie i niczego nie pamięta?

„Pamiętnik" to wyciskacz łez w dobrym starym stylu. Mocnym atu-
tem filmu jest para głównych bohaterów - Ryan Gosling i Rachel McA-
dams. 

Pewno nie wiesz…
Ryan Gosling sam zrobił stół kuchenny, który można oglądać w fil-

mie. W ten sposób przygotowywał się do roli Noaha. Przed rozpoczę-
ciem zdjęć na dwa miesiące przeniósł się do Charleston w Południowej 
Karolinie. Rankami pływał łódką po rzece, a w ciągu dnia robił meble.

TVN7
Piątek 00.05, sobota 19.00

Tajemnice rodziny

Ojciec śledzi syna
Dramat kryminalny w gwiazdorskiej obsadzie. 
Detektyw nowojorskiego wydziału zabójstw, Vincent LaMarca (Ro-

bert de Niro), ma za sobą długą i pełną sukcesów karierę w organach 
ścigania, dzięki której wyrobił sobie reputację człowieka bezgranicznie 
oddanego swej pracy. Jednak w najnowszej przydzielonej mu sprawie 
stawka okazuje się zbyt wysoka nawet dla niego. W trakcie dochodze-
nia przekonuje się, że podejrzanym, którego śledzi, jest jego własny syn 
(James Franco)... Detektyw nie widział go od lat, jego małżeństwo już 
dawno się rozpadło. Chłopak nigdy nie wybaczył ojcu, że porzucił jego 
matkę i zamienił biedne Long Beach na snobistyczny Manhattan. Chcąc 
pomóc synowi, LaMarca musi się zmierzyć z własną przeszłością.

Pewnie nie wiesz…
Robert De Niro osobiście 

obsadził Jamesa Franco w tym 
filmie, po obejrzeniu jego wy-
stępu w „James Dean” z 2001 
roku.

James, by wczuć się w rolę, 
przez kilka dni mieszkał na uli-
cach jak włóczęga.

Dochodzenie
Metro

Piątek 20.00, niedziela 22.15

9 Oscarów

Więzień, 
który był 
cesarzem

W 1908 roku Pu Yi obejmuje tron jako dziesiąty 
władca mandżurskiej dynastii Ching. Nie ma szczę-
śliwego dzieciństwa – wychowuje się w samotności, 
pozbawiony towarzystwa rówieśników. 

Gdy ma sześć lat, jego rodzina abdykuje, a Chiny 
stają się republiką. Jednak chłopiec aż do uzyskania 
pełnoletniości może mieszkać w cesarskiej siedzibie. 
Dorasta odizolowany od świata. 

W 1924 roku zostaje wygnany z Zakazanego 
Miasta wraz z resztką dworu. Trafia do Japonii, aby  
w 1932 r. stanąć na czele państwa Mandżukuo na oku-
powanych przez Japończyków terenach Mandżurii. 
Ulega im we wszystkim, akceptuje ich decyzje i toleruje 
zbrodnie, gdyż ma nadzieję na odrestaurowanie cesar-
stwa w całych Chinach. Po klęsce Japonii w II wojnie 
światowej jest internowany przez Rosjan. Po kilku la-
tach wraca do Chin, gdzie zostaje poddany reedukacji. 

Po wyjściu z więzienia do końca życia pracuje 
w ogrodzie botanicznym, będącym niegdyś jego wła-

snością. W 1967 roku po raz ostatni odwiedza Zaka-
zane Miasto – jako turysta... 

Pewnie nie wiesz…
W filmie wystąpiło aż 19 tys. statystów.
2000 żołnierzy grało w scenach zbiorowych. Każ-

dy dostał dodatek do żołdu w wysokości... trzech i pół 
dolara.

To pierwszy zachodni film fabularny, który zawie-
ra sceny kręcone w prawdziwym Zakaznym Mieście.

Kręcenie sceny koronacji zbiegło się z wizytą kró-
lowej Elżbiety II w Pekinie. Produkcja filmu okazała 
się jednak ważniejsza dla chińskich władz i królowa 
nie mogła zwiedzić Zakazanego Miasta.

Na terenie Zakazanego Miasta znajduje się 800 
budynków i 9 000 pomieszczeń, dawny pałac cesarski 
znajduje się w centrum Pekinu na obszarze o długości 
960 m i szerokości 760 m.

Ostatni cesarz
Nowa TV 

Sobota 20.00

Hollywoodzka wersja pierwszej części („Mężczyź-
ni, którzy nienawidzą kobiet”) przebojowej trylogii 
Stiega Larssona „Millennium". Zdobyła ona światową 
sławę, rzesze czytelników i 65.000.000 egzemplarzy 
książki sprzedanych w 46 krajach.

Oskarżony o zniesławienie dziennikarz Mika-
el Blomkvist (Daniel Craig) przyjmuje zaproszenie 
szwedzkiego przemysłowca Vangera i w najściślejszej 
tajemnicy podejmuje się trudnego zadania rozwikła-
nia sprawy morderstwa sprzed 40 lat. Nie wie, że każ-
dy jego krok śledzi genialna hakerka Lisbeth Salander 
(Rooney Mara). 

Wykonując swoje zlecenie, wytatuowana dziew-
czyna odkrywa przy okazji spisek, który doprowadził 
do skompromitowania dziennikarza. Połączona przez 
los, niezwykła para mozolnie odkrywa starannie skry-
waną, trwającą dziesięciolecia historię mordów i wy-
korzystywania seksualnego i jej związek z rozwojem 
przemysłowego imperium Vangerów. Krok po kroku 
zbliżają się do prawdy, a tym samym do bezwzględne-
go zabójcy, który cierpliwie na nich czeka...

Pewnie nie wiesz…
Rooney Mara, tak jak grana przez nią postać, 

przekłuła sobie te same miejsca i nosiła prawdziwe 
kolczyki nie korzystając z charakteryzacji. 

Kolczyki uszu, nosa, brwi i warg zostały usunięte 
po wykonaniu zdjęć, ale zachowała piercing sutka, na 
wypadek kręcenia dalszych części książki. „To nie jest 
coś, co chcę przebijać ponownie", powiedziała. 

Podczas kręcenia sceny duszenia Daniel Craig 
stracił przytomność.

Dwie główne postacie filmu, Daniel Craig i Ro-
oney Mara pojawiają się razem na ekranie dopiero 
w 76. minucie filmu.

W całym filmie Daniel Craig nosi dżinsy holen-
derskiej marki Scotch & Soda. Craig lubił nosić te 
dżinsy tak bardzo, że projektantka kostiumów dała 
mu kilka par, które pozostały po zakończeniu zdjęć.

Dziewczyna z tatuażem
TVN

Sobota 23.30

Szwedzki przebój

Mroczny 
kryminał
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Miłość do Eryka przyniosła kłopoty

Syrenka  
w tarapatach

Disneyowska wersja „Małej syrenki", hi-
storia Ariel, która za wszelką cenę chce trafić 
do świata ludzi. Działając pod wpływem emo-
cji zawiera więc układ ze złą czarownicą, oddając swój głos i ogon w zamian za parę 
nóg i szansę ponownego spotkania przystojnego księcia Eryka, którego uratowała 
po katastrofie statku. 

Działając wbrew radom swojego mądrego ojca, króla Trytona i kraba Sebastia-
na, który miał za zadanie ją chronić, Ariel popada w nie lada tarapaty odkrywając, 
że milczenie wcale nie jest złotem, a korzyści, które odniosła dzięki układowi z cza-
rownicą, są co najmniej wątpliwe...

Patrz uważnie…
W scenie początkowej, w której Tryton przybywa na arenę – w tłumie na try-

bunach można wypatrzyć Myszkę Mickey, Donalda i Goofy'ego.

Pewnie nie wiesz… 
Prawdziwe nazwisko kraba Sebastiana to... Horatio Thelonius Ignatius Cru-

statious Sebastian.
Film wymagał od animatorów Disneya ogromnej pracy. Dwuminutową scenę 

burzy na morzu 10 rysowników tworzyło przez rok!
Mała syrenka Polsat Niedziela 9.10

Pies podejmuje wyzwanie

Czy uratuje dzieci?
Opowieść o przygodach dzielnego psa, który niesie pomoc 

mieszkańcom dalekiej Alaski, zainspirowana autentycznymi 
wydarzeniami z 1920 roku. 

