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Łomżo, 
dziękuję
„W dobrych zawodach 

wystąpiłem, bieg ukończy-
łem, wiary ustrzegłem”. Słowa 
świętego Pawła z Tarsu z li-
stu do Tymoteusza (za Biblią 
Tysiąclecia) to jedna z pierw-
szych myśli, jakimi przyjęłam 
informację o wyniku wyborów 
prezydenta Łomży. 

Dłuższą chwilę zajęło mi 
rozważenie czy rzeczywiście 
na miejscu są słowa o „dobrych 
zawodach”. To były dziwne 
wybory, najdziwniejsze w ja-
kich brałam udział. Pojawi-
ły się w nich zjawiska, jakich 
wcześniej nie było nawet w 
czasach bardzo stanowczego 
odsyłania w niebyt dawnych 
porządków i formacji poli-
tycznych.  

Łomża to moja inspiracja. 
Celowo i konsekwentnie przy-
gotowałam strategię, której 
efektem miało być Miasto jak 
serce oddziaływujące na cały 
region. Miasto innowacyjnej 
gospodarki, perspektyw edu-
kacyjnych oraz bezpiecznego 
życia i wychowywania dzieci. 
Zaczęłam gromadzić zespół 

do realizacji tego zamierzenia 
i pozyskałam światłych i życz-
liwych sprzymierzeńców. Ale 
Łomża to także moja miłość i 
moje emocje. Dlatego czasami 
one się ujawniały, gdy widzia-
łam jak argumenty i wiedza 
przestają cokolwiek znaczyć. 
Mimo to jednak nie zrezygnu-

ję ze słów o „dobrych zawo-
dach”. Bardzo się starałam, by 
tak było.

Kilka ostatnich miesię-
cy było niesamowicie ciężką 
próbą. Najmniej dla mnie, bo 
przecież świadomie wzięłam 
na siebie udział w tym przed-
sięwzięciu. Bardziej dla moich 

najbliższych i ludzi, którzy 
we mnie uwierzyli. Ja uwie-
rzyłam w nich, w ich inten-
cje, kreatywność, entuzjazm, 
odwagę. Jako osoba wierząca 
mogę śmiało powiedzieć: wia-
rę zachowałam. Także w ludzi, 
którzy tworzą Łomżę, w aurę 
miejsca, gdzie warto żyć. Wie-
rzę w moje miasto.

Nieoczekiwany jednak 
problem mam ze słowami o 
„ukończonym biegu”.  Ukoń-
czyłam? Może jeden etap, ale 
jeszcze nie dobiegłam do mety. 

Najserdeczniej chcę podzię-
kować wszystkim, którzy w tak 
trudnej walce wytrwali przy 
mnie. Dziękuję wszystkim, 

którzy nie przejęli się tym, że 
ich głos tym razem nie prze-
sądzi o zwycięstwie. Dziękuję 
tym, którzy poszli głosować 
(niekoniecznie na mnie). Dzię-
kuję tym, którzy nie poszli, ale 
proszę: następnym razem nie 
zostawajcie w domach. Gratu-
luję Prezydentowi. 

A ja? Układam strategię 
rozwoju moich umiejętności, 
tworzę plan treningowy, za-
kładam sportowy strój. I staję 
na starcie. Tego biegu jeszcze 
nie ukończyłam.  „Być zwycię-
żonym i nie ulec, to zwycię-
stwo” - powiedział marszałek 
Józef Piłsudski.  

AGNIESZKA BARBARA MUZYK

Szanowni Państwo
Serdecznie dziękuję za poparcie udzielone mi 4 listopada w II turze 

wyborów samorządowych. Słowa wdzięczności kieruję do wszystkich, 
którzy oddali na mnie głos, współpracowali ze mną i wspierali mnie pod-
czas kampanii wyborczej. To dzięki Państwu osiągnąłem dobry wynik 
w pierwszej turze, a jeszcze lepszy w drugiej. Dziękuję za tak wysokie 
poparcie i zaufanie, jakim zostałem obdarzony.

Dziękuję również tym z Państwa, którzy oddali swój głos na mojego 
kontrkandydata, potwierdzając tym samym, poprzez udział w wyborach, 
swoją obywatelską dojrzałość i odpowiedzialność.

Wiem, że nasza Gmina potrzebuje nowoczesnych pomysłów i roz-
wiązań, zdecydowanych kroków, a przede wszystkim uczciwości, rzetel-
ności, konstruktywnej współpracy w różnych obszarach życia i profesjo-
nalnego zarządzania.

Obdarzyliście mnie Państwo wielkim zaufaniem. Wyrażona przez 
Was wola i nadzieja na lepsze jutro zobowiązuje. Dołożę wszelkich sta-
rań, by swoje obowiązki wykonywać z należytą sumiennością, a danego 
mi zaufania nie zawieść. Obiecuję pracować najlepiej jak potrafię, aby 
spełnić Państwa oczekiwania. 

W nadchodzącej kadencji będą mnie wspierać wybrani przez Pań-
stwa Radni – ludzie, którym leży na sercu dobro ogólne naszej Gminy 
i jej mieszkańców. Razem 
postaramy się nie zawieść  
Waszych oczekiwań. Czeka 
nas dużo ciężkiej i odpowie-
dzialnej pracy. 

Na koniec chciałbym 
skierować słowa podzięko-
wania do młodzieży – tej,  
która nie mogła jeszcze gło-
sować i tej, która oddała na 
mnie swoje głosy w I i II tu-
rze wyborów. Jestem z Was 
dumny, zawsze byliście i je-
steście moją inspiracją. Mam 
nadzieję, że nadal będziemy 
mogli  na siebie liczyć. Po-
zdrawiam Was serdecznie.

Dziękuję mojej Rodzinie, 
która w tej kampanii wybor-
czej była moim najlepszym i 
najwytrwalszym Komitetem 
Wyborczym.

Z wyrazami szacunku
ARTUR WIERZBOWSKI
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Rekordowy wynik 
Mariusza Chrzanowskiego 

w Łomży.  
Kilka nieoczekiwanych 

zmian, zacięta rywalizacja 
w niekórych miastach  

i gminach, ale frekwencja 
wyraźnie słabsza niż w 

pierwszej turze wyborów 
21 października. 

Druga tura wyborów 
samorządowych była 

ciekawa.

Łomża 

Mariusz Chrzanowski pozostaje 
prezydentem Łomży na swoją dru-
gą, tym razem  pięcioletnią,  kaden-
cję. Według oficjalnych już danych 
Państwowej Komisji Wyborczej, w 
drugiej turze wyborów zdobył re-
kordowe poparcie 14 866 wyborców, 
czyli 75,98% głosujących. Jego ry-
walkę, Agnieszkę  Barbarę Muzyk, 
wskazało 4 699 osób (24,02%).

Mariusz Chrzanowski startują-
cy z własnego komitetu wyborcze-
go  znacznie poprawił swój wynik z 
pierwszej tury (10 518), a Agnieszka 
Barbara Muzyk z Prawa i Sprawie-
dliwości nie powtórzyła swojego (5 
487). Nowy-stary gospodarz miasta  
osiągnął zresztą o wiele lepszy rezul-
tat niż 4 lata temu (ponad 11 tysięcy 
głosów), gdy, jako reprezentant Pra-
wa i Sprawiedliwości, w drugiej tu-
rze pokonał ówczesnego prezydenta 
Mieczysława Czerniawskiego. 

W poszczególnych komisjach 
obwodowych Mariusza Chrzanow-
ski zdobył: od 83,66% poparcia w 
Komisji Obwodowej nr 31 w bu-
dynku SM Perspektywa przy ul. 
Kazańskiej (ponad 80%  miał także 
w komisjach: w PWSIiP przy ul. 
Akademickiej, w przedszkolu "We-

sołe Słoneczko" przy Spółdzielczej,  
w przedszkolach nr 14 przy Kołłą-
taja i 15 przy Kołłątaja). Rekordowe 
92%, czyli 12 z 13 głosów, uzyskał 
w Szpitalu Wojewódzkim. Agniesz-
ce Barbarze Muzyk tylko w kilku 
obwodach udało się zdobyć co naj-
mniej 30% głosów.

Zwraca uwagę bardzo niski 
odsetek głosów nieważnych – w 
najsłabszych pod tym względem 
komisjach było to nieco ponad 2%. 

Stuprocentową jakością popisali się 
wyborcy w szpitalu wojewódzkim 
(ale było ich tylko 13) oraz głosują-
cy w SP 5 na Łomżycy. Ponad 1000 
kart do głosowania wydała komisja 
w przedszkolu Pinokio przy ul. Stu-
denckiej, mniej niż 300 dwie komi-
sje przy ul. Wojska Polskiego i Marii 
Skłodowskiej-Curie.           

Frekwencja była niższa niż w 
pierwszej turze wyborów. Wynio-
sła nieco ponad 40%. Poszczególne 

części miasta były pod tym wzglę-
dem bardzo zróżnicowane – od nie-
spełna 30% przy Wojska Polskiego 
po 48% przy Niemcewicza   

Inne dogrywki 

Troszkę w cieniu walki w trze-
cim co do wielkości mieście wo-
jewództwa podlaskiego odbyło się 
jeszcze kilka pojedynków w drugiej 
turze. W powiecie łomżyńskim 

najbardziej pasjonująco za-
powiadała się rozgrywka w 
gminie Piątnica. W pierw-
szej turze dotychczasowy 
wójt Krzysztof Kozicki uzy-
skał tylko 12 głosów przewa-
gi nad Arturem Wierzbow-
skim. W drugiej to Artur 
Wierzbowski wygrał 2063 
do 1976, czyli 51 do 49%.

Nowych burmistrzów i 
wójtów mają także na Ziemi 
Łomżyńskiej: Stawiski – do-
tychczasowa sekretarz gminy 
Agnieszka Rutkowska zastą-
pi Krzysztofa Rafałowskiego; 
Ciechanowiec - Eugeniusz 
Święcki pokonał Mirosława 
Reczkę; Rutki – wygrał Da-
riusz Modzelewski. Pozosta-
ją na stanowiskach wójtów: 
Józef Dymerski w Małym 
Płocku, Sylwester Jaworow-
ski w Kołakach Kościelnych, 
Marek Kaczyński w Nowych 
Piekutach (walka była tu 
najbardziej zacięta, zadecy-
dowało kilkanaście głosów).      

Do powtórnych gło-
sowań doszło 4 listopada 
także w niekórych miastach 

powiatowych województwa. W Au-
gustowie stanowisko stracił Woj-
ciech Walulik, a wygrał Mirosław 
Karolczuk. W Bielsku Podlaskim, 
Mońkach i Sejnach pozostają na 
stanowiskach Jarosław Borowski, 
Zbigniew Karwowski oraz Arka-
diusz Nowalski.

Koniec również pewnej epoki 
w Ostrołęce. Wieloletniego prezy-
denta Janusza Kotowskiego zastąpi 
Łukasz Kulik.     

Mariusz Chrzanowski prezydentem Łomży  
z rekordowym poparciem. W regionie trochę zmian
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Była to jedna z bardziej udanych finan-
sowo kwest w historii akcji ratowania 
łomżyńskich zabytków cmentarnych. 
Pierwsze podliczenie zawartości pu-
szek z jednego dnia wykazało że jest 
prawie 44 700 złotych, podczas gdy w 
ubiegłym roku udało się zebrać niespeł-
na 42 tysiące.  Dzień Zaduszny przyniósł 
drugą falę hojności i bilans zbiórki to 
ponad 52 250 złotych. 

O nekropolii datowanej na 
1801 rok, zwanej „czarną perłą” 
wśród polskich miejsc spoczynku 
zmarłych, powiedziane zostało już 
niemal wszystko.  Wiele także zo-
stało zrobione, ale troska o zabyt-
kowe obiekty (jest ich ponad 500) 
to praca, która nie powinna mieć 
końca. Każdego roku funduszy z 
kwesty i gromadzonych dodatkowo 
(np. miejskich czy wojewódzkich) 
wystarcza na kilka czy kilkanaście 
przedsięwzięć konserwatorskich, a 
po pewnym czasie do niektórych 
nagrobków, rzeźb, krzyży, kapli-
czek, ogrodzeń trzeba po prostu 
wracać.

Akcję ratowania najważniejsze-
go „archiwum” dziejów Łomży roz-
poczęli ponad 30 lat temu działacze 
Polskiego Towarzystwa Turystycz-
no - Krajoznawczego z Józefem 
Grochowskim i harcerze z Józe-
fem Babielem. To on od wielu lat, 
już jako wiceprezes Towarzystwa 
Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej, or-
ganizuje i  koordynuje kwesty. Wraz 
prezesem TPZŁ Zygmuntem Zda-
nowiczem, drugim wiceprezesem 
Wawrzyńcem Kłosińskim, skarb-
nikiem Edwardem Matejkowskim, 
specjalistami od finansów Elżbietą 
Bączek i Jerzym Kierażyńskim oraz 
Adamem Dąbrowskim z Polskie-
go Radia Białystok, tworzył także 
zespół liczący efekty listopadowej  
zbiórki.

Ukształtowana przez lata proce-
dura kwest przewiduje, że fundusze 
przeznaczone są przede wszystkim 
na opłacenia prac wykonanych od 
ubiegłego roku. Tym razem przede 
wszystkim było to odnowienie kilku 
żeliwnych ogrodzeń oraz renowa-
cja pomników osób szczególnie dla 

Łomży ważnych w roku 100-lecia 
odzyskania niepodległości przez 
Polskę. Jak poinformował Józef Ba-
biel, uwieńczeniem tego wątku akcji 
będzie umieszczenie nowej rzeź-
by orła na grobie Leona Kaliwody, 
młodziutkiego harcerza i peowiaka, 
który zginął 11 listopada 1918 roku 
podczas akcji rozbrajania Niemców.

Jak informują przedstawiciele 
TPZŁ, przyszedł już czas, aby po-
wtórzyć renowację głównej bramy, 
która jest jednym z symboli tej ne-
kropolii.    

Po alejkach łomżyńskiego 
cmentarza w pierwszych dniach li-
stopada przesuwają się tłumy. Tro-
chę jest w tym pośpiechu, bo może 
czekają jeszcze ważne mogiły gdzie 
indziej. A może po prostu obiad. 
Kiedy jednak przez bramę nekropo-
lii przechodzi procesja prowadzona 
przez biskupa Janusza Stepnowskie-
go, rozlegają się modlitwy i śpiew, 
kiedy wpatrujemy się w wyryte w 
kamieniu imiona i nazwiska, czasem 
portrety, żadnego pośpiechu już nie 
ma. Jest tylko wieczność..           

Na cmentarzu w Łomży 
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Korytarze cmentarnych alejek wiją się 
coraz dalej i dalej. Białe chryzantemy co-
raz gęściej ścielą marmurowe „domy”, a 
płomienie pamięci, ustawione szeregiem 
nadaremnie próbują wypełnić pustkę i 
chłód. Żył lat… Zmarł... 

1 i 2 listopada ma w sobie tajemniczą aurę. 
Nostalgia i zaduma miesza się z nieśmiałym 
uśmiechem na myśl o czyimś życiu, które 
kiedyś trwało. Dłuższe i krótkie. Spełnione i 
niedokończone. Gasnące i nagle urwane. Nie-
sprawiedliwe. 

Gdzieś między ciepłem szklanej lampki, a 
przeszywającym dreszczem kamiennej płyty 
sadowi się wspomnienie beztroskich wakacji, 
a w nich miękkie kolana dziadka i słodko – 
gorzki smak miętowych drażetek, których 
już zresztą nie sprzedają. Z kolei na zielo-
nych płatkach bujnych chryzantem, z jednego 
kwiatka na drugi przelewa się przejrzysta łza 
siwowłosej żony, która po 45 latach minionego 
już wspólnego życia, przy łóżku wciąż trzyma 
równo ustawione kapcie męża. Zaś nad łuną 
tańczących płomieni skrzą się oczy dojrzałe-

go dziecka, które dostawiając kolejny z nich, 
w kącikach ust wciąż czuje smak mlecznego 
kożucha. Ciepłe ramiona matki, mające trwać 
na wieki, a od kilku lat tak dziwnie nieobecne. 
I tylko jeden lekko zardzewiały, przydrożny 
Chrystus pełniący wartę w ogrodzie ludzkich 
dusz byłby w stanie policzyć ostatnie poże-
gnania. 

I tak mijają lata. Człowiek wszystko od-
kłada na później, aż w końcu okazuje się, że 
nie ma żadnego później i dalej. Jest tylko krzy-
cząca pustka i cisza, mgliście oddalające się 
wspomnienie. Żył lat… Zmarł... Pamięć trwa. 

MARLENA SIOK

Cień nieobecnego
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Taki Ja  
i taki Ty może 
świętym być...

Jedna święta Faustyna  ma 6 lat i na 
imię Hania. Żywa jak iskierka prze-
mieszcza się między kolanami mamy, 
a zespołem, który muzyką urozmaica 
mszę w kościele Krzyża Świętego w 
Łomży. Druga święta Faustyna, czyli 
Amelka,  jest nieco starsza i ma przeu-
roczy uśmiech.

W pobliżu siedzi jest jeszcze 
Lena ze Szkoły Podstawowej nr 10 
w stroju i z  atrybutami świętej Te-
resy od Dzieciątka Jezus. Nieśmiało 
przemyka malutki święty Tadeusz 
Juda (choć, żeby się przedstawić, 
potrzebuje podpowiedzi mamy). 
Było w kościele jeszcze wielu świę-
tych: w odpowiednich strojach, na 
portretach, w relikwiarzach. Właści-
wie byli Wszyscy Święci, bo ten czas 
jest ich wspominaniem.    

- Uświadamiamy sobie, że świę-
ci są bohaterami, a jednocześnie, że 
każdy z nas może być takim bohate-

rem  - mówił w homilii biskup Ta-
deusz Bronakowski. 

Po zakończeniu mszy, w wigilię 
Dnia Wszystkich Świętych, która w 
wielu krajach zachodniej Europy i 
Ameryki zamieniła się  w "festiwal 
strachów  i duchów", zwany Hallo-
ween, w kościele uformował się  ko-
rowód z udziałem około setki osób 
niosących relikwie, portrety, dzieci 
przebranych za świętych.       

- My nie będziemy tego dnia 
straszyć, będziemy się radować 
i przekazywać tę radość wokół 
- mówili organizatorzy wydarze-
nia, w którym wzięli udział przede 

wszystkim wierni z parafii Krzyża 
Świętego i Bożego Ciała, które były 
współorganizatorami korowodu. 
I przy dźwiękach znanej piosenki 
zespołu Arka Noego, że każdy "taki 
Ja i taki Ty może świętym być" setki 
osób wyruszyły ulicami okrytego już 

mrokiem łomżyńskiego blokowiska. 
Proboszcz parafii Krzyża Świę-

tego Andrzej Godlewski wyraził 
nadzieję, że nowa forma wspólnoty 
wiary z roku na rok będzie cieszyła 
się coraz większym zainteresowa-
niem.    

pamięć

Żołnierska pamięć
Naród, który traci pamięć, przestaje być Narodem. Staje się tylko zbio-

rem ludzi czasowo zamieszkujących dane terytorium – te słowa Józefa 
Piłsudskiego przyświecały podlaskim Terytorialsom w dniach szczególnej 
pamięci o poległych i zmarłych,  kiedy sprzątali groby, zapalali znicze  i wy-
stawiali posterunki honorowe. Tak uczcili pamięć żołnierzy Armii Krajowej 
i podziemia niepodległościowego.

