
Najbardziej doświadczony łom-
żyński parlamentarzysta jest auto-
rem pomysłu, który stał się już tra-
dycją łomżyńskich dni związanych 
z najważniejszymi dla każdego 
Polaka emblematami niepodległe-
go i dumnego państwa.  W świę-
to narodowej bieli i czerwieni, od 
jego ustanowienia decyzją Sejmu 
RP z lutego 2004 oku, Lech Anto-
ni Kołakowski zaprasza mieszkań-
ców Łomży na Stary Rynek.   Kil-
kanaście minut przed południem 
i przed uroczystym wciągnięciem 
Biało-Czerwonej na maszt przed 
Ratuszem poseł wraz ze współ-
pracownikami, przede wszystkim 
radnymi Prawa i Sprawiedliwości, 
rozdaje mieszkańcom Łomży flagi 
na drzewu. Idealnie nadające się 
do udekorowania domu., balkonu, 

okna, dumnego przeniesienia przez 
miasto.

Łomżyniacy o tej tradycji wie-
dzą. - Nie wie pan, czy poseł dzisiaj 
też będzie z flagami. Dał mi już jed-
ną rok temu, ale wzięła ode mnie 
sąsiadka - nieco denerwuje się pani 
w okularach. Kilka minut później 
juz uśmiechnięta od ucha do ucha 
powiewa flagą otrzymaną z rąk 
Lecha Antoniego Kołakowskiego. 
Dostają narodowe barwy starsi, ale 
też maluchy mające chyba mniej 
centymetrów wzrostu niż liczy sama 
flaga wraz z drzewcem. Utrzymanie 
jej prosto i powiewanie wymaga 
zdecydowanie pomocy osób nieco 
starszych.     

- Bardzo się  cieszę, że na bu-
dynkach nie tylko instytucji pań-
stwowych czy samorządowych, ale 

przede wszystkim na domach miesz-
kalnych przybywa narodowych flag 
z każdym świętem. Aby nasz pa-
triotyzm i polskość była zauważana 
w naszym kraju i na świecie, powin-
niśmy zaczynać edukację od naszych 
najmłodszych.  Na lekcjach historii 
i przy państwowych świętach. Nie-
złym przykładem takiego otwartego 
i szczerego wyrażania szacunku i mi-
łości dla swojego kraju oraz czci dla 
flagi są Amerykanie - mówi łomżyń-
ski parlamentarzysta.

Flagi, które przygotował, bły-
skawicznie się rozchodzą. Trafiają 
w ręce żołnierzy  i weteranów oraz 
harcerzy  w mundurach, a także 
osób ubranych zupełnie do ciepłej 
słonecznej pogody. 

Problemy ochrony zdrowia stanowią 
ważną treść działań podejmowanych 
przeze mnie i przez cały samorząd w 
obecnej kadencji. Choć nie ma w tej 
dziedzinie wydarzeń tak spektakular-
nych jak przecinanie wstęg na zakoń-
czenie inwestycji - mówi prezydent 
Łomży Mariusz Chrzanowski.

Jak dodaje, zdrowie jest razem 
z edukacją najbardziej „długoter-
minową inwestycją” w programie 
tworzenia miasta bezpiecznego, 
przyjaznego i wygodnego do życia 
dla wszystkich grup tworzących 
łomżyńską społeczność.

- Bliska jest mi definicja Świa-
towej Organizacji Zdrowia, która 
wskazuje, że zdrowie nie jest tyl-
ko brakiem choroby czy niepełno-
sprawności. Zdrowie jest tam okre-
ślane jako stan pełnego dobrego 
samopoczucia, czyli dobrostanu, fi-
zycznego, psychicznego i społeczne-
go - tłumaczy Mariusz Chrzanowski. 
- Miasto jest w bardzo małym za-
kresie organizatorem bezpośredniej 
opieki medycznej nad pacjentami, 
a jedynie podmiotem wspomagają-
cym. Ale jest za to w bardzo poważ-
nym stopniu organizatorem owego 
dobrostanu w wielu dziedzinach ży-
cia - dodaje.

Według prezydenta, przykła-
dem działań władz Łomży, które w 
efekcie mają przynosić dobroczynne 
skutki zdrowotne, są przedsięwzię-
cia dotyczące bezpieczeństwa - od 
ekonomicznego przez socjalne po 
bardzo praktyczne np. przebudowy 
i doświetlanie przejść dla pieszych. 
To także sfera polityki adresowa-

nej do seniorów, a z drugiej strony 
rozwój sportowej bazy szkolnej. To 
również Park Jana Pawła II Papieża 
Pielgrzyma czy system roweru miej-
skiego ŁoKeR, czyli elementy pro-
mowania zdrowego stylu życia. To 
wreszcie różnorodne imprezy maso-
we przywracające dobre, sąsiedzkie 
relacje między mieszkańcami i dają-
ce rozrywkę.

- To perspektywiczne działania, 
ale nie brakuje także bezpośrednie-
go wsparcia dla instytucji i organiza-
cji ze sfery ochrony zdrowia. Jeste-
śmy partnerem przede wszystkim 
Szpitala Wojewódzkiego, głównie 
w zakresie zakupów sprzętu. Ale są 
także coroczne konkursy, w których 
przekazujemy wsparcie dla ważnych 
inicjatyw - tłumaczy prezydent.

W tegorocznym konkursie mia-
sto przeznaczyło na „dofinansowa-
nie zadań zleconych do realizacji 
stowarzyszeniom” w dziale „ochro-
na zdrowia” 100 tysięcy złotych. 
Podział środków zaproponowała 
Komisja Konkursowa, w skład któ-
rej wchodzą m.in. przedstawiciele 
stowarzyszeń działających w za-
kresie ochrony zdrowia. Wsparcie 
otrzymało 14 beneficjentów na 16 
różnych zadań.

- Warto podkreślić, że wielu z 
nich otrzymuje fundusze na dzia-
łania profilaktyczne w swoich dzie-
dzinach zainteresowania, czyli na 
te „długoterminowe inwestycje w 
zdrowie”, o których wspominałem - 
mówi Mariusz Chrzanowski. 
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Dokończenie na str. 6

Poseł Lech Antoni 
Kołakowski: Patriotyzmu 
uczmy już najmłodszych 

O zdrowie mieszkańców dbam  
na wiele sposobów - mówi 

prezydent Mariusz Chrzanowski  

Dokończenie na str. 3

Orzeł Biały, biało-czerwone barwy i Mazurek Dąbrowskiego, jako symbole narodowe, są najwyżej cenionymi 
wartościami przez Polaków. Stanowią w każdej dziejowej próbie żywy dowód siły i hartu naszego Narodu - uważa 

łomżyński poseł Lech Antoni Kołakowski. 

Dwukrotnie w ostatnich tygodniach z inicjatywy prezydenta Mariusza 
Chrzanowskiego odbyły się zbiórki pieniędzy dla łomżyńskiego Hospicjum
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Łatwo nie było. Pięć dni niezwykle 
zaciętych, sportowych zmagań. Wysokie 

temperatury i udar słoneczny Piotrka, 
problemy żołądkowe Adama, kłopoty 
z łącznością i silnikiem. Mimo to nie 

poddali się i walczyli do samego końca. 
Do Polski z X Motoparalotniowych 

Mistrzostw Świata, w Pasak Jolasid Dam 
im Lopburi w Tajlandii, około  

170 km od Bangkoku,  
łomżyniacy wracają z brązem.   

Jak sami przyznają, czują wielki 
niedosyt. Adam Pupek i Piotr Ko-
zikowski, łomżyniacy, wchodzący 
w skład Motoparalotniowej Kadry 
Narodowej Polski na mistrzostwach 
świata, prowadzili przez większą 
część zawodów. Duet Pupek & Ko-
zikowski Paramotor Team Poland, 
od 1 do 6 maja rywalizował w kla-
sie PL2 (załoga dwuosobowa, start 
z wózka). Konkurencje nawigacyjne 
(konik Piotrka) i slalomowe (dające 
możliwość pokazania umiejętno-
ści Adama) szły im znakomicie.  Po 
czterech  dniach rywalizacji wciąż 
byli na prowadzeniu. Niestety, nad-
szedł czas konkurencji ekonomicz-
nej, której obawiali się najbardziej. 
Polegała ona na jak najdłuższym 
unoszeniu się w powietrzu na okre-
ślonej ilości paliwa. Ich obawy były 
uzasadnione, ze względu na spala-
nie silnika ich motoparalotni, które 
było 2 - 3 razy większe, w porów-
naniu ze sprzętem rywali. Mimo 
to dali z siebie wszystko i walczyli 
do końca. W efekcie czego, zostali 
brązowymi medalistami X Moto-
paralotniowych Mistrzostw Świata, 
a Mazurek Dąbrowskiego usłyszała 
cała Tajlandia.

- Czujemy lekki niedosyt, bo 
prowadziliśmy przez większą część 
zawodów. Niestety, przez nasz mało 
oszczędny silnik po dwóch ostatnich 
konkurencjach ekonomicznych, 
w których liczyło się tylko spalanie  

paliwa, spadliśmy na 3 miejsce. Po-
mimo tego i tak jesteśmy przeszczę-
śliwi. Cieszymy się że byliście z nami 
i trzymaliście mocno kciuki. Do-
dawało nam to skrzydeł. Przez cały 
czas trwania zawodów, otrzymywa-
liśmy wsparcie od naszych kibiców. 
Przeczytaliśmy każdą wiadomość 
i każdy komentarz, one dodawały 
nam sił do walki w trudnych chwi-
lach. Mamy najlepszych kibiców 
na świecie.  – przyznają z radością 

i wzruszeniem Adam Pupek i Piotr 
Kozikowski. 

To nie jedyny triumf  biało-czer-
wonych  skrzydeł w Tajlandii. Mo-
toparalotniowa Kadra Narodowa 
Polski z mistrzostw świata, do Pol-
ski przywozi także dwa złote medale 
- drużynowy i narodowościowy.

Załoga z Łomży toczyła walkę 
nie tylko na polu sportowym. Wy-
sokie temperatury, nawet w nocy 
przekraczające 30 stopni Celsjusza, 

wilgotność powietrza, dochodząca 
do 100 procent i zupełnie odmienne 
warunki sprawiły, że Adam i Piotrek 
musieli stoczyć dodatkowe zmagania, 
z własnymi organizmami. Już podczas 
pierwszego dnia rywalizacji Piotrek 
dostał udaru słonecznego, a Adam 
zmagał się problemami żołądkowy-

mi. Obaj mieliby podstawy, aby się 
wycofać.  Jednak stawali do kolejnych 
etapów rywalizacji, dając z siebie moż-
liwie, jak najwięcej, deklasując rywali.

- To były dla mnie najtrudniej-
sze zawody w życiu. Cieszę się, że 
kończymy je na tak wysokiej pozy-
cji. Myślę, że 3 medale na Mistrzo-
stwach Świata są wynikiem nie tyl-
ko ciężkiej pracy ale też atmosfery 
w zespole. Oprócz tego, że latamy 
w jednym teamie, jesteśmy rów-
nież przyjaciółmi. Podczas zawo-
dów  wzajemne zaufanie jest bar-
dzo ważne, często od drugiej osoby 
zależy nasze życie. Adam jest do-
skonałym pilotem i po raz kolejny 
udowodnił, że należy do światowej 
czołówki. Możliwość wzięcia udzia-
łu w Mistrzostwach Świata była na-
szym wielkim marzeniem. Spełnili-
śmy je i w tak spektakularny sposób. 
Marzenia się nie spełniają, marzenia 
się spełnia! - mówi Piotrek. - Jestem 
bardzo dumny z Piotrka, bo wykazał 
się najwyższymi umiejętnościami 
nawigowania w bardzo wymagają-
cym terenie. Tworzymy wspólnie 
świetny team - dodaje Adam. 

To już kolejny sukces łomżyń-
skiej załogi Pupek & Kozikowski 
Paramotor Team Poland. Walcząc 
o podium z ogromną determinacją 
i zaangażowaniem godnie repre-
zentowali nie tylko Polskę, ale także 
Łomżę na światowej arenie. 

- Z pewnością nie są to ostatnie 
medale zdobyte wspólnie dla Polski 
- zapowiada motoparalotniowa za-
łoga z Łomży.

Niezależnie od ostatecznej kla-
syfikacji, dla mieszkańców naszego 
miasta i tak są prawdziwymi mi-
strzami.

biało-czerwone sukcesy

18-400 Łomża, Stary Rynek 13
e-mail: redakcja@narew.info
tel./fax 86 216 71 07
REDAKTOR NACZELNY: Artur Filipkowski
Współpraca:
Marlena Siok, Maciej Gryguc,  
Kazimierz Czartoryski 
DYREKTOR BIURA REKLAMY I OGŁOSZEŃ:
Monika Strzelecka, tel. 600 680 638
Renata Milewska, Joanna Osińska
Tel. 862 167 444
e-mail: reklama@narew.info
www.narew.info
„Tygodnik Narew” wydawany jest

przez Fundację Inicjatyw Lokalnych „Media Polska”

Druk: Agora SA, ul. Daniszewska 27, Warszawa

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych 

ogłoszeń i zastrzega sobie prawo do skracania nadesłanych tekstów.

Łomża ma „brązowych” mistrzów świata. 

Adama i Piotrka 



3

Władze miasta oraz pracow-
nicy Ratusza, włączają się także 
w starówkowe Święto Flagi. Cen-
trum Współdziałania Społecznego 
przygotowało np. małe biało-czer-
wone kokardki na szpilce. 