Balto, pół pies, pół wilk, jako mieszaniec nie znajduje akceptacji ani wśród lu-
dzi, ani wśród wilków. Przyjaźni się z gąsiorem Borysem i dwoma niedźwiedziami 
polarnymi Mukiem i Lukiem. 

Wśród dzieci w osadzie wybucha epidemia dyfterytu. Lekarstwo jest na wy-
czerpaniu. Tymczasem nawałnica śnieżna uniemożliwia dotarcie do chorych. Psi 
zaprzęg, który ma dostarczyć lek, ginie. Balto wyrusza na pomoc.

Balto TV Puls2 Sobota 11.50

Kiedy Michael pozna strach?

Wygnać duchy
Michael jest niezwykle dzielnym młodzieńcem, jednak jego bliskich niepokoi 

fakt, że chłopiec nigdy nie zaznał lęku. 
Michael opuszcza rodzinną wieś i wyrusza w podróż, by poznać, co to jest 

strach. Po pewnym czasie dociera do miejscowości, w której królewski zamek zo-
stał opanowany przez duchy. Zdesperowany władca obiecuje rękę córki śmiałkowi, 
który pozbędzie się przerażających zjaw z jego posiadłości. Gdy kolejnym ochotni-
kom nie udaje się sprostać zadaniu, do króla zgłasza się Michael.

Niemiecki film familijny z 2014 roku, należący do cyklu filmów telewizyjnych 
„Najpiękniejsze baśnie braci Grimm”. Film jest adaptacją baśni braci Grimm pt. 
„Bajka o jednym takim, co wyruszył w świat, by strach poznać”.

Bajka o tym, co wyruszył, by nauczyć się bać
TV Puls Niedziela 14.40

plac zabaw

Zrealizowana przez studio Walta 
Disneya kinowa wersja bijącego 
rekordy oglądalności serialu TV. 
Zwariowane przygody trzynastoletniej dziew-

czyny z Ameryki, która wyjeżdża na szkolną wy-
cieczkę do Włoch. Dla Lizzie jest to podróż życia. 
Następnego dnia po przyjeździe do stolicy Włoch 
dziewczyna wypowiada życzenie, wrzucając mo-
netę do fontanny. 

Jej marzenia zdają się ziszczać, gdy pojawia 
się przed nią gwiazdor muzyki pop, Paolo, śpie-

wający w duecie z Isabellą. Okazuje się, że Lizzie 
do złudzenia przypomina Isabellę, tyle że słynna 
Włoszka jest ciemnowłosa. Nazajutrz Lizzie zwie-
dza Rzym w towarzystwie Paola, który prosi ją 
o drobną przysługę.

Przeobrażona ze zwykłej nastolatki w mię-
dzynarodową gwiazdę popu, Lizzie musi wybie-
rać między atrakcjami nowego życia, a starymi 
przyjaciółmi.

Lizzie McGuire
TVN7

Sobota 15.15

Zwariowana  

dziewczyna

Kolorowy  
świat  

muzyki  
pop 
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Miłość do Eryka przyniosła kłopoty

Syrenka  
w tarapatach

Disneyowska wersja „Małej syrenki", hi-
storia Ariel, która za wszelką cenę chce trafić 
do świata ludzi. Działając pod wpływem emo-
cji zawiera więc układ ze złą czarownicą, oddając swój głos i ogon w zamian za parę 
nóg i szansę ponownego spotkania przystojnego księcia Eryka, którego uratowała 
po katastrofie statku. 

Działając wbrew radom swojego mądrego ojca, króla Trytona i kraba Sebastia-
na, który miał za zadanie ją chronić, Ariel popada w nie lada tarapaty odkrywając, 
że milczenie wcale nie jest złotem, a korzyści, które odniosła dzięki układowi z cza-
rownicą, są co najmniej wątpliwe...

Patrz uważnie…
W scenie początkowej, w której Tryton przybywa na arenę – w tłumie na try-

bunach można wypatrzyć Myszkę Mickey, Donalda i Goofy'ego.

Pewnie nie wiesz… 
Prawdziwe nazwisko kraba Sebastiana to... Horatio Thelonius Ignatius Cru-

statious Sebastian.
Film wymagał od animatorów Disneya ogromnej pracy. Dwuminutową scenę 

burzy na morzu 10 rysowników tworzyło przez rok!
Mała syrenka Polsat Niedziela 9.10

Pies podejmuje wyzwanie

Czy uratuje dzieci?
Opowieść o przygodach dzielnego psa, który niesie pomoc 

mieszkańcom dalekiej Alaski, zainspirowana autentycznymi 
wydarzeniami z 1920 roku. 

Balto, pół pies, pół wilk, jako mieszaniec nie znajduje akceptacji ani wśród lu-
dzi, ani wśród wilków. Przyjaźni się z gąsiorem Borysem i dwoma niedźwiedziami 
polarnymi Mukiem i Lukiem. 

Wśród dzieci w osadzie wybucha epidemia dyfterytu. Lekarstwo jest na wy-
czerpaniu. Tymczasem nawałnica śnieżna uniemożliwia dotarcie do chorych. Psi 
zaprzęg, który ma dostarczyć lek, ginie. Balto wyrusza na pomoc.

Balto TV Puls2 Sobota 11.50

Kiedy Michael pozna strach?

Wygnać duchy
Michael jest niezwykle dzielnym młodzieńcem, jednak jego bliskich niepokoi 

fakt, że chłopiec nigdy nie zaznał lęku. 
Michael opuszcza rodzinną wieś i wyrusza w podróż, by poznać, co to jest 

strach. Po pewnym czasie dociera do miejscowości, w której królewski zamek zo-
stał opanowany przez duchy. Zdesperowany władca obiecuje rękę córki śmiałkowi, 
który pozbędzie się przerażających zjaw z jego posiadłości. Gdy kolejnym ochotni-
kom nie udaje się sprostać zadaniu, do króla zgłasza się Michael.

Niemiecki film familijny z 2014 roku, należący do cyklu filmów telewizyjnych 
„Najpiękniejsze baśnie braci Grimm”. Film jest adaptacją baśni braci Grimm pt. 
„Bajka o jednym takim, co wyruszył w świat, by strach poznać”.

Bajka o tym, co wyruszył, by nauczyć się bać
TV Puls Niedziela 14.40

plac zabaw

Zrealizowana przez studio Walta 
Disneya kinowa wersja bijącego 
rekordy oglądalności serialu TV. 
Zwariowane przygody trzynastoletniej dziew-

czyny z Ameryki, która wyjeżdża na szkolną wy-
cieczkę do Włoch. Dla Lizzie jest to podróż życia. 
Następnego dnia po przyjeździe do stolicy Włoch 
dziewczyna wypowiada życzenie, wrzucając mo-
netę do fontanny. 

Jej marzenia zdają się ziszczać, gdy pojawia 
się przed nią gwiazdor muzyki pop, Paolo, śpie-

wający w duecie z Isabellą. Okazuje się, że Lizzie 
do złudzenia przypomina Isabellę, tyle że słynna 
Włoszka jest ciemnowłosa. Nazajutrz Lizzie zwie-
dza Rzym w towarzystwie Paola, który prosi ją 
o drobną przysługę.

Przeobrażona ze zwykłej nastolatki w mię-
dzynarodową gwiazdę popu, Lizzie musi wybie-
rać między atrakcjami nowego życia, a starymi 
przyjaciółmi.

Lizzie McGuire
TVN7

Sobota 15.15

Zwariowana  

dziewczyna

Kolorowy  
świat  

muzyki  
pop 

Rok 2018 jest dla Łomży rokiem szcze-
gólnym. Głównie za sprawą jubileuszu 
600-lecia praw miejskich. Z tej okazji 
władze miasta i proponują liczne kon-
certy i imprezy plenerowe. Kogo będą 
mogli zobaczyć i posłuchać mieszkańcy 
naszego miasta?

Rocznica  nadania  praw  miej-
skich  naszemu miastu  przypada  15 
czerwca.  W  tym  roku,  tego  dnia, 
zostanie  zorganizowany  Jarmark 
Średniowieczny  i  ciekawe    insceni-
zacje historyczne na Starym Rynku. 
W Katedrze odbędzie się natomiast  
jubileuszowy  koncert  Filharmonii 
Kameralnej  im.  Witolda  Lutosław-
skiego, a wieczorem na Ratuszu wy-
świetlony  zostanie  video  mapping, 
nawiązujący do historii Łomży. 