W Łomży

Jak informują porucznik Łukasz Wilczewski i Beata Leszczyńska ze 
służb prasowych 1 Podlaskiej Brygady Obrony  Terytorialnej, żołnierze 13 
batalionu lekkiej piechoty  uporządkowali miejsca spoczynku i symboliczne 
mogiły w Łomży i okolicach. Postawili znicze i wystawili posterunki ho-
norowe, tak by uczcić pamięć bohaterów i pokazać, że dzięki tym ludziom 
dziś żyjemy w wolnym kraju. Terytorialsi odwiedzili m.in.: symboliczną 
mogiłę mjr Jana Tabortowskiego „Bruzdy”, która jest zlokalizowana na te-
renie cmentarza parafialnego w Przytułach; symboliczny grób żołnierzy AK 
na starym cmentarzu w Łomży; kamień z tablicą pamięci ppor. Stanisława 
Marchewki ps. „Ryba” w Jeziorku; cmentarz parafialny w Piątnicy, gdzie 
pochowany jest „Ryba” i jego rodzina; mogiły w okolicach Kolna: Hiero-
nima Rogińskiego „Róg”, Kazimierza Lenkiewicza „Warmiak”, Bogdana 
Śleszyńskiego „Łoś”. 
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Kalendarium imprez przygotował 
Urząd Miejski:     
„Prezydent Łomży, Starosta Łom-
żyński, Dowódca 13. Batalionu lek-
kiej piechoty w Łomży, Kierownik 
Warsztatów Technicznych Łomża 
2. Regionalnej Bazy Logistycznej 
oraz Komendant Nadnarwiańskie-
go Hufca ZHP w Łomży zaprasza-
ją na obchody 100. rocznicy odzy-
skania niepodległości przez Polskę, 
które w tym roku odbywają się pod 

hasłem „Łomża dla Niepodległej”. 
W programie:

11 listopada
• godz. 10:00 – SILNI PAMIĘCIĄ 
– SILNI JEDNOŚCIĄ
Złożenie kwiatów przed tablicą 
upamiętniającą Romana Dmow-
skiego (Muzeum Przyrody w Droz-
dowie)
• godz. 11:00 – BICIE DZWO-
NÓW KOŚCIELNYCH

Złożenie kwiatów przed tablicą 
Marszałka Józefa Piłsudskiego na 
Domku Pastora i wszystkimi łom-
żyńskimi Miejscami Pamięci Naro-
dowej
• godz. 11:45 – zbiórka Pocztów 
Sztandarowych przed Łomżyńską 
Katedrą (ul. Dworna 25)
• godz. 12:00 – MSZA ŚWIĘTA 
W INTENCJI OJCZYZNY w 
Katedrze Łomżyńskiej pod prze-
wodnictwem J.E. ks. bpa Janusza 
Stepnowskiego, po Mszy św. prze-
marsz ul. Sadową, Polową, Sienkie-
wicza przed tablicę ku czci Leona 
Kaliwody
• godz. 13:00 – UROCZY-
STA ODPRAWA POCZTÓW 
SZTANDAROWYCH (ul. Sien-
kiewicza 10)
• godz. 14:00 – zapalenie zniczy 

na grobie Leona Kaliwo-
dy i mogiłach żołnierskich 
(Cmentarz, ul. M. Koper-
nika)
• godz. 15:00  – PIKNIK 
PATRIOTYCZNY (Stary 
Rynek)
• godz. 17:50 – ŁOMŻA 
DLA NIEPODLEGŁEJ 
– video mapping oraz po-
kaz sztucznych ogni (Stary 
Rynek) 
• godz. 18:00 – WIE-
CZÓR PIEŚNI PATRIO-
TYCZNEJ RODZINY 
LIPSKICH (Muzeum 
Przyrody w Drozdowie)
• godz. 19:00 – KON-
CERT MUZYKI POL-
SKIEJ
Wykonawcy: Filharmonia 
Kameralna im. W. Luto-
sławskiego w Łomży, Jan 
Miłosz Zarzycki – dyry-
gent, Hanna Zajączkiewicz 
– sopran, Tomasz Pilu-
chowski – tenor. W progra-
mie m.in.: F. Chopin, H. 
Wieniawski, S. Moniusz-
ko, M. Karłowicz (Katedra 
Łomżyńska, ul. Dworna 
25)

Wydarzenia towarzyszące:

6 listopada
• godz. 18:30 – NAD DO-
LINĄ
Poetyckie wspomnienia 
Łomży z przełomu lat 
dwudziestych i trzydzie-
stych XX wieku poety, 
eseisty i tłumacza Mariana 
Jachimowicza (Miejska Bi-
blioteka Publiczna ul. Dłu-
ga 13);

7 listopada
• godz. 12:00 – POLSKIE 
DROGI DO NIEPOD-
LEGŁOŚCI
Uroczystość w Szkole Pod-
stawowej nr 5 im. St. Sta-
szica (ul. Polna 40a);

8 - 9 listopada
• godz. 10:00 – ŁOM-
ŻYŃSKIE DROGI DO 
NIEPODLEGŁOŚCI
warsztaty historyczne 
(Domek Pastora, ul. Krzy-
we Koło 1);

9 listopada
• godz. 11:00 – NASZA PAMIĘĆ 
– NASZA TOŻSAMOŚĆ
Uroczystość patrona szkoły, Mar-
szałka Józefa Piłsudskiego (Zespół 
Szkół Mechanicznych i Ogólno-
kształcących Nr 5, ul. Przykoszaro-
wa 22)
• godz. 17:00 – ŚCIEŻKA OBOK 
DROGI
Monodram, wspomnienia Kazimie-
ry Iłłakowiczówny o Marszałku Jó-
zefie Piłsudskim (Teatr Lalki i akto-
ra, Pl. Niepodległości 14)
• godz. 19:00 – PRZYJACIELE 
PANI HANI
Koncert Joanny Trzepiecińskiej 
(Centrum Kultury przy Szkołach 
Katolickich, ul. Sadowa 12a)

10 listopada
• godz. 14:00 – PIKNIK Z HAR-

CERSKĄ PIOSENKĄ (Domek 
Pastora, ul. Krzywe Koło 1)
• godz. 16:00 – ROZWÓJ SKAU-
TINGU NA ZIEMI ŁOMŻYŃ-
SKIEJ
Promocja książki Czesława Rybic-
kiego (Domek Pastora, ul. Krzywe 
Koło 1)
• godz. 18:00 – ŚPIEWAJMY DLA 
NIEPODLEGŁEJ – koncert
Wykonawcy: Łomżyńska Orkiestra 
Dęta, Waldemar Borusiewicz – dy-
rygent, Grażyna Nita – sopran, Pa-
weł Krasulak – tenor (Aula II LO 
im. M. Konopnickiej, Pl. Kościuszki 
3)

15 listopada
• godz. 9:00 – POLSKA TO MY 
– XII Konkurs Poezji i Piosenki 
Patriotycznej (III LO im. Żołnie-
rzy Obwodu Łomżyńskiego AK, ul. 
Senatorska 13).

11 listopada

Ojczyzna ma... 
Łopocze flaga biało-czerwona, 
Która przez wrogów była zawłaszczona, 
Wiatr to ją skręca, to prostuje, 
Z nią każdy Polak dumnie się czuje. 

Flaga biało-czerwona, to nasz symbol. 
To nasza duma narodowa. 
Flaga i Polska są naszą Ojczyzną, 
Co nie raz broniła się krwią i blizną. 

Pamiętamy, jak jeszcze niedawno, 
Byłaś krwią, Polsko, zroszona, 
We łzach naszych skąpana, 
Tak dla nas bliska i tak kochana. 

Po latach niewoli powstałaś i odrodziłaś się. 
Sto lat już nam przewodzisz. 
Sto lat wolna i niepodległa Jesteś z nami, 
Przez następne wieki już Cię nie oddamy. 

Powiewa flaga biało-czerwona, 
A na niej Orzeł w koronie. 
Wzbij się w górę Orle Biały. 
I broń od upadku nasz naród cały. 

Strzeż naszych polskich granic. 
Niech zamiary wroga na nic spadają. 
A nam wszystkim Polakom, 
Dumy i Otuchy, dodają. 

Niech wszyscy dojrzą Twoje intencje, 
Byśmy wszyscy jedno byli. 
I w radości z wolności, 
zamiast zawiści – miłością się dzielili. 

Z góry widać więcej Orle Biały, 
Dojrzyj do tych, co Cię nie kochają, 
Niech bicia serca po polsku doznają, 
I niech patriotami się stają. 

Niech „POLSKA” coś dla nas znaczy, 
Bo wszyscy jesteśmy jednacy. 
W zgodzie cieszymy się jej urodą, 
I nie gardźmy nigdy zgodą. 

Matko Najświętsza – swój płaszcz rozpostrzyj, 
I czułym okiem na kraj nasz spojrzyj, 
Byśmy wiary w Boga nie stracili, 
I naukę Świętego Polaka Jana Pawła szerzyli. 

A On z nieba nam pobłogosławi, 
I większe charyzmy Polakom objawi, 
Wówczas – Polska – będzie od morza do morza, 
Silna i piękna, jak poranna zorza.  

HALINA GERWAT – ŁOMŻA 

Święto Niepodległej 
w Łomży i regionie 

Data 11 listopada w Łomży ma zawsze charakter szczególny. To właśnie w 
naszym mieście Drzewo Wolności okrzepło za sprawą krwi młodziutkiego 
Leona Kaliwody, który zginął pierwszego dnia odrodzonej Polski podczas 

przywracania praw narodu do tej ziemi. W tym roku 11 listopada to 
jeszcze coś więcej - 100 lat Niepodległej. Bogaty jest program miejskich i 

regionalnych wydarzeń z tym związanych.
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To rzadkie wydarzenie na polskich drogach 
żeby pozwalano jeździć szybciej, a nie wolniej, 
ale jednak się zdarzyło. Na odcinku ekspreso-
wej drogi S8 od granicy województwa podla-
skiego do Ostrowi Mazowieckiej kilka dni temu 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Auto-
strad zarządziła zmianę znaków wskazujących 
„kodeksowo” dozwoloną prędkość ze 100 na 
120 kilometrów na godzinę.      

W ten sposób, jak wskazuje GDDKiA, 
trasę od początku obwodnicy Ostrowi Ma-
zowieckiej aż za Mężenin w wojewódz-
twie podlaskim, czyli około 59 kilometrów, 
można pokonać z prędkością 120 km/h. 
Wprowadzona tam organizacja ruchu, 
spełniająca standardy drogi ekspresowej, 
ma charakter stały i oznacza, że wykonaw-
ca wykonał wymagane do całkowitego za-
mknięcia inwestycji prace.  

Niestety, na znaki ze „120” na 
całej trasie od Białegostoku do 
Warszawy trzeba jeszcze poczekać. 
Jak podaje GDDKiA: „Tymcza-
sowa organizacja ruchu z ograni-
czeniem prędkości do 100 km/h 
obowiązuje jeszcze na właśnie 
wybudowanych mazowieckich od-
cinkach S8 (w sumie 29 km), na 
których ruch na dwóch jezdniach 
odbywa się od 17 września (węzeł 
Poręba – Ostrów Mazowiecka) i 
od 19 października (Wyszków - 
węzeł Poręba). Zgodnie z deklara-
cjami wykonawców, ograniczenia 
te powinny zniknąć na przełomie 
listopada i grudnia”.

W granicach województwa 
podlaskiego, jedynym odcinkiem 
S8, z ograniczeniem do 100 km/h, 
pozostaje ten, wykonany przez fir-
mę Astaldi - 14,26 km od Męże-
nina do Jeżewa. „Ruch na dwóch 
jezdniach odbywa się na nim od 30 
grudnia ubiegłego roku, ale przez 
problemy z zakończeniem inwe-
stycji, w tym roku tymczasowa or-
ganizacja ruchu prawdopodobnie 
nie zostanie zmieniona” - informu-
je GDDKiA.

Z najnowszymi wydarzeniami coraz 
ciekawszą alternatywą dla kierowców po-
dróżujących z Łomży w kierunku Białe-
gostoku czy Warszawy staje się jazda przez 
Zambrów. Kilometrów jest trochę więcej 
niż przez Wiznę czy przez Śniadowo i 
Ostrów Mazowiecką, ale płynność jazdy 
i możliwość stosowania najbardziej eko-
nomicznych prędkości może nawet dawać 
więcej korzyści.         

Już 3,36 miliarda 
złotych na kontach 

rolników
Już 790 tysięcy rolników otrzymało do końca październi-
ka zaliczki z tytułu płatności bezpośrednich za 2018 rok. 
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prze-
kazała na konta beneficjentów 3,36 mld zł. 

Zaliczki w wynoszące 70 proc. całej należnej 
kwoty trafiają na konta rolników od 16 paździer-
nika. Jak przypo-
mina Agencja, w 
pierwszej kolejności 
otrzymują je po-
szkodowani przez 
tegoroczną suszę 
czy ASF.

W tym roku 
o dopłaty bezpo-
średnie ubiega się 
ponad 1,3 mln rol-
ników. Do końca 
listopada otrzymają 
oni ok. 10 mld zł w formie zaliczek z ogólnej puli 
14,8 mld zł przeznaczonych na dopłaty bezpo-
średnie. Pozostała część pieniędzy będzie wypła-
cana rolnikom sukcesywnie od 1 grudnia 2018 do 
czerwca 2019 roku.  

ARiMR realizuje także płatności z PROW 
2014-2020. Tempo ich przekazywania na konta rol-
ników jest szybsze niż w latach ubiegłych. To m.in. 
efekt składania wniosków przez internet, które 
usprawnia ich weryfikację i przyspiesza wydanie de-
cyzji. Dotychczas Agencja wypłaciła z tytułu ONW, 
płatności rolnośrodowiskowych i rolno - środowi-
skowo - klimatycznych oraz zalesieniowych łącznie 
blisko 400mln zł. 

Można depnąć 
na S8
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Weronika Książkiewicz. Często jest obsadzana 
w roli silnych kobiet. „Zawsze gram kobiety 

w szpilkach, nigdy w tenisówkach”.

Dobrze  
czuje się ze sobą

Uporała się ze złymi emocjami. Lubi swoje życie.  
W pokonaniu słabości pomogła jej kabała.

– W trudnym życiowym momencie przeniosłam się z Warszawy do Poznania, trwały sprawy 
sądowe z ojcem mojego synka i mało rzeczy mi się udawało – opowiada na łamach pisma Skarb. 
Wtedy spotkałam swojego nauczyciela kabały, zaczęłam jeździć do Izraela. 

Staram się bardzo nie reagować, kiedy dzieje się coś nie po mojej myśli. Dzięki temu jestem 
spokojniejsza, czuję dużą ulgę. To jednak bardzo ważne, aby nie reagować zbytnio na przeszkody 
i trudności, bo to nie one są naszym wrogiem, tylko nasza reakcja na nie. Kiedy zbyt wiele uwagi 
im poświęcamy, oddajemy kontrolę nad sobą innym ludziom albo sytuacjom – mówi i przyznaje, że 
z wiekiem nabrała dystansu do samej siebie i tego, co ją w życiu spotyka. 

– Im jestem starsza, tym lepiej się ze sobą czuję i coraz fajniejsze rzeczy dzieją się w moim życiu. 
Mam nadzieję, że cały czas będę iść wyżej i wyżej. (…) Wierzę, że kolejne dobre rzeczy czekają na 
mnie tuż za rogiem.

Weronika Książkiewicz nie miała szczęścia w życiu prywatnym. Była w kilku związkach, ale 
żaden z nich nie przetrwał próby czasu – pisze Pomponik. Książkiewicz nie wyszło z Kubą Weso-
łowskim, który jest obecnie szczęśliwym mężem Agnieszki Szczurek. 

– Kubuś jest cudownym człowiekiem – dojrzałym, poważnym i odpowiedzialnym. Na pewno 
bardzo zmienił moje życie – wyznała w portalu Polki.pl.

Rozpadł się również jej związek z ojcem jej dziecka (Borys, 8 l), Krzysztofem Latkiem. Męż-
czyzna niedługo po ich rozstaniu również wziął ślub. Później Weronika spotykała się ze słoweń-
skim reżyserem, Mitją Okornem. Mówiło się nawet o zaręczynach i ślubie, ale ostatecznie para się 
rozstała.

Od niedawna Książkiewicz jest partnerką Marka Bukowskiego. Razem grają w serialu „Le-
śniczówka”, który zdobył dość dużą popularność. Marek Bukowski w maju tego roku rozwiódł 
się z żoną po czterech latach separacji. Byli małżeństwem ponad 20 lat. Natomiast Weronika od 
dłuższego czasu była singielką.

– Od początku dobrze im się razem pracowało. Zaiskrzyło między nimi, ale czy to przerodzi się 
w trwały związek, trudno powiedzieć – zdradza Fleszowi znajoma Książkiewicz.

– Mężczyźni mnie fascynują. Spotykając się z nimi, zawsze bardzo angażuję się uczuciowo. Co 
mi się podoba w mężczyznach? Dobroć, opiekuńczość, spokój. Mówi nam się, że miłość to patrze-
nie w tym samym kierunku, wspólnota pragnień. Ja tak nie uważam. Lepiej się z kimś uzupełniać. 
Kobiety przyjaciółki są w moim życiu punktem stałym, z mężczyznami sprawa jest dużo bardziej 
skomplikowana – powiedziała Gali.

Nie można być na dłuższą metę szczęśliwym singlem. Przecież chyba nikt nie chce iść sam 
przez życie. Długoletnie związki nie zawsze są usłane różami. Wymagają ciągłej pracy, głównie 
nad sobą.

Nieudane związki długo uważałam za osobistą porażkę. Ale doszłam do momentu, że traktuję 
je jako lekcje. Sukcesy niczego nas nie uczą, błędy – wszystkiego.

Chyba nie mogę źle powiedzieć o żadnym z moich facetów. Wszyscy byli fajni... tyle że nie dla 
mnie. Po prostu. Ze wszystkimi mam do dzisiaj kontakt.

Jej charakter jest mieszanką wybuchową. 
– Urodziłam się w Moskwie. Mój tata jest Rosjaninem. Kiedy byłam dzieckiem, mieszkałam 

trochę w Moskwie, gdzie rodzice studiowali, a trochę w Poznaniu, u babci.
Na pewno odziedziczyłam po ojcu bardzo dużą emocjonalność. W ciągu kilku sekund potrafię 

przejść od wielkiej złości do euforycznej radości. Śmiech często mieszam ze łzami. Do tego jestem 
przesądna. 

Babcia była mi bardzo bliska od pierwszych dni życia... Jesteśmy bardzo spontaniczne. Nie 
zważamy na to, co inni wokół pomyślą, na to, że coś wypada, a czegoś nie należy, bo takie są zasady. 
A mama bardzo zwraca uwagę na zasady, tak!

Mama też dużą wagę przywiązuje do tego, co je. A jada wyłącznie miksowane warzywa i po-
trawy wegańskie i dzieli się liściem sałaty. A ja potrafię zjeść dwa kilogramy krwistej wołowiny.

Marlena Siok: -  Panie dyrektorze, kiedy 
ostatnio rozmawialiśmy o jubileuszu 
40-lecia Naczelnej Organizacji Technicz-
nej wówczas dopiero to ziarno zostało 
zasiane. Dziś możemy mówić już o zbio-
rach plonów... 

