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Jolanta Chrostowska-Sufa
Opiekunka Młodzieżowej Agencji Informacyjnej MAIA. Niespokojny duch, wiecznie czymś przejęta i w coś zaangażowana.
Kobieta wielu pasji: bibliotekarz, instruktor
literatury, recenzentka, blogerka, redaktorka, korektorka. Nie wyobrażam sobie
świata bez książek, poezji, pięknej polszczyzny, aromatycznej kawy, a przede
wszystkim
wrażliwych,
twórczych
i inspirujących ludzi. Lubię też inspirować
innych. Nie boję się popełniać błędów,
ponieważ nie błądzą tylko ci, którzy nic nie
robią i boją się wyzwań.

AFEKTOWA REDAKCJA   Młodzieżowa Agencja Informacyjna MAIA

Magdalena Dąbkowska
Uczennica 3 klasy liceum o profilu prawniczo-humanistycznym, w szeregach zespołu redakcyjnego od samego początku.
Lubię współpracować z ludźmi otwartymi
na świat, działającymi z pasją i pokonującymi własne ograniczenia. Jestem spontaniczną i kreatywną osobą z dużą dawką
pozytywnej energii.

Weronika Krysik
Uczęszczam do 2 klasy liceum o profilu
humanistycznym. Wolny czas poświęcam mojej pasji, jaką jest filozofia. Uwielbiam spacerować po pustym mieście, to
dla mnie sposób na odpoczynek. Cenię
sobie uporządkowanie i odpowiedzialność, z myślą o tych wartościach staram
się wykonywać swoje zadania.

Anna Agnieszka Markowska
Chodzę do 8 klasy. Mimo że jestem najmłodsza w redakcji, to dotrzymuję kroku
innym. Interesuję się dziennikarstwem,
poezją. W wolnych chwilach piszę wiersze i rysuję. Kocham zwierzęta i przyrodę,
to na nich opiera się moja twórczość. Lubię wychodzić poza schemat i poszerzać
swoje horyzonty. Lubię też poznawać nowych ludzi.

Grzegorz Sufa-Chrostowski
Projektant, graphic designer, artysta. Pasjonat sztuki, dizajnu, projektowania
graficznego, fotografii, nowych technologii, liternictwa, typografii i piękna w każdej postaci. Prowadzi pracownię grafiki
7kresek. Projektuje logotypy, kompletne
systemy identyfikacji wizualnej, książki,
okładki, materiały reklamowe, gadżety,
opakowania, a także zajmuje się przygotowaniem do druku prac o wysokim stopniu złożoności oraz nadzorem nad projektami. Jego pracownia zajmuje się również
projektowaniem wnętrz. W „Afekcie” jest
odpowiedzialny za projekt, obróbkę materiałów i skład całej publikacji.

Wiktoria Długoborska
Uczę się w 2 klasie liceum i z przerażeniem czekam na maturę i egzamin na
prawo jazdy. Jestem kreatywna i lubię,
kiedy wszystko jest na swoim miejscu.
Interesuję się muzyką, głównie śpiewem.
Oprócz redagowania artykułów piszę też
wiersze, które możecie przeczytać w naszym magazynie. Prowadzę kanał na
YouTube, na którym realizuję swoje pasje muzyczne i śpiewam covery (Wik).
Możecie mnie także zobaczyć na scenie
z Teatrem Młodego Aktora w MOK-u, ale
w „Afekcie” mam zamiar sprawdzić się
w roli pisarki.

Kacper Łuniewski
Licealista, grafik, memiarz, reżyser amator, malarz, aktor, pisarz, a w skrócie artystyczna dusza. W „Afekcie” jestem odpowiedzialny głównie za grafiki oraz komiksy.
Kocham filmy i sztukę w każdej formie.
Uwielbiam eksperymentować, poznawać
nowe rzeczy. Taki ze mnie sympatyczny,
miły chłopak z głową pełną pomysłów.

Zdjęcia: na okładce oraz str. 3 – prywatne archiwum
Natalii Wojciechowskiej; str. 4, 7 – Krzysztof Dmochowski – redakcja składa podziękowania portalowi
Zambrowiacy.pl; str. 8 – Krzysztof Bołtryk; str. 14, 15
źródło: www.bankizywnosci.pl.

Młodzieżowa Agencja Informacyjna MAIA
Miejska Biblioteka Publiczna
– Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie
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Wywiad
O muzyce, skrzypcach i koncertach.
10 pytań do Natalii Wojciechowskiej

Anna Agnieszka Markowska

Natalia Wojciechowska, absolwentka Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im.
Witolda Lutosławskiego w Zambrowie. Obecnie uczennica PSM II st. w Łomży
w klasie skrzypiec Beaty Stankiewicz. Pochodząca z Zambrowa młoda i utalentowana skrzypaczka jest uczestniczką wielu konkursów muzycznych, a na ubiegłorocznej gali rozdania statuetek „Zambrowskich Żubrów” uzyskała Złotego Żubra
w kategorii osobowość. Natalia Wojciechowska jest laureatką licznych konkursów i festiwali. W 2012 r. zdobyła II miejsce, a w 2014 r. I miejsce na Warmińsko-Mazurskim Festiwalu Młodego Skrzypka w Olsztynie. Zajęła I miejsce i zdobyła
Grand Prix w IX Konkursie Skrzypcowym w Grajewie. W 2014 r. zajęła II miejsce
w Ogólnopolskim Konkursie Miniatury Skrzypcowej w Warszawie. Zdobyła także
II nagrodę w III Międzynarodowym Konkursie Skrzypcowym „Vivaldi”. Warto
podkreślić, że artystka w 2017 r. została laureatką stypendium ufundowanego
przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Młoda Polska”.

AM: Jakiej muzyki słucha prywatnie skrzypaczka wykonująca poważne utwory?
NW: Najbardziej lubię słuchać takiej
muzyki, jaką wykonuję, czyli klasycznej.

Anna Markowska: Ile miałaś lat, kiedy zaczęłaś grać na skrzypcach?
Natalia Wojciechowska: Miałam 7 lat.
AM: Co zadecydowało o wyborze instrumentu, z którym związałaś swoją muzyczną drogę? Czy od razu wiedziałaś, że
to będą skrzypce?
NW: Gra na skrzypcach od dziecka była
moim marzeniem, dlatego zapisując się
do szkoły muzycznej, nie zastanawiałam
się nad wyborem instrumentu.
AM: Skrzypce to trudny instrument. Jak
wspominasz początki prób? Jak reagowała Twoja rodzina?
NW: Na początku nauki nie odczuwałam
bardzo dużych trudności w grze. Dopiero
później, gdy zaczęłam brać udział w konkursach i grać utwory wykraczające poza
program nauczania, miałam z tym więcej
trudności. Kiedy zaczęłam się uczyć, moja
gra nie przypominała jeszcze prawdziwej
muzyki, była dość nieprzyjemna dla ucha,
ale skrzypce, wbrew pozorom, nie są aż
tak głośnym instrumentem, dlatego nie
przeszkadzało to mojej rodzinie.

AM: Czy możesz przypomnieć czytelnikom swoje największe sukcesy?
NW: Moim największym sukcesem było
Grand Prix na Międzynarodowym Konkursie Skrzypcowym im. Josefa Micka
w Pradze, I miejsce na Międzynarodowym Konkursie Skrzypcowym im.
Jaroslava Kociana w Usti nad Orlici (Czechy, 2017), Grand Prix w Ogólnopolskim
Konkursie Skrzypcowym „Jak Wieniawski” w Lublinie i I miejsce w Międzynarodowym Konkursie Skrzypcowym im. Ilony
Feher w Budapeszcie (2018).
AM: Jakie są Twoje plany na przyszłość?
Czy są związane z muzyką, czy może
jednak masz inny pomysł na siebie?

AM: Ile godzin dziennie poświęcasz
skrzypcom?
NW: To zależy od dnia. Jeśli mam wolny
dzień, to ćwiczę około 6 godzin. Ale bywa
czasami też tak, że wracam do domu po
21.00 i poćwiczę tylko godzinę, lecz staram
się ćwiczyć w ciągu tygodnia 3–5 godzin.








3









NW: Od początku nauki wiedziałam, że moja
przyszłość będzie związana ze skrzypcami.
Marzę o tym, aby w przyszłości być solistką,
która występuje z orkiestrą. Chciałabym
skończyć akademię muzyczną, potem po
latach zostać profesorem.
AM: Jeśli dziś miałabyś możliwość wyboru, czy ponownie wybrałabyś muzykę
i skrzypce, czy poszłabyś w innym kierunku?
NW: Jeśli miałabym wybór, to nic bym nie
zmieniła. Decyzja o rozpoczęciu gry na
skrzypcach była najlepszą, jaką podjęłam
w życiu.
AM: Twoje najbliższe plany muzyczne
i koncerty?
NW: Moje najbliższe plany to wyjazd na
konkurs do Łomianek, wysłanie nagrania
na konkurs do Pragi i zimowy kurs
mistrzowski w Bałoszycach.
AM: W imieniu swoim i Młodzieżowej
Agencji Informacyjnej bardzo dziękuję za
rozmowę. Życzę ci wielu sukcesów i spełnienia muzycznych marzeń.