- To przede wszystkim powinien 
być czas spędzony z rodziną w mi-
łej atmosferze - podkreśla Mariusz 
Chrzanowski. - Wiele osób korzysta 
z pogody i wolnego czasu na tury-
stycznych wyjazdach, ale większość 
spędza ten świąteczny czas w mie-
ście. Dlatego proponuję specjalne 
atrakcje dla całych rodzin.

Niesie się nad łomżyńską Sta-
rówką dźwięk kurantów wygrywa-
jących hymn Polski i hejnał miasta. 
Żołnierze wciągają na maszt flagę 
biało-czerwoną. Salutują. 

- Powinniśmy wiedzieć dla-
czego są takie barwy naszej fla-
gi. Ustanowił je Sejm Królestwa 
Polskiego w 1831 roku. Biel po-
chodzi od Orła z naszego godła, 
czerwień - od koloru tarczy, na 
której znajduje się Orzeł. Układ 
kolorów wynika z tego, że godło 
jest ważniejsze. Według symbo-

liki heraldycznej, biel przekazuje 
taką wartość jak czystość ducha. 
Czerwień to symbol odwagi i wa-
leczności. Chyba się nie dziwi-
my, że nasi przodkowe uznali te 
barwy za oddające trafnie nasze 
cechy narodowe - mówił podczas 
uroczystości poseł Lech Antoni 
Kołakowski.

Przypomniał  też jak  w jak wielu 
chwilach historii biało-czerwona to-
warzyszyła żołnierzom na polach bi-
tew, wszystkim, którzy dla niepodle-
głej i sprawiedliwej  Polski „rzucali 
na stos” swoje życie.  

- „Kto nie ceni i nie szanuje swej 
przeszłości, nie jest godzien sza-
cunku teraźniejszości ani prawa do 
przyszłości” - powiedział  marszałek 
Józef Piłsudski. Dzisiaj, patrząc na 
życie publiczne, przestrzeń publicz-
ną, widzimy jak wiele jest  spraw,  
które nie powinny mieć miejsca. Czy 
to jest partia rządząca, czy ugrupo-
wania opozycyjne, wszyscy powinni 
kierować się wartościami, jakie nie-
sie flaga biało-czerwona - podkreślał 
łomżyński poseł.

Jego zdaniem, dni majowych 

świąt  powinny być ś przede wszyst-
kim radosne. 

- Ta flaga to symbol zwycięstw, 
to tarcza, to wolność, to Solidarność, 
to Polacy, których los rzucił daleko 

od kraju, to radość i duma z osią-
gnięć sportowców, artystów, wszyst-
kich reprezentantów Polski w świe-
cie. Skupiajmy wokół flagi naszą 
młodzież, skupiajmy się wokół niej 

sami. To my, to nasza tożsamość. 
Z miłością i radością wychodźmy na 
ulice i mówmy głośno: Polsko, ko-
chamy Cię - powiedział Lech Antoni 
Kołakowski.                         

biało-czerwone sukcesy

Tytuł mistrza świata w bieganiu po 
schodach zdobył na Tajwanie Piotr Ło-
bodziński. Zawodnik klubu LŁKS "Pre-
fbet Śniadowo" Łomża jest jak dotąd  
jedynym mistrzem w historii tej rozwi-
jającej się dynamicznie dyscypliny, bo 
wygrał także w 2015 roku w Dausze, 
a światowy czempionat odbył się do-
piero po raz drugi.

Relację z mistrzowskiego wy-
stępu w Tajpej przekazał nam An-
drzej Korytkowski, prezes i trener 
"Prefbetu", a obszernie przedstawiły 
zawody także polski portal  www.
festiwalbiegowy.pl oraz internetowy 
portal  www.taiwannews.com.tw.

"Najlepsi towerrunerzy z całe-
go świata zmagali w najwyższym 
budynku na Tajwanie - biurowcu 
Taipei 101. Zawody składały się 
z dwóch biegów. Najpierw jedy-
nie do 35 piętra, następnie do 91. 
W obu przypadkach biegacz z Łom-
ży okazał się najlepszy i dość pewnie 
wygrał całe zawody potwierdzając 
swoją dominację w tej dyscyplinie. 
Drugie miejsce przypadło reprezen-
tantowi Niemiec, brąz dla Kolumbij-
czyka. Dla przypomnienia, w 2015 
roku Mistrzostwa Świata w tower-
runningu odbywały się w Katarze, 
gdzie reprezentant LŁKS 'Prefbet 
Śniadowo" Łomża również wywal-
czył złoty medal". 

Tradycyjnie refleksje po biegu 
przekazał do kraju także sam mistrz 
Piotr Łobodziński. 

"Cieszę się niezmiernie z obrony 
tytułu Mistrza Świata. Nie wiem co 
było trudniejsze, zdobyć złoto 3 lata 
temu, czy teraz. Na pewno byłem 
głównym faworytem, ale to nie ułatwia 
zadania. Było trochę stresu i nieprze-
spana noc, ale skończyło się szczęśli-
wie. Ostatnie miesiące przygotowywa-
łem się specjalnie pod te MŚ. Forma 
przyszła w odpowiednim momencie 

i potwierdziłem, że jestem najlepszym 
schodobiegaczem na świecie".

Jak podaje Andrzej Korytkow-
ski, w rywalizacji kobiet zwyciężyła 
Australijka  Suzy Walsham. Dobrze 
zaprezentowały się Polki, Czwarta 
była Dominika Wiśniewska repre-
zentująca barwy SKB Kraśnik. Wy-
sokie 7 miejsce zajęła Iwona Wicha, 
czyli od niedawna reprezentantka 
łomżyńskiego klubu. Po pierwszym 
biegu była szósta, ale na długim 
dystansie musiał a uznać wyższość 
Chinki i ostatecznie skończyła rywa-
lizację na siódmej pozycji. 

- Brawa dla naszych łomżyń-
skich reprezentantów - dodaje dum-
ny prezes klubu "Prefbet Śniadowo" 
Łomża.

A oto fragmenty relacji  z www.
festiwalbiegowy.pl.

"Nie bez przyczyny mówią 
o nim „Małysz biegów po schodach”. 
W chińskim Tajpei Piotr Łobodziń-
ski znów „latał” wysoko i co najważ-
niejsze – szybko. Najszybciej. Polak 
obronił tytuł mistrza świata w to-

werrunningu! Z do-
brej strony pokazali 
się też postali nasi 
reprezentanci.

Biegi po scho-
dach to wciąż roz-
wijająca się konku-
rencja. W randzie 
mistrzostw globu bie-
gano dopiero po raz 
drugi. Premierowa 
edycja czempionatu 
odbyła się w Dausze 
w 2015 roku. Kolej-
ne mistrzostwa miały 
zawitać rok temu do 
chińskiego Guang-
zhou, ale wydarzenie 
zostało odwołane ze 
względów organiza-

cyjnych.
W Tajpei biegano bez logistycz-

nych problemów. Areną rywalizacji 
był wieżowiec Taipei 101, liczący 509 
metrów wysokości (liczba w nazwie 
oznacza kondygnacje budynku). Dla 
porównania, Pałac Kultury i Nauki 
w Warszawie, gdzie gości Bieg im. 
Stanisława Tyma, ma wysokość cał-
kowitą 237 metrów.

Mistrzowską rywalizację podzie-
lono na dwa etapy. Zmagania otwo-
rzył 35-piętrowy sprint (w sumie 
824 stopnie). Drugim etapem był 
bieg na pełnym dystansie 91 pięter 
(2046 stopni). W jednym z najpopu-
larniejszych biegów w Polsce, czyli 
Biegu na Szczyt Rondo 1, do poko-
nania jest „tylko” 836 schodów.

Oba biegi wygrał Piotr Łobo-
dziński. Z kompletem 560 obronił 
tytuł mistrza globu.

Drugi był odwieczny rywal Ło-
bodzińskiego - Niemiec Christian 
Riedl. Brąz przypadł Kolumbijczy-
kowi Frankowi Nicolasowi Carre-
no (po sprincie był drugi).

- Zarówno trzy lata temu jak i te-
raz moja przewaga była dość duża. 
Pamiętam, że w Katarze były trzy 
biegi i każdy wygrałem. Teraz też 
w pierwszym starcie na krótszym 
dystansie miałem ok. 10 sekund 
przewagi nad drugim zawodnikiem. 
W drugim biegu zabrakło mi trochę 
sił, ale i tak wygrałem. Christian 
był za mną 4 sekundy, ale kolejny 
zawodnik tracił dużo więcej - wyja-
śnia Piotr Łobodziński w rozmowie 
z naszą redakcją. Swoją postawą, jak 
przystało na mistrza dyscypliny, nie 
jest zaskoczony.

- Teraz byłem głównym fawo-
rytem. Przed startem w Katarze coś 
tam już wygrywałem, ale każdy mógł 
zostać mistrzem. Pierwszy tytuł był 
dla mnie większym zaskoczeniem 
- zauważył biegacz LŁKS Prefbet 
Śniadowo Łomża.

Dla Piotra Łobodzińskiego jest 
to 12 tytuł wywalczony na schodach. 
Pięć razy sięgał po Puchar Świata, 
cztery razy wygrywał cykl Vertical 
World Circuit. Był też mistrzem Eu-
ropy. 

Inny z naszych reprezentantów 
w mistrzotwach - Arkadiusz Karbo-
wy - był 16. z dorobkiem 145 oczek. 
Zawodnik pochodzący z Konina le-
piej spisał się w sprincie, za który 
otrzymał 115 pkt. Z kolei Mateusz 
Marunowski był 30. z dorobkiem 79 
pkt.

W rywalizacji kobiet wygrała 
faworytka - Suzanne Walsham. Au-
stralijka była najlepsza w obu se-
riach.

Druga była Włoszka Valentina 
Belotti, a trzecia Czeszka Zuzana 
Krchova – zwyciężczyni tegoroczne-
go Biegu na Szczyt Rondo 1. Cieka-
wostką jest, że zawodniczki zgroma-
dził tyle samo punktów - po 475.

Tuż za podium uplasowała 

się Dominika Wiśniewska-Ulfik, 
która zgromadziła 395 „oczek”. Za-
wodniczka z Zabrza nieco lepiej spi-
sała się w sprincie.

Druga z naszych reprezentan-
tek Iwona Wicha – mistrzyni Euro-
py w biegu na orientację juniorów 
z 2003 i 2004 roku, zajęła 7. pozycję 
z dorobkiem 335 punktów.

Zdaniem Piotra Łobodzińskie-
go, człowieka, który jest żywą legen-
dą i najlepszą reklamą towerrunin-
gu na świecie, w Tajpei nie było czuć 
atmosfery mistrzostw świata.

- Uważam, że pod względem 
medialnym nie było najlepiej. Są im-
prezy jak na Wieży Eiffla czy Empire 
State Building, które nie mają na-
gród, ale mają lepszą promocję. Mi-
strzostwa rozegrano wcześnie rano, 
a o 9 rozpoczynały się zmagania dla 
amatorów. Brało w nich udział 4 tys. 
osób. Na dobrą sprawę to pewnie ci 
uczestnicy nie wiedzieli, że były tu 
mistrzostwa świata. Organizacyjnie 
nie można niczego zarzucić imprezie. 
Sportowo wszystko było ok, ale nikt 
się nie podkreślał, że są tu drugie ofi-
cjalne mistrzostwa świata w biegu po 
schodach. Nie wiem też czy obrazki 
z tej imprezy pójdą też gdzieś w świat 
– ocenił nasz mistrz świata.

Wyniki:
Mężczyźni 
1 Piotr Łobodziński POL 560
2 Christian Riedl GER 475
3 Frank Nicolas Carreno COL 455
4 Ryoji Watanabe JAP 400
5 Mark Bourne AUS 380
6 Goerge Heimann GER 335
7 Jakob Mayer AUT 320 
Kobiety
1 Suzanne Walsham AUS 560
2 Valentina Belotti ITA 475
3 Zuzana Krchova CZE 475
4 Dominika Wisniewska-Ulfik POL 
395
5 Muhua Jian CHN 365
6 Cindy Harris USA 365
7 Iwona Wicha POL 335  

Poseł Lech Antoni Kołakowski: Patriotyzmu uczmy już najmłodszych 

Złote schody Piotra Łobodzińskiego 
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Kiedy cała Polska cieszyła się bardzo 
długim i na ogół pogodnym majowym 
weekendem, dwie grupy ludzi nie 
przejmowały się  grillem i opalanie. 
W województwie podlaskim  jedną 
tworzy 11 427 osób, drugą - dwa albo 
i trzy razy więcej ludzi. To maturzyści 
i ich bliscy.

Od piątku 4 maja rozpoczęły się  
dwa tygodnie najważniejsze w do-
tychczasowym życiu uczniów  koń-
czący licea i technika, a także tych z lat 
poprzednich, którzy chcą  walczyć 
o zdanie lub lepsze wyniki. Według 
danych Okręgowej Komisji Egzami-
nacyjnej w Łomży, w województwie 
podlaskim maturzyści są w 168 szko-
łach, Spośród  11 427 uprawnionych 
do zdawania jest 10 878 , których wy-
zwaniem będzie matura "nowa", dla 
pozostałych 449 osób  - "stara".

Jak przebiegają egzaminy, zapy-
taliśmy maturzystów z  łomżyńskich 
szkół. 

Polski i „Lalka”
- Wydaje mi się, że dobrze mi 

poszło. Trochę problemów tylko 
z napisaniem streszczenia. Ono za-
jęło mi najwięcej czasu. Upewniałam 
się chyba pięć razy, czy aby na pewno 
wszystko jest dobrze - mówi rozpro-
mieniona Martyna Wierzbowska, 
uczennica I LO, które odwiedziliśmy.