Piotr Grabani: - Naczelna Or-
ganizacja Techniczna w Łomży po-
stanowiła aktywnie włączyć się w 
obchody 600–lecia nadania Łomży 
praw miejskich. Jesteśmy zadowo-
leni niemal ze wszystkich działań, 
które podjęliśmy. Oczywiściem 
człowiek stara się jak umie, jednak 
nie wszystko  w stanie zrobić na 200 
procent, bo nie wszystko od nas za-
leżało. Niemniej jednak wydarzenia, 
które zaplanowaliśmy, związane z 
40-leciem NOTU-u można uznać 
za sukces, co do tego nie mam naj-
mniejszej wątpliwości. Mam przy 
tym świadomość, że zawsze można 
więcej. Zarówno wrześniowa wy-
stawa, pod patronatem pierwszej 
damy RP, jak i konferencja naukowo 
- techniczna z udziałem młodzie-
ży z łomżyńskich szkół oraz gala, 
połączona z aukcją, która zakoń-
czyła nasze działania związane z 
40-leciem, to wszystko było bardzo 
udane.  Cel szczytny, bo wsparcie 
wileńskiego hospicjum dla dzieci, 
tworzonego przez siostrę Michaelę 
Rak. Podczas internetowej aukcji 
obrazów oraz licytacji przedmio-
tów na gali zebraliśmy dokładnie 
36,616 złotych. To nie jest jednak 
koniec. Mamy jeszcze w dyspozycji 
kilkanaście przepięknych fotografii. 
Można je zobaczyć w holu Zespołu 
Szkół Katolickich, przy ulicy Sado-
wej, wybrać coś dla siebie i zakupić 
w siedzibie Naczelnej Organizacji 
Technicznej, w Domu Technika, 
przy ulicy Polowej 45. Kupując uni-
katowy obraz wspieramy finansowo  
budowę hospicjum w Wilnie, bo 
jeszcze raz przypomnę: wszystkie 
zebrane środki zostaną przezna-
czone właśnie na ten cel.  Naszym 
pragnieniem jest abyśmy na 40-le-
cie NOT-u przekazali hospicjum 
co najmniej 40 tysięcy złotych. 
Niewiele brakuje. Liczę na hojność, 
tych którzy jeszcze się nie zdecydo-
wali albo nie zdążyli. Jeśli nie uda 
się zebrać w ten sposób, zamierza-
my zwrócić się do łomżyńskiej Rady 
NOT. Otrzymaliśmy od nich środki 
na organizację obchodów jubile-
uszowych, za co bardzo dziękuję. I 
ewentualnie te kilka tysięcy, które 
nam brakuje, jeżeli nie będzie innej 
możliwości, dołożymy jako wkład 
łomżyńskiego środowiska NOT w 
budowę dzieła siostry Michaeli.  
M.S: - Czy z perspektywy tych 40 lat, 
dziś można powiedzieć, że Naczelna Or-
ganizacja Techniczna wybrała właściwą 
ścieżkę na nieznanych  terenach usług 

związanych z ewoluującym rynkiem 
pracy? 

P.G: - Główną szlak mamy okre-
ślony  od samego początku. To dzia-
łania statutowe, które podejmujemy 
cały czas, bo przecież to jest 150 lat 
istnienia takich organizacji, w Łom-
ży na razie 40 lat. Natomiast cieka-
we jest to, że poszliśmy troszkę dalej, 
niż jest to ujęte w naszych ramach 
statutowych. To wszystko, co działo 
się w tym roku odbiega od działań, 
które inżynierowie i technicy na co 
dzień podejmują. I my jako biuro 
Naczelnej Organizacji Technicznej 
w Łomży cieszymy się, że mogli-
śmy się wpisać w jubileusz naszego 
miasta, świętując przy tym swój. My 
też mamy ludzką twarz i widzimy 
potrzeby drugiego człowieka. Sku-
piamy się nie tylko na tym, co jest 
naszą podwaliną, czyli szkoleniach 
i kursach, Chcemy czegoś więcej. I 
do tego dążymy. Dlatego dobrze, że 
możemy w ten sposób włączyć się w 
różne działania, które mają miejsce 
w Łomży, w programie obchodów 
600- lecia i możemy podziękować 
tym, którzy korzystają z naszych 
usług. Inżynierowie i technicy  mają 
naturę pragmatyczną. Tylko dyrek-
tora mają humanistę. A ja, od czasu 
do czasu trochę „namieszam” i jedno 
z drugim daje takie właśnie efekty: 
otwartość na drugiego człowieka nie 
tylko w kwestii jego umiejętności 
czy predyspozycji profesjonalnych.
M.S: - Podsumowując nie można zapo-
mnieć także o przyszłości. W jakim kie-
runku teraz będzie zmierzała i co pla-
nuje Naczelna Organizacja Techniczna?

P.G: Nasze najbliższe zamie-
rzenia wiążą się z datą11 listopada. 
Organizujemy uroczyste spotkanie 
łomżyńskiej Rady. Chcemy, aby ten 
dzień, ten moment 100-lecia odzy-

skania  przez Polskę niepodległości 
przypomnieć uroczyście. Dlatego 
organizujemy wyjątkowe spotkanie, 
na którym chcemy porozmawiać o 
wkładzie inżynierów i techników w 
niepodległość. 
M.S: - A skoro mówimy o przyszłości, 
to nie sposób pominąc wciąż nowych 
projektów, jak chociażby „Cyfrowy Se-
nior”... 

P.G: - Zdecydowanie. Są to 
działania, które już trwają. Projekt 
„Cyfrowy Senior” jest kierowany do 
najstarszej grupy, do ludzi którzy 
mają ukończone 65 lat, kobiet i męż-
czyzn. Tak to wymyśliło Minister-
stwo Cyfryzacji i taki projekt wraz 
ze stowarzyszeniem Europartner 
z Białegostoku relizujemy w woje-
wództwie podlaskim. My jesteśmy 
partnerem tego projektu, obsługu-
jemy byłe województwo łomżyńskie 
i część województwa suwalskiego. 
Mamy do przeszkolenia 797 osób, 
średnio w  dziesięcioosobowych 
grupach. W niemal każdej gminie 
podpisaliśmy w roku ubiegłym poro-
zumienie w sprawie realizacji tegoż 
projektu. Jeśli chodzi o Łomżę, w na-
szyn mieście na 10 grup realizujemy 
już zajęcia w 7. Oczywiście zapytać 
trzeba seniorów, ale z moich obser-
wacji wynika, że są bardzo zaanga-
żowani i zadowoleni. Od trenerów 
prowadzących zajęcia dowiedziałem 
się,  że moment w którym weszli do 
projektu ci, którzy nie mieli żadnej 
wiedzy na ten temat i zaczynali od 
nauki włączenia sprzętu, dzisiaj bry-
lują. Pracownie, które udostępniła 
Naczelna Organizacja Techniczna, 
są wyposażone w komputery sta-
cjonarne, ale projekt przewiduje ob-
sługę również mobilnych urządzeń, 
zakupionych ze środków unijnych. 
Są to tablety, laptopy czy smartfo-

ny. W grupach, które zaczęły zajęcia 
kilka tygodni temu od stacjonarnych 
komputerów, seniorzy pracują już na 
komputerach przenośnych, za chwi-
lę będą zapoznawali się z tabletami 
i ze smartfonami. To wszystko jest 
ułożone w harmonogramy mające 
akceptację Ministerstwa Cyfryzacji. 
15 scenariuszy zajęć, po cztery go-
dziny każde. Łącznie 60 godzin dla 
każdej grupy. Chcemy wciągnąć jak 
największą liczbę seniorów. Jest wie-
lu, wielu zainteresowanych. Na razie 
spełniamy oczekiwania wszystkich 
chętnych. W Łomży trwają przy-
gotowania do uruchomienia jeszcze 
2-3 grup. Mamy na realizację pro-
jektu 3 lata. Jego zakończenie prze-
widywane jest na 28 lutego 2021 
roku. Dlatego serdecznie zapraszam 
wszystkich chętnych,  kluby senio-
rów, organizacje skupiające osoby 
starsze, żeby zgłaszały się do gmin. 
Tam są prowadzone zapisy. Mamy 
uruchomione jedenaście grup, jed-
nak jest jeszcze sporo do zrobienia. 
Zapisy przyjmuje również biu-
ro NOT-u, przy ulicy Polowej 45, 
można zgłosić się telefonicznie lub 
osobiście. Projekt jest niezmiernie 
ciekawy. To sposób na wyciągnięcie 
z peryferii osób, które w młodości 
nie miały styczności z informatyką, 
nie znały podstaw obsługi kompute-
ra i innych urządzeń. Dzisiaj jest to 
propozycja, żeby z tego wyobcowania  
ich wydobyć, włączyć w rozwijającą 
się cyfrową Polskę. Wszystko po to, 
żeby czuli się normalnie, żeby prze-
chodząc obok swojego wnuczka czy 
wnuczki wiedzieli, co oni tam robią. 
Te działania mają doprowadzić do 
tego, żeby seniorzy mogli aktywnie 
uczestniczyć i korzystać z łączności 
internetowej, elektronicznej z urzę-
dami. Obecnie wiele spraw można 

załatwić znacznie szybciej poprzez 
systemy takie jak: e-urząd, e-służba 
zdrowia, czy też składanie PIT-u 
drogą elektroniczną. W środowsku 
wiejskim, na które w szczególności 
kładzie nacisk ten projekt, ma on 
ogromne znaczenie. Zwróćmy uwa-
gę, że Agencja Restrukturyzacji i 
Modernizacji Rolnictwa coraz wię-
cej wniosków przyjmuje w systemie 
elektronicznym. To także dostęp do 
wiadomości, z kraju i ze świata. Tego 
wszystkiego chcemy w te 60 godzin 
nauczyć seniorów, żeby umieli ko-
rzystać z serwisów typu: facebook, 
youtube czy skype. We współcze-
snym świecie coraz więcej podróżu-
jemy. Ludzie wyjeżdżają za chlebem. 
To wszystko, co robimy to danie 
możliwości kontaktu z bliskimi w 
systemie poczty elektronicznej, czy 
przy użyciu kamerki przy kompu-
terze. Listy już wyszły z mody. Aby 
móc utrzymywać relacje z bliskimi, 
trzeba iść z duchem czasu. 
M.S: - Czyli jest to w pewnym sensie 
otwarcie seniorom okna na świat, na 
dynamicznie zmieniającą się rzeczywi-
stość...  

P.G: - Taka jest koncepcja tego 
projektu: żeby to starsze pokolenie 
przy tak dynamicznym rozwoju nie 
zostało w tyle. Z tym, co dotyka nas 
na co dzień w zakresie daleko poję-
tej cyfryzacji, bo to nie tylko kom-
puter, to również różne programy. 
To wszystko seniorowi może być 
przydatne. Nieważne w jakim mo-
mencie. Chodzio o to, żeby on do-
brze się czuł, mając świadomość, że 
tego typu narzędzia są w jego zasię-
gu i może z nich korzystać, jeśli naj-
dzie go na to ochota.  Zależy nam 
na tym, żeby podnieść samoocenę 
tej grupy ludzi, by nie czuli się oni 
wyobcowani i zepchnięci na boczny 
tor. Swiadomość że posiadają takie 
umiejętności stwarza wystarczający 
komfort psychiczny.
M.S: - A jak to wygląda od drugiej stro-
ny?  W Łomży już wielokrotnie seniorzy 
udowodnili, że są aktywni i pełni chęci 
do nauki nowych umiejętności. Cyfry-
zacja jest w obrębie ich zainteresowa-
nia? 

P.G: - Wyjatkowo. Klika tygo-
dni temu, dzięki przychylności pre-
zydenta Mariusza Chrzanowskiego  
byliśmy na spotkamiu Rady Senio-
rów. Została przedstawiona tam re-
alizacja tego projektu i w ciągu kliku 
tygodni zebraliśmy 7 grup. Prowa-
dzimy rozmowy z Uniwersytetem 
III Wieku, działającym przy Wyż-
szej Szkole Agrobisnesu. Planujemy 
spotkać się na początku listopada, 
więc myślę, że zebranie dwóch, 
trzech dodatkowych grup nie będzie 
problemem. Seniorzy są wyjątkową 
grupą, która chce się rozwijać. 

Cyfrowy świat seniorów  
i 40 tysięcy na 40-lecie 

40 tysięcy złotych dla dziecięcego hospicjum w Wilnie, na 40-lecie Naczelnej Organizacji Technicznej w Łomży. To jubileuszowy  cel, który w 
tym roku przyświeca dyrekcji. O tym, ale także o wytyczonej drodze, którą od kilkdziesięciu lat realizuje organizacja, a także najnowszym projek-

cie "Cyfrowy Senior" mówi Piotr Grabani, dyrektor biura Naczelnej Organizacji Technicznej w Łomży, w rozmowie  z Marleną Siok.  
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Weronika Książkiewicz. Często jest obsadzana 
w roli silnych kobiet. „Zawsze gram kobiety 

w szpilkach, nigdy w tenisówkach”.

Dobrze  
czuje się ze sobą

Uporała się ze złymi emocjami. Lubi swoje życie.  
W pokonaniu słabości pomogła jej kabała.

– W trudnym życiowym momencie przeniosłam się z Warszawy do Poznania, trwały sprawy 
sądowe z ojcem mojego synka i mało rzeczy mi się udawało – opowiada na łamach pisma Skarb. 
Wtedy spotkałam swojego nauczyciela kabały, zaczęłam jeździć do Izraela. 

Staram się bardzo nie reagować, kiedy dzieje się coś nie po mojej myśli. Dzięki temu jestem 
spokojniejsza, czuję dużą ulgę. To jednak bardzo ważne, aby nie reagować zbytnio na przeszkody 
i trudności, bo to nie one są naszym wrogiem, tylko nasza reakcja na nie. Kiedy zbyt wiele uwagi 
im poświęcamy, oddajemy kontrolę nad sobą innym ludziom albo sytuacjom – mówi i przyznaje, że 
z wiekiem nabrała dystansu do samej siebie i tego, co ją w życiu spotyka. 

– Im jestem starsza, tym lepiej się ze sobą czuję i coraz fajniejsze rzeczy dzieją się w moim życiu. 
Mam nadzieję, że cały czas będę iść wyżej i wyżej. (…) Wierzę, że kolejne dobre rzeczy czekają na 
mnie tuż za rogiem.

Weronika Książkiewicz nie miała szczęścia w życiu prywatnym. Była w kilku związkach, ale 
żaden z nich nie przetrwał próby czasu – pisze Pomponik. Książkiewicz nie wyszło z Kubą Weso-
łowskim, który jest obecnie szczęśliwym mężem Agnieszki Szczurek. 

– Kubuś jest cudownym człowiekiem – dojrzałym, poważnym i odpowiedzialnym. Na pewno 
bardzo zmienił moje życie – wyznała w portalu Polki.pl.

Rozpadł się również jej związek z ojcem jej dziecka (Borys, 8 l), Krzysztofem Latkiem. Męż-
czyzna niedługo po ich rozstaniu również wziął ślub. Później Weronika spotykała się ze słoweń-
skim reżyserem, Mitją Okornem. Mówiło się nawet o zaręczynach i ślubie, ale ostatecznie para się 
rozstała.

Od niedawna Książkiewicz jest partnerką Marka Bukowskiego. Razem grają w serialu „Le-
śniczówka”, który zdobył dość dużą popularność. Marek Bukowski w maju tego roku rozwiódł 
się z żoną po czterech latach separacji. Byli małżeństwem ponad 20 lat. Natomiast Weronika od 
dłuższego czasu była singielką.

– Od początku dobrze im się razem pracowało. Zaiskrzyło między nimi, ale czy to przerodzi się 
w trwały związek, trudno powiedzieć – zdradza Fleszowi znajoma Książkiewicz.

– Mężczyźni mnie fascynują. Spotykając się z nimi, zawsze bardzo angażuję się uczuciowo. Co 
mi się podoba w mężczyznach? Dobroć, opiekuńczość, spokój. Mówi nam się, że miłość to patrze-
nie w tym samym kierunku, wspólnota pragnień. Ja tak nie uważam. Lepiej się z kimś uzupełniać. 
Kobiety przyjaciółki są w moim życiu punktem stałym, z mężczyznami sprawa jest dużo bardziej 
skomplikowana – powiedziała Gali.

Nie można być na dłuższą metę szczęśliwym singlem. Przecież chyba nikt nie chce iść sam 
przez życie. Długoletnie związki nie zawsze są usłane różami. Wymagają ciągłej pracy, głównie 
nad sobą.

Nieudane związki długo uważałam za osobistą porażkę. Ale doszłam do momentu, że traktuję 
je jako lekcje. Sukcesy niczego nas nie uczą, błędy – wszystkiego.

Chyba nie mogę źle powiedzieć o żadnym z moich facetów. Wszyscy byli fajni... tyle że nie dla 
mnie. Po prostu. Ze wszystkimi mam do dzisiaj kontakt.

Jej charakter jest mieszanką wybuchową. 
– Urodziłam się w Moskwie. Mój tata jest Rosjaninem. Kiedy byłam dzieckiem, mieszkałam 

trochę w Moskwie, gdzie rodzice studiowali, a trochę w Poznaniu, u babci.
Na pewno odziedziczyłam po ojcu bardzo dużą emocjonalność. W ciągu kilku sekund potrafię 

przejść od wielkiej złości do euforycznej radości. Śmiech często mieszam ze łzami. Do tego jestem 
przesądna. 

Babcia była mi bardzo bliska od pierwszych dni życia... Jesteśmy bardzo spontaniczne. Nie 
zważamy na to, co inni wokół pomyślą, na to, że coś wypada, a czegoś nie należy, bo takie są zasady. 
A mama bardzo zwraca uwagę na zasady, tak!

Mama też dużą wagę przywiązuje do tego, co je. A jada wyłącznie miksowane warzywa i po-
trawy wegańskie i dzieli się liściem sałaty. A ja potrafię zjeść dwa kilogramy krwistej wołowiny.
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dla siebie
Francuski 
pocałunek 

TVP2 sobota 11.55
Toronto. Charlie jedzie służbowo do Francji. Jego 

narzeczona Kate wkrótce dowiaduje się, że ukochany 
nawiązał w Europie romans. Zdesperowana wyrusza 
za ocean, by ratować związek. W samolocie poznaje 

przystojnego Luca. Ten ukradkiem wkłada jej do torebki 
drogocenny naszyjnik. 

Infiltrator
TV Puls sobota 20.00

John Matthews dowiaduje się, że jego synowi grozi 
dziesięć lat więzienia za handel narkotykami. Chłopak 

został niesłusznie oskarżony. Mężczyzna, chcąc 
udowodnić jego niewinność, zawiera układ z władzami 

i podejmuje się ryzykownej misji –  nawiązuje współpracę 
z gangsterami. Specjalista od efektownych filmów akcji 

Dwayne Johnson w popisowej roli.

Colt 45
Stopklatka TV sobota 20.00

Vincent Miles, policyjny instruktor strzelectwa, odmawia 
skorumpowanemu funkcjonariuszowi sprzedaży 

prototypowych nabojów, które dziurawią kamizelki 
kuloodporne. Zostaje uwikłany w wewnętrzną wojnę 

policji i zbrodnię.

Zatopieni
Polsat sobota 0.15

Jeden z najlepszych najemników na świecie, Chris Cody 
(Steven Seagal), trafia do więzienia. Odzyska wolność, 

jeśli schwyta terrorystę, który przetrzymuje na pokładzie 
łodzi podwodnej pięciu amerykańskich żołnierzy. Rząd 

zataja jednak przed nim fakt, że uwięzieni to istoty 
stanowiące efekt eksperymentu CIA. W każdej chwili 

mogą stać się maszynami do zabijania.