PASJA. TALENT. OSOBOWOŚĆ   Młodzieżowa Agencja Informacyjna MAIA

AM: Jakie są Twoje ulubione utwory na
ten instrument?
NW: Najbardziej lubię grać utwory
z epoki romantyzmu. Uwielbiam kompozycje Henryka Wieniawskiego, Pablo de
Sarasate i romantyczne koncerty Henriego Vieuxtempsa.









Wywiad





Żeby młodzież chciała wracać
do Zambrowa…
10 pytań do Burmistrza Zambrowa

Anna Agnieszka Markowska

SPACERKIEM PO ZAMBROWIE   Młodzieżowa Agencja Informacyjna MAIA

Anna Markowska: Panie Burmistrzu.
Gratuluję wyboru na stanowisko Burmistrza Zambrowa.
Przed Panem tym razem pięcioletnia
kadencja. Czy ma Pan w planach kolejną
w latach 2023–2028?
Trochę jestem zaskoczony tym pytaniem.
Nie myślałem o tym, nie wybiegałem
myślą aż tak daleko. Jestem obecnie bardzo skoncentrowany na rozpoczynającej
się kadencji. Od pierwszego dnia staram
się skupić uwagę na realizacji programu,
który przedstawiłem i który mieszkańcy
zaakceptowali, wybierając mnie ponownie. Nie myślę teraz o następnej kadencji.
AM: Co Pan zamierza wykonać tak spektakularnego, żeby pozostać w pamięci
mieszkańców jako „dobry gospodarz”,
a może „Kazimierz Wielki” Zambrowa?
No może nie tak, że aż „Kazimierz Wielki”.
Nie mam takich aspiracji, ale na pewno
miło by było, gdyby zambrowiacy kiedyś
mówili – O! To powstało za „Kazimierza”, za
„Dąbrowskiego”, to był dobry gospodarz.
Taka opinia potrafi niesamowicie zdopingować do pracy. Myślę, że tak jak w poprzednich kadencjach, tak i teraz będę dążył do
realizacji programu, który przedstawiłem,
aby być w oczach wyborców wiarygodnym.
To robię od kilku kadencji i to się sprawdza.
Ludzie to doceniają, głosując na mnie. Teraz
przygotowałem program na lata 2018–

Kazimierz Jan Dąbrowski pochodzi z Kłodzka. W latach 1990–1998 był radnym Rady
Miejskiej w Zambrowie, a w latach 1990–1994 członkiem Komisji Kultury Rady Miasta. W 1998 roku po raz pierwszy został wybrany na stanowisko Burmistrza Miasta. W kolejnych wyborach w latach 2002, 2006, 2010, 2014 i 2018 z powodzeniem
ubiegał się o reelekcję, zawsze wygrywając w pierwszej turze. Obecnie Kazimierz
Jan Dąbrowski rozpoczyna kolejną, szóstą już kadencję, tym razem pięcioletnią.

2023 i będę chciał go zrealizować. Czy znajdzie to uznanie w oczach mieszkańców?
Okaże się dopiero później.

będziemy starać się stwarzać warunki do
tego, żeby młodzież studiująca na terenie
Polski chciała wracać do Zambrowa.

AM: Jestem przedstawicielką młodzieży, więc pytanie z naszej „półki”. Czy
w Zambrowie powstaną szkoły powyżej
poziomu szkół średnich? Mam na myśli
wszelkie typy szkół nie tylko policealne,
ale i szkoły zawodowe.
Czy absolwenci zambrowskich szkół
średnich będą musieli wyjeżdżać do większych miast, żeby kontynuować naukę?
W większości już nie wrócimy.
Ten temat przewija się od początku każdej
kadencji. Kwestia szkolnictwa wyższego,
czy policealnego, była i jest na bieżąco
dyskutowana. Doszliśmy do wniosku, że
odległość miasta Zambrów do ośrodków
akademickich, znajdujących się w Łomży
czy Białymstoku, gdzie jest wiele szkół na
bardzo wysokim poziomie, nie daje nam
możliwości ewentualnej rozbudowy szkolnictwa. W chwili gdy znajdą się uczelnie,
które chciałyby zorganizować swoje filie
na terenie miasta Zambrowa, jestem do
dyspozycji, deklaruję pomoc. Myślę, że
w Zambrowie należy postawić na rozwój szkolnictwa zawodowego na poziomie średnim. Przede wszystkim chodzi
o szkoły techniczne i zawodowe, ponieważ tego domagają się przedsiębiorcy,
rzemieślnicy. Jeśli chodzi o młodzież,

AM: Panie Burmistrzu. Chce Pan utworzyć
fundusz stypendialny dla laureatów konkursów przedmiotowych. Jak to ma wyglądać w praktyce? Czy nie warto w to
włączyć także uzdolnionych muzycznie,
plastycznie, sportowo?
Jest to w moim programie wyborczym.
Będę chciał stworzyć pewien regulamin przy współpracy z dyrekcjami szkół.
Co do uzdolnionych artystów – również
będziemy w jakiś sposób ich wspomagać
i promować. A jeśli chodzi o sportowców,
to od dwóch lat prowadzimy Galę Sportu
i wyróżniamy najlepszych młodych sportowców z Zambrowa i będziemy to kontynuować, i na tym na razie poprzestaniemy.
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AM: Po nauce, po pracy chcemy wypoczynku, chcemy rozrywki. Proponuje Pan
budowę amfiteatru. Gdzie on powstanie
i kiedy rozpocznie się inwestycja. Może
są już jakieś projekty?
Projekty, wizualizacje są, ponieważ staraliśmy się o środki z programu transgranicznego Ukraina, Białoruś, Polska. Niestety nie
otrzymaliśmy dofinansowania na amfiteatr.
Lokalizacja amfiteatru znajdowałaby się
przy terenach zielonych, za placem zabaw.
Myślę, że bez względu na to, czy będzie to





z budżetu państwowego, czy z pieniędzy
unijnych, czy z miejskich, miasto Zambrów pokusi się, żeby taką inwestycję zrobić.
Oczywiście nie będzie to jakieś monumentalne przedsięwzięcie, a raczej kameralny
amfiteatr na 150–200 osób
AM: Jeśli powstanie, to kto będzie mógł
organizować imprezy w amfiteatrze i kto
będzie nim zarządzał?
Na pewno zarządzać tym będzie Miejski Ośrodek Kultury. Amfiteatr będzie
dostępny dla wszystkich, którzy będą
chcieli coś dobrego zrobić dla naszych
mieszkańców.

AM: Zapowiada Pan dwa etapy rozbudowy pływalni. Kiedy ruszą te prace? Czy
aktualne są wizualizacje tego przedsięwzięcia sprzed lat?
Skoro miasto wyda tyle na rozbudowę,
to może stać by było Zambrów, miasto
i powiat na udostępnienie basenu niepełnosprawnym mieszkańcom nieodpłatnie?
Może na te pytania zacznę odpowiadać
od końca. Co do niepełnosprawnych, oni
już mają duże zniżki, jeśli chodzi o pływalnię krytą. O etapach rozbudowy pływalni pisałem w moim programie wyborczym, będę się starał zrealizować etap
dotyczący budowy pływalni zewnętrznej, która byłaby dostępna dla wszystkich mieszkańców Zambrowa. Mieszkańcy sygnalizują, że nie wszystkich
stać na wyjazd w czasie wakacji. Szczerze mówiąc, taki basen przyciągałby dużą
uwagę i to postaram się zrealizować.
Będzie to na pewno atrakcyjny element
wypoczynkowy naszego miasta.
AM: W planach jest tor wrotkowy i minigolf
na bazie lodowiska miejskiego. Czy może
Pan opowiedzieć naszym czytelnikom, jak
będzie wyglądała realizacja tych pomysłów i kiedy zostaną one zrealizowane?
To wszystko jest planowane na lata 2018–
2023. Przede wszystkim planujemy
zadaszenie lodowiska, żeby było bardziej
użytkowane. Mamy kapryśne okresy
zimowe, gdzie pada za dużo deszczu, a to
uniemożliwia korzystanie z niego. Myślę,
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że po zadaszeniu byłoby bardziej atrakcyjne i przyjazne dla mieszkańców. Żeby
wykorzystać w okresie letnim ten obiekt,
proponuję zrobić tor wrotkowy i ewentualnie minigolf . Na razie zlecimy koncepcję
zagospodarowania tego terenu, projekt
i wtedy będziemy mówić o szczegółach.
Na pewno ważne będą walory użytkowe,
będzie to obiekt całoroczny, w którym
każdy zainteresowany będzie mógł skorzystać z naszej oferty.
AM: Moje ostatnie pytanie dotyczy budowy parku miejskiego przy ul. Białostockiej. Gdzie miałoby to być konkretnie?
Czy są już może plany? Czy przewidziano w tym parku stworzenie zabezpieczonego terenu dla miłośników psów?
Ponownie zacznę od końca pytania. Miłośnicy psów mają już swój park na terenach
zielonych, obok targowicy. Planowany
park przy ulicy Białostockiej będzie znajdował się za kościołem Ducha Świętego.
W tej chwili jest stworzony plan zagospodarowania przestrzennego miasta
i myślę, że GDY Rada Miasta go uchwali
w 2019 roku, przystąpimy do koncepcji
zagospodarowania, żeby ten park mógł
powstać. Tereny zielone są potrzebne
w Zambrowie, szczególnie że są tam duże
osiedla mieszkaniowe i nie do końca teren
przynależny tam jest zagospodarowany
i funkcjonalny. Zambrów może wykorzystać swoją szansę i być miastem przyjaznym, miastem z parkami i dużą ilością zieleni, co nie zawsze jest możliwe
w większych aglomeracjach.
AM: Dziękuję w imieniu swoim i Młodzieżowej Agencji Informacyjnej.