Jeszcze  bardziej  wypełnione 
muzyką  świętowanie  zaplano-
wane  zostało w kolejnych dwóch 
dniach  na  Muszli  Koncertowej 
przy ul. Zjazd. W sobotę 16 czerw-
ca  wystąpią  artyści  pochodzący 
z  naszego  miasta:  Adam  Kali-
nowski, Mateusz Kurkowski oraz 
Jula.  Gwiazdą  wieczoru  będzie 
legenda  polskiego  rocka,  zespół 
Perfect.  Niedziela  17  czerwca 
upłynie  natomiast  w  rytmach 
disco.  Wówczas  wystąpią  m.in.: 
były  lider  zespołu Toples Marcin 
Siegieńczuk,  Exaited,  Boys  oraz 
pochodząca z Łomży grupa Piękni 
i  Młodzi.  Jubileuszowe  koncer-
towanie  poprowadzą  członkowie 
kabaretu Łowcy.B.

Na koncerty nie  trzeba będzie 
jednak czekać, aż do czerwca. Już 
26  kwietnia  podczas  inaugura-
cji  systemu  Łomżyńskiej  Komu-
nikacji  Rowerowej    „ŁoKeR”  na 
łomżyńskich  bulwarach  wystąpi 
grupa Moment. Niespełna tydzień 
później,  2  maja  podczas  Pikniku 
Rodzinnego z okazji Święta Flagi, 
na  Starym  Rynku  zagrają:  legen-
da  muzyki  rozrywkowej  zespół 
Classic oraz grupa Alfa Boys. Kil-
ka dni później, 6 maja, MDK-DŚT 
planuje wspólne  śpiewanie pieśni 
patriotycznych. 

19 maja, również na łomżyńskiej 
Starówce,  zostanie  zainaugurowa-
ny sezon motocyklowy akcją Moto-
serce,  podczas  której wystąpi m.in. 
węgierski  zespół  Hollywood  Ro-
ses,  grający  utwory  Guns’n’Roses. 
W  tym  samym  miejscu  9  czerwca 
odbędzie  się  coś  nie  tylko  dla  cia-
ła,  ale  i  ducha.  Podczas  Koncertu 
Uwielbienia  wystąpi  zespół  Trzecia 
Godzina  Dnia  z  gościnnym  udzia-
łem Mietka Szcześniaka.

Jak  informuje  Urząd  Miejski,  
sierpień  rozpocznie  się  porządną 
dawką śmiechu na Starym Rynku. 

Łomżyńską  publiczność  5  sierp-
nia  będą  bawiły  skecze  w  wyko-
naniu  kabaretów  K2  oraz  Smile. 
Przypadające  15  sierpnia  Święto 
Wojska  Polskiego  uczczone  zo-
stanie zaś zapoczątkowanym w tej 
kadencji  koncertem  patriotycz-
nym. W  tym roku wystąpią  raper 
Sova i rockowe Złe Psy. Na koniec 
sierpnia, po rocznej przerwie, po-
wróci  Gościniec  Łomżyński,  jed-
nak  w  nieco  zmienionej  formie. 
Muszla  Koncertowa  tym  razem 
będzie  gościła  Łukasza  Łyczkow-
skiego,  który  zajął  drugie miejsce 

w  ostatniej  edycji  programu  The 
Voice of Poland, zespół Happysad 
oraz Michała Szpaka. Warto przy-
pomnieć,  że  tego  artystę  wybrali 
sami mieszkańcy w głosowaniu in-
ternetowym na oficjalnym profilu 
facebookowym prezydenta Mariu-
sza Chrzanowskiego.  Impreza pod 
nazwą „Zasmakuj w Łomży” odbę-
dzie się 24 sierpnia. 

To  jeszcze nie wszystkie   wy-
darzenia  koncertowe  w  naszym 
mieście.  Na  przełomie  maja 
i  czerwca  studenci  zamierzają 
zorganizować  Dni  Kultury  Stu-
denckiej,  czyli  Juwenalia.  Latem 
planowane  są  także  mniejsze 
koncerty w ramach Cafe Kultura, 
ale również Dzień Bułgarski, po-
kazy  filmowe w  trakcie  Letniego 
Kina Plenerowego i Festiwal Food 
Trucków oraz mniejsze wydarze-
nia w ramach „Łomżyńskich Wa-
kacji”. Jesienią natomiast należy 
spodziewać  się  kolejnej  odsłony 
Seniorady, czyli imprezy nie tylko 
dla seniorów, a także imprezy in-
tegrującej    środowisko osób nie-
pełnosprawnych.  Rok  2018  za-
kończymy  podczas  Łomżyńskiej 
Nocy Sylwestrowej na Starówce.

- Już dziś serdecznie zapraszam 
Państwa  do  udziału  w  wydarze-
niach, które   w tym roku przygoto-
waliśmy  dla  mieszkańców  naszego 
miasta  – zachęca do udziału w im-
prezach  prezydent Łomży, Mariusz 
Chrzanowski.

630 tysięcy złotych dla 
Uczelni Jańskiego  

w Łomży
Ponad 630 tysiące złotych otrzymała Uczelnia Jańskiego 
w Łomży w ramach konkursu NCBiR "Zintegrowane Progra-
my Uczelni". Jest to ogromna szansa dla uczelni ponieważ 
umożliwia realizację wielu projakościowych działań. 

- Projekt Uczelnia na Drodze Rozwoju  to ogromna 
szansa  dla  uczelni,  ponieważ  zawiera  realizację  wielu 
projakościowych działań, które wprowadzą uczelnię na  
kolejny  poziom  edukacji.  Naszą  misją  jest  stworzenie 
takiego planu studiów, który będzie dopasowany do re-
gionalnego rynku pracy – przekonuje dr Joanna Karpo-
wicz, rektor Uczelni Jańskiego w Łomży. 

Uczelnia  Jańskiego  w  Łomży  symboliczny  czek  na 
realizację projektu współfinansowanego przez Europej-
ski  Fundusz  Społeczny  „Uczelnia  na  drodze  rozwoju” 

otrzymała z rąk Marcina Sekścińskiego - Doradcy wice-
prezesa Rady Ministrów oraz ministra nauki i szkolnic-
twa wyższego Jarosława Gowina. 

- Mam nadzieję, że realizacja tego projektu wpłynie 
na podniesienie jakości kształcenia kompetencji studen-
tów – mówi Marcin Sekściński.  -  Serdecznie  gratuluję 
w imieniu własnym, a także Pana Premiera. Teraz przed 
Państwem dwa lata ciężkiej pracy – dodaje. 

Całkowita wartość projektu wynosi 652 952, 50 zł. 
Natomiast wartość

dofinansowania to dokładnie 632 132, 50 zł. 
-  Jest  to  bardzo  ważny  moment  dla  Uczelni  Jań-

skiego. Mamy bardzo szerokie plany rozwoju. A projekt 
ten będzie  stanowił  ich  fundament. Mamy ambicję, by 
wkrótce kształcić studentów w językach obcych. Planu-
jemy dokonać znaczące zmiany w planie studiów, a do-
finansowanie, które otrzymaliśmy na pewno nam w tym 
pomoże – wyjaśnia mgr inż. Marian Czajczyk, kanclerz 
Szkoły Wyższej Im. Bogdana Jańskiego.  

Projekt  będzie  realizowany  na  uczelni  już  od  lipca 
2018 roku. 

Tylu koncertów jeszcze nie było. Kogo zobaczą i posłuchają łomżyniacy?

Prawie 1.5 tysiąca uczniów szkół ponadgimnazjalnych 
odwiedziło Wyższą Szkołę Agrobiznesu, poznając jej możliwości. Każda aula,  
sala po brzegi wypełniła się młodzieżą, która szuka pomysłu na przyszłość. 

Przed budynkiem został zaprezentowany także wyjątkowy,  
służbowy pojazd rektora. 
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Zaproponował spotkanie na cmenta-
rzu. - Działacze pewnej partii już to 
kiedyś zrobili i już ich nie ma. Historia 
wraca jako farsa  - pomyślałem i odmó-
wiłem.  Wciągnął dym i nim skryła go 
noc, tak powiedział:  Nie pożałujesz, 
człowieku. Chodzi o PiAr - Politykę 
i Rozrywkę".