- Temat rozprawki nie był trud-
ny. Postawiono nam pytanie o tesk-
notę. Czy niszczy, czy buduje życie 
człowieka? Musieliśmy odwołać się 
do „Lalki” Bolesława Prusa – mówi 
Jakub Żywiołek, maturzysta z I LO 
w Łomży. -  Musieliśmy mierzyć się 
z nową formą, przemówieniem pod-
sumowującym twórczość Różewicza 
– dodaje. 

Ponadto piszący egzamin doj-
rzałości musieli powiązać epilog 
z Pana Tadeusza z fragmentem 

wiersza „Chleb” Tadeusza Różewi-
cza. Wśród zadań pojawiło się rów-
nież streszczenie tekstu „Profesja 
stulecia”.

Matematyka nie taka straszna 
W poniedziałek po długim week-

endzie ciężko wstać, a tym bardziej, 
że tam w murach szkolnych czekała 
matematyka, czyli postrach i naj-
większa obawa. „Diabeł” nie okazał 
się  taki straszny jak go malowano.  
Opinia młodzieży z II LO w Łomży 
jest dosyć zgodna: test z matematyki 
okazał się prosty.

- Bardziej boję się matematyki 
i fizyki rozszerzonej. Chciałbym się 
dostać na Politechnikę Warszawską. 
Ewentualnie na automatykę i robo-
tykę do Białegostoku - mówi Prze-
mysław. 

- Troszkę miałam problemy z ra-
chunku prawdopodobieństwa, ale 
reszta okazała się prosta. Moją moc-
ną stroną jest język angielski, dlate-
go chciałabym się dostać na UW na 
filologię angielską na UW – dodaje 
Justyna.

- Myślę, że poradziłem sobie 
dobrze. Po maturach zamierzam 
trochę popracować, pozbierać fun-
duszy, a potem na SGGW w War-
szawie. Nie stresuję się i nie streso-
wałem przed żadnym egzaminem. 
Ogólnie jestem bezstresowym czło-
wiekiem- tłumaczy z przymruże-
niem oka Michał.

- Test z matematyki w tym 
roku okazał się prosty. Zadania 
otwarte mogły sprawić trudności, 
a zamknięte „do przełknięcia”. Teraz 
przede mną rozszerzona historia. 
Trochę się obawiam. Bardzo bym 
się chciała dostać na psychologię na 
UW - wyjaśnia Monika.

- Zdaję również rozszerzoną ma-
tematykę, dlatego podstawą się nie 

przejmowałam aż tak bardzo. Stre-
suję się troszkę przez testem rozsze-
rzonym – podsumowuje Natalia.

Maturalna statystyka
Najliczniejsza grupa matu-

rzystów to absolwenci 46 szkół 
w Białymstoku - 4813, w tym 3758 

zdających po raz pierwszy. Drugie 
w miejsce zajmuje pod tym wzglę-
dem Łomża - 21 szkół i 1420 osób 
(1086 debiutantów) dla Suwałk te 
liczby to odpowiednio: 17 i 1219 
(970) 

Czwartym ośrodkiem matural-
nym w województwie  jest powiat 

Wysokie Mazowieckie, w którym 
jest aż 13 szkół maturalnych i 498 
zdających (421 po raz pierwszy). 
W pozostałych powiatach Ziemi 
Łomżyńskiej statystyki są następu-
jące: Grajewo - 9 i 343 (296), Kolno 
- 5 i 227 (170), Zambrów - 6 i 365 
(296). Powita łomżyński  z jedną 
tylko szkołą i 44 przystępującymi do 
egzaminu wyprzedza w wojewódz-
twie tylko suwalski - też jedna szkoła 
i 22 zdających.

Maturzyści zdają obowiązkowo 
polski, matematykę i język obcy. 
Najczęściej  wybierali angielski, ale 
całkiem spora grupa - 784 - posta-
wiła na rosyjski. 

Wśród przedmiotów do wybo-
ru utrzymuje się dominacja nauk 
przyrodniczych: geografia - 2330, 
biologia - 1680 i chemia -1035. Po-
niżej tysiąca mają fizyka, historia 
i wiedza o społeczeństwie. Bardzo 
liczna jest grupa maturzystów, 
którzy wskazali jako dodatkowe 
przedmioty z listy obowiązkowych: 
język angielski - 4434, matematy-
ka - 2454 i polski - 1689. "Niszowe" 
przedmioty dodatkowe - to niektó-
re z języków obcych, historia muzy-
ki i filozofia.

Od 10 maja pozostają już egza-
miny nieobowiązkowe, wybierane 
przez uczniów (czyli na poziomie 
rozszerzonym ) oraz języki mniej-
szości narodowych. 

Harmonogram tej fazy matur: 
10 maja - biologia i historia sztuki, 
11 - wiedza o społeczeństwie i in-
formatyka, 14 - fizyka, astronomia, 
geografia, 15 - niemiecki, 16 - chemia 
i historia, 17 - rosyjski,  18 - francu-
ski, 21 - hiszpański, 22 - włoski, 23 
- języki mniejszości narodowych, 
wiedza o tańcu, historia muzyki.  

A zatem drodzy maturzyści, 
życzmy Wam jasnych umysłów, 
dobrej pamięci i jak najmniej ner-
wów. Bardzo wiele osób w naszym 
kraju już matury zdało. Wy też da-
cie radę.   

czas egzaminów

reklama

Trzymamy kciuki za maturzystów 

Maturzyści z I LO w Łomży
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O wielkim akcie prawa, który nie zdołał 
powstrzymać upadku Polski rozkładanej 
wewnętrznymi konfliktami i bezwzględ-
nie wykorzystywanej przez sąsiednie 
mocarstwa, ale który stał się fundamen-
tem nowoczesnego państwa, mówili na 
Starym Rynku w Łomży uczestnicy miej-
skich i powiatowych uroczystości  227. 
rocznicy Konstytucji 3 Maja.

- W cieniu nieuchronnych roz-
biorów Polacy potrafili zdobyć się 
na radykalne, postępowe i odważ-

ne rozwiązania legislacyjne - mówił 
prezydent Mariusz Chrzanowski. 

Posłowie Bernadeta Krynicka 
i Lech Antoni Kołakowski  wskazy-
wali, jak złowieszczą rolę w czasach 
upadku Rzeczpospolitej odegrały 
siły zewnętrzne.

- Trudno sobie wyobrazić, że 
polskie Sejmy były zwoływane i zry-
wane według decyzji ambasadora 
Rosji - powiedziała poseł Bernadeta 
Krynicka. - Wolność nie jest tylko 

przywilejem, ale przede wszystkim 
zadaniem - podkreślał Lech Antoni 
Kołakowski.

O poczucie współodpowiedzial-
ności za losy państwa do rządzących  
i rządzonych apelował wiceprze-
wodniczący Sejmiku województwa 
Jacek Piorunek.      

Współgospodarz uroczystości 
reprezentujący władze powiatu wi-
cestarosta Lech Szabłowski zwrócił 
uwagę na zawarte w Konstytucji 3 
Maja pionierskie na owe czasy zapi-
sy o konieczności odnawiania reguł 
ustrojowych kraju co 25 lat i głębo-
ko republikańskie refleksje o spraw-
nym  rządzie.

- Na wskroś nowoczesne były 
także sformułowania o ograniczaniu 
indywidualizmu i emocjonalności 
w kierowaniu sprawami państwa - 
powiedział.

Słowa listów od ministra rolnic-
twa Krzysztofa Jurgiela i wicemini-
stra spraw wewnętrznych Jarosława 
Zielińskiego przekazali uczestnikom 
uroczystości Piotr Modzelewski 
i Krzysztof Niewiadomski.

Trzeciomajowe uroczystości 
w Łomży przebiegły według utrwa-
lonej od lat tradycji, czyli rozpoczę-
ły się na placu Papieża Jana Pawła 
II złożeniem kwiatów w miejscach 
pamięci. Potem z udziałem m. in. 

Łomżyńskiej Orkiestry Dętej pod 
dyrekcją Waldemara Borusiewcza 
i licznych pocztów sztandarowych 
w Katedrze odprawiona została 
msza w intencji Ojczyzny. Celebru-
jący ją ksiądz Jan Krupka nie nawią-
zywał w homilii do święta państwo-
wego, a do obchodzonego tego dnia 
święta Najświętszej Marii Panny 
Królowej Polski.

Finałową częścią święta odby-
wającego się w prawdziwie letnim 
upale były przemówienia na Starym 
Rynku oraz przysięga 12 nowych 
członków Jednostki Strzeleckiej 
1012 z Łomży i Makowa Mazowiec-
kiego.                   

biało-czerwona Łomża

Łomżyniacy  
w biało-czerwonych barwach

Realizacja własnych pasji kieruje ich w różne zakątki świata. Gdziekolwiek jednak 
się znajdą, doskonale wiedzą, jak ważny jest patriotyzm, także ten lokalny. To wła-
śnie dla biało-czerwonych barw i Łomży chcą odnosić sukcesy.

Maciej Tercjak ma lat 23. Jest utytułowanym zawodnikiem karate. Na 
swoim koncie ma m.in. młodzieżowy złoty medal mistrzostw Polski z 2015 
roku, podwójne wicemistrzostwo Europy z 2016 i 2017 roku oraz pierwsze 
miejsce w pucharze Europy rozegranym niedawno w Bukareszcie. W pierw-
szych dniach maja przebywał na zgrupowaniu reprezentacji Polski Karate 
Kyokushin w Centralnym Ośrodku Sportu w Zakopanem. 

- Jestem dumny, że mogę godnie reprezentować biało-czerwone barwy 
i walczyć o dobre imię naszego kraju – pisze na swoim profilu w mediach 
społecznościowych Maciej Tercjak.

Poza granicami Łomży, a nawet Polski i Europy, spędzał Święto Flagi 
oraz Konstytucji 3 Maja także motoparalotniowy duet z Łomży. Adam Pupek 
i Piotr Kozikowski w przestworzach walczą o medale. Zdobyli m. in.  mi-
strzostwo Europy, Puchar Polski oraz wicemistrzostwo Polski. Dołożyli do 
tego właśnie srebro mistrzostw świata w Tajlandii. 

Dla chłopaków należących do Motoparalotniowej Kadry Narodowej Pol-
ski biało-czerwone barwy to przede wszystkim chluba i radość. Także i tego 
szczególnego dnia, 2 maja, dali wyraz swego patriotyzmu. Flaga Polski dum-
nie załopotała na wietrze kilka tysięcy kilometrów od Polski i Łomży. 

1 Maja  
już bez lewicy

Coś się kończy. - Sama przecież nie będę 
z flagą maszerować - mówi Anna Jaku-
bowska. Lewica nie zamierza wyjść na 
ulice Łomży 1 Maja, czego nie pamięta-
ją nawet najstarsi mieszkańcy.. 

Od wielu lat Anna Jakubowska, 
która łączyła pracę stomatologa 
z prowadzeniem jedynego w Łomży 
salonu literackiego i posiadaniem 
„serca po lewej stronie”, była jedną 
z organizatorek i uczestniczek wyda-
rzeń, które przypominały, że 1 maja 
to Święto Pracy i rocznica wejścia 
Polski do Unii Europejskiej. Pocho-
du ulicami Łomży nie było wpraw-
dzie  już od dawna. Przez kilka lat 
odbywały jeszcze przemarsze, ale 
ostatnio już tylko przechadzki. Rok 
temu po raz pierwszy zakończona 
przy mogile Zenona Piechocińskie-
go.

- Był wspaniałym człowiekiem 
i reprezentantem tego rodzaju mą-
drej wrażliwości, która jest potrzeb-
na, żeby w polskich rozmowach były 
obecne wszystkie wątki. W sprawach 
politycznych  mieliśmy kompletnie 
inne zdania, ale zupełnie nam to nie 
przeszkadzało się przyjaźnić  - mówi 
Artur Filipkowski, szef Grupy Me-
dialnej Narew.

Anna Jakubowska wrz z Zeno-
nem Piechocińskim jest na wszyst-
kich zdjęciach z ostatnich lat 
pierwszomajowych  przechadzek 
uświęconym szlakiem: tablica mię-

dzywojennego prezydenta  Łomży 
Władysława Świderskiego, ławecz-
ka Hanki Bielickiej, popiersie Boh-
dana Winiarskiego, łomżyniaka, 
który osiągnął godność przewod-
niczącego Międzynarodowego Try-
bunału Sprawiedliwości w Hadze, 
tablica upamiętniająca wojewódz-
two łomżyńskie przy ul. Polowej 
i na koniec Szkoła Muzyczna przy 
al. Legionów, czyli ostatni element 
dawnego więzienia, w którym m. in. 
odsiadywali kary działacze lewicy 
w międzywojniu. Rok temu doszedł 
jeszcze cmentarz przy ul. Przyko-
szarowej.

- Nikt się do mnie tym razem 
nie odezwał, zatem sama nie pójdę. 
Trzymam się zresztą z dala od poli-
tyki - mówi Anna Jakubowska.

Żadna a partii czy innych orga-
nizacji odwołujących się do ideałów 
lewicy nie zgłosiła w Urzędzie Miej-
skim organizacji „zgromadzenia 
publicznego”,  zatem można sądzić, 
że lewicy już w Łomży nie ma. Albo 

oddała walkowerem jedną ze swoich 
jaśniejszych tradycji, na tyle istot-
nych, że żaden rząd po 1989 roku 
nawet nie próbował uczynić 1 maja 
zwykłym dniem pracy.                   