SPACERKIEM PO ZAMBROWIE   Młodzieżowa Agencja Informacyjna MAIA

AM: W swoim programie wyborczym obiecuje Pan kontynuację imprez, które są
w Zambrowie od lat, takich jak Dni Miasta,
Parada Orkiestr, Pożegnanie Lata. Czy nie
uważa Pan, że formuła Dni Miasta się nieco zestarzała? Czy nie lepiej byłoby zrezygnować z dwóch, trzech dni świętowania,
a potem nic, na rzecz organizowania święta miasta jako cyklu wydarzeń mających
miejsce co weekend przez całe wakacje?
Mam na myśli głównie imprezy plenerowe,
koncerty, teatry uliczne, zjazdy fanów motoryzacji, targi tradycyjnej polskiej kuchni.
Dni Zambrowa to praktycznie dwa dni,
gdzie jest cykl imprez kulturalnych, rozrywkowych, rekreacyjnych, ale to nie
znaczy, że oprócz tego w Zambrowie nie
dzieje się nic. Z tym nie mogę się zgodzić,
że po Dniach Zambrowa nic nie ma. Mamy
Pożegnanie Lata, Zjazd Motocyklistów,
imprezy plenerowe, Noc Kupały. Tak
naprawdę jest to szeroka gama imprez
organizowanych przez Miejski Ośrodek
Kultury, więc co sobotę, co niedzielę coś

jest i dla dorosłych, i dla młodzieży. Zainteresowanych odsyłam do programu
imprez zamieszczonego na stronach
Ośrodka Kultury.

Wydarzenia, imprezy, koncerty, spotkania





Niezapomniany wieczór w Teatrze Przy
Stoliku. Humoreski Stefanii Grodzieńskiej

Spektakl „Kolacja pożegnalna” brawurowo
zagrany w zambrowskim Centrum Kultury

28 stycznia 2019

17 stycznia 2019

Jolanta Chrostowska-Sufa

Wiktoria Długoborska & Kacper Łuniewski

SIĘ DZIEJE   Młodzieżowa Agencja Informacyjna MAIA

W poniedziałkowy wieczór, 28 stycznia, w Filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zambrowie odbyła się kolejna odsłona Teatru Przy Stoliku. Tym razem Teatr Młodego Aktora Miejskiego
Ośrodka Kultury przybliżył zgromadzonej publiczności wiązankę
wybranych humoresek z repertuaru Stefanii Grodzieńskiej. Za
wybór tekstów oraz reżyserię odpowiadała pani Agnieszka Krasinkiewicz, która jest opiekunką Teatru Młodego Aktora.
Stefania Grodzieńska [1914–2010] była indywidualnością
na miarę epoki renesansu: zasłynęła jako poetka, pisarka, tancerka, aktorka estradowa i teatralna, konferansjer, autorka tekstów satyrycznych dla teatrów, kabaretów, prasy, radia i telewizji. Jako aktorka i autorka własnych satyr pierwsze kroki
stawiała jeszcze przed wybuchem wojny, występując w Cyruliku Warszawskim – kabarecie działającym w latach 1935–
1939 w Warszawie. Po wojnie pisała na potrzeby teatrów rewiowych, dla radia i telewizji, zamieszczała felietony w prasie
codziennej. Szybko zyskała miano pierwszej damy polskiego
humoru. Jej życie było wypełnione muzyką, tańcem, poezją,
kabaretem, pracą w teatrze, telewizji oraz w radiu, które szczególnie sobie ceniła.
Z radiem kojarzył się również styczniowy wieczór w teatrze
stolikowym: pozbawiony dekoracji, scenografii, rekwizytów
i ruchu scenicznego występ przypominał raczej słuchowisko
radiowe niż typowy teatralny spektakl. Taka forma teatralna
nawiązuje do teatru wyobraźni, w którym najważniejszą rolę
odgrywają głosy aktorów i tekst. Młodzi aktorzy zaprezentowali wybrane humoreski autorstwa Grodzieńskiej: „Trzy tygodnie po ślubie”, „Wysiadywaczka” i „Katar”. W role bohaterów humoresek wcielili się: Lena Gromek, Natalia Glińska,
Luiza Saniewska, Wiktoria Podbielska oraz debiutanci Jakub
Cudnoch, Kacper Łuniewski i Wiktoria Długoborska. Młodym
aktorom udało się wydobyć z tekstów Grodzieńskiej ich niepowtarzalny komizm – zarówno sytuacyjny, jak i językowy. Rozbawiona publiczność dowiodła, że przepełnione optymizmem
utwory Stefanii Grodzieńskiej w ogóle się nie starzeją. Są doskonałym sposobem na poprawę humoru i stanowią odtrutkę
na codzienny stres.
Z pewnością warto zachęcić młodzież do udziału w kolejnych odsłonach Teatru Przy Stoliku, ponieważ za jego pośrednictwem mogą poszerzać wiedzę na temat utworów spoza kanonu lektur, wartych zgłębienia i zaprezentowania szerszej
publiczności.









17 stycznia bieżącego roku w Miejskim Ośrodku Kultury w Zambrowie wielbiciele teatru i francuskiego humoru mieli okazję obejrzeć
spektakl teatralny pt. „Kolacja pożegnalna”. Francuska komedia została przetłumaczona na język polski przez Witka Stefaniaka.

Reżyserem przedstawienia jest Tomasz Dutkiewicz, a za scenografię odpowiada Wojtek Stefaniak. Głównymi bohaterami sztuki
jest paryskie małżeństwo: Pierre (w tej roli Piotr Gąsowski) i Clotilde (Małgorzata Foremniak) Lekere. Są oni zmęczeni wizytami i odwiedzinami dalekich znajomych, zajmuje im to za dużo czasu, więc
postanawiają „pozbyć się” swoich najmniej lubianych przyjaciół.
Oczywiście aby wszystko odbyło się kulturalnie i taktownie, zamknięciem znajomości ma być tytułowa kolacja pożegnalna. Polega ona na zaproszeniu niechcianych gości na wystawną kolację, ugotowaniu ich ulubionego jedzenia, puszczeniu ich ulubionej
muzyki, wystawieniu wszystkich prezentów od nich i oczywiście
podaniu najlepszego, bardzo drogiego wina z roku urodzenia danego gościa. Pierwszą ofiarą pożegnalnych kolacji zostało małżeństwo Royerów, jednak na przyjęciu pojawia się jedynie mąż
– Antuan (grany przez Janusza Chabiora), co komplikuje misternie
ułożony plan i skutkuje wieloma zabawnymi sytuacjami.
Spektakl spotkał się z aprobatą ze strony widowni, która
entuzjastycznie reagowała na komiczne sytuacje i intrygi. Aktorzy zostali nagrodzeni gromkimi brawami, które świadczą
o sukcesie tej sztuki i jej pozytywnym odbiorze w naszym
mieście. Z pewnością następne tego typu wydarzenia zostaną
dobrze przyjęte w Centrum Kultury.
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Komicy Cezary Jurkiewicz i Antoni
Syrek-Dąbrowski rozśmieszyli publiczność do łez

bawił wszystkich do łez. Publika z pierwszych rzędów miała
szanse zostać zauważoną przez artystów, co mogło zadowolić oglądających lub ich zawstydzić. Przez cały wieczór spośród
publiczności wywoływano „parę od Nowaków”. Prawie dwugodzinne wydarzenie było z pewnością udanym debiutem stand-upu w Miejskim Ośrodku Kultury. Mam nadzieję, że przyciągnie więcej miłośników komedii, ponieważ planowane są
następne występy solowych komików w naszym mieście organizowane we współpracy z organizacją Stund-up Polska. Jeżeli jesteś zainteresowany tego typu komedią, zapraszamy na
stronę https://standuppolska.pl/.
Z Cezarym i Antonim zrealizowaliśmy również wywiad na temat
ich kariery jako stand-uperów. Rozmowę poprowadził Kacper
Łuniewski: https://www.youtube.com/watch?v=CMapJHgdz2k.