Tyle z tego zrozumiałem, że coś 
z nim  jest nie  tak. Ale  trudno, albo 
się  do  gazet  pisuje,  albo  sikorkom 
słoninę wiesza. Poszedłem. Brodaty 
Szymek (tak kazał do siebie mówić) 
przyszedł  z  Baronem  di  Lampedu-
sa  (Ale  wymyślił!  -  skrzywiłem  się. 
W  duchu).  Pod  skórzanymi  płasz-
czami  mieli  t-shirty.  Jeden  z  Che 
Gueverą,  drugi  z  Pinochetem.  Oto 
ich opowieść , w pewnym skrócie:

"Utworzyliśmy  Partię  Umiar-
kowanego  Postępu  (w  granicach 
prawa). Mamy pomysł na nasz Kraj 
(poprawili  w  autoryzacji,  w  orygi-
nale  był  kraj-  przyp.  MG).  Polska 
musi  być  strefą  wyłącznie  dobrych 
manier,  zabawy,  szczęścia.  Naszą 
wizję  zaczniemy  od  miast  i  gmin. 
Dość władzy starych wyjadaczy kon-
fitur. Natchnieniem są nam kariery 
Pawła Kukiza  i  Liroya,  choć  doszło 
w  ich  przypadku  do  błędów  i  wy-
paczeń.  Chcemy  ludzi,  którzy mają 
głos i chwalą miłość zmysłową. Wy-
stawiamy w każdej gminie na wójta, 
burmistrza  i  prezydenta  osoby  tak 

znane,  że nie będą mogły przegrać. 
Przeorzemy? Przeoramy?  (Zastana-
wiali się  przez chwilę - przyp. MG). 
Przebronujemy rzeczywistość!".

"Trochę  to  mało  odkrywcze"  - 
pomyślałem.  Chociaż  pomysł,  żeby 
nie  dało  się  przegrać wyborów? To 
byłoby  coś.  Zapytałem  o  szczegó-
ły  na  przykładzie  Łomży.  Okazało 
się,  że  dwóch  z  trzech  założycieli 
PUP(wgp)  -  Bramborek  nie  mógł 
przyjść na spotkanie - ma sentyment 
do naszego miasta  i  chce dla niego 

jak najlepiej.
- Początkowo chcieliśmy wysta-

wić  w  wyborach  Dodę  albo  Zenka 
Martyniuka. To najlepsze, co mamy 
w  Polsce.  Popka  trochę  się  boimy. 
Nie ma chyba w naszym Kraju ludzi 
lepszych i bardziej znanych - tłuma-
czyli.

Jak  opowiadali  dalej,  okazało 
się  jednak,  że  to  nie  takie  proste. 
Zenka, nawet gdy naciska go Sławo-
mir,  kocha  cała Polska  i  "Oczu  zie-
lonych"  nie  oddadzą.  Doda  z  kolei 

bardziej kocha swój Ciechanów, ale 
że "Królowa jest tylko jedna", będzie 
kandydować w  jakimś mieście  kró-
lewskim.  No,  może  książęcym,  np. 
w Kruszwicy. Zatem, co z tą Łomżą?

-  Znaleźliśmy  rozwiązanie  ide-
alne.  Piękni  i Młodzi!  Łomżę  znają 
i  kochają.  A  żeby  ta  reforma  była 
bardziej  spektakularna,  będą  to 
Piękni  i Młodzi w pełnym składzie. 
Sami  już  ustalą  między  sobą,  kto 
i  co będzie  robić w Ratuszu miasta 
- nawet Brodaty Szymek i Baron do 
Lampedusa nawet nie kryli, jak bar-
dzo są z siebie dumni.

A sami zainteresowani? Wiedzą 
chociaż,  że mają  zostać  zbiorowym 
prezydentem Łomży?

- No,  jeszcze  nie.  Jak  dopracu-
jemy wszystko,  prześlemy  im  "pro-
pozycję nie do odrzucenia" na Face-
booka! 

- Instagrama!  
-Twittera!
-Snapchata!
Trochę się pokłócili "społeczno-

ściowo", a ja cichym sprintem odda-
liłem się z cmentarza.

Postanowiłem  też  sprawdzić,  co 
o nowych konkurentach sądzą działa-
cze partii, które mają teraz rząd dusz.

"To Platforma próbuje przykryć 
lata  swoich  nieudolnych  rządów 
i afer" - mówią w Prawie i Sprawie-
dliwości'

"To PiS próbuje przykryć  swoje 
nieudolne  rządy  i  afery"  -  uważają 
w Platformie Obywatelskiej.

"Cenimy spokój i rozsądek. Mo-
żemy  śpiewać  z  każdym"  -  usłysza-
łem w Polskiem Stronnictwie Ludo-
wym.

Zatem  coś  jest  na  rzeczy.  To 
jeszcze  nieoficjalne,  ale...  Piękni 
i Młodzi do władzy w Łomży!          

- No, nie wiem., Obecnemu pre-
zydentowi tez nic nie brakuje, w sen-
sie  piękna  i  młodości  -  mówi  pani 
Irena napotkana na Starym Rynku.                      

(dziękuję, Jarosławie)                         
P.S.  Zagadka  spotkania  na 

cmentarzu, istnienia Partii Umiar-
kowanego  Postępu  (w  granicach 
prawa),  Brodatego  Szymka,  Ba-
rona di  Lampedusa  i Bramborka, 
Pięknych i Młodych, a nawet pani 
Ireny  staje  się  mniej  zagadkowa, 
gdy  weźmiemy  pod  uwagę  datę 
publikacji  tekstu.  1  kwietnia,  czy-
li  w  Prima  Aprilis,  rzeczywistość 
wygląda  trochę  inaczej  niż  w  in-
nych dniach. Powiedzmy, że tekst 
przedstawia  "rzeczywistość  alter-
natywną". Mamy nadzieję, że żart 
nie  uraził  nikogo.  Czy  jednak  nie 
byłoby  pięknie  z  Dodą,  Zenkiem 
czy Magdą Narożną u władzy....

Jarosław,  do  którego  skierowa-
ne  są podziękowania,  to oczywiście 
Jarosław  (Jaroslav)  Haszek,  ge-
nialny czeski pisarz,  twórca postaci 
wojaka Szwejka i Partii Umiarkowa-
nego  Postępu  w  Granicach  Prawa. 
Podziękowania należą się także An-
drzejowi  Mogielnickiemu,  za  zna-
komite  frazy  z  piosenki  "Nie  wierz 
nigdy kobiecie" Budki Suflera.

MG 

Na wystawę malarstwa Doroty Kar-
czewskiej i kompozycji kwiatowych 
Ewy Czerskiej zapraszają Regionalny 
Ośrodek Kultury w Łomży i Klub Woj-
skowy w Łomży 

W  programie  występ  artystów 
z Filharmonii Narodowej w Warsza-
wie.

"Działanie sztuki polega na zdol-
ności  ludzi  do  zarażania  się  uczu-
ciami  innych  ludzi"    -  słowa  Lwa 
Tołstoja  wykorzystują  jako  motto 
organizatorzy wystawy. 

Portrety,  krajobrazy oraz moty-
wy florystyczne  to  jeden z  tematów 
przedstawianych  na  wystawie  Ewy 
Czerskiej  i  Doroty  Karczewskiej. 
Ewa  Czerska    ukończyła  studia  na 
Akademii  Rolniczej  na  Wydziale  
Ogrodnictwo  w  Lublinie.  Dorota 

Karczewska    ukończyła  studia Wy-
chowanie  Plastyczne  w  Instytucie  
Wychowania  Artystycznego  UMCS 
w  Lublinie  oraz Wzornictwo  Ogro-
dowe na  SGGW w Warszawie.

Prezentowane prace  są niewiel-
kim  fragmentem  twórczości  dwóch  
nauczycielek  przedmiotów  zawodo-
wych uczących na kierunku technik  
architektury  krajobrazu  w  Zespole 
Szkół  Weterynaryjnych  i    Ogólno-
kształcących  Nr  7  w  Łomży,  które 
poprzez  swoją  pracę  próbują    "za-
razić"  miłością  do  sztuki  młodych 
ludzi.