Jak podaje Wikipedia, Święto 
Pracy, Międzynarodowy Dzień So-
lidarności Ludzi Pracy, popularnie 
zwany 1 Maja – to międzynarodo-
we święto klasy robotniczej, obcho-
dzone od 1890 corocznie 1 maja. 
W Polsce Święto Pracy jest świętem 
państwowym od 1950 r.

Święto wprowadziła w 1889 II 
Międzynarodówka dla upamięt-
nienia wydarzeń z pierwszych dni 
maja 1886 w Chicago w USA, pod-
czas strajku będącego częścią ogól-
nokrajowej kampanii na rzecz wpro-
wadzenia 8-godzinnego dnia pracy.

W okresie PRL Kościół mocno 
akcentował ,że 1 Maja jest także spe-
cjalnym dniem kultu świętego Jó-
zefa Rzemieślnika, patrona  rodzin, 
robotników, stolarzy, gospodarzy, 
ojców.

Wielka rocznica nowoczesnego państwa
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Ewa Kalinowska potrzebowała przede 
wszystkim łyka wody, Mateusz Krajew-
ski wymagał więcej czasu, żeby dojść 
do siebie. Oboje zostali pierwszymi mi-
strzami miasta w ŁoKeR-owym rajdzie 
na bulwarach nad Narwią.

Wyścigiem i festynem rozpoczął 
się w Łomży czas dwóch kółek.

- Inaugurujemy pilotażowo 
system miejskiego roweru - mówił 
prezydent Mariusz Chrzanowski. - 
Przez sześć miesięcy sprawdzimy 
czy ŁoKeR stanie się  popularny 
wśród mieszkańców miasta i tury-
stów. Jeżeli tak, w przyszłym sezo-

nie będzie to już stałe rozwiązanie.  
Rowery miejskie kojarzą się  przede 
wszystkim z dużymi aglomeracjami. 
W naszym województwie  są w Bia-
łymstoku. Mam nadzieję zdrowy 
styl życia okaże się atrakcyjny także 
w mieście średniej wielkości.

Że Łomża z rozmachem przystę-
puje do "rodziny" rowerów miejskich, 
przyznaje Marcin Jeż z firmy BikeU, 
która jest operatorem systemu.

- Norma dla miast tej wiel-
kości to 8 stacji. Tu mamy już 11, 
a w czerwcu dojdą jeszcze 2 - mówi.

Do dyspozycji osób, które ze-
chcą z ŁoKeR-a korzystać jest na 
razie około 80 rowerów. Zaintereso-
wanie od razu okazało się obiecują-
ce.  Jak poinformował  Łukasz Czech 
z Ratusza, jeszcze przed formalnym 
rozpoczęciem działalności systemu 
zarejestrowało się około 100 osób. 
w pierwszych niespełna dwóch do-
bach - ponad 350.  

Inauguracja miała swój spor-
towy kształt. Władze miast zapro-
siły po 20 pań i panów do udziału 
w wyścigu otwarcia. Trzy okrążenia 
po bulwarach i ulicą Rybaki, łącz-
nie około 3 kilometrów. Tuż przed 
startem prezydent Mariusz Chrza-
nowski rozdał uczestniczkom 
i uczestnikom kaski ochronne, bo 
"bezpieczeństwo" to jedno z kluczo-
wych słów dla tej inicjatywy.

Jasnowłosa Ewa Kalinowska 
prowadziła od startu i ukończyła 
jako pierwsza z czasem nieznacznie 
przekraczającym 9 minut.

- Jeżdżę dużo i chętnie, ale po 

zimie tu po raz pierwszy spróbo-
wałam - przyznała. Niewiele po niej 
dojechały do mety Anna Łapińska 
i Karolina Wielgut, a potem pozo-
stałe panie, z których część zdecydo-
wanie uznała , że miejskie rowery to 
rekreacja, a nie sport.

Wśród panów rywalizacja do 
utraty tchu trwała do linii mety, a już 
po kilkudziesięciu metrach doszło do 
kraksy. Ucierpiał młody uczestnik 
wyścigu. Otrzymał szybko pomoc ra-
towników z grupy "Nadzieja".

- Jak coś się zepsuje, naprawimy 
- deklarował już wcześniej Marcin 
Jeż i zajął się sprzętem.     

Prowadzący od początku mło-
dziutki Mateusz Krajewski wygrał 
o "błysk szprychy", z Karolem Ła-
pińskim i Adamem Babielem, osią-
gając czas poniżej 8 minut ale po-
tem długi dochodził do siebie przy 
pomocy rodziny.

Sebastian Jaworowski (czwarty 
kolarz wyścigu) bardzo wysoko oce-
nił klasę rowerów, które znajda się  
w systemie ŁoKeR. Zatem jeszcze 
tylko trzeba dobrej pogody i - wyglą-
da na to -  że rowery zdobędą Łomżę.             

Rozruch systemu odbył się 
akurat u progu długiego majowego 
weekendu, [przy wyśmienitej pogo-
dzie. Około 170 godzin przejeździli 
mieszkańcy Łomży (i być może go-
ście miasta) w pierwsze dwa dni, 
kiedy zaczął działać system Łom-
żyńskiej Komunikacji Rowerowej 
ŁoKeR.

- Pierwszy był pan, tak około 
30 – 40 lat. Nie dopytywałam czy 
wybiera się na dłuższą wyprawę czy 
krótką przejażdżkę – mówi mło-
dziutka dziewczyna, której zada-
niem tego dnia było instruowanie 
i pomaganie użytkownikom. Innym 
zainteresowanym osobom też, jak 
np. starszemu panu, który realizo-
wał własny projekt „łoker” z prywat-
nym rowerowym sprzętem i posta-
nowił dokładniej sprawdzić co się 
dzieje.

- Trwało to trochę dłużej, bo 
sprawdzaliśmy czy każdy rower jest 
sprawny - mówi naczelnik Andrzej 
Karwowski z Ratusza. Zresztą jesz-
cze w poniedziałek rano testował 
sprzęt ze stacji przed Urzędem Miej-
skim. 

Łomża

Łomża ze wsparciem dla osób 
niepełnosprawnych 

Z udziałem przedstawicieli osób niepełnosprawnych z Łomży, z którymi pojecha-
ła do Warszawy zastępca prezydenta Łomży Agnieszka Muzyk, doszło w siedzibie 
Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” do podpisania przez stronę rządowa 
oraz  reprezentantów środowiska osób z niepełnosprawnościami  porozumienie 
w sprawie wsparcia dla ludzi potrzebujących. 

-  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wielokrotnie wspie-
rało działania samorządu miasta Łomży w działaniach mających na celu 
wsparcie osób niepełnosprawnych w naszym mieście. Mam na myśli cho-
ciażby pomoc w rozszerzeniu działalności Środowiskowego Domu Samopo-
mocy dzięki  jego wyremontowaniu, adaptacji i wyposażeniu. Korzystamy 
również ze środków, które są konsekwencją przyjęcia przez rząd programu 
„Za życiem" - mówi Agnieszka Muzyk. 

Po oficjalnej części rozmów minister Elżbieta Rafalska wraz z swoim za-
stępcą Elżbietą Bojanowską spotkały się z delegacją łomżyńską. Agnieszka 
Muzyk przyjęła również zaproszenie do programu „na żywo” w TVP Info, 
w którym poruszane były tematy dotyczące wsparcia samorządu przez rząd 
na rzecz osób niepełnosprawnych.

ŁoKeR-y podbijają Łomżę 

-  Ale do największych adre-
satów pomocy należą Łomżyńskie 
Towarzystwo Przyjaciół Chorych 
„Hospicjum” pod wezwaniem Świę-
tego Ducha oraz Stowarzyszenie Po-
mocy Rodzinom „Nadzieja”, a zatem 
podmioty bezpośrednio związane z 
opieką nad chorymi czy ratowaniem 
ludzkich istnień. 

Prezydent zdaje sobie sprawę, że 
szczególnie drażliwy stał się od pew-
nego czasu problem funduszy miej-
skich dla Hospicjum. Przypomina, 
że w ostatnich trzech latach były to 

kwoty 24 - 25 tysięcy złotych, czyli 
około jednej czwartej przeznacza-
nych rocznie środków na „ochronę 
zdrowia”.

 - Stowarzyszeń działających 
na rzecz ochrony zdrowia jest w 
Łomży coraz więcej. Hospicjum 
wspierane jest w miarę możliwo-
ści finansowych miasta. Oczywi-
ście znajdą się malkontenci i po-
wiedzą, że to mało. Ale żeby było 
więcej to trzeba komuś zabrać, 
a wśród podmiotów są te, które 
pomagają niewidomym czy dzie-

ciom autystycznym - podkreśla 
Mariusz Chrzanowski, który szu-
ka również innych form pomocy 
dla Hospicjum. - Zaproponowa-
łem, by połączyć duże miejskie 
wydarzenia, jak Koncert Gwiazd 
czy Piknik Rodzinny ze zbiórką 
pieniędzy dla tej placówki. W ten 
sposób w pomoc może zaangażo-
wać się każdy - tłumaczy włodarz 
miasta.

Zapowiada też wsparcie miasta 
dla ciekawych oddolnych inicjatyw 
związanych z ochroną zdrowia.      

Lista podmiotów, które 
otrzymały wsparcie na realizację 
zadań publicznych w zakresie 
ochrony zdrowia w 2018 roku:
• Stowarzyszenie Kobiet z Proble-
mem Onkologicznym Organizacja  
Pożytku Publicznego 8.459 zł (na 2 
zadania)
• Caritas Diecezji Łomżyńskiej 
2.000 zł
• Polski Czerwony Krzyż 3.580 zł
• Polski Związek Niewidomych 
Okręg Podlaski 6.460 zł
• Polskie Stowarzyszenie Diabety-

ków Oddział Rejonowy w Łomży 
3.581 zł
• Łomżyńskie Towarzystwo 
Przyjaciół Chorych „hospicjum 
pod wezwaniem Świętego Ducha” 
25.000 zł 
• Fundacja „Czas Lokalny” 3.620 zł
• Łomżyńskie Stowarzyszenie Po-
mocy Osobom z Chorobą Alzheime-
ra „Paradiso” 4.300 zł
• Stowarzyszenie Twórczego Działa-
nia „BK Step” 4.500 zł
• Stowarzyszenie Pomocy Rodzi-
nom „Nadzieja” 20.000 zł
• Stowarzyszenie „Czas Rozwoju” 
6.000 zł
• Fundacja „Sedno” 1.500 zł
• Fundacja DR OTIS 4.000 zł 
(na 2 zadania)
• Stowarzyszenie Rodzin Katolic-
kich Diecezji Łomżyńskiej 7.000 zł

O zdrowie mieszkańców dbam na wiele sposobów 
- mówi prezydent Mariusz Chrzanowski  
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Narodziny dziecka, to dla każdej matki cud. Cud 
nowego życia. Niezwykle delikatnego i kruchego, 
zależnego od innych. Przyjście dziecka na świat 
nie byłoby możliwe, gdyby nie ona, położna. 
Agnieszka Tchurzewska, ze Szpitala Wojewódzkie-
go im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży 
o tym, czy po 25 latach pracy cud narodzin nadal ją 
wzrusza oraz innych emocjach, które towarzyszyły 
jej podczas ponad 2000 odebranych porodów opo-
wiada w rozmowie z Marleną Siok. 

Marlena Siok: - Już od 25 lat doświadcza Pani cudu 
narodzin. Czy od zawsze wiedziała Pani, że chce 
zostać położną?

Agnieszka Tchurzewska: - Jeśli ma Pani 
na myśli to, czy od dziecka myślałam o tym, 
by zostać położną, to na pewno nie. Nawet 
nie wiedziałam kim ona jest. Dopiero jako 
nastolatka miałam okazję spotkać położną 
w ośrodku zdrowia. Chociaż też nie wiedzia-
łam na czym ten zawód polega, ale bardzo 
podobał mi się czepek, wyjątkowo czerwony, 
a nie czarnym paskiem. Bardzo się wyróżniała 
wśród całego personelu. Poznałam też pewną 
położną w Warszawie, koleżankę mojej sio-
stry, która była na początku swojej specjali-
zacji położniczo-ginekologicznej. To właśnie 
ona wprowadziła mnie w ten świat. Dowie-
działam się wtedy, czym jest położnictwo 
i kim tak naprawdę jest położna. W momen-
cie kiedy rozpoczęłam już naukę w Warszawie  
Beata służyła mi dużą pomocą merytoryczną 
i wsparciem. Na tamtym etapie znałam tylko 
teorię. Ponieważ jednak otrzymałam możli-
wość uczestniczenia w porodach w szpitalu 
na Karowej, mogłam zobaczyć jak naprawdę 
wygląda cud narodzin. Położna Beata pokazy-
wała mi wtedy, jak może wyglądać poród nie 
tylko w warunkach szpitalnych, ale także do-
mowych, gdyż czasami to robiła. Na tamtym 
etapie było dla mnie czymś niewyobrażalnym. 
Miałam okazję zobaczyć też porody nagrywa-
ne w domu. Była to dla mnie czysta abstrakcja. 
Wtedy złapałam takiego bakcyla. Kiedy sama 
spodziewałam się dziecka, zaczęłam już, co 
prawda pracę w szpitalu w Łomży na wolonta-
riacie, cały czas chodziło mi po głowie czy nie 
warto spróbować urodzić w domu. Wiedzia-
łam, że trudno by było w Łomży znaleźć położ-
ną, która podjęłaby się takiego wyzwania. I do 
tej pory to jest problem. Czasami pacjentki py-
tają czy byłaby taka możliwość poprowadzenia 
porodu w domu, ale jak na razie jest to dosyć 
trudne.