12 grudnia 2019

Wiktoria Długoborska

Po serii występów kabaretowych zrealizowanych w tradycyjnej
formie w końcu i ten niestandardowy rodzaj komedii zawitał do
naszego miasta. I nie… stand-up to nie kabaret…
Stand-up to (jak mówi ciocia Wikipedia) komediowa forma artystyczna w postaci monologu odgrywanego przed publicznością. Ta forma rozbawiania tłumu przybyła do nas z Zachodu i
jest w naszym kraju raczej mało znana. Tym lepiej, że zagościła
w naszym domu kultury.

Przeboje muzyczne z kinowych hitów
zabrzmiały w Centrum Kultury

30 listopada 2018

Wiktoria Długoborska

Pierwszymi komikami stand-upowymi, którzy
wystąpili w Zambrowie, byli: Cezary Jurkiewicz, o którym portal
standuppolska.pl pisze, że: „w swoich tekstach wywala swoją brudną duszę na lewą stronę, wciągając nas w czarną otchłań beznadziei, zmarnowanych okazji i zatrutej zazdrością podejrzliwości”, oraz Antoni Syrek-Dąbrowski, o którym
na tym samym portalu można przeczytać: „komik, improwizator i scenarzysta obecny na polskiej scenie komediowej od
2010 roku”. Obaj są jednymi z pionierów polskiej sceny stand-upowej i działają m.in. w HBO Stand-up Comedy Club, Comedy Central Prezentuje: Stand-up!, HBO tylko dla dorosłych.
Zambrowską publikę rozgrzali do czerwoności. Śmiech było
słychać od pierwszych minut i nie ustawał on aż do finalnych
oklasków. Pierwszy wystąpił Antoni Syrek-Dąbrowski ze stand-upem o tytule „Norma”. Nawiązywał on w nim do swoich
wcześniejszych występów i „nie za wesołej” historii ze swoją chorobą. W cudownie zabawny sposób zilustrował nam życie z dziewczyną, przekomarzanki, zabawne przezwiska i inne
komiczne sytuacje. Opowiedział też o tym, jak ciężkie jest życie stand-upera porównywanego do np. „Nowaków”, o tym, jak
musiał dorabiać sobie jako hot dog i jak wyglądała jego przygoda z „Pytaniem na śniadanie”. Jako drugi wystąpił Cezary Jurkiewicz ze stand-upem „Dobra nowina”. Jego występ był pełen
zabawnych anegdot, „filozoficznych przemyśleń” i refleksji, które mogą się pojawiać każdego dnia. Wraz z nim przebyliśmy intelektualną podróż od rozmyślania o tym, czy (i jak) bić dzieci,
przez opinie o zaroście, upiększonej rzeczywistości na Facebooku i niezdarności kobiet, po kontrowersyjne urodziny Hitlera
i obrzydliwe sytuacje z życia wzięte. Występ był obszerny i do
bólu zabawny.
Publiczność przybyła dość licznie, choć sala nie była pełna. Jest to raczej skutkiem małej popularności tego typu występów. Fotele zajmowali głównie młodzi ludzie, często pary.
Występujący zostali bardzo ciepło przyjęci, a ich występ roz
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30 listopada br. w Miejskim Ośrodku Kultury w Zambrowie odbył się koncert muzyki filmowej zorganizowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
W znanym nam z filmowych hitów repertuarze zaprezentowała się Orkiestra Dęta Filii Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina w Białymstoku. Opiekunem i dyrygentem tego
zespołu jest profesor Sylwester Sobola. Koncert rozpoczął dobrze wszystkim (a szczególnie maturzystom) znany polonez
z ekranizacji epopei narodowej „Pan Tadeusz” kompozycji Wojciecha Kilara, następnie zabrzmiała muzyka z filmu „Rocky 4”.
W dalszej części orkiestra zaprezentowała utwory pochodzące z legendarnych przebojów kinowych. Muzycy wykonali charakterystyczne motywy muzyczne z bajek „Aladyn” i „Księga
dżungli” Walta Disneya, wiązankę muzyki z polskich seriali, takich jak „Stawka większa niż życie”, „Polskie drogi” czy „Janosik”. Potem pod dyrygenturą Cezarego Witkowskiego studenci uniwersytetu zaprezentowali soundtracki z filmów: „Robin
Hood” i „Władca pierścieni. Drużyna pierścienia”. Usłyszeliśmy też utwory Johna Williamsa z produkcji: „Gwiezdne wojny”, „Hary Potter” i „Indiana Jones”. Zagrano też muzykę z filmu „Siedmiu wspaniałych” i westernowy klasyk z „Dobry, zły
i brzydki”. Przedostatni utwór pochodził – z kultowego „Batmana” – filmu o superbohaterze DC. Wisienką na torcie był skoczny
motyw muzyczny z powszechnie znanej kreskówki „Flintstonowie” – „Meet the Flintstones”.

Kabaret Młodych Panów bawił zambrowską publiczność

Następnie widz przenosi się w scenerię charakterystyczną dla
ogniska rozpalonego nocą gdzieś w dziczy przez grupkę znajomych. Jeden z nich straszy innych historią o bakteriach, które są
wszędzie. Pojawia się kolejna niepokojąca scena, bohaterowie
są jakby zahipnotyzowani. Odnajdują tekst zatytułowany „Bajka o Tymonie i Krystianie”, zaczynają śpiewać o tym, jak przez
złego czarnoksiężnika rozpętała się wojna. Tymon został zabity,
ale odżył. Rodzina musiała wyjechać z kraju. Historia kończy się
dobrze. „Morał jest taki, że już nigdy nie będzie wojny”. Oczywiście to przesłanie jest zabarwione ironią: bajki bowiem zazwyczaj odbiegają od rzeczywistości, a happy endy zdarzają się jedynie w pogodnych opowiastkach dla dzieci.
Adaś to bohater następnej historii. Babcia opowiada małemu
Adasiowi bajkę na dobranoc o „Czerwonym Kapturku”. Chłopczyk
nadal nie może zasnąć. Babcia mówi mu, że jeśli nie zaśnie, to
go zabiorą „cygany„. W następnej surrealistycznej odsłonie pojawiają się nasze wewnętrzne narządy w formie rekwizytów –
pacynek, które zaczynają panikować, kiedy okazuje się, że Adaś
przed snem przejada się niezdrowym jedzeniem, nie ma sił się
wykąpać i jedyne, na co go stać, to umycie zębów.
Na koniec wracamy do dwojga przyjaciół. Chłopak zabija
ważkę, a na pytanie „Dlaczego to zrobiłeś?” odpowiada: „A skąd
wiesz, że nie gryzie?”.
Spektakl jest bardzo dynamiczny, zmontowany z luźno związanych ze sobą scen i sytuacji, a ich spoiwem jest strach jako doświadczenie towarzyszące człowiekowi na różnych etapach życia i w wielu okolicznościach. Wszystko, co dzieje się na scenie,
sugestywnie oddziałuje na podświadomość odbiorcy. Sceny realne mieszają się z absurdem, snem, wyobraźnią, a to, co można
odegrać dosłownie – z teatrem masek, teatrem cieni, teatrem lalki, teatrem piosenki, pantomimą. Wszystkie te zabiegi odwzorowują nasze stany wewnętrzne, które rozgrywają się w psychice
pod wpływem paniki, psychozy, fobii i którym często poddajemy się bezrefleksyjnie, bezwiednie. Strach zazwyczaj napędzany jest przez środki masowego przekazu, ale też przez najbliższych, którzy strachem zmuszają innych do podporządkowania
się im. A wiadomo, że strach jest wygodny dla tych, którzy mają
nad nami władzę. Potęgując strach, można swobodnie manipulować ludźmi, sterować ludzką psychiką, podporządkowując sobie
niczego nieświadomego, zastraszonego człowieka. Spektakl prowokuje do zastanowienia się, jak radzić sobie ze strachem i jak
można go obłaskawić. Jedną z metod jest właśnie śmiech i groteska, bo takich groteskowych akcentów nie brakowało w tej na
pozór „strasznej” sztuce.
Po spektaklu można było wziąć udział w warsztatach aktorskich i zajęciach ze scenografii, w których aktywnie uczestniczyła m.in. młodzież z Teatru Młodego Aktora działającego w Miejskim Ośrodku Kultury w Zambrowie

10 listopada 2018

Magdalena Dąbkowska
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W sobotę, 10 listopada 2018 r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Zambrowie wystąpił Kabaret Młodych Panów, w składzie: Mateusz
Banaszkiewicz, Bartosz Demczuk, Łukasz Kaczmarczyk oraz Robert Korólczyk.
Polska grupa kabaretowa została założona w Rybniku 2004
roku. W 2005 roku zdobyła 2. miejsce oraz nagrodę za najlepszy
skecz na XXI PaCe, a w 2007 roku zajęła 1. miejsce oraz otrzymała Nagrodę Publiczności na XXIII PaCE. W swoim programie
pt. ,,To jest chore!” artyści kabaretowi przedstawili zabawne sytuacje z życia codziennego i paradoksy, z którymi zmaga się każdy z nas. Zestawili ze sobą postawy osób homoseksualnych oraz
homofobów, zmagania pacjentów z NFZ-em i ZUS-em, a także
wyborców oraz obietnice im składane przed nadchodzącymi wyborami. Publiczność miała również okazję posłuchać gwary śląskiej. Na bis kabaret zaprezentował skecz dotyczący Mistrzostw
Świata w Piłce Nożnej, które odbyły się w Rosji bieżącego roku.
Po występie można było zakupić płyty, zdobyć autografy oraz
wykonać pamiątkowe zdjęcie.