Wernisaż wystawy  odbędzie  się 
10  kwietnia  2018  roku,  o  godzinie 
18.00,  w  Galerii    N  w  Łomży,  Al. 
Legionów 133. Wstęp wolny. Zapra-
szamy!

W Pile nie pili, tylko 
tańczyli. Po mistrzowsku
Wśród najlepszych grup polskiej sceny tanecznej po raz ko-
lejny znalazła się reprezentacja "łomżyńskiej szkoły" BKStep 
związanej z nazwiskiem Marka Kisiela.  Ekipa BKTeam  zajęła 
4, a  BKSkansen - 3 miejsce podczas Rytmu Ulicy w Pile.  

- Dzięki wielogodzinnym treningom, zaangażowaniu 
i sercu włożonemu w taniec wróciliśmy znów z trofeami 
- podkreśla twórca sukcesów BKStep.

"Kilkadziesiąt  godzin  najlepszego  tańca  w  tej 
części wszechświata. Tak w skrócie można podsumo-
wać 17. Rytm Ulicy, największy w kraju turniej street 
dance. W tym roku również był największy. Kilkuset 
tancerzy  -  tylko 290 w samym hip-hopie,  rywalizo-
wało solo, w duetach  i  formacjach. Po  raz pierwszy 

obok hip-hopu, poppingu i house także w waackingu. 
Na  parkiecie  w Gym  Factory  gościła  czołówka  pol-
skiej sceny tanecznej. Oceniała ich z kolei światowa 
czołówka, by wymienić takich tancerzy i choreogra-
fów jak Loose Joint czy Icee. Osobne mistrzostwo to 
prowadzenie  samego  turnieju  przez  Rademeneza, 
którego komentarz do filmu z dwóch pierwszych dni 
turnieju  przeszedł  do historii.  Podobnie  jak występ 
prezydenta Piły, który  spróbował  swoich  sił na  tur-
niejowym  parkiecie.  Piotr  Głowski  wystąpił  w  hip-
-hopowym  duecie  ze  Sławomirem  „Bizonem”  We-
gnerem,  organizatorem  turnieju.  Poza  konkursem 
oczywiście". Taką brawurową, choć skrótową relację 
zaprezentował lokalny pilski portal Pila.NaszeMiasto 
wraz z setkami zdjęć.

W  tym  tumulcie  ponad  tysiąca  tancerzy  z  całej  Pol-
ski  świetnie  zaprezentowali  się  łomżyńscy  reprezentanci 
Studia  BKStep. Wszyscy  soliści  przeszli  pierwsze  elimi-

nacje  kwalifikując  się 
do  kolejnych  etapów 
turnieju  i  pokonując 
dziesiątki  tancerzy. 
Najwięcej emocji przy-
niosły  finały  i  prezen-
tacje  formacji,  które 
przyniosły  tak  wielki 
sukces łomżyniakom.   

"Członkowie  sto-
warzyszenie  bardzo 
serdecznie  chcieliby 
podziękować  Prezy-
dentowi Miasta Łom-
ży  Panu  Mariuszowi 
Chrzanowskiemu  za 
wsparcie, bez którego 
wyjazd  i  start  w  tak 
prestiżowym  turnieju 
nie  byłby  możliwy" 
-  czytamy  na  profilu 
BKStep.

Kto na prezydenta Łomży?  
PUP (w granicach prawa) chce gwiazdy
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USŁUGI REMONTOWO – BUDOWLANE
U s ł u g i 
dekarskie 
- Perfekt 
dach: po-
krycia dachowe, wymiana konstruk-
cji dachowych, kominy z klinkieru, 
podbitki, montaż okien dachowych i 
włazów, materiały. Łomża, Boguszy-
ce 17, Łukasz Just. Tel. 508 637 509.  

Usługi hydrauliczne PLUMBER  So-
bociński Sławomir: instalacje CO, 
instalacje wodno – kanalizacyjne, 
montaż urządzeń sanitarnych, ko-
tłownie (olejowe, gazowe, węglo-
we), kolektory słoneczne, pełen za-
kres usług. Tel. 516 376 389.  

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

DOM

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

TRANSPORT

Usługi transportowe, przeprowadz-
ki, pomoc drogowa, laweta 24/
dobę. Transport maszyn rolniczych. 
ZBYSZEK 514 805 123. 

USŁUGI ABI I BHP

Centrum Szkoleń „WIKTOR”  to 
kompleksowa obsługa firm pod 
względem BHP, PPOŻ oraz ABI – do-
kumentacja ochrony danych oso-
bowych. Zadzwoń, my zajmiemy 
się szkoleniem i dokumentacją. Te. 
501  627  081, 86  219 93 94, Łomża, 
ul. Sikorskiego 166/2. 

USŁUGI FINANSOWE

E-dyt biuro rachunkowe, Edyta So-
kołowska – twoja pewność w roz-
liczeniach z Urzędem Skarbowym 
i ZUS. Zapraszamy: ul 3 Maja 9, ul. 

Sikorskiego 166. Tel. 862  173  474, 
606 728 258. 

USŁUGI  INFORMATYCZNE

Serwis technologii i systemów infor-
matycznych. Informatyka dla firm i 
domu. Łomża. 
Tel. 86 225 20 77, 602 673 711 

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 26 a, 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

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

USŁUGI SZEWSKIE

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

Express szewc. ZMIANA ADRESU, 
teraz: MAŁACHOWSKIEGO 2. Tel. 

505 997 115. 

SALE WESELNE, USŁUGI WIDEO – 
FILMOWANIE, ZESPOŁY MUZYCZNE

Fotografia ślubna. Tel. 605 405 110. 

Cadillac 1960 – wynajem na impre-
zy okolicznościowe: śluby, wesela i 
inne. Tel. 862 185 746, 513 755 00. 

Zespół muzyczny Amor. Zagramy 
na weselu, studniówce, balu oko-
licznościowym i inne imprezy. 
Tel. 508 637 509. 
www.zespol-amor.dzs.pl 

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

NIERUCHOMOŚCI
Sprzedam gospodarstwo rolne 3,4 
ha z budynkami. Nowe Kupiski. 
Tel. 862 179 234, 518 273 277.

Sprzedam lub zamienię działkę bu-
dowlaną 1500 m2 w Zosinie k. Łom-
ży na ziemne nieużytki, las, mieszka-
nie, auto osobowe lub busa. Wartość 
działki: 100 tys. zł. Tel. 690 330 900.

Sprzedam dom jednorodzinny, 
wolnostojący, piętrowy 150 m2 
pow. użytkowej, podpiwniczony ze 
strychem, garaż. W tej powierzchni 
jest 40 metrowe pomieszczenie z 
oddzielnym wejściem nadające się 
do prowadzenia działalności go-
spodarczej, usługowej. Dodatkowo 
pokój z bilardem7 FIT. Dwa rodzaje 
ogrzewania: gaz ziemny lub piec na 
zgazowanie drewna. Szklarnia 32 
m2. Działka 410 m2. Łomża, ul. So-
snowa 20. Tel. 668 733 745. 

Sprzedam gospodarstwo rolne w 
Jednaczewie. Tel. 608 583 062. 

RÓŻNE

Oprawa obrazów, 
Ignacy Jaworski, Łomża,

 ul. Rządowa 9a. 
Tel. 216 57 38.

SPRZEDAM
Siano w belach + sianokiszonka + 
owies. Tel. 603 499 353.

Sprzedam przyczepę 4,5 
tonową (sztywną). Tel. 
579 435 575. 

MOTORYZACJA

Motocykl Jamaha XJ 
600, 1996 r, stan bdb. Tel. 
606 411 620.

Elektromechanika 
samochodowa. Kompleksowy 
serwis klimatyzacji, nabijanie, 

odgrzybianie, sprawdzanie 
szczelności. Stara Łomża 
p/sz., ul. Akacjowa 5. Tel. 

518 362 426. 

Sprzedam VW Transportera T4D, 
1995 rok, aktualne OC, skończył 
się przegląd. Cena 5-6 tys. Tel. 
609 108 027.

ZDROWIE I URODA

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

PRACA

Zlecę obróbki blacharskie w Łomży. 
Tel. 880 970 120. 

Zatrudnię mężczyznę do pracy w 
gospodarstwie. Tel. 515 830 196 lub 
696 619 679.