Mroczny 
Rycerz 

powstaje
TVN niedziela 22.30

Okryty hańbą i wyklęty Mroczny Rycerz znika. 
Tymczasem władze Gotham City zdołały pokonać 
zorganizowaną przestępczość, a do miasta wrócił 

spokój. Jednak pojawienie się tajemniczej kobiety kota 
i zamaskowanego szaleńca Bane’a stwarza zagrożenie dla 

miasta. Tym bardziej, że Bane nie ukrywa swojego celu: 
całkowite zniszczenie Gotham City.

Jerzy Kukuczka 

Coraz wyżej!
Opowieść o słynnym himalaiście Jerzym Ku-

kuczce to obraz człowieka, który pnie się do góry 
w sensie dosłownym, ale również metaforycznym 
i symbolicznym. Od człowieka, który wspina się bez 
pieniędzy i sprzętu, po pełnoprawnego konkurenta 
Reinholda Messnera w walce o zdobycie Korony Hi-
malajów i Karakorum. 

Rozmowy z rodziną i przyjaciółmi, archiwalia, 
zdjęcia, nagrania, fragmenty programów telewizyj-
nych i wywiadów składają się także na portret środo-
wiska himalaistów lat 80.

24 października 1989 roku podczas wyprawy na 
ośmiotysięcznik Lhotse ginie Jerzy Kukuczka. Po raz 
pierwszy jedzie w Himalaje z pieniędzmi, sprzętem, 
naprawdę sławny. Jego śmierć to splot złych okolicz-
ności, zapewne przypadek, dramat, którego raczej 
nie sposób było uniknąć. 

Dokument Pawła Wysoczańskiego nie skupia 

się jednak na zagadce śmierci himalaisty. Jest to ob-
raz człowieka skromnego, wyrazistego, kochającego 
góry. To również obraz czasów, w jakich żył, ciężkich 
i barwnych jednocześnie, kiedy idealizm miał więk-
szą wartość niż sława.

Jurek
TVP Kultura niedziela 22.40

Telewizja Polska pracuje nad nowym coty-
godniowym serialem historycznym o młodym 
Piłsudskim. Pilot produkcji zostanie pokazany 
w niedzielę. Regularna emisja zaplanowana jest 
na przyszły rok.

Akcja serialu zacznie się w roku 1887. Poznajemy 
młodzieńca inteligentnego, pomysłowego, przekor-
nego, nie poddającego się pokornie carskiej władzy. 
Wtedy to 19-letni Józef Piłsudski został areszto-
wany pod zarzutem udziału w nieudanym zamachu 
na cara. Młodzieniec ostatecznie trafia na zsyłkę na 
Syberię. Kolejne sceny to epicka podróż Ziuka przez 
Rosję na miejsce zesłania na Syberii Wschodniej. 
W części tej pojawia się postać Dżamila. Tajemni-
czy muzułmanin zaprzyjaźnia się z Ziukiem. Broni 
go podczas ciężkiej podróży przed współwięźnia-

mi. Podczas próby ucieczki z więzienia etapowego 
w drodze do Irkucka dochodzi do walki Dżamila 
z innymi skazańcami – Mandżurami. Dżamil ginie 
z rąk Fenga, przywódcy bandy. Ziuk, w sposób natu-
ralny ujawnia cechy przywódcze i zyskuje wiernych 
kompanów.

Józefa Piłsudskiego w serialu zagra Grzegorz 
Otrębski. Obok niego w produkcji wystąpią m.in.: 
Marek Kalita (ojciec), Urszula Grabowska (matka), 
Ewa Wencel (ciotka Stefa), Sebastian Cybulski (brat 
Bronisław), Jan Englert (Car Aleksander II). 

Ziuk. Młody Piłsudski
TVP1 niedziela 17.20, 22.15

Serial o Piłsudskim

Droga na Syberię

„Józef Piłsudski 
na Kasztance”, 

obraz Wojciecha 
Kossaka, 

namalowany 
w 1928 r.

Grzegorz Otrębski  
zagra postać 

młodego 
Piłsudskiego.

będzie się działo

„Nagi instynkt" Paula Verhoevena wpisał się już na trwałe do historii kina, a Sha-
ron Stone stała się jedną z największych hollywoodzkich femme fatale, kobiet przy-
noszącą mężczyźnie porażkę i zgubę.

Film otwiera namiętna scena, w której kobieta białym jedwabnym szalem przy-
wiązuje mężczyźnie ręce do wezgłowia łózka i morduje go szpikulcem do lodu w ak-
cie łączącym rozkosz i ból. Na pytanie „kto zabił?” próbuje odpowiedzieć Nick, de-
tektyw granym przez Michaela Douglasa.

W tym czasie poznaje on atrakcyjną, emanującą erotyzmem Cathernie (Sharon 
Stone), autorkę popularnych kryminałów. W swojej ostatniej powieści opisała zabój-
stwo, którego dokonano w ten sam sposób, jak w przypadku, który bada Nick. 

Sama intryga jest nie tylko bardzo pomysłowa, lecz przede wszystkim wzorowo 
przeprowadzona. Napięcie rośnie z każdą minutą.

Pewnie nie wiesz…
Film zarobił w kinach na świecie ponad 350 milionów dolarów, kosztował 50 mi-

lionów.
Podczas kręcenie jednej ze scen, Sharon Stone załamała się psychicznie i musiała 

skorzystać z pomocy psychiatry.
Joe Eszterhas otrzymał za swój scenariusz rekordową wówczas (1992 rok) sumę 

3 mln dolarów. Napisał go w 10 dni – słuchając cały czas zespołu „The Rolling Stones". 
W scenach erotycznych Michael Douglas i Sharon Stone nosili specjalne ochrony na 

genitalia z powodu epidemii AIDS w latach 90.

Nagi instynkt
TVN piątek 23.10

Zrealizowany z wielkim rozmachem film z udziałem Angeliny Jolie 
w roli tytułowej, zainspirowany postacią znaną z disneyowskiej 

„Śpiącej królewny" – Diaboliną. 

Czarownica była niegdyś piękną i dobrą dziewczyną. Jej radosną młodość prze-
rwała wojna, podczas której bohaterka z oddaniem broniła swojej ojczyzny. Jednak 
zdrada, której doświadczyła, zmieniła jej czyste serce w kamień... Żądna zemsty 
rzuca klątwę na Aurorę – nowonarodzoną córkę następcy tronu wrogiego królestwa.

Kiedy królewna dorasta, trafia w sam środek waśni między leśnym królestwem, 
które pokochała, a królestwem ludzi, które odziedziczy. Diabolina zdaje sobie spra-
wę, że Aurora może być kluczem do zaprowadzenia pokoju pomiędzy królestwami 
i podejmuje decyzje, które na zawsze odmienią oba światy.

Pewnie nie wiesz…
Film zarobił w kinach na świecie ponad 760 milionów dolarów. Wydano na niego 

180 milionów.
Angelina Jolie sama wykonała wszystkie sceny kaskaderskie filmu, łącznie z se-

kwencjami lotu, używając specjalnych uprzęży.
Vivienne Jolie-Pitt , która wcieliła się w postać księżniczki Aurory jako młodej 

dziewczyny, jest córką Angeliny Jolie i Brada Pitta . Została wybrana do roli mło-
dej Aurory, ponieważ reżyser wiedział, że nie przestraszy się czarownicy, bo będzie 
wiedziała, że to jej matka.

Czarownica
TVN sobota 21.55

Ekran aż kipi od emocji i napięcia
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z drugiej strony wybierz  
coś  

dla siebie
Francuski 
pocałunek 

TVP2 sobota 11.55
Toronto. Charlie jedzie służbowo do Francji. Jego 

narzeczona Kate wkrótce dowiaduje się, że ukochany 
nawiązał w Europie romans. Zdesperowana wyrusza 
za ocean, by ratować związek. W samolocie poznaje 

przystojnego Luca. Ten ukradkiem wkłada jej do torebki 
drogocenny naszyjnik. 

Infiltrator
TV Puls sobota 20.00

John Matthews dowiaduje się, że jego synowi grozi 
dziesięć lat więzienia za handel narkotykami. Chłopak 

został niesłusznie oskarżony. Mężczyzna, chcąc 
udowodnić jego niewinność, zawiera układ z władzami 

i podejmuje się ryzykownej misji –  nawiązuje współpracę 
z gangsterami. Specjalista od efektownych filmów akcji 

Dwayne Johnson w popisowej roli.

Colt 45
Stopklatka TV sobota 20.00

Vincent Miles, policyjny instruktor strzelectwa, odmawia 
skorumpowanemu funkcjonariuszowi sprzedaży 

prototypowych nabojów, które dziurawią kamizelki 
kuloodporne. Zostaje uwikłany w wewnętrzną wojnę 

policji i zbrodnię.

Zatopieni
Polsat sobota 0.15

Jeden z najlepszych najemników na świecie, Chris Cody 
(Steven Seagal), trafia do więzienia. Odzyska wolność, 

jeśli schwyta terrorystę, który przetrzymuje na pokładzie 
łodzi podwodnej pięciu amerykańskich żołnierzy. Rząd 

zataja jednak przed nim fakt, że uwięzieni to istoty 
stanowiące efekt eksperymentu CIA. W każdej chwili 

mogą stać się maszynami do zabijania.

Mroczny 
Rycerz 

powstaje
TVN niedziela 22.30

Okryty hańbą i wyklęty Mroczny Rycerz znika. 
Tymczasem władze Gotham City zdołały pokonać 
zorganizowaną przestępczość, a do miasta wrócił 

spokój. Jednak pojawienie się tajemniczej kobiety kota 
i zamaskowanego szaleńca Bane’a stwarza zagrożenie dla 

miasta. Tym bardziej, że Bane nie ukrywa swojego celu: 
całkowite zniszczenie Gotham City.

Jerzy Kukuczka 

Coraz wyżej!
Opowieść o słynnym himalaiście Jerzym Ku-

kuczce to obraz człowieka, który pnie się do góry 
w sensie dosłownym, ale również metaforycznym 
i symbolicznym. Od człowieka, który wspina się bez 
pieniędzy i sprzętu, po pełnoprawnego konkurenta 
Reinholda Messnera w walce o zdobycie Korony Hi-
malajów i Karakorum. 

Rozmowy z rodziną i przyjaciółmi, archiwalia, 
zdjęcia, nagrania, fragmenty programów telewizyj-
nych i wywiadów składają się także na portret środo-
wiska himalaistów lat 80.

24 października 1989 roku podczas wyprawy na 
ośmiotysięcznik Lhotse ginie Jerzy Kukuczka. Po raz 
pierwszy jedzie w Himalaje z pieniędzmi, sprzętem, 
naprawdę sławny. Jego śmierć to splot złych okolicz-
ności, zapewne przypadek, dramat, którego raczej 
nie sposób było uniknąć. 

Dokument Pawła Wysoczańskiego nie skupia 

się jednak na zagadce śmierci himalaisty. Jest to ob-
raz człowieka skromnego, wyrazistego, kochającego 
góry. To również obraz czasów, w jakich żył, ciężkich 
i barwnych jednocześnie, kiedy idealizm miał więk-
szą wartość niż sława.

Jurek
TVP Kultura niedziela 22.40

Telewizja Polska pracuje nad nowym coty-
godniowym serialem historycznym o młodym 
Piłsudskim. Pilot produkcji zostanie pokazany 
w niedzielę. Regularna emisja zaplanowana jest 
na przyszły rok.

Akcja serialu zacznie się w roku 1887. Poznajemy 
młodzieńca inteligentnego, pomysłowego, przekor-
nego, nie poddającego się pokornie carskiej władzy. 
Wtedy to 19-letni Józef Piłsudski został areszto-
wany pod zarzutem udziału w nieudanym zamachu 
na cara. Młodzieniec ostatecznie trafia na zsyłkę na 
Syberię. Kolejne sceny to epicka podróż Ziuka przez 
Rosję na miejsce zesłania na Syberii Wschodniej. 
W części tej pojawia się postać Dżamila. Tajemni-
czy muzułmanin zaprzyjaźnia się z Ziukiem. Broni 
go podczas ciężkiej podróży przed współwięźnia-

mi. Podczas próby ucieczki z więzienia etapowego 
w drodze do Irkucka dochodzi do walki Dżamila 
z innymi skazańcami – Mandżurami. Dżamil ginie 
z rąk Fenga, przywódcy bandy. Ziuk, w sposób natu-
ralny ujawnia cechy przywódcze i zyskuje wiernych 
kompanów.

Józefa Piłsudskiego w serialu zagra Grzegorz 
Otrębski. Obok niego w produkcji wystąpią m.in.: 
Marek Kalita (ojciec), Urszula Grabowska (matka), 
Ewa Wencel (ciotka Stefa), Sebastian Cybulski (brat 
Bronisław), Jan Englert (Car Aleksander II). 

Ziuk. Młody Piłsudski
TVP1 niedziela 17.20, 22.15

Serial o Piłsudskim

Droga na Syberię

„Józef Piłsudski 
na Kasztance”, 

obraz Wojciecha 
Kossaka, 

namalowany 
w 1928 r.

Grzegorz Otrębski  
zagra postać 

młodego 
Piłsudskiego.

będzie się działo
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Sama intryga jest nie tylko bardzo pomysłowa, lecz przede wszystkim wzorowo 
przeprowadzona. Napięcie rośnie z każdą minutą.

Pewnie nie wiesz…
Film zarobił w kinach na świecie ponad 350 milionów dolarów, kosztował 50 mi-

lionów.
Podczas kręcenie jednej ze scen, Sharon Stone załamała się psychicznie i musiała 

skorzystać z pomocy psychiatry.
Joe Eszterhas otrzymał za swój scenariusz rekordową wówczas (1992 rok) sumę 

3 mln dolarów. Napisał go w 10 dni – słuchając cały czas zespołu „The Rolling Stones". 
W scenach erotycznych Michael Douglas i Sharon Stone nosili specjalne ochrony na 

genitalia z powodu epidemii AIDS w latach 90.
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w roli tytułowej, zainspirowany postacią znaną z disneyowskiej 

„Śpiącej królewny" – Diaboliną. 

Czarownica była niegdyś piękną i dobrą dziewczyną. Jej radosną młodość prze-
rwała wojna, podczas której bohaterka z oddaniem broniła swojej ojczyzny. Jednak 
zdrada, której doświadczyła, zmieniła jej czyste serce w kamień... Żądna zemsty 
rzuca klątwę na Aurorę – nowonarodzoną córkę następcy tronu wrogiego królestwa.

Kiedy królewna dorasta, trafia w sam środek waśni między leśnym królestwem, 
które pokochała, a królestwem ludzi, które odziedziczy. Diabolina zdaje sobie spra-
wę, że Aurora może być kluczem do zaprowadzenia pokoju pomiędzy królestwami 
i podejmuje decyzje, które na zawsze odmienią oba światy.

Pewnie nie wiesz…
Film zarobił w kinach na świecie ponad 760 milionów dolarów. Wydano na niego 

180 milionów.
Angelina Jolie sama wykonała wszystkie sceny kaskaderskie filmu, łącznie z se-

kwencjami lotu, używając specjalnych uprzęży.
Vivienne Jolie-Pitt , która wcieliła się w postać księżniczki Aurory jako młodej 

dziewczyny, jest córką Angeliny Jolie i Brada Pitta . Została wybrana do roli mło-
dej Aurory, ponieważ reżyser wiedział, że nie przestraszy się czarownicy, bo będzie 
wiedziała, że to jej matka.
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literatura

„Meandry losu” to cykl powie-
ściowy o trudnej polskiej hi-
storii w I połowie XX wieku na 
wschodnim Mazowszu (Łomża 
i okoliczne powiaty), w którym 
ukazane zostały pogmatwane 
losy Polaków i Żydów w obliczu 
wojny, okupacji sowieckiej, a po-
tem niemieckiej. Autorem jest 
Zenon Krajewski. W tym wyda-
niu Tygodnika Narew publikuje-
my kolejny fragment powieści. 
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Zmiłuj się nade mną, Boże, zmiłuj się 
nade mną,

u Ciebie chronię swe życie:
chronię się pod cień Twoich skrzydeł

aż przejdzie klęska.

Ps 57,2

Elian Wiernik nie był ortodoksyjnym 
Żydem i wcale na niego nie wyglądał. Jego 
kupiecka od kilku pokoleń rodzina uległa 
znacznej europeizacji, zachowując jednak 
szacunek dla religii i tradycji identyfikującej 
ją z narodem. Jego ojciec był bliskim przy-
jacielem rabina Dajnowskiego. Elian, student 
medycyny w Warszawie, jak już powiedziano, 
nie wyglądał i nie nosił się jak ortodoksyjny 
Żyd, zawsze starannie ogolony, w krótkiej 
kurtce, z rozwianą grzywą gęstych, kruczo-
czarnych włosów na głowie. On jednak także 
czuł silne związki z kulturą i religią judaizmu, 
które były dla niego niczym latarnia morska 
dla wszystkich podróżnych znajdujących się 
na pełnym morzu. Tym bardziej w tak nie-
pewnych czasach, które właśnie nadeszły.

Wracając z synagogi przez Stary Rynek, 
Elian zdecydował się zajść do zaprzyjaź-
nionej, mieszkającej niemal po sąsiedzku, 
na ulicy Dwornej, rodziny Rozencwajgów, 
która prowadziła duży, dobrze prosperujący 
sklep w centrum miasta, przy rynku, umoż-
liwiający dostatnie życie całej rodzinie. Sta-
ry Rozencwajg miał trzech synów, wszyst-
kich już dorosłych, usamodzielnionych, 
którzy założyli własne rodziny i trzy córki, 
w tym dwie pozostające jeszcze przy rodzi-
cach. Najstarsza, dwudziestoletnia wyszła 
za mąż przed rokiem. Średnia, dziewiętna-
stoletnia Hannah, o typowo semickiej uro-
dzie, podobała się Elianowi od wczesnych 
lat szkolnych. Szczupła, średniego wzrostu, 
czarnowłosa i czarnooka, z ciemniejszą kar-
nacją skóry mogła się wprawdzie podobać 
wielu mężczyznom, ale obydwie kupieckie 
rodziny liczyły na połączenie tych młodych 
więzami małżeńskimi.

Hannah, po skończeniu szkoły średniej, 
rozpoczęła pracę w łomżyńskiej bibliotece 
publicznej, ponieważ uwielbiała książki, a 
przede wszystkim współczesną rodzimą, 

ale i światową literaturę piękną. Zarówno 
powieści, jak i poezje. Lubiła przystojnego, 
młodego Wiernika, który uczył się na le-
karza i miał perspektywy na dobrą i poży-
teczną dla ogółu społeczeństwa  pracę. Nie 
był jej obojętny. Gotowa była pokochać go z 
całego serca i czekała już od pewnego cza-
su na jasną deklarację jego zamiarów, której 
mimo upływu kolejnych miesięcy wciąż nie 
było. Rodziny już zdecydowały o ich wspól-
nym losie, ale Elian o małżeństwie jeszcze 
nie wspominał. Starał się myśleć, a przede 
wszystkim postępować odpowiedzialnie. 
Chciał założyć rodzinę dopiero za parę lat, 
po ukończeniu studiów i rozpoczęciu prak-
tyki. Po kilku latach nauki w Warszawie 
pozostawał przecież wciąż tylko studentem 
medycyny, bez doświadczenia i praktyki, 
które nabiera się w kontaktach z pa-
cjentami i ich problemami. 