M.S: - Zawód położnej jest niezwykle wymagający.
A.T: - Tak, bardzo. Chociaż jest to piękny 

zawód. Jeżeli położna wykonuje go bez pasji, 
ma dodatkową trudność. Jesteśmy stale na-
rażone na stres. Zawód ten ponadto wymaga 
ciągłego doskonalenia się. Jak patrzę przez 
pryzmat 25 lat pracy, to widzę, że teoria jest 
ważna, ale niezwyle istotna jest intuicja, bo 
czasami trzeba działać zupełnie inaczej. Trze-
ba zdać się na pacjentkę. Ona wbrew pozorom 
potrafi kontrolować intuicyjnie poród. Musi 
być ścisła współpraca z pacjentką.

M.S: - Dla matki cud narodzin, jest bardzo emocjo-
nalnym przeżyciem. Kobiecie towarzyszy ból, wy-
siłek, strachu, ale także radość, poczucie spełnie-
nia, a nawet euforia. A co czuje położna podczas 
przyjmowania porodu?

A.T: - Nami również targają różne emocje, 
bo spotykamy najrozmaitsze pacjentki. Każda 
kobieta jest inna. I każdą kobietę trzeba trak-
tować indywidualnie. Czasami nawiązujemy 
z nimi bliskie relacje. W naszym szpitalu jest 
tak, że pacjentki mogą rodzić z osobą towarzy-
szącą. Najczęściej jest to mąż, partner. Uwa-
żam, że jest to wydarzenie bardzo rodzinne 
i właśnie mąż i żona, którzy spodziewają się 
dziecka powinni być razem i przeżywać wspól-
nie ten piękny moment. Dlatego warto się do 

tego wydarzenia przygotować. To nie jest tak, 
że pacjentka, która uczestniczy w zajęciach 
szkoły rodzenia, świetnie sobie poradzi i uro-
dzi bezboleśnie. Jednak ta wiedza, którą zdo-
będzie, spowoduje, że kobieta pozbędzie się 
też w pewnym stopniu lęku, który tak często 
towarzyszy temu wydarzeniu. Jest on zwią-
zany przede wszystkim z niewiedzą, na temat 
porodu i tego, co może spotkać kobietę. My 
położne musimy zachować zimną krew. Oczy-
wiście sytuacja, w której widzę nieradzącą so-
bie kobietę rodzącą,  „łapie” za serce. Czasami 
rodzą bliskie nam osoby i jest to wydarzenie 
bardzo emocjonalne.

M.S: - Czy po tylu latach pracy, ten cud narodzin 
nadal wzrusza?

A.T: - Wzrusza. Czasami reakcje kobiety 
rodzącej i jej męża czy partnera są tak niesa-
mowite, że rzeczywiście łzy same spływają po 
policzku.

M.S: - Często bywają trudne momenty?
A.T: - Tak. Jeżeli pacjentka przycho-

dzi nieprzygotowana do porodu, to czasami 
trudno zapanować nad różnymi sytuacjami. 
Niekiedy poród fizjologiczny zmienia się w sy-
tuację patologiczną i trzeba natychmiast pod-
jąć odpowiednie działanie. Musimy być na to 
przygotowane w każdej chwili.

M.S:- Położna towarzyszy kobiecie cały czas. 
A.T: - Tak naprawdę przez cały poród. 

Jeżeli jest to poród fizjologiczny i kobiecie to-
warzyszy ktoś bliski, to my jesteśmy do dyspo-
zycji w każdej chwili. Nie ma takiej potrzeby, 
żeby położna stała przy pacjentce non stop, 
jeżeli jest to 1 okres porodu. Towarzyszy temu 
ból, choć ja jestem przeciwna, żeby nazywać 
skurcze porodowe bólami. Jest to ból fizjo-
logiczny, którego może doświadczyć kobieta 
w czasie swojego życia. Jesteśmy rzeczywiście 
po to, żeby przyjść i zapytać jak się pacjentka 
czuje. Musimy zachowywać standardy opieki 
okołoporodowej. Dlatego też słuchamy tętna 
maluszka, czy monitorujemy czynności serca, 
co 15, 30 minut. Jeśli z kobietą jest bliska oso-
ba staramy się, aby mieli zapewnione poczucie 
intymności. Jeżeli potrzebują mogą nas w każ-
dej chwili poprosić.

M.S: - Bardzo często, kobiety zdominowane przez 
strach i lęk przed porodem chcą urodzić poprzez 
cesarskie cięcie. Co wówczas mówi Pani kobiecie? 

A.T: - Często trudno wysperswadować pa-
cjentce taką decyzję. Myślę, że wpływ ma na 

to środowisko, z którego taka pacjentka się 
wywodzi. Często kobiety są straszone przez ro-
dzinę, najbliższych. Rolą położnej i rolą osoby, 
która sprawuje opiekę nad kobietą ciężarną 
jest pokazania, że da radę, że jest zdolna do 
tego, żeby urodzić siłami natury i opiekować 
się swoim dzieckiem. W moim odczuciu trud-
no jest zrozumieć lęk przed porodem kobiety, 
która spodziewa się pierwszego dziecka. Nie-
mniej jednak, łatwiej jest z taką pacjentkę roz-
mawiać i opowiadać jej o zaletach porodu fizjo-
logicznego. Są pacjentki, które przeżyły bardzo 
trudny pierwszy poród i borykają się z traumą. 
Taką kobietę jestem w stanie zrozumieć, jej po-
czucie lęku. Znam też pacjentki, które rodziły 
pierwsze dziecko same, siłami natury, a przy 
drugim porodzie nie było już tak szczęśliwie, 
wystąpiła sytuacja zagrożenia życia dziecka 
i skończyło się cięciem cesarskim. Mimo to 
kobieta stwierdziła, że chce odczekać kilka lat, 
żeby móc spróbowac jeszcze raz urodzić dro-
gami natury. Ma porównanie porodu natural-
nego i cięcia cesarskiego i decyduje się jednak 
na poród drogami natury. Jest to niesamowite.

M.S: - Słyszałam niedawno takie stwierdzenie, że 
położna powinna być z jednej strony generałem, 
który będzie dowodził, ale także bratnią duszą, 
która wesprze w trudnych momentach. Czy może 
się Pani zgodzić z tym stwierdzeniem?

A.T: - Jeśli chodzi o bratnią duszą, to jak 
najbardziej. Natomiast w przypadku generała, 
to może stwierdzenie na wyrost. Jestem prze-
ciwna jakiemukolwiek rygorowi w czasie poro-
du. Trzeba wsłuchiwać się w kobietę rodzącą, 
bo ona intuicyjnie wie, czego jej potrzeba. Czy 
chce przyjąć taka czy inną pozycję, albo czego 
w danym momencie potrzebuje. My jesteśmy 
po to, by podpowiedzieć, zachęcić do tego, 
że może warto skorzystać z takiej a nie innej 
pozycji. Czasami nawiązujemy bardzo bliskie 
relacje z pacjentką. W końcu przychodzi mo-
ment porodu, kiedy już zbliża się finisz, kiedy 
ma się rodzić dziecko. Wówczas pacjentki pra-
gną takiego poczucia bezpieczeństwa i chcą 
mieć położną ciągle przy sobie. My musimy 
pelnić ścisły nadzór nad kobietami rodzącymi 
i staramy się być przy pacjentce cały czas.

M.S: - Te pierwsze dzieciątka, które przychodziły 
na świat przy Pani pomocy, dzisiaj są już dorosłe. 
Czy spotyka je pani?

A.T: - Oczywiście. Nie tylko dzieci, ale tak-
że pacjentki, które rodziły kilka lat temu. Jak 
spotykam kobietę z dzieckiem, która mówi 
mi „dzień dobry”, to domyślam się, że spo-

tkałyśmy się na sali porodowej. Pracuję także 
w szkole rodzenia. Tam mam możliwość bliż-
szego kontaktu z pacjentką. Przez około 6 -7 
lat miałam swoją szkołę rodzenia, więc wtedy 
te relacje były jeszcze bliższe, bo spotykałam 
się z tymi kobietami indywidualnie przez cały 
czas trwania kursu i z niektórymi pacjentkami 
do tej pory utrzymuję kontakt. 

 
M.S: - A czy jest jakiś poród, który szczególnie za-
padł Pani w pamięć?

A.T: - Dużo jest takich porodów. Każdy 
jest indywidualny i niepowtarzalny. 

 
M.S: - Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Łomży odnotowuje wzrost licz-
by urodzeń. Bardzo nas to cieszy, ale wiąże się ze 
wzmożoną pracą. Jak radzą sobie położne?

A.T: - Położne są zdolne do wszystkiego. 
Właściwie przez cały czas swojej pracy musi-
my doskonalić umiejętności i dokształcać się. 
Wykonując taki zawód nie da się poprzestać 
tylko na szkole położnych, którą skończyło 
się kilkanaście, czy kilkadziesiąt lat temu. Ja 
też korzystam ze szkoleń. Dyrekcja jest bar-
dzo przychylna i z otwartością umożliwia nam  
korzystanie z kursów, byśmy mogły podno-
sić kwalifikacje. Jeśli zwracamy się o pomoc, 
otrzymujemy dofinansowywania na różne 
szkolenia. Także położne radzą sobie bardzo 
dobrze. Czy to będzie 10 porodów na dyżurze 
czy 2 porody to położne sobie dadzą radę.

M.S: - Nie tak dawno oddział położniczo-ginekolo-
giczny został wyremontowany. Jak wpłynęło to na 
komfort kobiet rodzących? 

A.T: - Warunki rzeczywiście są teraz świet-
ne, takie jakie powinny być. Przez wiele lat 
była to jedna wielka sala porodowa, przedzie-
lona murkami. Natomiast teraz mamy cztery 
sale pojedyncze z toaletami. Każda z nich ma 
zamykane drzwi. Warunki przypominają te, 
niemal domowe. Pacjentki, które rodziły parę 
lat temu, a te które rodzą teraz są naprawdę 
mile zaskoczone.

M.S: - Zdarzają się cudy narodzin, którym przyglą-
da się cały świat. Takim przykładem jest księżna 
Kate, która pokazała się publicznie zaledwie kilka 
godzin po porodzie. Czy jest to możliwe i bezpiecz-
ne?

A.T: - Jest. Jeżeli fizjologicznie jest wszyst-
ko w porządku. Pacjentka, która opuszcza 
szpital 7 godzin po porodzie, nie jest pozosta-
wiona sama sobie. Ma nadzór położnej i le-
karzy. Zresztą standardy opieki na Wyspach 
Brytyjskich różnią się od tych w Polsce. Tam 
pacjentki opuszczają po porodzie szpital bar-
dzo szybko. Nie dlatego, że to akurat księżna, 
ale dotyczy to wszystkich pacjentek. Nie trzy-
ma się kobiety i dziecka do czasu pierwszych 
szczepień, jak wymagają tego nasze standardy.

M.S: - A dla maluszka jest to bezpieczne?
A.T: - Też. Jeżeli nie ma zastrzeżeń, co do 

jego stanu zdrowia, to jak najbardziej. Zwłasz-
cza, że pacjentka może liczyć na opiekę położ-
nej środowiskowej i lekarza. Także w każdej 
chwili mogą zgłosić się do szpitala, gdyby za-
istniała taka potrzeba.

M.S: - Czego zatem mogą życzyć na kolejne 25 lat?
A.T: -  Na pewno zdrowia, bo ono jest 

naprawdę potrzebne. Pracujemy w syste-
mie zmianowym, więc co 4 noc jest wypi-
sana  z życiorysu, bo tego nigdy nie da się 
odespać. Ja nie jestem w stanie odpocząć 
po takim dyżurze. Mój organizm zaczyna 
odczuwać i sygnalizuje, że rzeczywiście jest 
to trochę za ciężko. Mimo to nie wyobra-
żam sobie innego zawodu. Na naszych bar-
kach spoczywa ogromna odpowiedzialność. 
W tym zawodzie nie można rozgraniczać ko-
biety ciężarnej i jej dziecka, bo oni właściwie 
stanowią jedność. 

Cud narodzin
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ANNA KARCZMARCZYK. Zawojowała widzów wdziękiem, 
urodą, umiejętnościami wygrywając w 2016 roku  

„Taniec z gwiazdami”

Rzeczywistość  
i marzenia

Otwarcie miała znakomite. Za rolę w „Galeriankach” w 2009 roku zebrała znakomite 
recenzje i nagrody, które potwierdziły jej wielki talent.

Aby zagrać w tym filmie przeszła aż osiem castingów, zanim Katarzyna Rosłaniec (reżyserka) dostrzegła, że właśnie 
takiej dziewczyny szuka do swoich „Galerianek". 16-letnia wówczas Anna pokonała ok. tysiąca kontrkandydatek.

Brawurowa rola dziewczyny, która dołącza do grupy rówieśnic oferujących bogatym mężczyznom seks w zamian za 
zakupy w centrach handlowych, została doceniona zarówno przez krytyków, jak i widzów.

„Taniec z gwiazdami” miał wielki wpływ na jej losy. Nagrodę, 100 tysięcy złotych, planowała przeznaczyć na własne 
mieszkanie, ale program zmienił także jej życie osobiste.

Tuż po finale Anna Karczmarczyk zaczęła zamieszczać masę romantycznych zdjęć ze swoim ukochanym Pascalem 
– doniósł Plotek.

Pascal Litwin jest znanym producentem telewizyjnym pracującym w firmie zajmującej się między innymi produkcją 
„Tańca z gwiazdami”. Związany jest również z marketingiem i PR-em. Para chętnie zamieszcza w sieci wspólne zdjęcia 
pełne czułości. Na jednym z nich aktorka pochwaliła się pierścionkiem zaręczynowym.