Przytul stracha. O sztuce teatralnej „Straszka
pospolita” Grupy Coincidentia
27 października 2018

Anna Agnieszka Markowska & Jolanta Chrostowska-Sufa

27 października w Miejskim Ośrodku Kultury w Zambrowie odbył
się spektakl pt. „Straszka pospolita” z udziałem dwojga aktorów:
Dagmary Sowy i Pawła Chomczyka, którzy są członkami Grupy
Coincidentia tworzącej teatr z pogranicza różnych form i eksperymentalne spektakle multiteatralne.
„Straszkę pospolitą” można spotkać nad rzeką, ale strachy są
wszędzie. Niektóre są duże, a niektóre małe, jest ich naprawdę
wiele. Grupa Coincidentia zabiera widzów w podróż w krainę lęków i wyobraźni, opowiadając trzy różne historie spięte klamrą,
jaką jest strach.
Przedstawienie zaczyna się od spotkania dwojga przyjaciół,
chłopca i dziewczyny. Ich imiona pozostały anonimowe. Chłopak boi się ważek, więc jego koleżanka postanawia mu trochę
podokuczać. Niespodziewanie sytuacja ze zwykłej zabawy
zmienia się na niepokojącą, dziwną, a nawet straszną, co podkreśla nieprzewidywalna scenografia. Krótko potem wszystko
wraca do normalności, a bohaterowie są przerażeni tym, co się
stało. Ich krzyki podszyte lękiem przemieniają się w piosenkę
o fobiach, do której została wpleciona część wiersza Juliana
Tuwima „Abecadło”.
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Debiut Wiktorii Długoborskiej



Narodziny anioła

Mała czarna

Mam tylko pół skrzydła
Pół skrzydła, nic więcej
Połamane mam nogi
Połamane ręce
Upadam na ziemię
I ziemią się staję
I nic już nie boli
I boleć przestaje
Zamykam swe oczy
Zamykam swe rany
Znikają kłopoty
Znikają me szramy
Mam tylko pół skrzydła
Pół skrzydła, nic więcej
Bez rąk czuję bardziej
Bez nóg biegnę prędzej

Czarne plamy na suficie
Czarne plamy na suficie
Rozjaśnione w martwym punkcie
Nieważne jak kompletne
Zawsze coś oku umknie
Krew na rękach dawno zmyta
I sumienie wybielone
Czemu to jest takie dziwne?
A normalne z drugiej strony
Podejdź blisko, jeszcze bliżej
Zatop głowę w ciemnej masie
I czym ciemniej jest faktycznie
Tym punk większe skrzenie znaczy
Czarna plama na suficie
Kapie cicho na me lico
Twardy wzrok wbić w punkcik biały
Jakby diabeł oczy lizał
I tak kapie, i się sączy
Czarna plama na suficie
I to wszystko tak przeraża
Bo już sama nic nie widzę
I w ciemności światła promyk
Złudny, może Cię oślepić
Wtedy ciemność już na zawsze
Czy z początku było lepiej?
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Ubrana w moją małą czarną sukienkę
Piję moją małą czarną kawę
W małym czarnym pokoju
Patrzę przez małe czarne okienko
Na małe czarna niebo
Pełne małych czarnych dziur
I nękają mnie moje małe czarne myśli
W mojej małej czarnej głowie
O moim małym czarnym życiu
Ciasnym i niewygodnym jak moja mała czarna sukienka
Która jest tak krótka, że widać pół tyłka
Gorzkim i pełnym fusów jak moja mała czarna kawa
Którą dopiero co napoczęłam, a już wykrzywia mi twarz
Bezodwrotnym i przewidywalnym jak mały czarny pokój
Bez klamek ani szafy, wszystko na widoku
Jak małe czarne niebo
Pełne małych czarnych dziur
Na które patrzę przez małe okienko pod sufitem zamalowane
czarną farbą
Słońce mnie nie razi
Tylko czasem kiedy przejdziesz obok
Widzę gwiazdy...
Ogromne i białe







Świąteczna gorączka czy zimna wojna?





Wiktoria Długoborska

Konflikt pokoleń to problem nękający ludzkość od wieków. Często pojawia się
w literaturze, filmografii, nawet w reklamach i marketingowych spotach. I chociaż w dzisiejszych czasach przepaść pomiędzy rodzicami i dziećmi, dziadkami
i wnuczętami stopniowo się zasklepia, różnice pokoleniowe dalej są przyczyną
wielu sporów. Od polityki, po preferencje kulinarne młodzież i dorośli różnią się
i nie rozumieją nawzajem. W tej części naszej gazety postaramy się przybliżyć
czytelnikom dwie – tak różne – perspektywy. „Jak zrozumieć moje nastoletnie
dziecko?”. „O co chodzi moim tradycjonalnym rodzicom?”. Jeśli zadajesz sobie
takie pytania, warto tu zajrzeć. Tu dokona się konfrontacja dorosłych i młodzieży,
w której postaramy się, jak w sądzie, dopuścić każdą stronę do głosu…

MŁODZIEŻ KONTRA DOROŚLI   Młodzieżowa Agencja Informacyjna MAIA

Na pierwszą pokoleniową próbę wystawimy minione święta Bożego Narodzenia.
Współcześnie skalane konsumpcyjnym
podejściem, stają się polem polemiki młodzieży i dorosłych. Oglądając chociażby
świąteczne reklamy, mamy poczucie, że
przy wigilijnym stole dzieli nas przepaść.
Wyłania się z nich stereotyp nastolatka
trzymającego telefon nad talerzem barszczu z uszkami i babć rozdających koperty
dzieciom. Wydaje się, że prezenty przejęły
nad nami władzę, a wesołe „Ho! Ho! Ho!”
starca rozdającego upominki zagłusza
wszystko. Tutaj już – na pozór – widzimy
pierwszą różnicę. Dorośli występują w roli
„Mikołajów”, a młodsi odbierają prezenty.
Powszechnie uważa się, że dorośli poważniej podchodzą do świąt. Pamiętając Boże
Narodzenie bez telefonów i Internetu, chcą
czy nie, urządzają wielkie uczty, „bo tak
wypada”, „bo taka tradycja”. Młodzi, przedstawieni najczęściej jako internetowe zombie, czekają tylko na nowego iPhone’a albo
konsolę. Patrząc na te wszystkie świąteczne wyprzedażowe spoty, widzimy
właśnie taki model rodziny. I może część
z tego jest prawdą. Jednak czy nie istnieją
już rodzinne święta? Zapytaliśmy dorosłych i młodzież o to, jak wygląda ich Boże
Narodzenie. I może wcale to, jak święta
malują, nie musi być takie prawdziwe…

Czym są dla was święta?
Dorośli
– Są okresem duchowej regeneracji, momentem wyhamowania i czasem na nadrobienie
lektur, rozmów, spotkań. Święta pozwalają
mi złapać oddech, wyciszyć się, odpocząć,
spojrzeć na wiele spraw z dystansu, bardziej refleksyjnie i świadomie. Założyłam
też sobie, by nie dać się zwariować i nie ulegać świątecznemu szaleństwu. Dojrzałam
do tego, by nie wpaść w pułapkę świątecznego kupowania: drogich prezentów, jedzenia, rzeczy.
– Pomijając spełnianie obowiązków natury
rodzinnej i religijnej – święta to dla mnie

czas, kiedy nic nie muszę... robić, pisać,
sprawdzać, a nawet mówić. Bo lubię sobie
pomilczeć…
Młodzież
– Święta są dla mnie czasem, kiedy nie
muszę myśleć o problemach, mogę
spotkać się z rodziną i być szczęśliwa.
– Święta są głównie możliwością spotkania
się z rodziną w miłej atmosferze. Jednak
również staram się pamiętać o genezie tego
wydarzenia i cieszyć z narodzin Jezusa.