Zatrudnię kierowcę, prawo jazdy 
kat.B. Piekarnia Piątnica. Tel. 86 219 

13 34 (dzwonić do godz.13).
 

GABINET TLENOTERAPII 
HIPERBARYCZNEJ. 

UDAR, ZAWAŁ, NOWOTWÓR, 
REUMATYZM, BOLERIOZA, 

AUTYZM, STOPA CUKRZYCOWA,
 SM, PROBLEMY 

DERMATOLOGICZNE
 Łomża, ul. Mazowiecka 1/21
 www.tlenoterapia.lomza.pl 

Tel. 660 345 055. 

ZAPRASZAMY

SPORTOWE  
EMOCJE  
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Marlena Siok: - Wyjaśnijmy naszym czytel-
nikom czym dokładnie jest Federacja Armia 
Fight Night?

Filip Bątkowski: - Armię Fight Night 
stworzyło  kilku  chłopaków.  Miłość  do 
sportu  połączona  z  tym,  że  nasze  drogi 
skrzyżowały się w jednostce wojskowej w 
Dęblinie dała efekt uboczny w postaci ta-
kie tworu. Żołnierze zawodowi walczą na 
zasadach MMA. Wielu  z  nas  od  dziecka 
pasjonowało się  tym sportem. Poszliśmy 
do  wojska  i  zaczęliśmy  trenować  go  w 
murach  jednostek  wojskowych.  Powsta-
ła  wówczas  koncepcja,  żeby wprowadzić 
MMA w  nasze  środowisko. Obecnie  jest 
to dyscyplina powszechna w  całej  armii, 
w  wielu  polskich  jednostkach  powstają 
kluby MMA. My organizujemy wydarze-
nie  podczas  których  zawodnicy,  którzy 
trenują  ten sport  i   noszą mundur mogą 
się zaprezentować.

M.S: - Zamierzacie także skonfrontować na-
szych żołnierzy z aliantami z NATO?

F.B: - Jest taki plan, ale na pewno nie 
będzie to łatwe zadanie. Miejmy nadzieję, 
że w tym roku uda się coś takiego zrobić.

M.S: - Czy Wojsko Polskie obserwując, to co 
dzieje się w innych armiach świata przychyl-
nie patrzy na tę dyscyplinę sportu?

F.B:  -  To  jest melodia  ostatnich  lat. 
W Wojsku  Polskim  sporty  walki  zaczęły 
nabierać nowego znaczenia i wymiaru. W 
przyszłości mieliśmy w wojsku boks,  za-
pasy i wiele innych dyscyplin sportowych, 
które  na  przestrzeni  ostatnich  lat  nie-
stety  podupadły.  Teraz  na  świecie  stało 
się  popularne MMA. Najwierniej  oddaje 
naturalne warunki walki z którymi może 
zetknąć się żołnierz. Zaczęło to powoli do 
wojska przenikać, również za naszą spra-
wa,  bo  kilka  lat  temu  zorganizowaliśmy 
pierwszą  zawodową  galę MMA w Dębli-
nie. Teraz są już rozgrywane mistrzostwa 
Wojska  Polskiego.  Nasi  figterzy  są  wie-
lokrotnymi  zwycięzcami  tych  turniejów. 
Śmiało mogę  stwierdzić,  że  sporty walki 
nabierają  coraz  większego  znaczenia  w 
Wojsku Polskim. 

M.S: - Weźmy przykład amerykańskich 
sił zbrojnych i chociażby Korpus Piechoty 
Morskiej. Tam walka w bliskim kontakcie 
stanowi podstawowy element kształcenia 
żołnierzy.

R.B: - Dokładnie tak. Na ten pomysł 
po  części  wpadłem  podczas  pobytu  w 
USA na Mistrzostwach  Świata w MMA z 
jednym z naszych żołnierzy i zobaczyłem, 
że  tam mundur  i  sporty  walki  są  często 
tożsame.  I  w wielu  jednostkach wojsko-
wych  jest  to  podstawowe  zajęcie  po  go-
dzinach  służby.  Żołnierze  idą  na  salę  i 
trenują  sporty  walki,  a  żołnierzy  którzy 
walczą dla dużych organizacji   w UFC są 
traktowani  z  dużym honorem.  Pomyśla-
łem  wówczas,  że  warto  to  przenieść  na 
nasz grunt, do Polski.

M.S: - Skoro mówimy o treningach to jak 
nikt inny o tym świecie powinna opowie-
dzieć Pauliny. Nie da się ukryć, że MMA to 
nie jest kobiecy sport.

P.R: - Nie jest, ale moje życie tak się 
ułożyło,  że  sporty walki mnie  same  zna-

lazły  w  momencie,  kiedy  zaczęłam  stu-
diować w Warszawie. Po obejrzeniu  gali 
KSW  postanowiłam,  że  to  tylko  kwestia 
czasu,  że  też  stanę  w  klatce.  I  zaledwie 
kilka dni po obejrzeniu tej gali szukałam 
klubu,  w  którym  mogłabym  trzenować. 
Wcześniej to nie było takie proste, bo nie 
chciano brać odpowiedzialności za kobie-
ty i wiele klubów mi po prostu odmówiło 
trenowania, bo argumentowali to tym, że 
nie ma kobiet i byłabym sama. I tak było, 
że przyjęli mnie do warszawskiej Kopaka-
bany i na 60-70 trenujących byłam jedy-
ną kobietą. Dopiero później przychodziły 
kolejne zawodniczki, ale była nas garstka. 
Jest  to  sport niszowy  jeżeli  chodzi o ko-
biety. Staje  się on bardziej popularny za 
sprawą Asi  Jędrzejczyk,  która  rozpropa-
gowała ten sport wśród kobiet nie tylko w 
Polsce ale  i na całym świecie. Jest  coraz 
więcej  zawodniczek  z  czego  się  bardzo 
cieszę, bo mamy większą konkurencja, a 
co za tym idzie więcej się dzieje, jest wię-
cej wydarzeń i walk kobiecych. Super!

M.S: - Ale masz już doświadczenie w spor-
tach walki chociażby muay thai czy formuła 
K1.

 P.R: -Tak. Dużo mam osiągnięć tak-
że w sandzie. To jest taka formuła walki: 
stójkowa  plus  rzuty,  bardzo  widowisko-
wa. W tamtym roku też debiutowałam w 
zawodowym  boksie.  Zresztą  udanie.  W 
sekrecie  mogę  powiedzieć:  to  jest  taka 
moja miłość.  Sam boks, w nim najlepiej 
się  odnajduję.  Fajnie  jest,  że  ze  wszyst-
kich  dziedzin  mogę  to  doświadczenie  w 
mieszanych sztukach walki wykorzystać.

M.S: - Jednak debiut w MMA miałaś całkiem 
niedawno 

P.R:  -  Tak,  3  marca.  Niestety,  nie-
udany  debiut.  Tak  się  zdarza  w  walce. 
Wystarczy chwila nieuwagi, pół sekundy, 
gdzieś  zagapienie,  przeciwniczka  miała 
dobrą  taktykę,  no  i  po  prostu  walka  się 
zakończyła  tak,  jak  się  zakończyła.  Wy-

ciągnęłam  z  niej  mnóstwo  wniosków. 
Takich dla  siebie, którymi  się nie dzieli-
łam z nikim. Mam doświadczenie, wiem, 
gdzie  zrobiłam błąd, wiem co zawiodło  i 
już sobie sama obiecałam, że  tak  już nie 
będzie. Lecę dalej w tej zawodowej przy-
godzie.  Cieszę  się,  że  była  możliwość  i 
szansa,  żeby  zawalczyć  tu  w  Łomży  na 
Armia Fight Night. Mamy zgodę od wło-
darzy KSW. I tak miałam walczyć za mie-
siąc, żeby podtrzymać dobrą formę. Chcę 
dawać coraz fajniejsze walki dla oka, dla 
widza przede wszystkim. 

M.S: - Łomża poniekąd potwierdziła pewną 
zasadę: fall seven times, get up eight (Mo-
żesz upaśc siedem razy, by wstać za ósmym).