Anna przyjęła oświadczyny Pascala i... na tym na razie koniec zmian w życiu prywatnym – przyznała aktorka w roz-
mowie z „Faktem".

„Zupełnie nie mam teraz czasu na planowanie przyszłości. Na razie skupiamy się na rozwoju i to nas cieszy – oboje 
robimy to, co kochamy. Cieszymy się sobą, póki jeszcze jest czas, póki nie ma domu z ogródkiem, drzewa, psa, kota 
i dzieci”. 

Równocześnie przyznała, że gdy już zabierze się za planowanie ślubu i wesela, to ona ułoży choreografię pierwszego 
tańca młodej pary. Aktorka w ostatnim czasie nie może narzekać na nadmiar wolnego czasu – gra jedną z głównych ról 
w nowym serialu „Za marzenia". Na planie zawsze wygląda perfekcyjne i tryska energią – doniósł Pomponik. Trudno 
uwierzyć, że na co dzień zmaga się z chorobą.

Gwiazda zaczęła narzekać na problemy ze zdrowiem na pierwszym roku studiów. Początkowo myślała, że to po 
prostu stres związany ze szkołą teatralną. Jednak wkrótce sytuacja stała się bardzo poważna.

„W momencie, gdy już włosy wychodziły mi garściami, a ja nie miałam siły wstać z łóżka, czy choćby ruszyć ręką, 
zadzwoniłam do mojej mamy i powiedziałam: »Mamo, ja nie chcę żyć«. A ona odpowiedziała wtedy: »Widzimy się 
jutro w szpitalu, robimy hormony tarczycy«. Na szczęście mama aktorki jest pielęgniarką i od razu domyśliła się, jakie 
problemy mogą być przyczyną fatalnego samopoczucia córki. Diagnoza brzmiała: niedoczynność tarczycy w przebiegu 
hashimoto. Niedoczynność to stan, w którym występuje obniżony poziom hormonów tarczycy. Niedoczynność tarczycy 
spowodowana jest właśnie przez hashimoto, czyli chorobę autoimmunlogiczną.

Od tamtej pory aktorka regularnie przyjmuje tzw. syntetyczny hormon tarczycy. Ale testuje również metody nie-
konwencjonalne: akupunkturę, suplementy, różnego rodzaju diety. Przeczytała także mnóstwo poradników i próbowała 
różnych sportów.

Ponieważ niedoczynność osłabia metabolizm i powoduje tycie, Ania ostatnio przeszła restrykcyjny post, który pole-
ga na jedzeniu głównie warzyw. „Zero ziaren, zero produktów mlecznych odzwierzęcych, zero mięsa, zero tłuszczy, mało 
przypraw, zero kawy, zero herbaty, słodkich napojów, zero cukrów... wszystko po to, by usunąć z organizmu wszystkie 
złogi, toksyny…" – czytamy na profilu artystki.

Dziś już w miarę normalnie funkcjonuje, ale wciąż musi bardzo o siebie dbać. „Gdy wstaję rano, nie mogę powie-
dzieć sobie: »Dziś mam smutny dzień, już jest koniec«. Przeciwnie: muszę sobie wmówić, że jest dobrze, będzie dobrze 
i że mam dużo energii” – przyznaje aktorka.

Nie poprzestaje na walce o własne zdrowie. Pomaga też innym osobom z tym schorzeniem. Dlatego założyła na Instagra-
mie grupę wsparcia o nazwie "tsh". Opisała tam swoją historię i dzieli się z innymi doświadczeniami związanymi z chorobą. 

Serial „Za marzenia” ma swoją wierną publiczność. Aktorka o swoich marzeniach mówi niechętnie, ale…
„Chciałabym zagrać z Marianem Opanią, Marianem Dziędzielem, Janem Fryczem, Leonardo DiCaprio, Jackiem 

Nicolsonem… Jestem zachłanna… Chciałabym zagrać np. tytułową „Beatrix Cenci” w dramacie Słowackiego, albo Bri-
gitte Bardot! A w dzieciństwie marzyłam, by zostać głosem nawigacji samochodowej.(śmiech) Jeśli kiedyś dostanę taką 
propozycję, to natychmiast z niej skorzystam!”.

Za marzenia
TVP2 Piątek 5.50, 14.55 Niedziela 18.35

Są momenty wzruszeń, radości i smutku. Nie da się za-
mknąć drzwi szpitala i tak po prostu wyjść do domu i nie 
myśleć. Bardzo często zdarzają się chwile, w których siada-
my sobie w  zaciszu i myślimy jak potoczyły się losy kobiety 
i jej dzieciątka, po porodzie - zdradza Beata Karwowska, 
położna z wieloletnim stażem, ze Szpitala Wojewódzkiego 
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży.

Po przekroczeniu progu oddziału Ginekologiczno-
-Położniczego w Szpitalu Wojewódzkim im. Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego w Łomży daje się odczuć dziwnie 
przenikliwą ciszę. Spokój i atmosfera sprawia, iż ma się 
wrażenie, że to zupełnie odrębna część szpitala. Bardzo 
rodzinna i intymna. Nagle pojawiają się one, uśmiech-
nięte, idące pewnym i zdecydowanym krokiem położne 
– Agnieszka Tchurzewska, Sławomira Zduńczyk i Beata 
Karwowska. Nie muszą nic mówić. Satysfakcję i zaanga-
żowanie, z jakim wykonują swój zawód mają wypisane na 
twarzach. 

W trzech parach błyszczących oczu zauważam niezwy-
kłe zaangażowanie i pasję. Poczucie spełnienia i realizo-

wania wyjątkowej misji, która pomimo kilkudziesięciu 
lat, jest tak samo intensywna. To właśnie one towarzyszą 
każdemu z nas w pierwszych chwilach naszego życia. Są 
prawie tak blisko jak matka. Mimo wielu przyjętych poro-
dów każdy cud narodzin niesie dla nich ogromny ładunek 
emocjonalny. 

- Każda kobieta jest indywidualnością. Dla każdej ro-
dziny jest to jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu – 
przyznaje Beata. - Jesteśmy z położnicą od samego począt-
ku. Naszym zadaniem jest pokierowanie matką, by nie była 
biernym obiektem, ale aby uczestniczyła w tym wszystkim, 
przeżywała i przejęła odpowiedzialność, by ten cud naro-
dzin należał w jak największym stopniu właśnie do niej - 
dodaje Sławomira. 

Dłonie każdej z nich przywitały na świecie już setki, a 
nwet tysiące maleńkich istnień. Jednak jak zgodnie przy-
znają, cud narodzin nadal je wzrusza i sprawia, że łza deli-
katnie spłynie po policzku.

- Całkiem niedawno miałam taką sytuację, że po po-
rodzie poszłam odwiedzić mamę i maleństwo. Rzuciła mi 

się na szyję i zaczęła płakać. Wcale nie broniłam się przed 
wzruszeniem i zaczęłam płakać razem z nią – wyjawia z nie-
śmiałym uśmiechem Beata.   

Zapytane o trudne momenty wolą raczej o nich nie roz-
mawiać, bo jak same mówią najważniejsze i najcenniejsze 
są dla nich te piękne momenty. I śmieją się, że gdy wchodzą 
na salę porodową na oddziale słychać tylko trzepot aniel-
skich skrzydeł, bo pod białym kitlem generała chowają 
ogromne białe skrzydła. 

Na co dzień nie zawszę jednak zdajemy sobie spra-
wę i nie zauważamy jak ważne są położne. Nie każdy 
także wie, że 8 maja przypada Międzynarodowy Dzień 
Położnej. Z tej okazji naszym wspaniałym łomżyńskim 
położnym i wszystkim innym życzymy wiele miłości od 
„przyszywanych” dzieci i wzruszeń płynących z cudu 
narodzin.  

Niezwykłe twarze  i dłonie położnych w kadrach 
utrwalili Magdalena i Karol Grochowscy (MK 
Grochowscy fotografia). 

Wszystkie momenty, w których rozpoczyna się życie,  
uczą nas, położne, pokory
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z drugiej strony wybierz  
coś  

dla siebie
Protektor 

TV Puls piątek 21.55
Policjant Luke zostaje skompromitowany przez wrogów 

i traci pracę. Pewnego dnia los stawia na jego drodze 
12-letnią Mei, która zna tajemnicę wartą miliony. 
Dziewczynka jest ścigana przez mafię. Luke staje 

w obronie Mei.

Bezpieczna 
przystań

TVN7 piątek 22.15
Do małego miasteczka przyjeżdża tajemnicza Katie. 

Jest młoda i atrakcyjna, ale wiedzie życie pustelniczki. 
Pewnego dnia spotyka właściciela małego sklepiku. Alex 

jest wdowcem, samotnie wychowującym dwójkę dzieci… 
Pojawia się widmo upiornej przeszłości.

Dziewczyna 
kontra potwór

TV4 sobota 15.05
Komedia. Skylar przygotowuje się do świętowania 

Halloween. Chce zaśpiewać na imprezie, ale rodzice każą 
jej zostać w domu. Skylar nie wie, że należy do piątego 

pokolenia łowców potworów. Kiedy wymyka się z domu, 
nieświadomie uwalnia potwora Deimatę.

Pole rażenia
Stopklatka TV sobota 21.55

Pittsburgh. Policjant Tom Hardy (Bruce Willis), który 
kiedyś pracował w wydziale zabójstw, próbuje na 

własną rękę rozwiązać sprawę nieuchwytnego seryjnego 
mordercy, którego ofiarami są kobiety. Jego nową 

partnerką zostaje atrakcyjna Jo Christman (Sarah Jessica 
Parker).

Wielkie 
uwodzenie

TVP2 niedziela 22.25
Komedia. Portowe miasteczko musi pozyskać lokalnego 

lekarza, aby zapewnić sobie lukratywny kontrakt. 
Niebawem na okres próbny przybywa kandydat z dużego 
miasta, dr Paul Lewis. Mieszkańcy robią wszystko, aby go 

oczarować i skłonić do pozostania w miasteczku. Okres 
próbny przybysza dobiega końca…

Sceny, które cieszą oko

Miłość, 
zdrada, 

zbrodnia
„Belle Epoque" to 10-odcinkowy serial 
kostiumowo-kryminalny, którego akcja 

toczy się w Krakowie w 1908 r. 
Główny bohater, Jan Edigey-Korycki (Paweł Mała-

szyński), wraca do rodzinnego Krakowa, by rozwikłać 
zagadkę wstrząsającego zabójstwa ukochanej matki. Po-
maga mu w tym dawny przyjaciel Henryk Skarżyński 
(Eryk Lubos) oraz jego siostra Weronika (Anna Próch-
niak), którzy prowadzą pierwsze laboratorium krymi-
nalistyczne w Galicji. To pasjonaci medycyny sądowej, 
którzy z wielkim zaangażowaniem wprowadzają innowa-
cyjne – jak na ówczesne czasy – metody śledcze. W Kra-
kowie Jan spotyka także swoją wielką i nieszczęśliwą mi-
łość - Konstancję (Magdalena Cielecka).

Odc. 1. Jan Edigey-Korycki przed laty musiał opu-
ścić Kraków w dramatycznych okolicznościach. Wziął 
udział w pojedynku, w którym zginął Lucjan – brat jego 
ukochanej. Jana uznano za mordercę, który haniebnie 
złamał obowiązujące zasady. Tragiczna śmierć arystokra-
ty zniszczyła także jego związek z Konstancją.

Wracając do Krakowa chce nie tylko pożegnać zmar-
łą matkę, ale także dowiedzieć się czegoś więcej o jej za-
bójstwie. Dla policji sprawa jest zamknięta – to ofiara 
lokalnego rabusia. Dlaczego jednak morderca wyciął na 
jej twarzy liść palmy? Czy chciał przekazać jakąś wiado-
mość? 

Pewnie nie wiesz…
Jedną z największych atrakcji produkcji są uni-

kalne stroje, które przygotowano dla blisko 200 akto-
rów i ponad 2000 statystów. Bogato zdobione suknie, 
fraki i inne stroje sprowadzono m.in. z największej 
wypożyczalni na świecie – londyńskiego Angels (zało-
żona w 1840 roku, ma milion pozycji i 13 kilometrów 
wiszących kostiumów). 

Belle Epoque
TVN7

Piątek 18.00 odc. 1/10

La La Poland

Pośmiej się 
z polskiej 

rzeczywistości
Wraz z bohaterami krótkich filmów, scenek, ujęć 

i skeczy widzowie utkną w poczekalni donikąd, pokłó-
cą się przy tradycyjnym polskim stole, usiądą za kółkiem 
obok polskiego kierowcy, będą świadkami awantury w re-
stauracji, zajrzą do korporacji i do studia telewizyjnego. 

Widz wybierze sie do knajpy, odwiedzi rozmaite pol-
skie rodziny, wpadnie na zebranie antyrady pedagogicz-

nej, wybierze się do sklepu i na spacer z psem.
La La Poland to światowe mocarstwo, a jego oby-

watele to naród przeznaczony do szczególnych zadań, 
choć targany spiskami i wichrami historii. Dlatego warto 
przyjrzeć się bliżej obywatelom La La Poland, jedyne-
go kraju na ziemi, gdzie dwie identyczne nuty potrafią 
brzmieć zupełnie inaczej.