Jak spędzacie święta?
Dorośli
– Z rodziną, częściowo przy świątecznym
stole, ale niekoniecznie suto zastawionym,
obowiązkowo z książką, na spacerach, na
rozmowach, lubię też śpiewać kolędy.
– Spędzam święta nie inaczej niż większość - wigilia, pasterka, z rodziną oczywiście. W święta robię to, co chcę i lubię
robić – oprócz konsumowania ponad
miarę dużo czytam, zachłystując się
kolejnymi powieściami, a czasem oglądam filmy. Nie zapomnę świąt sprzed
trzech, może czterech lat, kiedy w ciągu
trzech dni spędzonych na poddaszu obejrzałam wszystkie serie „Downton Abbey”.
Rodzina nie była mi wdzięczna…
Młodzież
– Wigilię spędzam w domu z najbliższymi.
Pierwszy dzień świąt spędzamy rodzinnie u bliskiej rodziny. Natomiast drugi
w domu.
– Święta najczęściej spędzam w gronie
wielu osób, cioć, wujków, kuzynostwa itd.
Taka liczba osób sprawia, że przy stole
dobrze się bawimy, śmiejemy i cieszymy
ze swojego towarzystwa, mimo że przygotowania przed świętami mogą sugerować, że jest przeciwnie.
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Co według was jest najważniejsze w świętach?
Dorośli
– Człowiek. Więzi: z innymi, ze sobą, ze
swoim wnętrzem. Obecnie święta są też
dla mnie sprawdzianem sztuki minimalizmu i umiaru. A więc ograniczam świąteczne kupowanie do minimum, a koncentruję się na poszukiwaniu istoty świąt: na
spotkaniu z samą sobą, z najbliższymi, na
regeneracji duszy i więzi międzyludzkich.
– Najpiękniejsze święta to te z dzieciństwa,
czyli z czasu, w którym, jak mówi pisarz
Jerzy Pilch, wszyscy jeszcze żyli... Ja chyba
nie umiem urządzić takich świąt, jakie
bywały przed laty w domu moich rodziców
czy wcześniej dziadków. I nie chodzi o tradycyjne potrawy, napoje, kolędy, tylko o tę





czarowną atmosferę, która była naszym,
chyba głównie dzieci, udziałem. Może
i mnie wnuki będą wspominać podobnie
jak ja swoich przodków... „Fajnie” by było…
Młodzież
– W świętach według mnie najważniejsza
jest rodzina, szczerość, wybaczenie sobie
złości i po prostu radość.
– Najważniejsze jest cieszenie się z obecności najbliższych i innych rzeczy, które
mamy okazję docenić dzięki specyficznym różowym okularom: pyszne jedzenie, kolędy, ciepłe słowa otrzymane od
drugiej osoby.

Co chcielibyście dostać na święta?

czeństwa. Wiem, że rzeczy materialne
nie dadzą mi tyle szczęścia, co czułość
i miłe słowa.
– Jestem zwolennikiem praktycznych prezentów, więc książki zawsze są dobre.
Również marzy mi się czytnik e-booków
i dobre słuchawki.



– Lubię ładne rzeczy, a także książki i mocne
perfumy. Zawsze się będę cieszyć z zabytkowego porcelanowego cacka (porcelana
musi być zabytkowa, niemiecka, écru i nie
banalna śniadaniówka, tylko coś z kategorii „pozostałe”), a z książek najbardziej
chciałabym dostać jakąś powieść nagrodzoną Bookerem albo Noblem czy Pulitzerem – taka nigdy nie zawiedzie.
Młodzież
– Nigdy nie mówię wprost, co bym chciała
dostać. Największą wartością dla mnie
jest kochająca rodzina i poczucie bezpie-















Analizując zacytowane wypowiedzi,
ciężko mi znaleźć jakikolwiek konflikt.
Wygląda na to, że święta są czasem
pokoju ponad podziałami. Przy wigilijnym stole odkładamy na bok różnice i staramy się spędzić czas z rodziną. Oczywiście zdarzają się sprzeczki, ale w święta
niezawładnięte żądzą prezentów i chęcią
„odbębnienia” rodzinnego zjazdu działa ta
znana z wszystkich świątecznych wyciskaczy łez „świąteczna magia”. I chociaż
czasem nie potrafimy tego okazać, nikt
w święta nie chce byś sam. W święta
powinniśmy starać się zrozumieć siebie
nawzajem. Może dlatego ten artykuł nie
będzie bezwartościowy.
Dorośli!
Zrozumcie, że aby wasze dzieci w wigilię
nie myślały o komputerze i Facebooku, to
święta nie mogą być przymusem. Kiedy
młoda osoba widzi, że siedzicie w gronie
ciotek i babć tylko z obowiązku, z powinności wobec tradycji, wtedy taki człowiek czuje, że to wszystko nie ma sensu.
Uczyńcie ten dzień wyjątkowym i radosnym, pełnym miłości. Młodzi dopiero
wtedy, gdy sami coś zobaczą, będą
w stanie zrozumieć, jak ważny jest to czas,
i sami zadecydują, co mają zrobić. Nie próbujcie wpoić dzieciom tradycji siłą i nie
przekupujcie ich bezsensownie drogimi
prezentami. To tylko pogarsza sprawę.
Młodzieży!
Zlitujcie się nad swoimi rodzicami i wykażcie trochę współczucia. Pomóżcie w przygotowaniach, uśmiechnijcie się, łamiąc
opłatkiem. Sprawicie tym wiele radości
waszym bliskim. Święta to jedyny taki
czas w roku, więc warto uczynić go wyjątkowym. Otwórzcie oczy na małe rzeczy,
małe cuda i cieszcie się. Spróbujcie choć te
parę dni być totalnymi optymistami. Nie
pożałujecie. Przez Messengera wyślijcie
życzenia wszystkim znajomym, śmieszne
świąteczne memy pokazujcie rodzinie
przy stole, nie chowajcie się w pokoju.
A gdy widzicie, że dorośli wpadają w świąteczną rutynę, powiedzcie im to, co napisałam wcześniej. Święta nie są z przymusu,
obchodźcie je tak, żebyście byli szczęśliwi!
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MŁODZIEŻ KONTRA DOROŚLI   Młodzieżowa Agencja Informacyjna MAIA

Dorośli
– Lubię dostawać książki i dawać książki
w prezencie. Podoba mi się tradycja kultywowana w Islandii, która bliska jest też
idei minimalizmu. Tradycja obdarowy-

wania bliskich na święta książkami jest
mocno zakorzeniona w islandzkiej kulturze. W wigilijny wieczór mieszkańcy tego
niewielkiego kraju przekazują sobie książkowe prezenty i czekoladę, a następnie
spędzają noc na czytaniu i umilaniu sobie
lektury czekoladą. Ta przedświąteczna
i świąteczna tradycja czytelnicza określana jest jako Jólabókaflóð, czyli Bożonarodzeniowa Powódź Książkowa.

Pierwsza randka





Magdalena Dąbkowska

Pierwsza randka to za każdym razem emocjonujące wydarzenie zarówno dla
niej, jak i dla niego. Obie strony chcą na niej wypaść jak najlepiej, ponieważ od
jej przebiegu uzależnione są dalsze losy znajomości. W końcu pierwsze wrażenie odgrywa niebagatelną rolę.

OBALAMY MITY...   Młodzieżowa Agencja Informacyjna MAIA

Im więcej użyjemy
perfum, tym lepiej
Jednym ze sposobów oddziaływania na
ludzki zmysł węchu jest używanie rozmaitych zapachów, dlatego każda ze
stron dokłada jak największych starań,
by ładnie pachnieć. Zmysłowe perfumy
to często jeden z najskuteczniejszych
sposobów na uwiedzenie. Ich użycie daje
skutek odwrotny do zamierzonego, gdy
stracimy kontrolę nad ilością wylanego
na siebie specyfiku. Nikt z nas nie lubi,
gdy intensywny zapach perfum drapie
w gardle lub przeszkadza w konsumpcji
romantycznej kolacji.
Powinniśmy wykazywać się
nadmierną pewnością, by pokazać swój charakter
Osoba, który ma świadomość własnej
wartości, przyciąga przeciwną płeć jak
magnes. Pewność siebie to cecha, która
czyni nas bardziej atrakcyjnymi w oczach