P.R:  -  Dokładnie.  Ja  się  nigdy  nie 
poddaję. Mam taki charakter. Wiele razy 
przegrywałam, czy  to amatorsko, czy za-
wodowo  i  się  zawsze  podnosiłam.  Jako 
jedna  z  nielicznych  dziewczyn  tak  na-
prawdę  wytrwałam  i  jestem  tutaj,  gdzie 
jestem. To  jest  tylko  i wyłącznie  zasługa 
mojej ciężkiej pracy i tego właśnie, że ni-
gdy się nie poddawałam. Po debiucie na 
KSW w niedzielę było naprawdę ze mną 
kiepsko,  a  w  poniedziałek  już  byłam  na 
macie.  Także  potrafię  tę  złą  energię,  te 
kłody pod nogi, co mi los podrzuca, potra-
fię bardzo szybko przekuć na siłę do dzia-
łania. Tak jest w życiu codziennym też 

M.S: - Czyli tutaj potwierdza się zasada 
championem się stajesz, a nie rodzisz?

P.R: - Można tak to nazwać. Chociaż, 
ja  jestem  po  prostu  zawodniczką  sportu 
walki i niech tak zostanie.

M.S: - Interesuje mnie ta sfera kobieca, 
ponieważ nam widzom wydaje się, że jest 
to dość brutalny sport. Ale skoro kobiety 
walczą, to czy rzeczywiście siła ma takie 
znaczenie czy jest to raczej kwestia psychiki 
zawodnika?

P.R: - Myślę, że to  i  to. Zwłaszcza w 
MMA.  W  jest  tu  dużo  siłowych  rzeczy, 

dużo  zapasów,  dużo  pracy  pod  klatką, 
dużo  pracy  w  parterze.  Ja  jestem  „stój-
kowa”. W  parterze  dla mnie  to  nowość, 
ponieważ mięśnie inaczej pracują, zdecy-
dowanie inaczej. I tutaj ta siła ma czasem 
znaczenie  kluczowe.  Dochodzi  zmęcze-
nie, potem dochodzi stres. Ja od dziecka 
byłaam  silną  dziewczynką.  Moja  mama 
mi mówiła, że jak złapałam ją rękoma to 
ona, dorosła kobieta nie była w stanie się 
wyswobodzić.

M.S: - A co jeżeli chodzi o psychikę. Czy ona 
jest ważna ?

P.R: - Oczywiście, że tak. Najważniej-
sza. 

M.S:- Człowieka można bardzo łatwo zła-
mać, chociażby wtedy gdy ponosi porażkę. 

P.R: - Dokładnie. Wielu zawodników 
wyższej rangi nie potrafiło się podnieść po 
porażce.  Niejednego  twardziela  to  zała-
mało i powaliło na kolana. I potem potra-
fili nie wrócić już do klatki. Najważniejsze 
to mieć wewnętrzną siłę, która pcha dalej. 
Nie należy patrzeć na innych, nie słuchać 
co oni mówią. Przecież nikt nie będzie na 
moim miejscu i nie wyjdzie do walki. Dla-
tego musiałam się z tym wszystkim upo-
rać sama, uporządkować sobie to wszyst-
ko w głowie,  żeby wyjść z nową energią, 
z  nową  motywacją  na  następną  walkę, 
żeby po prostu pokazać na co mnie stać. 
A wiem, że stać mnie na dużo.

M.S: - Filip ty też trenujesz zawodników. Czy 
zdarzają się takie sytuacje, że rzeczywiście 
oni nie wracali po porażce?

F.B:  -  Takie  porażki,  które  mocno 
oddziałują na psychikę zawodnika to za-
zwyczaj  porażki na dużych  galach,  gdzie 
jest  duża  presja.  Takim  przykładem  jest 
UFC,  największa  federacja  na  świecie. 
Tam  wielu  zawodników,  którzy  dostają 
nokaut, a byli przez 10 lat najlepszy w in-
nych federacjach bardzo często rezygnuje 
z  tego  sportu.  Dużo  jeździłem  po  zawo-

dach  amatorskich,  przygotowywałem 
chlopaków  do  debiutów  zawodowych  i 
tam nie miała to aż tak dużego znaczenia. 
W amatorstwie jest tak, że raz wygrywasz, 
innym razem przegrywasz i mimo wszyst-
ko  idziesz  dalej.  Uczysz  się,  zdobywasz 
doświadczenie.  Jeśli przeniesie  się  to na 
grunt zawodowy to przez takie podejście 
nie  definiuje  się  swojej  wartości,  tylko 
skupia  na  rozwoju.  Pracuję  z  takim  za-
wodnikiem,  który  przegrał  swój  debiut 
zawodowy.  Też  jest  żołnierzem,  podpo-
rucznik  Nikodem  Ziemecki.  Ma  idealne 
podejście psychiczne. Został uduszony w 
pierwszej walce,  gdyż nie  odklepał  i wy-
niesiono  go  na  noszach.  Na  drugi  dzień 
mówi: - No dobra przegrałem, ale trzeba 
się podnieść i walczyć dalej i wygrać. 

M.S: - Wojsko i mieszane sztuki walki. Jaki 
twoim zdaniem w tych dwóch obszarach 
znajduje się element wspólny?

F.B:  -  Zarówno  sport,  jak  i  wojsko 
kształtuje  charakter  człowieka.  Jest  jed-
na  i  ta  sama  zasada.  Czasami  potrafimy 
nieźle oberwać, a mimo to, nie wolno się 
łamać,  tylko  trzeba  iść  do  przodu.  Poza 
tym   pozostaje  jeszcze kwestia  szacunku 
do  drugiego  człowieka.  Niezależnie  czy 
jest  to przeciwnik w klatce czy przełożo-
ny. A według mnie MMA przekazuje pięk-
ne wartości. I mam nadzieję, że w Łomży 
kibice to dostrzegli. 

M.S: - Wielu ludzi ma takie przekonanie, że 
MMA to sport brutalny, ogromnego ryzyka, 
polegający na zadawaniu sobie bólu i bez-
myślnym użyciu  siły. 

F.B:  - Absolutnie  tak nie  jest.  Jeżeli 
ktoś  jest  dobrym  zawodnikiem,  świado-
mym  swojej  wartości  nigdy  nie  wda  się 
w bójkę uliczną czy użyje wobec drugiego 
człowieka  siły.  Zawodnicy MMA maja w 
sobie także dużo pokory. 

P.R: - Mogę to potwierdzić z całą od-
powiedzialnością. Miałam różne sytuacje 
w życiu, ale nigdy nie użyłam siły wobec 
kogoś poza matą. 

M.S: - W Łomży zwyciężyłaś. Jak widzisz swo-
ją dalszą karierę? 

P.R: - Przede wszystkim chcę dawać 
dobre walki. Zależy mi na tym, by te walki 
podobały  się  osobom,  które  przychodzą 
na  galę,  czy  siadają  przed  telewizorami. 
Jesteśmy  też  po  to  by  dawać  ludziom 
emocje. Zawodnicy oczywiście walczą dla 
siebie,  ale  są  także dla widzów. Ja  sama 
bardzo lubię oglądać walki i dzielić je na 
ciekawe  i  te zupełnie nieatrakcyjne. Wy-
łączam wtedy aspekt sportowy i skupiam 
się na samych doznaniach. Mam nadzie-
ję, że to kolejne walki będą takie, na któ-
rych będę mogła pokazać spektrum swo-
ich możliwości.  Liczę  też  na  to,  że  będą 
kończyły się przed czasem. Jest to chyba 
marzenie  każdego  zawodnika.  Zależy mi 
także na  tym by wychodziły mi  te  akcje, 
które  wytrenowałam,  mam  tu  na  myśli 
np.  ucieczki  z  niedogodnych  położeń  do 
pozycji, w której czuje się dobrze  i kom-
fortowe  i  mogę  prowadzić  dobrą  walkę. 
Dla  mnie  za  dobrą  walkę  mogę  uznać 
starcie, kiedy schodząc z maty, niezależ-
nie od wyniku stwierdzam: - Tak, to była 
dobra walka. Jestem z siebie dumna.   

Najważniejsza jest wewnętrzna siła 
O tym, jak łatwo „złamać” psychikę człowieka, brutalnym, ale pełnym wartości sporcie i miejscu kobiety w świecie zdominowanym przez mężczyzn fighterów z podpułkownikiem Filipem 

Bątkowskim, prezesem Armia Fight Night oraz Pauliną Raszewską, wojowniczką KSW i AFN rozmawia Marlena Siok.
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Potężnym  lewym  dosięgnął 
przeciwnika już w trakcie pierwszej 
wymiany  ciosów.  Dominik  Chmiel 
sprowadzony do parteru nie uchro-
nił  się  od  ataku Mateusza  Zawadz-
kiego,  który  czując  zbliżające  się 
zwycięstwo dobił przeciwnika. I  jak 
słusznie  przepowiadali  organizato-
rzy o wyniku pojedynku zdecydował 
jeden cios.