Drzwi otworzyła Wiernikowi 
młodsza siostra Hannah, piętnasto-
letnia Mojra, równie piękna dzier-
latka, bynajmniej nie zdziwiona jego 
widokiem.

- Jest Hannah w domu? – spytał 
po grzecznościowym powitaniu.

- A gdzie ma być? - odpowie-
działa pytaniem na pytanie Mojra. - 
Siedzi w salonie. Niech pan wejdzie. 
Podtrzyma ją na duchu. 

- Dziękuję, Mojro – Elian 
uśmiechnął się do dziewczyny, wie-
szając kurtkę. – Smutny dziś mamy 
dzień – powitał Hannah, wchodząc 
do salonu. 

- Katastrofalny. Po raz pierwszy 
nie poszłam dziś do pracy – wykrztu-
siła Hannah, wskazując krzesło przy 
stole. Uradowała się na widok Eliana. 
Była jednak tak przygnębiona, że tej 
radości nie potrafiła okazać.

- Nie mogłaś – odpowiedział 
Wiernik, siadając na krześle naprze-
ciwko niej. - Sytuacja jest nadzwy-
czajna – westchnął ciężko. - Kto wie 
czy zaraz nie będziemy musieli się 
skryć w piwnicy.

Dołączyła do nich Mojra, a z 
kuchni wyjrzała Rozencwajgowa, którą 
Elian natychmiast pozdrowił, kłaniając się 
jej z galanterią, poczym znów usiadł blisko 
dziewczyny.

- Czy ta praca ma jeszcze sens? – spy-
tała załamana zatrważającymi wieściami 
Hannah.

- Dopóki będą działania wojenne, a 
może zacięte walki o miasto, a słychać, że 
Niemcy stosują naloty i  bombardowania, to 
z pewnością nie, a potem nie wiadomo co z 
tego zostanie i czy ktoś jeszcze będzie my-
ślał o czytaniu czegokolwiek poza komu-
nikatami wojennymi – westchnął z tonem 
rezygnacji Elian.

- Wojna przecież nie zmieni natural-
nych potrzeb człowieka - wyraziła nadzieję 
Hannah.

- Naturalnymi potrzebami człowieka 
są jedzenie i spanie, no i oczywiście poczu-
cie bezpieczeństwa. Reszta to dodatki, bez 
których można się obyć – zauważył z bru-
talną jak na niego szczerością Elian  i ogar-

nął smutnym spojrzeniem przygnębioną 
dziewczynę.

- I co teraz będzie? Co będzie z Polską, 
naszym miastem, co będzie z nami? – zach-
lipała Hannah.

- Polska upadnie – Elian nie wiedząc 
co zrobić z rękoma, oparł się łokciami o 
stół, aby w końcu dotknąć dłoni dziew-
czyny. - To kwestia dni. Zajmą ją Niemcy, 
których przewaga jest ponoć przytłaczająca. 
Zaprowadzą tu swoje porządki. To dla nas 
wszystkich bardzo groźna perspektywa. Ja 
już pewnie nie będę miał szans ukończyć 
studiów – zauważył smutnym głosem.

- Jak to? – spojrzała na niego zatrwo-
żona.

- Naziści nie pozwolą Żydom studio-
wać – uśmiechnął się do niej słabo. Nawet 

przygnębiona wydała mu się uosobieniem 
naturalnego piękna. - Módlmy się, aby tylko 
pozwolili nam żyć naszym życiem.

- To co mamy robić?
- Nie wiem, Hannah – wyszeptał z tru-

dem. - Jestem zrozpaczony. Wojna prak-
tycznie przekreśla wszystko, z czym wiąza-
łem nadzieje na dalsze życie. Liczę się z tym, 
że nie skończę studiów. Nie będę lekarzem, 
chociaż tak niewiele mi brakowało. Raptem 
rok – westchnął ciężko. - Nie będę też mógł 
ożenić się z tobą, bo przecież pozostając bez 
zawodu nie będę miał żadnych podstaw do 
samodzielnego bytu – spojrzał jej na mo-
ment w oczy i szybko uciekł wzrokiem.

- Więc teraz już wyjdź i przestań mnie 
dręczyć swoimi przemyśleniami – krzyk-
nęła Hannah histerycznie, tupiąc nogą. 
- Podjąłeś decyzję, poinformowałeś mnie. 
Może myślisz, że jesteś w związku z tym 
w porządku wobec siebie, wobec własnego 
sumienia. Ale zastanów się czy na pewno? 
– wskazała mu palcem drzwi i gwałtownie 

odwróciła twarz, na której pojawiły się łzy.
Jej gwałtowna reakcja jednak go zasko-

czyła. Miał nadzieję, że ta mądra dziewczy-
na potrafi wszystko zrozumieć i przyjmie 
jego słowa ze spokojem. 

- Widzę, że nie chcesz mnie zrozumieć. 
Nie rań mnie bardziej, niż powinnaś i wy-
bacz mi ów brak życiowej odwagi, jak to 
nazywa wielu pozbawionych rozsądku lek-
koduchów. Ja nie jestem takim ryzykantem, 
aby robić coś bez przemyślenia wszelkich 
konsekwencji swoich kroków – powiedział 
Elian ze smutkiem, po czym wstał, wziął 
swoją kurtkę i nie oglądając się za siebie, 
wyszedł na ulicę.
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Wczesnym popołudniem 
pierwszego września zaszedł 
do Łyna sołtys Setna, Adam 
Zawilski, wysoki, szczupły, 
czterdziestokilkuletni męż-
czyzna, niemal równolatek 
Michała, zastając go w obej-
ściu, gdzie dokarmiał on po-
zostawione w zagrodzie bydło.

- Witaj, sąsiedzie – krzyk-
nął z odległości kilku kroków, 
aby zajęty pracą sąsiad mógł 
usłyszeć. - Przyszedłem się 
poradzić.

- Już coś chyba uradzili-
śmy dzisiaj – odpowiedział 
odwracając się zirytowany 
Łyn. – No i mam więcej ro-
boty, bo całe to towarzystwo, 
które nie wyszło na pastwisko, 
chce żreć.

- Nic innego nie mogliśmy 
uradzić, Michaś. Chyba to do-
syć rozsądne. Tak naprawdę 
nie wiemy do czego Niemcy 
są zdolni. Mogą strzelać do 
wszystkiego, co się rusza. Nie 
chcemy tu rzeźni. A i woło-
winy w nadmiarze nam nie 
trzeba – roześmiał ze swego 
dowcipu.

- Co racja, to racja. Mogliby strzelać, 
psia krew, z działek pokładowych, albo daj-
my na to bombę zrzucić na nasz dochówek 
– potwierdził sąsiad. – Tylko czy im nie by-
łoby szkoda amunicji? Przecież takie chału-
piny to dla nich żaden cel. Mają ważniejsze, 
w miastach choćby.

- Powiedz Michaś, tyś bywały w świecie, 
co teraz będzie? – zadał Adam, opierając się 
o drzwi obory, najbardziej nurtujące go py-
tanie. Właściwie z tą tylko kwestią zaszedł 
do przyjaciela. W trudnych dla niego chwi-
lach szukał pocieszenia u kolegi, dla którego 
wiedzy, doświadczenia i rozwagi miał wiele 
uznania.

- A co ja tam wiem – obruszył się Mi-
chał. - Dwadzieścia lat temu była inna woj-
na. Koń, szabelka i hajda na wroga, a dziś 
to całkiem co innego. Niemcy mają tanki, 
samoloty i nowoczesne karabiny.

- Dadzą naszym łupnia, co?
Łyn spojrzał na sąsiada uważnie. Po 

chwili ze smutną rezygnacją w głosie odpo-

Powieść z nieznaną historią w tle 
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wiedział, spluwając za siebie.

- Jak dwa a dwa cztery. Z Ruskimi dawaliśmy sobie 
czasem radę, ale z Niemcami chyba nigdy. To inna kultura. 
I wyższa cywilizacja. Co tu dużo gadać. Zachód. A Hitler 
zrobił z Niemiec państwo co się patrzy. Chyba najsilniejsze 
w Europie. Czytałem o tym w gazecie. A umiem też czytać 
między wierszami – spojrzał na sąsiada.

- Tak, tak. Wiem, że myśleć potrafisz. To co twoim zda-
niem będzie dalej?

- Powiem ci to, co sam pewnie dobrze wiesz – Łyn po-
łożył przyjacielowi rękę na ramieniu i szarpnął nim lekko. 
- Przyjdą i będą się rządzić jak u siebie.

- Więc co robić? – spytał strapiony sąsiad.
- Ty będziesz musiał słuchać ich zarządzeń i wioskę 

chronić, bo my tu wszyscy żyjemy przecież jak jedna wielka 
rodzina. Sami nie damy sobie rady z niczym, a wspierając 
się wzajemnie mamy szanse przeżyć. Dumaj i rób wszyst-
ko jakbyś był ojcem tych wszystkich ludzi w twojej wiosce. 
Tych kilkanaście dymnych chat - spojrzał na Zawilskiego, 
zakreślając ręką okrąg w powietrzu - zamieszkują dzieci, 
których musisz chronić. Albo dasz radę, albo nie, ale musisz 
się starać – poklepał przyjaciela po policzku.

- Jakoś radziliśmy sobie w wielu opresjach to i teraz 
chyba damy radę? – przyjaciel rad był usłyszeć całkowitą 
aprobatę dla jego słów.

- Przyszłość jest niewiadoma, ale nie mamy do niej innej 
drogi, jak wiara we własne siły i modlitwa o Boską opiekę – 
potwierdził Michał.

- Da Bóg, przeżyjemy to doświadczenie – westchnął 
Adam przeżegnawszy się ukradkiem.

- Będzie ciężko, Adasiu, ale całym sercem zgadzam się z 
tobą. Wszystko w rękach Boga.

- Trocheś mnie uspokoił, Michaś. W takich czasach 
człowiek potrzebuje nadziei i pociechy od drugiego czło-
wieka.
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Niechaj cię Pan błogosławi i strzeże.
Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą, 

niech cię obdarzy swą łaską.
Niech zwróci ku tobie oblicze swoje

i niech cię obdarzy pokojem.

Lb 6, 23-26

W Talmudzie napisano, że pobożnemu Żydowi w piąt-
kowy wieczór towarzyszą dwaj aniołowie. Jeden z nich to 
anioł dobry, drugi to szatan. Kiedy prawy Izraelita po wej-
ściu do domu znajduje zapalone światło, nakryty stół i roz-
łożone sofy, wówczas towarzyszący mu anioł wypowiada 
sentencję: „Niechaj będzie tak samo w następny szabat”, a 
na to szatan wypowiada aklamację: „Amen”. Natomiast, gdy  
Żyd zastaje dom nie przygotowany, wtedy szatan mówi: 
„Niechaj będzie tak samo w następny szabat”, zaś dobry 
anioł dodaje: „Amen”.

O tej przypowieści o aniołach, dobrym i złym, czyli bło-
gosławieństwie Pana dla zapobiegliwych, Samuel Wiernik 
przypominał sobie co szabat, kiedy przy stole zbierała się 
cała rodzina. Taka sytuacja miała również miejsce w piąt-
kowy wieczór pierwszego września, który zapisał się także 
jako pierwszy dzień napaści niemieckiej na Polskę. 

Samuel i jego żona Sara należeli do ludzi zapobiegli-
wych. Na stole w tym świątecznym dniu tygodnia znajdo-
wało się wino w srebrnym kubku, a obok niego karafka. 
Leżał też, okryty specjalną serwetą z wyhaftowanymi sen-
tencjami, biały chleb szabasowy – dwie chałki symboli-
zujące naukę o dwóch porcjach manny zesłanych przez 
Boga, aby starczyło nie tylko na dzień szósty, ale też i siód-
my. Na stole stała także kryształowa solniczka, gdyż sól 
symbolizuje trwałość i nieprzemijalność, wbrew wszelkim 
symptomom zmian, które przyniósł ten pierwszy dzień 
września tysiąc dziewięćset trzydziestego dziewiątego 
roku.

Najstarszy z Wierników, ojciec i głowa rodziny, nawet 
wyglądający tak, jak powinien wyglądać żydowski patriar-

cha rodu, siwiejący, o potężnej posturze, z widoczną nad-
wagą, napełnił kielich i podniósł go prawą ręką, mówiąc 
uroczystym, ale przyciszonym nieco głosem: „I tak upłynął 
wieczór i poranek – dzień szósty”, kontynuując już moc-
niejszym tonem: „A gdy Bóg ukończył w dniu szóstym swe 
dzieło, nad którym pracował, odpoczął dnia siódmego po 
całym swym trudzie, jaki podjął. Wtedy Bóg pobłogosławił 
ów siódmy dzień i uczynił go świętym; w tym bowiem dniu 
odpoczął po całej swej pracy, którą wykonał”.

Po odczytaniu fragmentu z Księgi Rodzaju, pierwszej 
księgi mojżeszowej, Samuel przystąpił do błogosławieństw. 
On jako pierwszy skosztował wina, a po nim uczynili to 
inni członkowie jego rodziny, nalewając sobie trochę płynu 
z kielicha obrzędowego do własnego kieliszka. Następnie 
po rytualnym obmyciu rąk przystąpiono do łamania chleba. 
Ojciec, głowa rodziny, po odmówienia dziękczynienia i po-
łamaniu chleba, zanurzył jego kawałki w soli i obdzielił je 
wśród domowników. W ten sposób zapoczątkowana została 
właściwa wieczerza.

Po wieczerzy podano herbatę, przy której doszło do 
ważnej rozmowy rodziców z dziećmi, wszystkich razem i 
każdego oddzielnie. Na sam koniec Samuel zostawił roz-
mowę z Elianem.

- Szybko działasz, synu – zagaił ojciec, gdy jeszcze sie-
dzieli przy stole, uważnie przypatrując się synowi spod oka. 

- Już zdążyli z Tobą porozmawiać, tato? – zapytał zdzi-
wiony, szybko orientując się do czego ojciec nawiązuje.

- Wyrządziłeś przykrość Hannah tą pochopną rozmową 
z nią.

- Wojna wszystko zmienia. Mnie też szybko zmieniła 
optykę na imponderabilia.

- Za szybko. Ludzkie plany i zobowiązania nie powinny 
się zmieniać mimo tego co za nieszczęście nas dotyka – za-
wyrokował Samuel.

- Nie mam teraz szans ukończyć studiów. Sam o tym 
dobrze wiesz, ojcze. Niemcy nie pozwolą Żydom studiować 
– odpowiedział Elian zrezygnowanym głosem.

- Trzy razy pomyśl zanim coś postanowisz, a dziesięć 
zanim coś powiesz, co może mieć wpływ na życie innych. 
Hannah jest załamana. Przez ciebie, przez twoje nierozważ-
ne słowa – ojciec postarał się, żeby jego słowa, mimo że nie 
podniósł głosu, zabrzmiały jak surowa przygana, gdyż tak 
właśnie chciał być zrozumiany.

- Mam prawo myśleć za nas oboje. Teraz wszyscy musi-
my twardo stąpać po ziemi –zauważył Elian.

- Nie bądź w gorącej wodzie kąpany, młodzieńcze. W 
pierwszym dniu wojny nie wolno jeszcze podejmować ży-
ciowych decyzji.

- Zastanawiam się co będę robić, za dzień, tydzień, mie-
siąc. Może nie będę żyć? Kto wie? W tej sytuacji chcę być 
uczciwy wobec siebie i innych. Tym bardziej wobec innych 
– dodał po chwili.

- Życia nie zaplanujesz. Zbyt wiele czynników na 
nie wpływa, sterując często w niepożądanym przez 
nas kierunku, ale mamy wolność wyboru i możliwość 
wpływania na efekt końcowy. Tak myślę - zawyroko-
wał. - Więcej, jestem o tym przekonany – dodał jesz-
cze. 

Samuel Wiernik nie chciał strofować syna, bo wie-
dział co on przeżywa, ale miał nadzieję wpłynąć na jej 
tok myślenia i zmienić kierunek jego postępowania. 
Wolał osiągnąć swój cel łagodną perswazją, niż jakąkol-
wiek połajanką.

- Nie zostanę lekarzem. Czy to rozumiesz, ojcze? – 
krzyknął Elian z rozpaczą w głosie. - Moje marzenie i cięż-
ka, kilkuletnia praca na nic się nie przyda, bo Hitler zechciał 
większej przestrzeni życiowej dla Niemców i niebawem zaj-
mie całą Polskę.

- Wojna nie będzie trwać wiecznie. Nawet jak nie zo-
staniesz lekarzem to kilka lat studiów nauczyło cię umie-
jętności pomagania ludziom. Będziesz mógł je z pewnością 
wykorzystać - zasugerował.

- Nie można zakładać rodziny bez poczucia stabilizacji. 
Tak uważam i zdania nie zmienię.

- Mylisz się, synu –  Samuel gwałtownie zaprzeczył 
słowom swojego potomka. - Zwykle ludzie mają najpierw 
rodziny, a potem stabilizację, a wielu, może nawet większość 
nigdy jej nie zazna. Gdyby wszyscy czekali z zakładaniem 
rodziny tak, jak ty uważasz, ród ludzki już dawno by zaginął.

- Co zatem radzisz, tato?
- Nigdy więcej nie zachowuj się jakbyś był w gorącej 

wodzie kąpany. Wyrwałeś się dziś z tą deklaracją wobec tej 
biednej dziewczyny niczym Filip z konopi. Proszę, nie, ja 
wręcz żądam – Samuel położył nacisk na kluczowe słowo 
– żądam, żebyś wszystkie swoje plany i decyzje konsultował 
ze mną. I załagodził problem z Hannah. To znaczy odwołał 
to, co jej oświadczyłeś. I módl się, żeby zechciała ci wyba-
czyć twoją popędliwość.

- Dobrze. Skoro tak sobie życzysz, poddaję się twojej 
woli, tato – z rezygnacją podkreślił Elian, widząc wzburze-
nie ojca. – A co konkretnie mam zrobić?

- Musisz się z nią spotkać i odwołać te wszystkie nie-
rozważne słowa, które sprawiły jej przykrość. Z zobowiązań, 
nawet słownych, nie tylko tych na piśmie, trzeba się w życiu 
wywiązywać. Pacta sunt servanda. Tak mawiali w starożyt-
nym Rzymie. I mieli rację.



a to ciekawe
O ludzkich wadach na wesoło

Różne oblicza 
tolerancji

Tommaso jest 
cenionym rzym-
skim kardiochirur-
giem, który wraz 
z żoną i dwójką do-
rosłych już dzieci 
tworzy szczęśliwą 
rodzinę. Mężczy-
zna jest ateistą. 
Lubi szczycić się 
swoją otwartością 
na inność. 

Gdy ich syn zapowiada, że ma rodzinie coś ważnego do powie-
dzenia, ojciec jest przekonany, iż jego latorośl ma zamiar wyznać im, 
że jest gejem. Programowo brzydzący się dyskryminacją Tomma-
so jest dumny, że nadarza się okazja, by udowodnić sobie i całemu 
światu, jak otwartym i tolerancyjnym jest człowiekiem. W końcu 
Andrea wyznaje: „Postanowiłem zostać... księdzem". 

Tu kończy się tolerancja i otwartość ojca. Jego osobistym wro-
giem staje się charyzmatyczny ksiądz Pietro, który zdaniem chirurga 
namieszał jego synowi w głowie. Tommaso przygotowuje iście sza-
tański plan...