drugiej osoby. Istnieje jednak duża różnica między pewnością siebie a zarozumialstwem. Ktoś, kto na pierwszej
randce ciągle opowiada o swoich umiejętnościach i na każdym kroku podkreśla
swoją wyjątkowość, jest po prostu nie do
zniesienia!
Snując dalekosiężne plany, pokazujemy, że myślimy
o danej osobie poważnie
Trudno traktować poważnie kogoś, kto
na pierwszej randce składa poważne
deklaracje. Zapewnienia o miłości i wierności aż po grób na tym etapie znajomości szybciej nas odstraszą, niż przyciągną. Zarówno kobiety, jak i mężczyźni
powinni na pierwszym spotkaniu zachowywać dystans, dlatego wypytywanie o wizję małżeństwa czy wymarzoną
liczbę dzieci jest po prostu nie na miejscu.
Taka dociekliwość powoduje, że czujemy
się zakłopotani.
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Kobiety chcą zapłacić swoją
część za rachunek, żeby pokazać swoją niezależność
Mężczyzna, który zaprasza dziewczynę
na spotkanie, ma obowiązek jego opłacenia, jeśli pragnie wywrzeć na niej pozytywne wrażenie i sprawić, by poczuła się
wyjątkowo w jego towarzystwie. Pierwsza randka to nie spotkanie z kumplem,
z którym dzieli się rachunek w knajpie,
i każdy dobrze wychowany mężczyzna
powinien mieć tego świadomość. Dlatego panie powinny poczuć się wyjątkowo i pozwolić mężczyźnie uregulować
cały rachunek.
Kobieta i mężczyzna wracają do
domu oddzielnie po randce
Facet, którego nie interesuje, czy po pierwszej randce jego towarzyszka szczęśliwie dotrze do domu, na pewno nie zasługuje na jej sympatię. Każdy mężczyzna
powinien poczuwać się do odprowadzenia kobiety do domu po spotkaniu, jeśli
jej bezpieczeństwo nie jest mu obojętne.
Facet, który po pierwszej randce nie raczy
odprowadzić kobiety na przystanek czy
odwieźć do domu, na pewno nie cechuje
się wysoką kulturą osobistą.





10 najdziwniejszych prezentów świątecznych



Weronika Krysik

Z roku na rok nasz repertuar pomysłów świątecznych coraz bardziej się wyczerpuje. Przed każdymi kolejnymi świętami głowimy się, jakim prezentem świątecznym zaskoczyć bliską osobę tym razem. W głowie każdego pojawiają się pytania: „co
mógłbym podarować X?”. Niektórzy radzą sobie z tym problemem w interesujący sposób… Przedstawiamy TOP 10 najdziwniejszych prezentów na święta.

2. Etui – Game Boy
Z jednej strony poznajemy współczesność, korzystając z Instagrama czy Snapchata, a z drugiej poddajemy się nostalgii
przy tak kultowych grach, jak Snake bądź
Tetris, dzięki zamontowanej na tyle konsoli, która przenosi nas do beztroskich lat
dziecinnych.
3. Bombki na brodę
Przystrajanie choinki nie jest już dostateczne. By wyczarować świątecznego
ducha, wystarczy założyć te piękne
ozdoby na swój zarost i zarażać pozostałych swoim podejściem do świąt.

4. Kastet do kotletów
Połączenie przyjemnego z pożytecznym
– daje upust negatywnym emocjom, a jednocześnie sprawia radość pysznym obiadem. Prezent idealny.
5. Papier toaletowy z nadrukiem
Nieszablonowy, wywołujący zaskoczenie
i rozbawienie u obdarowanego. Dostępny
jest w zaskakująco wielu odmianach, od
walut pieniężnych, przez krzyżówki, do
porad życiowych.
6. Piwny brzuch
Ta wiarygodna imitacja pozwala ukryć
swój ulubiony trunek pod ubraniem i skorzystać w dowolnej chwili (w niektórych
przypadkach jedynie po 12.00) za pomocą
gumowej rurki.
7. Zegar odmierzający czas „od tyłu”
„Brak czasu” to problem, który dotyka
kolejne osoby. Zegarek, którego wskazówki chodzą w odwrotną stronę, choć
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w rzeczywistości nie pozwoli nam na
cofnięcie się do przeszłości, z pewnością
zainteresuje niejedną osobę.
8. Czapka z brodą
Ten kreatywny prezent zdecydowanie
pokazuje troskę nadawcy. W końcu nie
liczy się dla tej osoby, jak głupio w niej
wyglądamy, tylko że sztuczna broda skutecznie ogrzewa naszą szczękę.
9. Kartonowy celebryta
Marzenie niejednej nastolatki może być
spełnione w banalny sposób. Wystarczy
kawałek tektury, aby wywołać radość,
jednak skutkiem jest delikatny niepokój
u odwiedzających.
10. Kieliszek-naszyjnik
Okres świąteczny zapowiada inne ważne
wydarzenie – Nowy Rok, a z nim sylwester. Osoba z zamiarem podarowania
tego gadżetu może być pewna, że nie
będzie się on kurzyć na półce.

TOP TEN   Młodzieżowa Agencja Informacyjna MAIA

1. Uciekający budzik
Problemy z budzeniem nie będą już aktualne. Ten budzik nie tylko wydaje przeróżne dźwięki, ale również ucieka przed
swoim właścicielem, potrafiąc nawet omijać przeszkody. Za to gdy go już złapiemy,
na pewno będziemy na nogach.







Nie marnuj jedzenia. Foodsharing i banki żywności





Magdalena Dąbkowska & Jolanta Chrostowska-Sufa

W dobie przesytu i rozpasanego konsumpcjonizmu marnuje się mnóstwo jedzenia. Aby temu przeciwdziałać, w ostatnim
czasie powstaje wiele szlachetnych idei, mających zwrócić uwagę społeczeństwa na problem marnotrawstwa. Ich celem jest
uczulenie ludzkości na to, by zamiast bezrefleksyjnie kupować i wyrzucać – ograniczyć żądzę posiadania dóbr. Jeśli mamy
ich w nadmiarze i chcemy się tego nadmiaru pozbyć, można komuś je ofiarować a tym samym uszczęśliwić innych i pomóc
potrzebującym. W Polsce marnuje się blisko 9 milionów ton żywności rocznie! Jednocześnie około 1,8 miliona osób żyje poniżej granicy ubóstwa.

KAMPANIE SPOŁECZNE   Młodzieżowa Agencja Informacyjna MAIA

Ratują żywność przed zmarnowaniem i przekazują ją najbardziej potrzebującym.
Jedną z takich inicjatyw są Banki Żywności.
31 Banków Żywności działających na terenie całego kraju tworzy Federację Polskich Banków Żywności. Wszystkie są
organizacjami pozarządowymi o statusie
stowarzyszenia lub fundacji. Razem tworzą związek stowarzyszeń o statusie OPP.
Federacja jest wspólnotą dobrowolnie
tworzoną przez różnorodne, autonomiczne Banki Żywności. Ich wspólne wartości
i działania są wspierane i reprezentowane
przez demokratycznie wybrany Zarząd.
Działają, opierając się na trzech podstawowych zasadach:
1. Zasada non-profit – działalność bez zysku – realizowana poprzez bezpłatne pozyskiwane żywności oraz jej bezpłatną
dystrybucję.

2. Zasada kierowania żywności do potrzebujących poprzez organizacje charytatywne zajmujące się bezpośrednio dożywianiem.
3. Zasada apolityczności oraz różnorodności światopoglądowej.
Realizują swoją misję poprzez:
—— Wyszukiwanie źródeł żywności produkowanej w nadmiarze.
—— Pozyskiwanie żywności, w tym produktów o krótkim terminie przydatności,
tzw. artykułów niehandlowych, wadliwie opakowanych, których wartość odżywcza nie budzi zastrzeżeń.
—— Magazynowanie otrzymanych produktów i ich racjonalną dystrybucję na rzecz
organizacji, nie osób indywidualnych.
—— Promowanie postaw przeciwdziałających utylizacji żywności lub jej marnowaniu.
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Ze wsparcia żywnościowego Banków
Żywności skorzystały rodziny wielodzietne, osoby bezrobotne, bezdomne, niepełnosprawne, wychodzące z nałogów i wiele innych, które znalazły się w trudnej
sytuacji życiowej. Banki Żywności wspierają żywnością zarówno seniorów i dorosłych, jak i dzieci.
Dzięki tej inicjatywie wsparcie otrzymały organizacje i instytucje społeczne:
jadłodajnie, świetlice środowiskowe, noclegownie i domy dla bezdomnych, ośrodki
wychowawcze, hospicja, ośrodki wsparcia dla kobiet samotnie wychowujących
dzieci, domy dziecka oraz inne instytucje
zajmujące się pomocą osobom potrzebującym. Banki Żywności pozyskiwały
i przekazywały produkty spożywcze, takie jak: owoce i warzywa, ryż, makaron,
napoje, mleko, sery, pieczywo oraz słodycze. Wartość przekazanej potrzebującym





Foodsharing – podziel się jedzeniem
Foodsharing to po prostu dzielenie się
z innymi żywnością – taką, której przygotowaliśmy za dużo (np. ciastem lub pierogami) lub taką, którą wcześniej kupiliśmy
w nadmiarze i nie zdążymy już jej zjeść,
bo za chwilę minie termin przydatności do
spożycia – to dotyczyć może na przykład
makaronu, pieczywa lub owoców. Pomysł
foodsharingu narodził się w Niemczech
w 2012 roku i zyskuje coraz większą
popularność w innych krajach, również
w Polsce. W wielu miastach pojawiają
się ogólnodostępne lodówki, czyli jadłodzielnie. Można zostawić w nich niemal
wszystko, co jeszcze nadaje się do spożycia. Wyjątkiem jest surowe mięso, produkty zawierające surowe jaja i alkohol.