W serialu wystąpią aktorzy warszawskich teatrów, 
a także twórcy Kabaretu na Koniec Świata, m.in. Iza 
Dąbrowska, Paweł Koślik, Sebastian Stankiewicz, Olga 
Sarzyńska, Wojciech Solarz, Robert Majewski, Michali-
na Sosna, Mateusz Rusin, Krzysztof Szczepaniak i inni. 
Głos lektora: Adam Ferency.

La La Poland
TVP2

Piątek 22.25

będzie się działo

Brytyjski arystokrata Charles Mortdecai 
(Johnny Depp) pracuje w galerii sztuki, 

trudniąc się przede wszystkim kradzieżami. 
W zamian za swobodę działania współpracuje okazjonalnie 

z brytyjskim MI5, pomagając tajnym służbom w walce z niele-
galnym handlem dziełami sztuki. Pewnego dnia wpada na trop 

zaginionego obrazu Goi zawierającego wskazówki, pozwalające 
przejąć konto bankowe pełne zrabowanego złota. W sprawie 
obrazu zgłasza się do niego kolega z czasów akademickich, 
agent Martland (Ewan McGregor), który ma chrapkę nie tyl-
ko na obraz Goi, ale także na piękną żonę Charliego, Johannę 
(Gwyneth Paltrow). Apetyt na skarb ma także rosyjski oligar-
cha, amerykański miliarder i pewien tajemniczy terrorysta.

Krytycy podkreślali, że film jest po prostu ładny: 
piękne, wysmakowane wnętrza, eleganckie suknie, do-

pieszczone zdjęcia portretowe sprawiają, że mamy do 
czynienia z wizualną perfekcją. O Johnnym Deppie 
pisali, że po raz kolejny gra Jacka Sparrowa („Piraci 
z Karaibów”), tym razem w wydaniu angielskiego ary-
stokraty. Jeżeli ktoś lubi i jeszcze mu się nie znudziło 
to jest to dobry wybór na niedzielny wieczór. Bardziej 
podobała się wszystkim rola Paula Bettany'ego, który 
gra Jocka Strappa, służącego, ochroniarza, głównego 
bohatera.

Pewnie nie wiesz…
Whisky, którą proponował gość związanemu doktor-

kowi na początku filmu czyli Dalmore z 1962 roku można 
kupić w niemieckim sklepie internetowym za ponad 4 tys. 
euro.

Jock Strapp dzwoni do Charliego Mortdecaia sześć-
dziesiąt pięć razy w całym filmie.

Deppowi spodobał się pomysł, żeby jego bohater 
miał przerwę w przednich zębach. Zamówiono zestaw 
takich protez, ale nadawały twarzy wyglądały nieco 
karykaturalny, zdecydowano więc przerwę w zębach 
namalować. 

Bezwstydny Mortdecai
Polsat

Niedziela 23.10

Pożądany obraz Goi

Przepustka do skarbca

Okrutni przybysze z kosmosu

Codziennie 
śmierć

Rasa obcych, zwanych Mimikami, przypu-
ściła na Ziemię bezlitosny atak, obracając w ruinę 
całe miasta i zostawiając za sobą miliony ludzkich 
ofiar. Żadna armia na świecie nie może dorównać 
uzbrojonym po zęby wojownikom z kosmosu, jak 
również ich dowódcom, którzy wydają rozkazy te-
lepatycznie. 

Nadszedł jednak czas, kiedy armie całego świata 
połączyły swoje siły, by stanąć do decydującej walki. 
Bill Cage (Cruise), ginie podczas swojej pierwszej 
misji, zabijając jednego z obcych. Jednak, dziw-
nym zbiegiem okoliczności, budzi się do życia ran-
kiem w dniu swojej śmierci i jest zmuszony walczyć 
i umierać... bez końca. 

Z każdym kolejnym powrotem Cage staje się 
jednak silniejszy, sprytniejszy i jest w stanie coraz 
skuteczniej stawiać opór przybyszom z kosmosu. 
Towarzyszy mu bojowniczka Sił Specjalnych, Rita 
(Emily Blunt), która dokonała największych spusto-
szeń w oddziałach obcych spośród wszystkich wal-
czących na Ziemi. Każda przeżywana od nowa bitwa 
staje się kolejną okazją do znalezienia sposobu na 
unicestwienie najeźdźców z kosmosu i ocalenie Ziem

Pewnie nie wiesz…
Tom Cruise zorganizował na własny koszt 

przyjęcie dla aktorów i ekipy na zakończenie okre-
su zdjęciowego. Wydał ponad 100 000 dolarów.

Metalowa zbroja (egzoszkielet) ważyła 35 ki-
logramów, aktorzy musieli ją nosić przez 5 miesię-
cy kręcenia filmu.

Na skraju jutra
TVN

Piątek 20.00, sobota 00.45

Dziesięciu wspaniałych (Oscarowych)

Trzecia odsłona 
przygód Oceana

George Clooney, Brad Pitt, Matt Damon i wszyscy pozostali człon-
kowie gangu wkraczają do akcji z dowcipem, szykiem i opanowaniem. 

Nikomu nie może stać się krzywda. Z wyjątkiem bezwzględnego 
właściciela kasyna, Willy'ego Banka (Al Pacino). Ekipa Oceana (Clo-
oney) uderzy tam, gdzie go najbardziej zaboli. Chcą dobrać się Banko-
wi do skóry tej nocy, która miała być dla niego największym tryum-
fem – podczas otwarcia jego nowego kasyna, nie bez kozery nazwanego 
„Bank". Ich strategia jest dwojaka. Najpierw pogrążą go finansowo, 
udowadniając, że kasyno nie zawsze wygrywa. Nokautujący cios spadnie 
na osobisty powód do dumy i radości Banka: jego reputację jedynego 
właściciela hotelu, który otrzymał nagrodę Five Diamond Award. Plan 
jest skomplikowany, niebezpieczny i niemal niemożliwy do wykonania, 
ale dla Oceana nie ma żadnych ograniczeń.

Pewnie nie wiesz…
Złoty telefon, który Willie Bank otrzymuje od Abigail Sponder, 

Samsung wykonał specjalnie na zamówienie dla tego filmu.
W obsadzie znalazło się pięciu laureatów Oscara: Al Pacino, 

George Clooney, Brad Pitt, Matt Damon i Casey Affleck; oraz pięciu 
nominowanych do Osca-
ra: Don Cheadle, Elliott 
Gould, David Paymer, 
Andy Garcia i Oprah 
Winfrey.

Ocean’s 13
TVN7

Sobota 23.00

Patrz 
uważnie…
Przez ostatnie 

sześć minut Tom 
Cruise jest na 

ekranie, ale nie 
wypowiada ani 
jednego słowa. 



z drugiej strony wybierz  
coś  

dla siebie
Protektor 

TV Puls piątek 21.55
Policjant Luke zostaje skompromitowany przez wrogów 

i traci pracę. Pewnego dnia los stawia na jego drodze 
12-letnią Mei, która zna tajemnicę wartą miliony. 
Dziewczynka jest ścigana przez mafię. Luke staje 

w obronie Mei.

Bezpieczna 
przystań

TVN7 piątek 22.15
Do małego miasteczka przyjeżdża tajemnicza Katie. 

Jest młoda i atrakcyjna, ale wiedzie życie pustelniczki. 
Pewnego dnia spotyka właściciela małego sklepiku. Alex 

jest wdowcem, samotnie wychowującym dwójkę dzieci… 
Pojawia się widmo upiornej przeszłości.

Dziewczyna 
kontra potwór

TV4 sobota 15.05
Komedia. Skylar przygotowuje się do świętowania 

Halloween. Chce zaśpiewać na imprezie, ale rodzice każą 
jej zostać w domu. Skylar nie wie, że należy do piątego 

pokolenia łowców potworów. Kiedy wymyka się z domu, 
nieświadomie uwalnia potwora Deimatę.

Pole rażenia
Stopklatka TV sobota 21.55

Pittsburgh. Policjant Tom Hardy (Bruce Willis), który 
kiedyś pracował w wydziale zabójstw, próbuje na 

własną rękę rozwiązać sprawę nieuchwytnego seryjnego 
mordercy, którego ofiarami są kobiety. Jego nową 

partnerką zostaje atrakcyjna Jo Christman (Sarah Jessica 
Parker).

Wielkie 
uwodzenie

TVP2 niedziela 22.25
Komedia. Portowe miasteczko musi pozyskać lokalnego 

lekarza, aby zapewnić sobie lukratywny kontrakt. 
Niebawem na okres próbny przybywa kandydat z dużego 
miasta, dr Paul Lewis. Mieszkańcy robią wszystko, aby go 

oczarować i skłonić do pozostania w miasteczku. Okres 
próbny przybysza dobiega końca…

Sceny, które cieszą oko

Miłość, 
zdrada, 

zbrodnia
„Belle Epoque" to 10-odcinkowy serial 
kostiumowo-kryminalny, którego akcja 

toczy się w Krakowie w 1908 r. 
Główny bohater, Jan Edigey-Korycki (Paweł Mała-

szyński), wraca do rodzinnego Krakowa, by rozwikłać 
zagadkę wstrząsającego zabójstwa ukochanej matki. Po-
maga mu w tym dawny przyjaciel Henryk Skarżyński 
(Eryk Lubos) oraz jego siostra Weronika (Anna Próch-
niak), którzy prowadzą pierwsze laboratorium krymi-
nalistyczne w Galicji. To pasjonaci medycyny sądowej, 
którzy z wielkim zaangażowaniem wprowadzają innowa-
cyjne – jak na ówczesne czasy – metody śledcze. W Kra-
kowie Jan spotyka także swoją wielką i nieszczęśliwą mi-
łość - Konstancję (Magdalena Cielecka).

Odc. 1. Jan Edigey-Korycki przed laty musiał opu-
ścić Kraków w dramatycznych okolicznościach. Wziął 
udział w pojedynku, w którym zginął Lucjan – brat jego 
ukochanej. Jana uznano za mordercę, który haniebnie 
złamał obowiązujące zasady. Tragiczna śmierć arystokra-
ty zniszczyła także jego związek z Konstancją.

Wracając do Krakowa chce nie tylko pożegnać zmar-
łą matkę, ale także dowiedzieć się czegoś więcej o jej za-
bójstwie. Dla policji sprawa jest zamknięta – to ofiara 
lokalnego rabusia. Dlaczego jednak morderca wyciął na 
jej twarzy liść palmy? Czy chciał przekazać jakąś wiado-
mość? 

Pewnie nie wiesz…
Jedną z największych atrakcji produkcji są uni-

kalne stroje, które przygotowano dla blisko 200 akto-
rów i ponad 2000 statystów. Bogato zdobione suknie, 
fraki i inne stroje sprowadzono m.in. z największej 
wypożyczalni na świecie – londyńskiego Angels (zało-
żona w 1840 roku, ma milion pozycji i 13 kilometrów 
wiszących kostiumów). 

Belle Epoque
TVN7

Piątek 18.00 odc. 1/10

La La Poland

Pośmiej się 
z polskiej 

rzeczywistości
Wraz z bohaterami krótkich filmów, scenek, ujęć 

i skeczy widzowie utkną w poczekalni donikąd, pokłó-
cą się przy tradycyjnym polskim stole, usiądą za kółkiem 
obok polskiego kierowcy, będą świadkami awantury w re-
stauracji, zajrzą do korporacji i do studia telewizyjnego. 

Widz wybierze sie do knajpy, odwiedzi rozmaite pol-
skie rodziny, wpadnie na zebranie antyrady pedagogicz-

nej, wybierze się do sklepu i na spacer z psem.
La La Poland to światowe mocarstwo, a jego oby-

watele to naród przeznaczony do szczególnych zadań, 
choć targany spiskami i wichrami historii. Dlatego warto 
przyjrzeć się bliżej obywatelom La La Poland, jedyne-
go kraju na ziemi, gdzie dwie identyczne nuty potrafią 
brzmieć zupełnie inaczej.

W serialu wystąpią aktorzy warszawskich teatrów, 
a także twórcy Kabaretu na Koniec Świata, m.in. Iza 
Dąbrowska, Paweł Koślik, Sebastian Stankiewicz, Olga 
Sarzyńska, Wojciech Solarz, Robert Majewski, Michali-
na Sosna, Mateusz Rusin, Krzysztof Szczepaniak i inni. 
Głos lektora: Adam Ferency.

La La Poland
TVP2

Piątek 22.25

będzie się działo

Brytyjski arystokrata Charles Mortdecai 
(Johnny Depp) pracuje w galerii sztuki, 

trudniąc się przede wszystkim kradzieżami. 
W zamian za swobodę działania współpracuje okazjonalnie 

z brytyjskim MI5, pomagając tajnym służbom w walce z niele-
galnym handlem dziełami sztuki. Pewnego dnia wpada na trop 

zaginionego obrazu Goi zawierającego wskazówki, pozwalające 
przejąć konto bankowe pełne zrabowanego złota. W sprawie 
obrazu zgłasza się do niego kolega z czasów akademickich, 
agent Martland (Ewan McGregor), który ma chrapkę nie tyl-
ko na obraz Goi, ale także na piękną żonę Charliego, Johannę 
(Gwyneth Paltrow). Apetyt na skarb ma także rosyjski oligar-
cha, amerykański miliarder i pewien tajemniczy terrorysta.

Krytycy podkreślali, że film jest po prostu ładny: 
piękne, wysmakowane wnętrza, eleganckie suknie, do-

pieszczone zdjęcia portretowe sprawiają, że mamy do 
czynienia z wizualną perfekcją. O Johnnym Deppie 
pisali, że po raz kolejny gra Jacka Sparrowa („Piraci 
z Karaibów”), tym razem w wydaniu angielskiego ary-
stokraty. Jeżeli ktoś lubi i jeszcze mu się nie znudziło 
to jest to dobry wybór na niedzielny wieczór. Bardziej 
podobała się wszystkim rola Paula Bettany'ego, który 
gra Jocka Strappa, służącego, ochroniarza, głównego 
bohatera.