Lekka i dowcipna komedia, bezbłędnie wyśmiewająca ludzką 
hipokryzję. Dzięki wartkiej fabule, pełnym humoru dialogom i wy-
raziście nakreślonym bohaterom film ogląda się z dużą przyjemno-
ścią. Co istotne, twórcom udaje się uniknąć jednoznaczności i na-
chalnego moralizatorstwa. 

Jak Bóg da
TVP1 piątek 22.35

Ciekawostki Galileo

Niezwykłe, 
zaskakujące, dziwne

Oto tematy dwóch odcinków Galileo, które – jak zwykle – wy-
wołają zainteresowanie widzów:

Jak smakuje i działa lód, wykonany z papryczki chilli. 
Przegląd salonów fitness, gdzie zamiast ćwiczyć, gra się w gry, 

jeździ na symulatorze narciarskim albo strzela laserowym pistole-
tem. 

Jak powstają sztuczne kwiaty w chińskiej fabryce. 
Jak pewien 42-letni Japończyk układa sobie życie z dziewczyną-

-robotem, którą sam skonstruował. 
Jak działa specjalnie skonstruowana kulka, która czyści z okrusz-

ków i paprochów damskie torebki. 
Jak wygląda codzienne życie sobowtóra koreańskiego przywód-

cy Kim Dzong Una. 
Kto w USA jeździ na obozy, na których za 2 500 dolarów przez 

3 dni można przeżyć wszystko to, co w wojsku najgorsze – poniża-
nie, podtapianie i mordercze treningi. 

Jak działa kuchenny bioreaktor, w którym z komórki np. tru-
skawki – będzie można wyhodować truskawkowy dżem. 

Galileo TV4 niedziela 11.00, 19.00

100 dolarów na dwa dni

Mało pieniędzy 
–mało atrakcji?

Od rzutu monetą zależeć będzie jak bohate-
rowie serii spędzą czas w podróży. 

Wygrani, dostaną budżet bez ograniczeń, 
przegrani – 100 dolarów na dwa dni. Pozornie 
lekka zabawa wypełniona jest rywalizacją. Wyda-
wać by się mogło, że zobaczyć, spróbować i po-
znać najlepsze rzeczy ze złotą kartą jest rzeczą 
najprostszą, a mając tylko 100 dolarów jest się 
skazanym na nudę i brak atrakcji. Nic bardziej 
mylnego.

Twórcy programu przedstawiają wybrane 
państwo lub miasto z punktu widzenia dwóch tu-
rystów: oszczędnego, planującego każdy wydatek 
oraz rozrzutnego, dla którego nie ma ograniczeń 
finansowych. Prowadzący udowodnią, że każda 
wycieczka może być udana, niezależnie od ilości 
przeznaczonych na nią pieniędzy. Pomimo różnej 
zasobności kieszeni w każdym miejscu można 
dobrze się bawić i zobaczyć ciekawe rzeczy.

Orzeł czy reszka
TTV niedziela 13.45 odc. 3, 21.30 odc.1,  

sobota 22.00 odc. 3

„Kobieta na krańcu świata” to cykl reportaży 
pokazujących niezwykłe miejsca, kulturę i oby-
czaje mieszkanek całego globu. Historie kobiet są 
pretekstem do pokazania egzotyki, tradycji i kul-
tury odwiedzanych krajów.

W dziesiątym sezonie programu Martyna 
Wojciechowska zaprosi widzów do najdalej na 
północ wysuniętej osady ludzkiej. Na Spitsber-
genie przez jedną czwartą roku panuje noc, na-
tomiast później słońce nie zachodzi wcale… Jak 
wygląda życie mieszkańców tego regionu? 

Martyna dotrze też do żyjącej w Czadzie spo-
łeczności Wodaabe. To właśnie tam mężczyźni 
mają obowiązek podobać się kobietom! 

Z kolei w Salwadorze podróżniczka podejmie 
niezwykle trudny temat restrykcyjnych regulacji 
antyaborcyjnych. Spotka się z kobietami, które na 
skutek różnych powikłań straciły ciąże i zostały 
oskarżone o morderstwo.

Sześćset pięćdziesiąt dni w drodze, 50 krajów, 
ponad 80 odcinków i ona jedna – „Kobieta na 
krańcu świata”. Program Martyny Wojciechow-
skiej ma już dziesięć lat! Tu jednak nie liczby są 
najważniejsze, ale bohaterki, z którymi podróż-
niczka spotyka się w najodleglejszych zakątkach 
naszego globu. Nikt tak jak ona nie potrafi spra-
wić, że historia każdej z nich jest najważniejsza 
i wyjątkowa.

Kobieta na krańcu świata
TVN niedziela 11.00, odc. 1/seria 10

Wyjątkowe historie

Jubileuszowa 
kobieta



15reklama



Ucieczka w marzenia

Tajemnicza kraina gadających drzew

Pełne ciepła i fantazji, kino dla całej rodziny. 
Oparty na powieści Katherine Paterson film opowiada histo-

rię jedenastoletniego chłopca, którego życie zmieniło się na zawsze, 
gdy zaprzyjaźnił się z klasowym wyrzutkiem jakim okazała się pewna 
dziewczyna. 

Leslie uwielbia czytać, a po rodzicach pisarzach odziedziczyła ta-
lent do snucia opowieści. Jessie potrafi znakomicie przekuć jej fanta-
zje w rysunki. Posługując się wyobraźnią przyjaciele znajdują wkrótce 
klucz do baśniowej krainy, której początek znajduje się w pobliskim 
lesie. 

Terabithia jest pełna pojawiających się i znikających istot, trollów, 
elfów, gadających drzew i innych stworzeń. Jessie i Leslie, w rzeczywi-
stości klasowe wyrzutki, w Terabithii zajmują trony króla i królowej. 
Choć wydaje się, że kraina jest uosobieniem raju, tam również wydarza 
się tragedia.

Pewnie nie wiesz…
Wszystkie sceny, w których występują wiewiórki były nagrywane 

wcześniej lub cyfrowo przerabiane, dlatego że w Nowej Zelandii, gdzie 
kręcono cały film, nie ma wiewiórek.

Przy kręceniu bardziej niebezpiecznych scen Anna Sophia Robb 
grająca Leslie była dublowana przez chłopca.

Katherine Paterson napisała powieść w 1977 roku, by pomóc swojemu 
8-letniemu synowi powrócić do równowagi po dramatycznym incydencie  
– jego najlepsza przyjaciółka została na plaży zabita przez piorun. 

Most do Terabithii Polsat sobota 10.45

Historia o szacunku, miłości i pokorze.

Zemsta wróżki
Deszczowa Wróżka przebiera się za żebraczkę i rozpoczyna wę-

drówkę po świecie. 
Na swojej drodze spotyka głównie nieżyczliwych ludzi. Zauważa, 

że ważne są dla nich wyłącznie pieniądze. Ciężko za to szukać chociaż 
odrobiny dobra czy miłości. Tylko Kwietuszka, jako jedyna, okazuje 
serce żebraczce. Wróżka decyduje się na ostateczny krok i za karę po-
stanawia odebrać ludziom wodę. Są oni wściekli i wzajemnie oskarżają 
się o spowodowanie tej katastrofy. 

Jedyną osobą, która jest w stanie coś zrobić jest Kwietuszka, biedna 
dziewczyna mieszkająca w ubogiej chatce. Namawia ją do tego nawet 
bogaty farmer Lakota, którego syn – Ondra – jest zakochany w dziew-
czynie. Farmer stawia Kwietuszce warunek – jeśli porozmawia z wróż-
ką, będzie mogła poślubić jego 
syna. Pewnego dnia dziewczy-
na opuszcza dom i wyrusza 
na poszukiwania Deszczowej 
Wróżki. Kiedy już do niej do-
ciera, ta daje jej kilka zadań… 
tylko jeśli je wykona, ludzie 
znów będą mieli wodę. Czy 
dziewczynie się uda?

Deszczowa wróżka
TV Puls niedziela 13.40

plac zabaw

Kowboj 
i astronauta

Op
ra

co
wa

no
 na

 po
ds

ta
wi

e: 
fil

m
we

b, 
plfi

lm
.or

g.p
l, t

ele
m

ag
az

yn
.p

l, t
ele

m
an

.p
l, p

ro
gr

am
tv.

on
et

.p
l, I

nt
er

ne
to

we
j B

az
y F

ilm
ow

ej 
fd

b.p
l, I

nt
er

ne
t M

ov
ie 

Da
ta

ba
se

 IM
Db

, t
ele

ty
dz

ien
.in

te
ria

.p
l, c

an
alp

lus
.p

l/p
ro

gr
am

, fi
lm

.on
et

.p
l, fi

lm
.or

g.p
l, n

ew
s.fi

lm
.st

ud
en

tn
ew

s.p
l, fi

lm
.in

te
ria

.p
l, fi

lm
po

lsk
i.p

l, n
ae

kra
nie

.p
l.

Niebezpieczeństwo łączy 

Mały Andy ma sporą kolekcję zabawek, któ-
rym przewodzi drewniany kowboj Chudy. Ulu-
bieniec chłopca obawia się jego zbliżających się 
urodzin. Jak się okazuje słusznie, bo malec otrzy-
muje swój wymarzony prezent – Buzza Astrala, 
kosmicznego super bohatera. Konfrontacja sta-
rego kowboja i młodego astronauty jest nieunik-
niona. Przypadek sprawia, że obaj wpadają w ręce 
rówieśnika Andy'ego – złośliwego i sadystyczne-
go Sida, który uwielbia niszczyć zabawki. Zdani 
tylko na siebie muszą współpracować.

Pewnie nie wiesz…
To pierwszy pełnometrażowy film (1995 rok) 

zrobiony w całości przy użyciu technik animacji 
komputerowej. 

Oczy bohaterów nigdy nie mrugają jednocze-
śnie tylko pojedynczo.

Polskie piosenki do tego filmu wykonał Stani-
sław Sojka.

Animatorzy ćwiczyli ruchy żołnierzyków, po-
ruszając się po studiu w butach przyklejonych do 
desek.

Imię Buzza pochodzi od Buzza Aldrina, astro-
nauty amerykańskiego, który brał udział w pierw-
szym lądowaniu na Księżycu. Był pilotem lądow-
nika księżycowego Apollo 11 (drugi postawił nogę 
na Księżycu).

Toy Story
TVN7 sobota 17.30, Toy Story 2 niedziela 15.35



17

Ucieczka w marzenia

Tajemnicza kraina gadających drzew

Pełne ciepła i fantazji, kino dla całej rodziny. 
Oparty na powieści Katherine Paterson film opowiada histo-

rię jedenastoletniego chłopca, którego życie zmieniło się na zawsze, 
gdy zaprzyjaźnił się z klasowym wyrzutkiem jakim okazała się pewna 
dziewczyna. 

Leslie uwielbia czytać, a po rodzicach pisarzach odziedziczyła ta-
lent do snucia opowieści. Jessie potrafi znakomicie przekuć jej fanta-
zje w rysunki. Posługując się wyobraźnią przyjaciele znajdują wkrótce 
klucz do baśniowej krainy, której początek znajduje się w pobliskim 
lesie. 

Terabithia jest pełna pojawiających się i znikających istot, trollów, 
elfów, gadających drzew i innych stworzeń. Jessie i Leslie, w rzeczywi-
stości klasowe wyrzutki, w Terabithii zajmują trony króla i królowej. 
Choć wydaje się, że kraina jest uosobieniem raju, tam również wydarza 
się tragedia.

Pewnie nie wiesz…
Wszystkie sceny, w których występują wiewiórki były nagrywane 

wcześniej lub cyfrowo przerabiane, dlatego że w Nowej Zelandii, gdzie 
kręcono cały film, nie ma wiewiórek.

Przy kręceniu bardziej niebezpiecznych scen Anna Sophia Robb 
grająca Leslie była dublowana przez chłopca.

Katherine Paterson napisała powieść w 1977 roku, by pomóc swojemu 
8-letniemu synowi powrócić do równowagi po dramatycznym incydencie  
– jego najlepsza przyjaciółka została na plaży zabita przez piorun. 

Most do Terabithii Polsat sobota 10.45

Historia o szacunku, miłości i pokorze.

Zemsta wróżki
Deszczowa Wróżka przebiera się za żebraczkę i rozpoczyna wę-

drówkę po świecie. 
Na swojej drodze spotyka głównie nieżyczliwych ludzi. Zauważa, 

że ważne są dla nich wyłącznie pieniądze. Ciężko za to szukać chociaż 
odrobiny dobra czy miłości. Tylko Kwietuszka, jako jedyna, okazuje 
serce żebraczce. Wróżka decyduje się na ostateczny krok i za karę po-
stanawia odebrać ludziom wodę. Są oni wściekli i wzajemnie oskarżają 
się o spowodowanie tej katastrofy. 

Jedyną osobą, która jest w stanie coś zrobić jest Kwietuszka, biedna 
dziewczyna mieszkająca w ubogiej chatce. Namawia ją do tego nawet 
bogaty farmer Lakota, którego syn – Ondra – jest zakochany w dziew-
czynie. Farmer stawia Kwietuszce warunek – jeśli porozmawia z wróż-
ką, będzie mogła poślubić jego 
syna. Pewnego dnia dziewczy-
na opuszcza dom i wyrusza 
na poszukiwania Deszczowej 
Wróżki. Kiedy już do niej do-
ciera, ta daje jej kilka zadań… 
tylko jeśli je wykona, ludzie 
znów będą mieli wodę. Czy 
dziewczynie się uda?

Deszczowa wróżka
TV Puls niedziela 13.40
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Niebezpieczeństwo łączy 

Mały Andy ma sporą kolekcję zabawek, któ-
rym przewodzi drewniany kowboj Chudy. Ulu-
bieniec chłopca obawia się jego zbliżających się 
urodzin. Jak się okazuje słusznie, bo malec otrzy-
muje swój wymarzony prezent – Buzza Astrala, 
kosmicznego super bohatera. Konfrontacja sta-
rego kowboja i młodego astronauty jest nieunik-
niona. Przypadek sprawia, że obaj wpadają w ręce 
rówieśnika Andy'ego – złośliwego i sadystyczne-
go Sida, który uwielbia niszczyć zabawki. Zdani 
tylko na siebie muszą współpracować.

Pewnie nie wiesz…
To pierwszy pełnometrażowy film (1995 rok) 

zrobiony w całości przy użyciu technik animacji 
komputerowej. 

Oczy bohaterów nigdy nie mrugają jednocze-
śnie tylko pojedynczo.

Polskie piosenki do tego filmu wykonał Stani-
sław Sojka.

Animatorzy ćwiczyli ruchy żołnierzyków, po-
ruszając się po studiu w butach przyklejonych do 
desek.

Imię Buzza pochodzi od Buzza Aldrina, astro-
nauty amerykańskiego, który brał udział w pierw-
szym lądowaniu na Księżycu. Był pilotem lądow-
nika księżycowego Apollo 11 (drugi postawił nogę 
na Księżycu).

Toy Story
TVN7 sobota 17.30, Toy Story 2 niedziela 15.35

Łomża

Strzał w dziesiątkę - tak uważa prezy-
denta Mariusz Chrzanowski.  Wzorcowy 
przykład dobrych praktyk - ocenia dy-
rektor Marcin Jeż z firmy BikeU. Najlep-
szy dojazd do pracy - to już zdanie Anny 
Śledziewskiej, która w 6 miesięcy około 
200 razy (czyli praktycznie codziennie) 
wypożyczała jeden z rowerów systemu 
Łomżyńskiej Komunikacji Rowerowej  
ŁoKeR.

Wspólna ocena tych, którzy or-
ganizowali, finansowali i korzystali 
z projektu jest zgodna - udało się 
nadspodziewanie dobrze.    

- Rozpoczynaliśmy 26 kwiet-
nia na bulwarach nad Narwią wy-
ścigiem, a dwa dni później ŁoKeR 
oficjalnie zaczął funkcjonować w 
Łomży. Mamy koniec października. 
Piękna pogoda nadal skłania, żeby 
korzystać z przejażdżki. Pół roku 
pilotażowego programu  pokazało, 
że było to przedsięwzięcie niezwy-
kle trafione,  niezwykle dobrze ode-
brane przez mieszkańców naszego 
miasta - mówił prezydent Mariusz 
Chrzanowski podczas spotkania 
w Ratuszu podsumowującego pół 
roku miasta z systemem wypoży-
czalni rowerowych.

Przypomniał, że inicjatywa mia-
ła charakter pilotażu, swego rodzaju 
eksperymentu: jak propozycja wy-
próbowana  w wielkich aglomera-
cjach sprawdzi się w mieście 60-ty-
siecznym.  

- Był to duży znak zapytania. 
Dziś możemy powiedzieć, że rower 
miejski to strzał w dziesiątkę - do-
dał prezydent. 

Potwierdzają to dane liczbowe. 
Od końca kwietnia do końca paź-
dziernika zarejestrowało się 2322 
użytkowników systemu. Spędzili na 
rowerach 11,5 tysiąca godzin. Łom-

żyńska Komunikacja Rowerowa 
składała się z 13 stacji. Najpopular-
niejszą była ta zlokalizowana przy 
Galerii Łomża w pobliżu Ronda 
Solidarności, na której rowery były 
wypożyczane 3500 razy. Prawie 
3000 wypożyczeń miało miejsce na 
stacji Orlik przy skrzyżowaniu ulicy 
Katyńskiej z Zawadzką. Ponad 2100 
razy jednoślady były wypożyczane 
ze Szmaragdowej, Strzelnicy, Sta-
rego Rynku, Szkoły Podstawowej 
nr 9 oraz około 2000 razy z Placu 
Kościuszki.

W ocenie prezydenta Mariusza 
Chrzanowskiego, to potwierdzenie, 

że projekt  najbardziej uzasadniony 
jest na dużych osiedlach mieszka-
niowych. 

- Przyjeżdżając tu rok temu 
widziałem bardzo skromny budżet, 
ale wielkie chęci i ambicje, a przede 
wszystkim  bardzo duży kredy za-
ufania wobec firmy, która podjęła się 
tego zadania - powiedział Marcin 
Jeż, dyrektor w firmie BikeU, która 
jest operatorem systemów rowerów 
miejskich w wielu ośrodkach  kra-
ju . - Teraz Łomża służy nam jako 
przykład dobrych praktyk, którym 
chwalimy się w Polsce. Powstało tu 
wzorcowe rozwiązanie dla średniej 

wielkości ośrodków, czyli 
połączenie woli działania 
oraz  funduszy miasta, 
komunalnych spółek i 
lokalnych przedsiębior-
ców.  Bardzo cieszymy 
się z rezultatów, jakie 
przyniosła wypożyczal-
nia w Łomży. Zakłada-
liśmy, że zadowalające 
będzie osiągnięcie około 
5 tysięcy wypożyczeń, a 
jest cztery razy więcej. 
Moja wyobraźnia nie 
podsuwa mi większego 
sukcesu   w zestawieniu z 
dowolnym ośrodkiem w 
Polsce - dodał.