Gdzie można podzielić się
jedzeniem w Zambrowie
– Miasto Zambrów swego czasu podpisywało stosowane umowy z fundacją Bank
Żywności na zakup żywności, która była
dystrybuowana wśród potrzebujących seniorów, jednak istniały pewne przeszkody
formalno–prawne w kontynuowaniu takiej
formy wsparcia – wyjaśnia Karolina Ilczuk
z Biura Promocji Miasta Urzędu Miasta Zambrów. Jak dodaje, miasto realizuje zadanie dożywiania dzieci i najuboższych z Zambrowa poprzez Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej. W ubiegłym roku na ten cel
przeznaczono ok. 750 tys. złotych. W roku
2019 środki finansowane są zaplanowane na podobnym poziomie. – W ramach
programu dzieci z najuboższych rodzin
w Zambrowie mają zapewniony w szkole obiad za darmo, a także dodatkowe jedzenie w czasie pobytu na popołudniowych świetlicach. Z programu korzystają
też inne osoby czy rodziny potrzebujące,
w tym seniorzy – donosi Karolina Ilczuk.
Również w ramach programu profilaktycznego jadłodajnię dla najuboższych
z Zambrowa prowadzi Ośrodek Wsparcia
Rodziny Caritas. Codziennie serwowany
jest tutaj obiad dla najuboższych. – Moż
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na do nas przynieść jedzenie, a my oddajemy je potrzebującym. Nieraz ludzie
przynoszą nam żywność, szczególnie po
świętach – dodaje Barbara Reinke z zambrowskiego Caritasu.
Idea foodsharingu, jadłodzielnie czy
możliwość wykupienia obiadu dla osoby
potrzebującej to akcje prowadzone przez
bary i restauracje, zazwyczaj w większych
miastach. – Miasto Zambrów jest niewielkim ośrodkiem i w ramach prowadzonych
programów zaspokaja potrzeby swoich
mieszkańców. Każdy, kto zgłosi się po taką
pomoc, otrzyma ją – zapewnia Karolina Ilczuk. – Idea foodsharingu jest także modą
polegającą na tym, iż dzielimy się tym, co
ma się zmarnować w naszej lodówce, ale
też często polega na wymianie jedzenia
ze znajomymi. Być może moda zamieni
się w trend, czego wszyscy sobie życzymy – abyśmy nie marnowali jedzenia.
Źródło: www.bankizywnosci.pl
Zdjęcia pochodzą ze strony:
www.bankizywnosci.pl
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żywności to ponad 284 miliony złotych!
Jeśli ktoś z twojego otoczenia jest w trudnej sytuacji i chcesz mu pomóc, skontaktuj się z Bankiem Żywności najbliżej swojego miejsca zamieszkania. Pracownicy
Banku wskażą ci organizację partnerską,
która będzie mogła ci pomóc. Wszelkich
informacji udzielą ci wolontariusze pod
numerem telefonu: (22) 654 64 00 lub
mailowo: federacja@bankizywnosci.pl.

Młodzieżowe słowo roku 2018





Kacper Łuniewski

Wszelkie podobieństwo do prawdziwych postaci i zdarzeń jest przypadkowe 
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Wygraj bilet do kina
Wiktoria Długoborska
photo collage – Kacper Łuniewski

KONKURSY
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Szukaj, a znajdziesz
Psst… Jeśli już znalazłeś to ogłoszenie,
zapewne to zadanie będzie dla Ciebie
proste. Na jednej ze stron gazety ukryte
są twarze trojga z naszych redaktorów.
Znajdź je, zrób im zdjęcia i wyślij na nasz
e-mail: afekt.gazeta@wp.pl, podając imiona
rozszyfrowanych postaci – podpowiedź

znajdziesz w dziale „Afektowa redakcja”. Spośród nadesłanych odpowiedzi
wylosujemy zwycięzcę, na którego czeka
nagroda w formie darmowej wejściówki
na film z bieżącego repertuaru kina
w Zambrowie, do odebrania w kasie kina.



Sztuka w „Afekcie”
Jesteś kreatywnym artystą i chciałbyś
gdzieś pokazać swoje prace? Co powiesz
na publikację w prawdziwej gazecie? Niesamowite, nie? Wyślij do nas swoje prace,
a być może Twoje nazwisko pojawi się
już w następnym numerze. Przyjmujemy
różne formy. Wiersze, grafiki, skany i zdjęcia prac plastycznych, krótkie formy opowiadań itp. Wyślij zdjęcie lub tekst (najlepiej
pisany w Wordzie) na nasz adres e-mail:
afekt.gazeta@wp.pl i już za parę tygodni ciesz
się widokiem swoich prac w „Afekcie”.

Młodzieżowa Agencja Informacyjna  MAIA

„Co autor miał na myśli?”
Chcesz się sprawdzić jako krytyk sztuki?
Może chcesz poćwiczyć przed ustną
maturą z polskiego? Albo po prostu
zaciekawiła Cię ta grafika? Jeśli już zajrzałeś na tę stronę naszej gazety, zapraszam Cię do małej gry. Skoro w podręcznikach mogą nam dyktować, jak
rozumieć dzieła Mickiewicza czy obrazy
Picassa, zobaczmy, jak nasi czytelnicy zinterpretują zamieszczane w tej
rubryce dzieła. Nasze pytanie do Ciebie: Co artysta miał na myśli? Najbardziej kreatywne odpowiedzi zostaną
wydrukowane w naszej gazecie. Na
najciekawszą wypowiedź czeka także
nagroda – bilet na wybrany film z bieżącego repertuaru kina w Zambrowie,
do odebrania w kasie kina. Prześlij
swoje przemyślenia na nasz e-mail:
afekt.gazeta@wp.pl – w tytule wpisując
słowo „Interpretacja” i numer wydania
gazety. Czekamy na Wasze pomysły!































Młodzieżowa Agencja Informacyjna MAIA
Masz pasję, lubisz pisać, rozmawiać z ludźmi, chciałbyś inspirować innych i mieć wpływ
na otaczającą cię rzeczywistość? Dołącz do MAI. Tworzymy platformę online Młodzieżowej Agencji Informacyjnej [MAIA] na portalu Zambrowiacy.pl, kanał na YouTube oraz
kwartalnik zatytułowany AFEKT. MAIA to Młodzieżowa Agencja Informacyjna – czyli
akademia młodego dziennikarza. W ramach MAI będziesz uczestniczyć w warsztatach i zajęciach z dziennikarstwa pod kierunkiem profesjonalistów i doświadczonych
dziennikarzy. MAIA współpracuje z zambrowskimi mediami oraz Radiem Nadzieja.
Umożliwia młodzieży praktyczne doskonalenie umiejętności dziennikarskich. Zapraszamy do udziału w zajęciach młodzież wiążącą swoje plany zawodowe z dziennikarstwem, pracą w mediach tradycyjnych i społecznościowych, w branży public relations,
w agencjach PR, z takimi zawodami, jak rzecznictwo prasowe, marketing medialny,
specjalista ds. mediów społecznościowych, bloger, influencer. Nawet jeśli nie planujesz
kariery zawodowej w mediach, ale chciałbyś się sprawdzić w roli dziennikarza, reportera, fotoreportera, reżysera, autora, grafika itp., dołącz do nas. Poznasz niesamowitych ludzi, praktyków zawodu, będziesz mógł czerpać z ich doświadczeń. W czasie
warsztatów dziennikarskich przekonasz się, jak wygląda praca dziennikarza, poznasz
gatunki dziennikarskie, nauczysz się, jak skonstruować lead, który przyciągnie uwagę
czytelnika, jak pisać ciekawe teksty, nagrywać wywiady z ciekawymi ludźmi, wyszukiwać tematy.
Zajęcia: każdy wtorek godz. 17.00
Gdzie: Miejska Biblioteka Publiczna ul. Wyszyńskiego 2
Opiekun MAI: Jolanta Chrostowska-Sufa, na co dzień bibliotekarz, animator i instruktor, poza tym redaktor MIESIĘCZNIKA BENEFIT, recenzentka, blogerka książkowa,
wydawca, edytor i redaktor wydawniczy
 afekt.gazeta@wp.pl
 https://www.facebook.com/groups/mlodziezowaagnecjainformacyjna/
Współpraca: Zambrowiacy.pl Krzysztof Dmochowski, 7kresek Pracownia Grafiki
Grzegorz Sufa-Chrostowski, Marcin Szczepański – Radio Nadzieja