-  Dominik  miał  wątpliwości, 
co  do  mojego  zwycięstwa.  Czułem, 
że  jest  zamroczony  i  gdyby  sędzia 
nie  przerwał  nadal  wymierzałbym 
ciosy. Być może w przyszłości  jesz-
cze  się  spotkamy na mistrzostwach 
Wojska  Polskiego  czy  na  innej  gali 
zawodowej organizowanej przez Ar-
mia Fight Night. Bardzo  się  cieszę, 
że wróciłem do klatki w takim stylu. 
Dwa lata temu przegrałem w Łomży, 
a  teraz  udało mi  się w  tym  samym 
miejscu  zrewanżować.  Z  czego  je-
stem podwójnie dumny – tłumaczył 
po walce Mateusz Zawadzki.

Oczy  kibiców,  ale  także  spor-
towców ze świata mieszanych sztuk 
walki,  podczas  tej  gali  skierowane 
były także na Paulinę Raszewską i jej 
powrót do walk w oktagonie po po-
rażce na KSW 42. Choć Olga Yachy-
miuk, Białorusinka  już w pierwszej 
rundzie  próbowała  zmusić  Polkę 
do  poddania,  łapiąc  ją  w  gilotynę 

w stójce, jednak Raszewska okazała 
się silniejsza. Finał walki nastąpił na 
39  sekund  przed  końcem  3  rudny, 

kiedy  to Paulina Raszewska zapięła 
trójkąt nogami i zmusiła Białorusin-
kę do "odklepania".

Zawodowa  Gala  Sportów  Wal-
ki  Armia  Fight  Night  II  „Drugie 
Uderzenie”  przyciągnęła  do  Łomży 
także  sekretarza  stanu  w Minister-
stwie Sportu  i Turystyki, Jarosława 
Stawiarskiego, według którego mie-
szane sztuki walki powinny stać się 
dyscypliną olimpijską.

-  Jestem  zwolennikiem  cy-
wilizacji  mieszanych  sztuk  wal-
ki.  Jest  to  dyscyplina,  od  której 
nie  uciekniemy.  Ona  przysparza 
wielkiego  splendoru  zawodni-
kom,  gromadzi  tysiące  kibiców 
na  trybunach  i  miliony  przed 
telewizorami.  Należy  starać  się 
by  przekonać  zawodników  oraz 
organizacje,  które  ich  rekrutują, 

by  poddali  się  rygorom    innych 
dyscyplin sportowych. Mam tu na 
myśli  bezpieczeństwo  zawodni-
ków czy kontrolę antydopingową. 
Wtedy możemy mówić  o  sporcie 
odpowiadającym ideom Pierre de 
Coubertina,  ojca  nowożytnych 
igrzysk  olimpijskich  –mówił  Ja-
rosław Stawiarski.

I  choć niektóre  ciosy  u  kibiców 
mroziły krew w żyłach, a u zawodni-
ków powodowały jej rozlew po całej 
twarzy,  Zawodowa  Gala  Sportów 
Walki Armia Fight Night II okazała 
się prawdziwym świętem sportu.

Oficjalne wyniki rywalizacji:
Walka wieczoru:
77  kg:  Mateusz  Zawadzki  po-

konał Dominik Chmiela przez TKO 
w rundzie 1.

Pozostałe walki:
84  kg:  Jacek  Bednorz  poko-

nał  Maćka  Roszkowskiego  przez 
poddanie  (duszenie  zza  pleców) 
w rundzie 1.

68 kg: Vitaly Ulich pokonał To-
masza  Zawadzkiego  przez  TKO 
w rundzie 1.

84  kg:  Adam  Biegański  poko-
nał David Sokolovsky'ego przez jed-
nogłośną decyzję

77  kg:  Karol  Skrzypek  poko-
nał  Krystiana  Cwalinę  przez  TKO 
w rundzie 2.

66  kg:  Hubert  Sulewski  poko-
nał Aleha Biruka przez TKO w run-
dzie 1.

61  kg:  Patryk  Surdyn  poko-
nał Piotra Kamińskiego przez jedno-
głośną decyzję

57 kg: Paulina Raszewska poko-
nała Olgę  Yachymiuk  przez  podda-
nie (trójkąt nogami) w rundzie 3.

Semi pro – 70 kg: Piotr Mrocz-
kowski  pokonał  Maćka  Kierzkow-
skiego przez większościową decyzję

Semi  pro  –  70  kg:  Kamil  Czy-
żewski  pokonał  Huberta  Żochow-
skiego przez niejednogłośną decyzję

sport

Czarne Konie 
nie próżnują 

Zawodnicy klubu BLACK HORSE MMA 
z Łomży zdobywają kolejne sukcesy. 
Brali udział w gali Armia Fight Night II 
w Łomży, a już następnego dnia  w za-
wodach o Puchar Polski MMA 2018 ALM-
MA 148 w Sochaczewie.

Wyniki naszych lokalnych spor-
towców.

Turniej O.F.S  
do 61 kg:   Dariusz Machniacz  -  

2 miejsce

do 77 kg:  Piotr Arnista  - 3 miej-
sce

Turniej Junior
do 66 kg: Patryk Wieryszko  - 2 

miejsce
Turniej Kadet
do  61  kg:  Huberty  Kozłowski  - 

3miejsce
-  Dziękujemy  wszystkim  za 

wsparcie,    a w  szczególności  prezy-
dentowi  Łomży  Mariuszowi  Chrza-
nowskiemu, Robertowi Smugarzew-
skiewmu, Piotrowi  Ćwiekowskiemu 
i  firmie  MAGIC-BURGER  -  mówi 
Piotr  Wieryszko,  opiekun  teamu 
BLACK HORSE. 

Akademiczki PWSIiP 
zagrają w finale

Znakomicie spisał się kobiecy zespół Państwowej Wyższej 
Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży w półfinale 
Akademickich Mistrzostw Polski w tenisie stołowym. Panie 
dotarły do finału zawodów w Łodzi i zakwalifikowały się do 
grona 16 najlepszych w Polsce drużyn uczelnianych.      

Gospodarzem  turnieju  był  AZS  Uniwersytetu  Me-
dycznego w Łodzi. Łomżyńska PWSIiP wystawiła dwie 
swoje reprezentacje. Kobiety zagrały w składzie: Wero-
nika Łuba - pracownik akademicki, Monika Żbikowska 
- studentka kierunku Zarządzanie, Aleksandra Krukow-
ska- studentka kierunku Wychowanie Fizyczne, Ewelina 
Dębkowska- studentka kierunku Wychowanie Fizyczne; 
męską ekipę  tworzyli Hubert Laskowski  -  student kie-
runku Wychowanie Fizyczne, Waldemar Rykaczewski- 
student kierunku Wychowanie Fizyczne i   Damian Ro-
gowski-  student  kierunku  Zarządzanie.  Panowie  zajęli 
ostatecznie 10 miejsce.  

Natomiast  drużyna  kobiet  dotarła  aż  do  finału, 
w  którym,  niestety, musiała  uznać wyższość  rywalek 
z Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. W dro-
dze do finału  łomżynianki pokonały następujące eki-
py: Uniwersytet Warmińsko  - Mazurski w Olsztynie, 
Politechnikę Łódzką i Uniwersytet Łódzki. Zapewniły 
sobie tym samym prawo startu w Finale Akademickich 
Mistrzostw Polski w tenisie stołowym, który odbędzie 
się  14  i  15  kwietnia  w  hali  sportowej  Uniwersytetu 
Warszawskiego z udziałem 16 najlepszych reprezenta-
cji uczelni w kraju.  

Najlepsze ,,trójki” turnieju półfinałowego:
Kobiety:  
I - Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
II - Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przed-

siębiorczości w Łomży
III - Politechnika Białostocka
Mężczyźni:
I - Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
II - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
III  -  Szkoła  Główna  Gospodarstwa  Wiejskiego 

w Warszawie

Oktagon zapłonął 
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