Pilotażowy ŁoKeR 
w Łomży to 13 stacji, z 
których 3 sfinansowało 
miasto, 3 - komunalne 
spółki MPEC, MPWiK 
i ZGO, a pozostałe lo-
kalne firmy:  Okręgowa 
Spółdzielnia Mleczarska 
w Piątnicy, Przedsiębior-
stwo Przemysłu Spo-
żywczego PEPEES S.A., 
Galeria Łomża, Spół-
dzielnia Mieszkaniowa 
Perspektywa, Develop-

ment, Centrum Handlowe 4 Plus, 
Kino Millenium, Intercars S.A., 
Sonarol, Carpexim, BTS Szymań-
scy, ARMAPAK, Przedsiębiorstwo 
Wielobranżowe GOSK , Grodzki 
Development. Ich przedstawiciele 
otrzymali od prezydenta Mariusza 
Chrzanowskiego podziękowania i 
upominki oraz słowa zachęty, aby 
także  w przyszłym roku zdecy-
dowali się wziąć udział w rozwoju 
"miejskiego roweru".

Leszek Konopka, prezes "Per-
spektywy" , zapowiedział w przy-
szłym roku walkę o pozycję lidera. 
Jan Perkowski, prezes spółki ZGO, 

z kolei podkreślił jak wielkie zna-
czenie miała "rowerowa reklama", 
aby poinformować mieszkańców 
miasta o istnieniu PSZOK, czyli 
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpa-
dów Komunalnych przy ul. Akade-
mickiej.  

Pilotażowa umowa się kończy, 
ale prezydent  jest zdecydowany 
kontynuować projekt.  

- Te 13 stacji to na pewno za 
mało. Mam już dzisiaj deklaracje 
kolejnych przedsiębiorców, którzy 
chcą partycypować w systemie Ło-
KeR w następnym roku. Mamy już 
pomysły na kolejne stacje. Kiedy 
już wiemy, że się udało, mogę po-
wiedzieć, że moim wielkim marze-
niem jest wyjście z programem poza 
granice Łomży . Żeby można było 
dojechać do np. Skansenu Kurpiow-
skiego w Nowogrodzie. Rozmawia-
my już tam z burmistrzem Nowo-
grodu, ale też z wójtem Piątnicy. Jest 
tu z nami wójt gminy Łomża.  My-
ślę, że byłby to znakomity impuls, 
aby pokazać naszą jedność, nasze 
walory turystyczne. Rower miejski 
nabrałby nowych barw w promocji 
całego naszego regionu - tłumaczył 
Mariusz Chrzanowski. 

Wójt gminy Łomża Piotr Kłys 
potwierdził zainteresowanie pod-
kreślając jednak, że zawsze trzeba 
brać pod uwagę rachunek ekono-
miczny. Zastępca prezydenta Łom-
ży dodał do podsumowań bardzo 
istotną informację - system działał 
bezpiecznie, nie było żadnych wy-
padków z udziałem "łokerzystów".

- Można zatem powiedzieć: 
rozwaliliśmy system, choć w istocie 
go zbudowaliśmy - żartował. 

Finałem spotkania podsumowu-
jącego pół roku "rowerowej Łomży" 
było wręczenie żółtych koszulek 
liderom wypożyczania. Okazali się 
nimi Anna Śledziewska wśród pań i 
Vova Priadko z Ukrainy, który na fi-
niszu, dosłownie  o kilkanaście razy 
wygrał z najgroźniejszym rywalem. 
Co ciekawe, obojgu mistrzom ro-
wery miejskie służyły głównie do 
komunikacji związanej z pracą i in-
nymi codziennymi obowiązkami, a 
mniej z rekreacją.             

ŁoKeR, czyli miasto  
zakochane w dwóch kółkach

List intencyjny ze Stowarzyszeniem 
Liga Morska i Rzeczna oraz Lokalną 
Organizacją Turystyczną „Ziemia Łom-
żyńska” na rzecz powołania w Łomży 
siedziby oddziału Ligi Morskiej i Rzecz-
nej podpisał prezydent Łomzy Mariusz 
Chrzanowski. 

Jak informuje Urząd Miejski, 
współpraca będzie kolejnym ele-
mentem promocji miasta.  

- Chcemy nad Narwią budować 
przestrzeń do rozwijania turystyki 
w naszym mieście. Pracujemy nad 
różnymi koncepcjami i propozycja-
mi. Będziemy realizowali drugi etap 
bulwarów, choć już pierwszy umoż-
liwia wiele ciekawych przedsięwzięć 
– powiedział prezydent.

Prezes Ligi Morskiej i Rzecznej 
dr inż. kpt. ż.w. Andrzej Królikow-
ski przypomniał, że organizacja ta 
powraca do Łomży, gdyż zaraz po 
wojnie w I Liceum Ogólnokształcą-
cym miała swoje miejsce.

- Zachęcam, aby nauczyciele 
pracowali na rzecz świadomości 
wodniaczej dzieci i dorosłych – 

stwierdził Andrzej Królikowski. 
Podkreślił, że działania kierowa-
nego przez niego stowarzysze-

nia zmierzają również do tego, 
aby wody śródlądowe służyły 
całemu społeczeństwu, nie tylko 
turystyce, ale także transporto-
wi rzecznemu, który w Europie 
traktowany jest jako „zielony 
transport”. 

Portal lomza.pl podaje, że w 
tym roku Liga Morska i Rzeczna 
obchodzi stulecie powstania. W 
1918 r. w Warszawie na spotkaniu 
zorganizowanym z inicjatywy kon-
tradmirała Kazimierza Porębskie-
go zostało powołane Stowarzysze-
nie Pracowników na Polu Rozwoju 
Żeglugi Bandera Polska, które było 
pierwszą w historii Polski organi-
zacją społeczną o profilu morskim 
i rzecznym. Stowarzyszenie to 
z upływem lat przerodziło się w 
Ligę Morską i Rzeczną. Przez sto 
lat pracy społecznej członków na 
rzecz rozwoju gospodarki morskiej, 
żeglugi śródlądowej i obronności 
przyczyniło się do popularyzacji 
tychże gałęzi gospodarczych wśród 
społeczeństwa.

Rzekę już mamy, a może przybliżymy też morze
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Wszystkiego najlepszego Polsko i Łomżo! 
Wolność i posiadanie własnej ziemi, na której bez lęku i trwogi, bezpiecznie może toczyć się życie. To skojarzenia, które na myśl przywodzi odzyskana przez Polskę  

100 lat temu niepodległość. I choć lata mijają, pamięć o tamtych wydarzeniach trwa. Bo za wolność, którą niegdyś odziedziczyliśmy, odpowiedzialni jesteśmy teraz MY,  
każdego dnia budując swoją małą ojczyznę. A jaką Łomżę mają przed oczami jej mieszkańcy? Czego chcieliby jej życzyć? Warto zapytać o to tych, którzy zostawili tu swoje serce.  

IRENA 

Moje marzenie to chciałabym, 

aby Klub Seniora znalazł dobre 

pomieszczenie, by dobrze 

funkcjonować. Bo w obecnej 

chwili na ulicy Mickiewicza jest 

jedna toaleta dla wszystkich. 

Skończyć drugi etap bulwarów. 

Bo bardzo dużo Łomżyniaków 

w dni wolne korzysta z tej 

części miasta.  

JANINA 

Zróżnicowanie poglądów zarówno 

społecznych, jak i politycznych 

ma niezłomny wpływ na jakość 

czczenia Wielkiego Święta 100-lecia 

odzyskania niepodległości. W okresie 

szkolnym  historia marzyła, ale wojna 

i czasy niepewne, zróżnicowane 

w nieprawidłowy sposób mają też 

negatywny wpływ na odczucia radości.  

BOGDAN  

Chciałbym żeby nasze 

miasto było jeszcze bardziej 

estetyczne, a prawo żeby 

było bardziej zrozumiałe 

dla ludzi z pdostawowym 

wykształceniem, nie tylko 

dla prawników. 

JANINA 

Prośba seniorów Domu 

Dziennego Seniora w Łomży 

o więcej przywilejów dla 

seniorów. Usprawnienie 

obsługi instytucji w 

załatwianiu spraw seniorów 

w życiu codziennym, a także 

usprawnienie służby zdrowia. 

BARBARA

Chciałabym, aby w Łomży 

zostały dokończone bulwary, 

aby pojawiło się więcej miejsc 

pracy, a mniej kłótni w ratuszu, 

a także żeby Klub Seniora miał 

lepszą lokalizację. 

TEODOR 

Ja życzę Łomży 

całkowitej zgody, 

przyjaźni, całkowitego 

szacunku dla drugiego 

człowieka. 

JADZIA 

Urodziłam się w Łomży. 

Kocham ją i życzę 

mojemu miastu, żeby 

ludzie też się kochali. 

Byli dla siebie życzliwi, 

żeby rada miejska 

dobrze rządziła. 

Kocham Łomżę! 

BARBARA 

Mojej Łomży życzę 

spokoju, jedności, 

dobrych ludzi  

i rządzących na rzecz 

mojego miasta. 

KRYSTYNA

Życzę mojej  

Łomży jedności   

i spokoju. 

ZOFIA 

Moje życzenia dla Łomży,  

to żeby był spokój, tolerancja, 

zrozumienie i młość pomiędzy 

ludźmi, dbałość  

o człowieka czy to starszego 

czy młodszego. I żeby młodzi 

znajdowali tu pracę.  

Kocham Łomżę! 

JADWIGA 

Życzę Łomży 

jedności między 

ludźmi i wysokiej 

tolerancji. Szacunku 

między wszystkimi 

Łomżyniakami. 

KAZIMIERA 

Moim marzeniem jest  

ażeby Łomża piękniała,  

żeby kursowały pociągi.  

Chodzi mi o remont  

torów kolejowych  

i wybudowanie dalszej 

części, aby Lomża nie była 

miastem końcowym. 

Seniorzy z Łomży podczas spotkania upamiętniającego historię Polski, projekt: Spotkania z Niepodległą

WITOLD 

Życzę aby Łomża z dnia  

na dzień była piękna, 

rosła w siłę i żeby 

wszyscy mieszkańcy 

Łomży byli w zgodzie i 

nie mieli wrogów. 



19patriotyzm

Doświadczenie i życiowa mądrość, to skarb który pozwala spojrzeć na wiele 
spraw znacznie głębiej. Jednak to właśnie dziecięca beztroska, czystość  

i świeżośc daje możliwość odkrycia na nowo wielu oczywistych dotąd spraw.  
A czym dla najmłodszych jest Święto Niepodległości i za co najbardziej  

kochają Polskę? Zapytaliśmy o to naszych ekspertów  
z Przedszkola Publicznego nr 9 w Łomży 

JULIA 
Czym jest Święto Niepodległości?  

- To taki dzień, kiedy Polska ma urodziny. 

Za co kochasz Polskę? 
- Za to, że mogę wychodzić przed blok na hulajnogę. 

Do czego Polsce potrzebne jest wojsko? 
- Żeby chroniło nas przed wrogiem.  

AMELKA
Dlaczego flaga Polski jest biało-czerwona? 

- Bo czerwony oznacza krew, a biały czystość. 

Za co kochasz Polskę? 
- Za to, że miło się tu żyje.  

Do czego Polsce potrzebne jest wojsko? 
- Aby nasza flaga nigdy nie zginęła, 

a na mapie była Warszawa. 

HUBERT 

Czym jest  Święto Niepodległości? 
- Wtedy Polska wygrała wojnę. 

Do czego Polsce potrzebne jest wojsko? 
- Żeby walczyło o pokój. 

ALEK 
Dlaczego orzeł ma koronę? 

- Bo to znak naszego zwycięstwa. 

Dlaczego flaga Polski jest biało-czerwona? 
- To są najładniejsze kolory, symbole Polski. 

Za co kochasz Polskę?
- Bo ma właśnie taką bardzo ładną flagę. 

Do czego Polsce potrzebne jest wojsko? 
- Żeby żołnierze walczyli i Polska żyła. 

KACPER 
Dlaczego flaga Polski  
jest biało-czerwona? 

- Bo są to kolort, które oznaczają miłość i czystość.  

Za co kochasz Polskę?
- Za to, że mogę tu mieszkać  

i mam swoją rodzinę. 

JULEK 

Czym jest  Święto Niepodległości? 
- Dzień, w którym Polska się urodziła. 

Do czego Polsce potrzebne jest wojsko? 
- Żeby walczyło o naszą Polskę. 
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„Mamusiu, dlaczego jestem taka chora?” 
– pyta mała Samira Khamsurkaeva 
ze łzami w oczach patrząc na swoją 

mamę. Ale na to pytanie nie ma dobrej 
odpowiedzi. Jej rodzice w dzieciństwie 

przeżyli dwie wojny w Czeczenii, 
dziś wojnę musi stoczyć ich 4-letnia 

córeczka, której choroba chce odebrać 
życie. Mamy niewiele czasu, bo rak nie 

daje za wygraną. 

Rodzice Samiry przyjechali do 
Polski 10 lat temu. Zaczęli wieść 
tu spokojne, zwyczajne życie z dala 
od wszechobecnej biedy i napiętej 
sytuacji politycznej w swoim kra-
ju. Właśnie tu urodziły się ich trzy 
ukochane córki: Karina, Jasmina i 
Samira. Nic nie wskazywało na to, 
że ten poukładany świat nagle ru-
nie na wieść o śmiertelnej chorobie, 
z którą zmaga się ich najmłodsza 
kruszynka. „Najgroźniejszy dziecię-
cy nowotwór” – na to stwierdzenie 
natknął się każdy rodzic dziecka 
z neuroblastomą.   Zimny dreszcz 
przeszyła słyszących to rodziców.

Guz w brzuchu
– W maju Samirkę zaczął bo-

leć bok. Obudziła się rano i bardzo 
płakała, miała wzdęty brzuszek. 
Dałam jej lek przeciwbólowy i 
przeszło. Wieczorem ból powró-

cił, jeszcze silniejszy. To był piątek, 
chcieliśmy przeczekać weekend, ale 
z każdą godziną i każdym dniem 
było coraz gorzej. W niedzielę 
musieliśmy jechać na pogotowie. 
Zbadali ją. Ten guzek na brzuchu 
był już widoczny, tak jakby wypie-
rał, ale lekarze puścili 
ją do domu, twierdząc, 
że to nic groźnego – 
wspomina początki 
leczenia Heidi, mama 
dziewczynki. Jednak 
w domu, w nocy znów 
pojawił się ten okropny 
ból, a Samira tak prze-
raźliwie płakała… – 
Wiedziałam, że jest już 
naprawdę źle. Matki to 
czują.  Tylko jak pomóc 
dziecku, które strasz-
liwie cierpi, skoro na 
pogotowiu stwierdzili, 
że nic się nie dzieje? – 
rozkłada bezradnie ręce.

W ogromnym stresie wrócili z 
córką do szpitala, zrobiono USG i 
już było wiadomo, że ze zdrowiem 
Samiry nie jest dobrze. Natych-
miast wysłano ich na onkologię do 
Białegostoku. Tam pojawiła się dia-
gnoza – neuroblastoma IV stopnia 
złośliwości. Diagnoza brzmiała jak 
wyrok.

– Nasza córcia na początku bar-
dzo się buntowała, nie chciała być 
w szpitalu, nie mogła nawet patrzeć 
na lekarzy. I ciągle pytała, dlaczego 
jest chora. Ale trudne rozmowy to 

przecież nasza codzienność – dodaje 
smutno mama.

Bolesna utrata włosów
Samirce w końcu wypadły wło-

ski. Przyszedł dzień, w którym po-
deszła do lustra i patrząc na swoją 

łysą główkę zapytała: „Mamuniu, 
czy już nie jestem taka fajna?”. Pani 
Heidi przez łzy odpowiadała, że 
wszystkie odrosną. Będą nowe, jesz-
cze lepsze i mocniejsze…

Po 8 cyklach chemioterapii guz 
się zmniejszył i udało się go wyciąć 
w całości. Konieczny był jeszcze au-
toprzeszczep w październiku. Od tej 
operacji Samirka leży słaba w szpi-
talnym łóżeczku, nie chce jeść, nie 
ma siły się nawet do nas uśmiech-
nąć…  – Jesteśmy z mężem przy niej 
cały czas. Ona się tak bardzo boi… 

Przy każdym badaniu trzyma mnie 
za rękę tak mocno, że tylko wy-
obraźnia pozwala mi domyślić się, 
jak wielki strach i cierpienie skrywa 
w swoim serduszku – mówi mama 
dziewczynki.

Choroba rozdzieliła rodzinę – 
Samirka z mamą i tatą 
są cały czas w Przyląd-
ku, 500 kilometrów od 
domu, w którym cze-
kają nasze dwie córki 
z babcią. Dziewczynki 
też cierpią, że siostra 
jest daleko, nie mogą jej 
pomóc, ani nawet się z 
nią pobawić… „Mama, 
ja tęsknie za Kariną i 
Jasminą! Kiedy je w 
końcu zobaczę?” – pyta 
mała Samira, ale nikt 
na to pytanie nie zna 
odpowiedzi.

Życie za 900 ty-
sięcy

Neuroblastoma jest dosyć prze-
widywalna – prawie zawsze wraca. 
Nowotwór sprawia, że rodzicom 
kończą się siły, ale wciąż mają na-
dzieję, że raz na zawsze uda im się 
go pokonać. Choć cena za życie cór-
ki jest bardzo wysoka. Prawie 900 
tysięcy kosztuje immunoterapia w 
Krakowie. – Nie jesteśmy w stanie 
wyobrazić sobie tak wielkich pienię-
dzy, co dopiero je zebrać! Nikogo tu 
nie znamy, mamy tylko siebie… – 
mówi ze smutkiem pani Heidi.

Zegar tyka coraz głośniej, a jego 

hałas nie pozwala spać spokojnie… 
Samira jest wstydliwa, nieśmiała. 
Uwielbia układać puzzle i oglądać 
bajki. Ma tylko 4 lata, a już wiele 
wycierpiała. Wznowa może ją wy-
kończyć. Tylko immunoterapia jest 
szansą, by rozprawić się z chorobą 
raz na zawsze.

Walkę Samiry o powrót do 
zdrowia można wspierać poprzez 
dokonywanie wpłat na konto Fun-
dacji: 

Walkę Samiry o powrót do zdrowia 
można wspierać przez zbiórkę na 

portalu SiePomaga:
www.siepomaga.pl/zycie-samiry

oraz dokonywanie wpłat na konto 
Fundacji: 

Fundacja „Na ratunek dzieciom z 
chorobą nowotworową”

ul. Ślężna 114s/1, 53-111 Wrocław 
Bank Millennium S.A.

nr konta w PLN: 11 1160 2202 0000 
0001 0214 2867

z tytułem wpłaty: Samira 
Khamsurkaeva.

Fundacja „Na ratunek dzieciom z 
chorobą nowotworową”: Ślężna 

114s/1, 53-111 WrocławBank 
Millennium S.A.

Nr konta w PLN: 11 1160 2202 0000 
0001 0214 2867

Z tytułem wpłaty: 
SamiraKhamsurkaeva

oraz wsparcie zbiórki na portalu 
SiePomaga: 

https://www.siepomaga.pl/
zycie-samiry

W  ramach XI edycji kampanii „Zbiera-
my Krew dla Polski” podczas 8 zbiórek 
krwi na terenie województwa podla-
skiego jego mieszkańcy oddali blisko 
110 litrów krwi. W  całej Polsce dzięki 
kampanii realizowanej przez Grupę 
Muszkieterów, która zarządza siecia-
mi Intermarché i  Bricomarché, wraz z 
Polskim Czerwonym Krzyżem zebrano 
blisko 1200 litrów życiodajnego płynu. 

–Mimo ogromnego postępu 
technologii i medycyny, nikt nie wy-
nalazł syntetycznego odpowiednika 
krwi. Jej przetoczenie jest czasami 
jedyną możliwością na uratowanie 
życia lub zdrowia. Właśnie dlate-
go bardzo dziękujemy wszystkim 
dawcom oraz organizatorom, którzy 
przez 11 lat kampanii „Zbieramy 
Krew dla Polski” działali na rzecz 
honorowego krwiodawstwa. W tym 
czasie udało nam się zebrać blisko 
16  000 litrów krwi. Razem osią-
gnęliśmy ogromny sukces! – mówi 
Eliza Orepiuk-Szymura, Dyrektor 
Komunikacji i Informacji Grupy 
Muszkieterów.

Od maja do września 2018 r. 
wyspecjalizowane krwiobusy Re-
gionalnych Centrów Krwiodawstwa 
i  Krwiolecznictwa stacjonowały na 
parkingach przed sklepami Inter-
marché i Bricomarché w całej Pol-

sce. W 106 miastach 15 polskich 
województw przeprowadzono aż 
129 zbiórek krwi. Akcjom towa-
rzyszyły także liczne konkursy, po-
kazy straży pożarnej i ratownictwa 
medycznego oraz pokazy udzielania 
pierwszej pomocy.

W  województwie podlaskim 
odbyło się łącznie 8akcjipromują-
cych honorowe krwiodawstwo, po-
łączonychz  poborem krwi, podczas 
których zgłosiło się łącznie prawie 
270 chętnych, a ponad 240 osób 
oddało krew. Tegoroczna zbiórka w 
województwie podlaskim odbyła się 
w następujących miastach: Grajewie 
(3 akcje), Łomży (2 akcje) oraz So-
kółce (3 akcje).

Najlepsze wyniki w wojewódz-
twie osiągnęły:

Sokółka (3 akcje) (Bricomarché) 
– 47,3 litra krwi od 105 dawców

Grajewo (Intermarché) – 41,4 
litra krwi od 92 dawców

Łomża (Intermarché i Brico-
marché)  – 21,2 litra krwi od 47 
dawców

– Od 2008 r. Grupa Muszkiete-
rów i Polski Czerwony Krzyż w ra-
mach kampanii zebrali łącznie bli-
sko 16 000 litrów krwi od ponad 35 
000 dawców. Pozwoliło to na prze-

prowadzenie wielu zabiegów i ope-
racji ratujących życie w lokalnych 
szpitalach. W ciągu tych 11 lat od-
było się łącznie ponad 1 400 zbiórek 
krwi i blisko 230 dodatkowych akcji 
promujących honorowe krwiodaw-
stwo. W tym czasie chęć oddania 
krwi zgłosiło około 46  000 chęt-
nych – podsumowuje 11 lat akcji 
Renata Kawka, Sekretarz Krajowej 
Rady Honorowego Krwiodawstwa 
Polskiego Czerwonego Krzyża.

Informacje 
o Grupie Muszkieterów w Polsce

Grupa Muszkieterów to obecna 
od ponad 20 lat na polskim rynku 
największa sieć franczyzowa w  ka-
tegorii supermarketów spożywczych 
i typu „dom i ogród”. Zrzesza ponad 
300 niezależnych polskich przedsię-
biorców zarządzających supermar-
ketami spożywczymi Intermarché 
oraz supermarketami typu „dom i 
ogród” Bricomarché. W 2017 roku 
obroty Grupy Muszkieterów wy-
niosły 7,1 mld złotych.W  Centrali 
Grupy w podpoznańskim Swadzi-
miu, w  dwóch magazynach logi-
stycznych oraz supermarketach za-
trudnionych jest obecnieok. 13 700 
osób. Wyznaczaniem kierunków 
strategicznych obu sieci zajmuje się 

spółka ITM Polska. Muszkietero-
wie są obecni w 4 krajach Europy: 
Polsce, Francji, Belgii oraz Portu-
galii

Informacje 
o Polskim Czerwonym Krzyżu

Polski Czerwony Krzyż jest naj-
starszą i najbardziej wszechstronną 
organizacją humanitarną w  Polsce. 
Jej podstawową misją jest zapobie-
ganie i łagodzenie cierpienia ludz-
kiego oraz ochrona ludzkiej godno-
ści, bez jakiejkolwiek dyskryminacji 

w zakresie narodowości, rasy, płci, 
przekonań religijnych lub politycz-
nych. Od 60 lat prowadzi działa-
nia na rzecz promocji honorowego 
krwiodawstwa. W PCK zaangażo-
wanych jest blisko tysiąc Klubów 
Honorowych Dawców Krwi PCK 
skupiających ponad 21 tys. człon-
ków i wolontariuszy. Dzięki szeroko 
zakrojonym działaniom, w ponad 
3 000 akcji promocyjnych, PCK po-
zyskuje rocznie ok. 40 000 dawców, 
którzy decydują się oddać krew po 
raz pierwszy.

PRAWIE 110 LITRÓW KRWI ZEBRANO

W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM DZIĘKI 
MUSZKIETEROM I PCK

4-letnia Samira z Łomży walczy o życie
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USŁUGI REMONTOWO – BUDOWLANE
Układanie kostki brukowej z mate-
riału własnego i powierzonego. Pro-
jekt GRATIS. Doświadczenie, szybko 
i solidnie. Tel. 602 520 783. 

Hydraulik, Instalacje sanitarne i 
C.O. montaż kotłowni, grzejników, 
ogrzewanie podłogowe, przeróbki, 
odkurzacze centralne, pompy ciepła 
C.W.U. Tel. 668 645 922. 

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

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.  

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

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 TRANSPORTOWE
Transport maszyn rolniczych, au-
toholowanie 24/h, przewóz rzeczy 
różnych. Tel. 514 805 123. 

USŁUGI FINANSOWE
E-dyt biuro rachunkowe, Edyta So-
kołowska – twoja pewność w roz-
liczeniach z Urzędem Skarbowym 
i ZUS. Zapraszamy: ul 3 Maja 9. Tel. 
862 173 474, 606 728 258. 

USŁUGI RTV AGD

Serwis ELEKTRO – AGD. Łomża, ul. 
Prusa 14 lok. 75. Tel. 86 2190 900. 

Zakład Usługowy RTV - Marek Brze-
ziak ul. Wojska Polskiego 26 a, Łom-
ża. 
Tel. 862 115 343, 696 884 735. Usłu-
gi 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, sprzedaż 
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. 

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
Kupię ziemię, nieużytki, las w Czar-
nocinie, Nagórkach, Pęzie, Drożęci-
nie, Lubijewie lub innej miejscowo-
ści w sąsiedztwie rzeki lub jeziora. 
Tel. 600 588 666.

Sprzedam 1,28 ha pola i 2,76 ha lasu, 
Jurzec Włościański. Tel. 600 343 819.

Sprzedam las 1 ha. Tel. 600 062 532. 

Sprzedam las 1,3 ha koło Morgow-
nik. Tel. 604 261 674.

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

RÓŻNE

Sprzedam kostkę brukową używaną 
NASTOLIT,  7-letnią 300 m2, 15 zł/m. 
Tel. 600 289 289.

Sprzedam kredens dębowy, po re-
nowacji. Tel. 512 996 615. 

MOTORYZACJA
AUTOZŁOMOWANIE, SKUP AUT DO 
DEMONTAŻU, ODBIÓR U KLIEN-
TA. DOBRE CENY. 18 – 400 Grzy-
mały k.Łomży. Tel. 602  259  306, 
734 857 500. 

Elektromechanika samochodowa. 
Kompleksowy serwis klimatyzacji, 

nabijanie, odgrzybianie, sprawdzanie 
szczelności. Stara Łomża p/sz., ul. 

Akacjowa 5. Tel. 518 362 426. 

ZDROWIE I URODA

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

PRACA

Zatrudnię do budowy domów drew-
nianych i przyuczę do zawodu cieśli. 
Tel. 600 289 289.

Przyjmę pracownika do gospo-
darstwa rolnego. Tel. 515  830  196, 
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. 

tel. 503 010 038

RĘCZNA MYJNIA
ZBIGNIEW JAKACKI

 602 422 762

 Łomza, ul. Nowogrodzka 24

-CZYSZCZENIE I KONSERWACJA 
TAPICEREK SKÓRZANYCH

-ODŚWIEŻANIE I KOREKTA POWŁOK 
LAKIERNICZYCH

-CERAMICZNE I SZKLANE POWŁOKI
ZABEZPIECZAJĄCE

-TWARDE WOSKI OCHRONNE
-GLINKOWANIE I INSPEKCJA POWŁOK

LAKIERNICZYCH

ZAPRASZAMY

SPORTOWE  
EMOCJE  

BIURO REKLAMY :: ZADZWOŃ 86 216 74 44
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REPERTUAR  
KINA MILLENIUM 09-15.11

KLER: 09-15.11, Duża sala, godz. : 
13.30
KLAKSON I SPÓŁKA: 09-15.11, Duża 
sala, godz. : 16.00
dodatkowo: 10-12.11, Duża sala, godz. 
: 11.30
PLANETA SINGLI 2: 09-15.11, Duża 
sala, godz. : 18.00,
DNIA 09.11 O GODZ. 20.30 ORGANI-
ZUJEMY BABSKI  WIECZÓR. SEANS 
TYLKO DLA PAŃ Z NIESPODZIANKA-
MI. BARDZO SERDECZNIE ZAPRA-
SZAMY WSZYSTKIE PANIE 
DZIADEK DO ORZECHÓW 2D: 09-
15.11, Mała sala, godz. : 12.30, 14.30, 
16.30, 18.30; dodatkowo: 10-12.11, 
Mała sala, godz. : 10.30
VENOM: 09-15.11, Mała sala, godz. : 20.45

Zwiastuny co gramy w kolejnych 
tygodniach:
*16 listopada: Fantastyczne zwierzęta: 
Zbrodnie Ginderwalda - termin premie-
rowy
*16 listopada: Pierwszy Człowiek - ter-
min popremierowy
*23 listopada: Miłość jest wszystkim - 
termin premierowy
* 23 listopada: Bohemian Rhapsody - 
termin popremierowy

Scena z Joanną 
Trzepiecińską

Polska aktorka teatralna i filmowa, wokalistka. Ak-
torka warszawskich scen teatralnych.

Ukończyła państwową szkołę muzyczną w 
klasie fortepianu i średnią w klasie fletu. W 1988 
roku otrzymała dyplom ukończenia Państwowej 
Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie.W 1987 
roku zadebiutowała na ekranach rolą osieroconej 
Joanny Macieszanki w serialu TVP1 Jana Łom-
nickiego na motywach cyklu powieściowego 
Ewy Szelburg-Zarembiny Rzeka kłamstwa. 12 
grudnia zadebiutowała w teatrze w roli służącej 
w spektaklu Stanisława Ignacego Witkiewicza 
Bezimienne dzieło w reżyserii Jana Englerta na 
scenie warszawskiego Teatru Polskiego.

Aktorka bierze czynny udział w różnych 
projektach muzycznych koncertując z takimi 
muzykami jak Bogdan Hołownia, Włodzi-

mierz Nahorny, Andrzej Jagodziński, Andrzej 
Łukasik, Janusz Szrom. Występuje także z 
własnymi recitalami oraz jako gość wyjątkowy 
w jazzowym projekcie Janusza Szroma „Strasz-
ni Panowie Trzej” śpiewając piosenki z Kaba-
retu Starszych Panów. Ponadto, można ją usły-
szeć w słuchowiskach na podstawie książek J. 
Chmielewskiej.

WARSZTATY
8 listopada, godz. 16.00 – 20.00
9 listopada, godz. 10.00 – 14.00
Miejsce : MDK-DŚT, ul. Wojska Polskiego 3
wiek: dorośli i młodzież +13
zapisy : Bernard Karwowski – cdben@wp.pl
Ilość miejsc ograniczona !
Opłata : 50 zł/osoba
KONCERT FINAŁOWY
9 listopada
godz. 19.00
Centrum Kultury, ul. Sadowa 12, Łomża, wstęp 
30 zł

Nauka pieśni żałobnych północnego Ma-
zowsza oraz wykonywanie kurpiowskiego  
pieczywa obrzędowego - to główne tematy 
warsztatów etnograficznych organizowa-
nych w Miejskim Domu Kultury – Dom Śro-
dowisk  Twórczych w Łomży. Warsztaty mu-
zyczne poprowadził Adam Strug z zespołem 
Monodia Polska. 

- Łomżyńskie jest mekką Monodii 
Polskiej. W wielu wsiach drobnoszla-
checkich zachował się dawny styl śpiewa-
nia i emisji głosu. Głównie są to pieśni z 
okresu baroku. W muzyce polskiej, w tym 
okresie dominował  śpiew jednogłosowy, 
zwany monodią -  mówił Adam Strug.

Równocześnie z warsztatami wokal-
nymi trwało spotkanie z kurpiowskimi 

twórcami ludowymi.  Całe rodziny zo-
stały zaproszone na naukę lepienia „byś-
ków”. To figurki obrzędowe znane na 
Kurpiach. Stawiano je na parapecie okna.

- One mają magiczną moc, dodają 
zdrowia  i pomyślności  przez cały rok - 
wyjaśniała Czesława Kaczyńska z Dyle-
wa w gminie Kadzidło.

Wykonywania kurpiowskich  ozdób 
choinkowych uczyła Elżbieta Prusa-
czyk. Kolejną okazją do rozwijania za-
interesowań i talentów  scenicznychw 
MDK - DŚT, będą warsztaty wokalne 
prowadzone w dniach 8-9 listopada  
przez  Joannę Trzepiecińską. Aktorka 
wystąpi także w koncercie „Przyjaciele 
Pani Hani”.

Całe rodziny zostały zaproszone do udziału warsztatach sztuki ludowej. Nauka śpiewu 
jednogłosowego zainteresowała liczne grono mieszkańców Łomży  

Folkowe Zachęty w MDK- DŚT
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Na fali
W Parku Wodnym przy ul. Wyszyń-
skiego w Łomży odbyła się pierwsza z 
trzech edycji sezonu 2018/2019 zawo-
dów pływackich pod nazwą "Podsta-
wówka na Fali H2O" - informuje Miejski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji.  

Na pływalni zjawiło się ponad 
120 uczniów ze szkół podstawo-
wych. Nie zawiedli również kibice, 
którzy licznie zjawili się na trybu-
nach, by kibicować swoim pocie-
chom i kolegom. Impreza MOSiR 
służy popularyzacji pływania wśród 

dzieci i młodzieży, zachęca do ak-
tywnego i sportowego sposobu 
spędzania wolnego oraz zdrowej ry-
walizacji i współzawodnictwa spor-
towego.

Uczestników powitał dyrektor 
MOSiR Andrzej Modzelewski. Ży-
czył sukcesów i dobrych wrażeń. 

A potem już dominujący-
mi dźwiękami na pływalni Parku 
Wodnego były plusk wody i do-
ping. Młodzi sportowcy startowali 
w kilku kategoriach wiekowych i 
stylach pływackich. Młodsi mieli 
do pokonania 25 metrów, starsi - 50 
m. Swoją rywalizację mieli zawod-
nicy łomżyńskiego Zespołu Szkół 
Specjalnych, którzy pływali stylem 
dowolnym na dystansie 25 metrów.  

Ambicji i waleczności nie zabra-
kło nikomu ze startujących , a zatem  
wszystkich  uhonorował  pamiątko-
wymi dyplomami dyrektor Andrzej 
Modzelewski , a najlepszych w po-
szczególnych kategoriach wieko-
wych i stylach - medalami.

MOSiR dziękuje wszystkim, 
którzy startowali w zawodach, rodzi-
com, a także trenerom i opiekunom, 
którzy zachęcają dzieci już od naj-
młodszych lat do pływania. Kolejna 
zawody "Podstawówki na Fali H2O"  
odbędą się już  po nowym roku.

Wyniki (prezentujemy nazwi-
ska zwycięzców w poszczególnych 
grupach wiekowych i stylach, pełne 
rezultaty można znaleźć na stronie  
MOSiR) 

Zespół Szkół Specjalnych: Da-
wid Dąbrowski i Andżelika Bog-
dańska.

Styl dowolny: Oliwier Hurec, 
Igor Prosiński,  Igor Darmetko, 
Miłosz Parzych,   Kacper Święcki; 
Wiktoria Rybakiewicz, Kornelia 
Szeszun, Iga Trojanowska,  Patrycja 
Antosiuk , Anna Dzbeńska, Julia 
Kozak.

styl grzbietowy: Jakub Morda-
siewcz, Oliwier  Hurec, Igor Pro-
siński, Michał Duchnowski, Miłosz 
Parzych, Dominik Skawski; Wikto-
ria Rybakiewicz, Maja Nitkowska, 
Iga Trojanowska, Patrycja Antosiuk,  
Oliwia Kuźnicka, Maja Komorow-
ska. 

styl klasyczny: Adam Aliński, 
Jerzy Kurak, Dawid Jankowski, 
Łukasz Michalak, Filip Nitkowski; 
Maja Nitkowska, Zofia Chludziń-
ska, Zuzanna Balicka, Anna Czer-
wińska.

styl motylkowy: Wiktor 
Czubowski, Łukasz Michalak, Kac-
per Święcki; Kaja Kurpiewska, Anna 
Dzbeńska, Maja Komorowska.    

Zawody o nazwie 7 Tumska 
Dycha przebiegały na trudnej trasie 
z dużą liczbą zakrętów oraz podbie-
gów. Dla części zawodników praw-
dziwą ”ścianą płaczu” był 900-me-
trowy podbieg na przedostatnim 
kilometrze. 

- Nasi zawodnicy mieli za za-
danie biec w czołówce i na sam 
koniec spróbować ataku. Rafał, po-
nieważ dobrze się czuł, w pełni nie 
zrealizował taktyki i zaczął mocny 
finisz już 2 kilometry przed metą. 
Wyprzedził drugiego zawodnika 
aż o 16 sekund. Natomiast Justyna 

pobiegła taktycznie w 100 procen-
tach wypełniając założenia i po raz 
pierwszy na prowadzenie wyszła 
dopiero 80 metrów przed metą 
wyprzedzając drugą biegaczkę o 
sekundę. W biegach ulicznych tak 
jak na Mistrzostwach nie liczy się 
wynik, ale wygrana i to też wyko-
nali nasi długodystansowcy – re-
lacjonuje Andrzej Korytkowski, 
prezes klubu, trener, a na dokładkę 
także mąż Justyny Korytkowskiej.

Swoimi wrażeniami podzielili 
się także zwycięzcy Tumskiej Dychy.

Rafał Pogorzelski (tegoroczny 

wicemistrz Polski juniorów na 2000 
m z przeszkodami): - Czułem się 
świetnie, a czas 32,42 to zaledwie 7 
sekund wolniej od mojego rekordu 
życiowego, który mogłem na pewno 
w tym biegu poprawić.

Justyna Korytkowska (12-krot-
na medalistka Mistrzostw Polski): 
- Było trochę ciężko, ponieważ trasa 
okazała się bardzo trudna, a na do-
datek w sobotę zrobiłam normalny 
14-kilometrowy trening.

Zarówno Rafał Pogorzelski, jak 
i Justyna Korytkowska to stypendy-
ści prezydenta Łomży.

Justyna Korytkowska i Rafał 
Pogorzelski rządzą jesienią  

Rafał Pogorzelski (32.42) i Justyna Korytkowska (38.11), reprezentanci klubu  „PREFBET ŚNIADOWO” Łomża odnieśli 
zwycięstwa w biegu ulicami Płocka.
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