Pewnie nie wiesz…
Whisky, którą proponował gość związanemu doktor-

kowi na początku filmu czyli Dalmore z 1962 roku można 
kupić w niemieckim sklepie internetowym za ponad 4 tys. 
euro.

Jock Strapp dzwoni do Charliego Mortdecaia sześć-
dziesiąt pięć razy w całym filmie.

Deppowi spodobał się pomysł, żeby jego bohater 
miał przerwę w przednich zębach. Zamówiono zestaw 
takich protez, ale nadawały twarzy wyglądały nieco 
karykaturalny, zdecydowano więc przerwę w zębach 
namalować. 

Bezwstydny Mortdecai
Polsat

Niedziela 23.10

Pożądany obraz Goi

Przepustka do skarbca

Okrutni przybysze z kosmosu

Codziennie 
śmierć

Rasa obcych, zwanych Mimikami, przypu-
ściła na Ziemię bezlitosny atak, obracając w ruinę 
całe miasta i zostawiając za sobą miliony ludzkich 
ofiar. Żadna armia na świecie nie może dorównać 
uzbrojonym po zęby wojownikom z kosmosu, jak 
również ich dowódcom, którzy wydają rozkazy te-
lepatycznie. 

Nadszedł jednak czas, kiedy armie całego świata 
połączyły swoje siły, by stanąć do decydującej walki. 
Bill Cage (Cruise), ginie podczas swojej pierwszej 
misji, zabijając jednego z obcych. Jednak, dziw-
nym zbiegiem okoliczności, budzi się do życia ran-
kiem w dniu swojej śmierci i jest zmuszony walczyć 
i umierać... bez końca. 

Z każdym kolejnym powrotem Cage staje się 
jednak silniejszy, sprytniejszy i jest w stanie coraz 
skuteczniej stawiać opór przybyszom z kosmosu. 
Towarzyszy mu bojowniczka Sił Specjalnych, Rita 
(Emily Blunt), która dokonała największych spusto-
szeń w oddziałach obcych spośród wszystkich wal-
czących na Ziemi. Każda przeżywana od nowa bitwa 
staje się kolejną okazją do znalezienia sposobu na 
unicestwienie najeźdźców z kosmosu i ocalenie Ziem

Pewnie nie wiesz…
Tom Cruise zorganizował na własny koszt 

przyjęcie dla aktorów i ekipy na zakończenie okre-
su zdjęciowego. Wydał ponad 100 000 dolarów.

Metalowa zbroja (egzoszkielet) ważyła 35 ki-
logramów, aktorzy musieli ją nosić przez 5 miesię-
cy kręcenia filmu.

Na skraju jutra
TVN

Piątek 20.00, sobota 00.45

Dziesięciu wspaniałych (Oscarowych)

Trzecia odsłona 
przygód Oceana

George Clooney, Brad Pitt, Matt Damon i wszyscy pozostali człon-
kowie gangu wkraczają do akcji z dowcipem, szykiem i opanowaniem. 

Nikomu nie może stać się krzywda. Z wyjątkiem bezwzględnego 
właściciela kasyna, Willy'ego Banka (Al Pacino). Ekipa Oceana (Clo-
oney) uderzy tam, gdzie go najbardziej zaboli. Chcą dobrać się Banko-
wi do skóry tej nocy, która miała być dla niego największym tryum-
fem – podczas otwarcia jego nowego kasyna, nie bez kozery nazwanego 
„Bank". Ich strategia jest dwojaka. Najpierw pogrążą go finansowo, 
udowadniając, że kasyno nie zawsze wygrywa. Nokautujący cios spadnie 
na osobisty powód do dumy i radości Banka: jego reputację jedynego 
właściciela hotelu, który otrzymał nagrodę Five Diamond Award. Plan 
jest skomplikowany, niebezpieczny i niemal niemożliwy do wykonania, 
ale dla Oceana nie ma żadnych ograniczeń.

Pewnie nie wiesz…
Złoty telefon, który Willie Bank otrzymuje od Abigail Sponder, 

Samsung wykonał specjalnie na zamówienie dla tego filmu.
W obsadzie znalazło się pięciu laureatów Oscara: Al Pacino, 

George Clooney, Brad Pitt, Matt Damon i Casey Affleck; oraz pięciu 
nominowanych do Osca-
ra: Don Cheadle, Elliott 
Gould, David Paymer, 
Andy Garcia i Oprah 
Winfrey.

Ocean’s 13
TVN7

Sobota 23.00

Patrz 
uważnie…
Przez ostatnie 

sześć minut Tom 
Cruise jest na 

ekranie, ale nie 
wypowiada ani 
jednego słowa. 



Z najbliższymi – zdecydowanie odpowiada prezydent 
Łomży Mariusz Chrzanowski na pytanie jak najchętniej 
spędza czas wolny np. w czasie majowych „długich” 
weekendów.

-Te dni wolne tak trochę w kratkę są, dlatego 
zostałem w Łomży. Będzie czas na  uroczysty obiad, 
rodzinę, zabawę z wnukami - mówił pan Wiesław. - 
Dobrze, że w końcu majówka. Cały tydzień wolnego 
– cieszyła się pani Małgorzata. Zamierzała  skorzy-
stać przynajmniej z niektórych atrakcji.  

Dlatego tym razem władze miasta zapropono-
wały mieszkańcom Biało-Czerwony Piknik Rodzin-
ny wypełniony rozmaitymi motywami zabawy i roz-
rywki. Oficjalna strona Uzędu Miejskiego wskazuje 
na niektóre z atrakcji: mecz piłki nożnej, darmowe 
dmuchańce i lody dla dzieci i lody, flagi dla miesz-
kańców oraz muzyczne –koncerty. „Wszystkiemu 
przyświecał szczytny cel, jakim była zbiórka pie-
niędzy na rzecz Hospicjum p.w. Świętego Ducha 
w Łomży” - dodaje Ratusz.

- Tych atrakcji przygotowaliśmy wiele i myślę, 
że każdy znalazł coś dla siebie – mówi prezydent 
Łomży Mariusz Chrzanowski.

Elementem Pikniku Rodzinnego był zatem mecz 
piłkarski na „Orliku” przy ul. Katyńskiej pomiędzy 
drużyną Urzędu Miejskiego w Łomży a dziennika-

rzami. Oba zespoły nie żałowały 
widzom atrakcji (prawie jak Roma 
z Liverpoolem),a   ostatecznie 10:7 
zwyciężył "ratuszowy" zespół na 
czele z prezydentem Mariuszem 
Chrzanowskim. Dzieci korzystały 
z radością z wielkich nadmuchiwa-
nych „zabawek”. 

Druga część biało-czerwo-
nego wydarzenia kontynuowana 
była już na Starym Rynku. Zapo-
czątkowała ją akcja "Ekologia za 
sadzonkę". Za przyniesioną ma-
kulaturę, plastikowe butelki, bate-
rie czy puszki aluminiowe, każdy 
otrzymywał drzewko lub kwiatek. 
Chętnych nie brakowało i sadzonki 
rozeszły się w mgnieniu oka. Były 

też darmowe lody, biało-czerwone chorągiewki dla 
dzieci oraz flagi z drzewcami, których magistrat za-
kupił 300 sztuk. 

Na finał pikniku nie zabrakło ponadto występów 
muzycznych w rytmach disco polo, dobrze nadają-
cych się do kołysania przy pięknej pogodzie. Na sce-
nie pojawił się najpierw zespół Alfa Boys, a tuż po 
nim publiczność rozgrzała gwiazda wieczoru - gru-
pa Classic, która w Łomży gościła ostatnio jeszcze 
w ubiegłym wieku. 

- 1 maja był dla mnie i męża świętem pracy... 
na działce, a teraz postanowiliśmy przyjść na Sta-
ry Rynek na koncerty i nie żałujemy - mówiła pani 
Mariola.

Łomżyniacy w „pełnym zakresie” zaplanowali 
wolne dni.

- Wczoraj grill, dziś kręcimy się na rynku, a jutro 
pewnie jakiś pub czy plener – opisywała Ewa Jaku-
bowska.

Całemu wydarzeniu przyświecał szczytny cel, 
jakim była zbiórka pieniędzy na rzecz Hospicjum 
p.w. Świętego Ducha w Łomży. Taką decyzję podjął 
prezydent Mariusz Chrzanowski. Jak poinformo-
wała Teresa Steckiewicz, założycielka Hospicjum, 
do puszek wolontariuszy trafiło tym razem ponad 
905 złotych.   

Piękne, jak "Tatry we mgle"

Inspirowani utworem „Melodia mgieł nocnych” Kazimierza Przerwy-
-Tetmajera oraz obrazami Leona Wyczółkowskiego, młodzi artyści z Pra-
cowni Plastycznej MDK-DŚT narysowali "Tatry we mgle".

Organizator konkursu, Młodzieżowy Dom Kultury w Gdyni oczekiwał  
prac wykonanych w technikach rysunkowych: ołówku, węglu, sangwinie, 
z użyciem pisaków, markerów…

Temat bardzo spodobał się młodzieży, ponieważ oprócz ciekawych tech-
nik monochromatycznych, poznali twórczość Leona Wyczółkowskiego oraz 
piękny wiersz Kazimierza Przerwy-Tetmajera.

Próba analizy tekstu literackiego w powiązaniu z obrazem przyniosła 
podopiecznym Anny Bureś dwie drugie nagrody. Powędrowały one do Iza-
beli Czerwińskiej i Poli Grzech. Wyróżnienie zdobyła natomiast Weronika 
Zawadzka.

Kwiecień i maj są wyjątkowo emocjonują-
cymi miesiącami w pracy Miejskiego Domu 
Kultury - Domu Środowisk Twórczych 
w Łomży . To czas konkursów i festiwali 
skierowanych do dzieci i młodzieży. 

Do uczniów szkół średnich adre-
sowany jest 63. Ogólnopolski Konkurs 
Recytatorski. Na deskach „sceny na 
piętrze” MDK pod hasłem Mini Play-
back Show 50 odbyły się prezentacje 
przedszkolaków, które w tym roku, 
z okazji Jubileuszu Miasta, przygoto-
wały utwory łomżyńskich artystów: 
Hanki Bielickiej, Mariki, Juli, Jacka 
Szymańskiego, Mariusza Brzostow-
skiego, Michała Sawickiego i Kapeli 
Kurpiowskiej. 

Odbyły się także miejskie elimina-
cje do XXVI Festiwalu Piosnki Przed-
szkolaków „Mama tata i ja...”. 18. dzieci 
z łomżyńskich przedszkoli zaprezen-
towało swoje umiejętności wokalne, 
a uważnie wysłuchali ich jurorzy Grze-
gorz Sekmistrz, przewodniczący jury, 
muzyk,  kompozytora, Katarzyna Łeb-

kowska, nauczycielka Szkoły Pod-
stawowej nr 7 w Łomży, animatorka 
kultury, i pomysłodawczyni projektu 
„Łomża mój dom”, Renata Igielska, 
kierownik Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej oddziału dziecięcego w Łom-
ży, oraz Magda Sinoff , wokalistka,  
instruktorka śpiewu i animatorka 
kultury.

Nagrody  stanowiące także prze-
pustkę do udziału w finale Festiwa-
lu w Białymstoku zdobyły: Gabriela 
Dziedzic z Publicznego Przedszkola 
nr 4,  Maja Jarmułowicz  z Oddziału 
Przedszkolnego przy Szkole Podsta-
wowej nr 9 oraz AnniaPrzybylska z  
Publicznego Przedszkola nr 5.

Jurorzy przyznali również wyróż-
nienia. Otrzymali je: Lena Pezowicz 
z przedszkola nr 9,  Ewa Truchel 
i Anna Narolewska , obie z Niepu-
blicznego Przedszkola Katolickiego, 
Kalina Marek z PP nr 5, Liwia Jan-
kowska z PP nr 15 oraz Maciej Szpada 
z PP nr 10. 

Artystyczna wiosna w MDK - DŚT 

Biało-czerwono, zielono, 
sportowo, rodzinnie
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a to ciekawe

W styczniową noc trzej mężczyźni 
wychodzą kolejno z bram swoich 

domów. Były kelner Zbyszek 
Łukaszewski, saksofonista Jurek 

Tatarak i Adam Mielczarek 
wyruszają w wędrówkę po 

najsłynniejszych lokalach Warszawy. 
Towarzyszy im pisarz Marek Nowakow-

ski, dyskretnie uczestnicząc w tej podróży 
w czasie, w przeszłość, w lata PRL, kiedy 

życie nocne stolicy dla wielu było namiastką 
wolności. 

Wyprawę we wspomnienia z młodości 
grupka bywalców rozpoczyna od restauracji 
„Paradis", która w 1956 roku zmieniła wy-
strój oraz nazwę, by jako „Melodia" dotrwać 
do początku lat 90., a następnie popaść w cał-
kowitą ruinę.

Potem idą do lokalu SPATiF-u, restau-
racji hoteli „Polonia" i „Bristol" i do „Ka-
mieniołomów". W każdym z tych miejsc 
spotykają ludzi, którzy tak jak oni, pamiętają 
atmosferę tamtych lat, obyczaje, specjalno-
ści, niebezpieczeństwa i sławnych bywalców. 
W swej wędrówce docierają wreszcie do jed-
nego z najmłodszych lokali Warszawy – re-
stauracji „Domu chłopa". 

W opowieści trzech panów realizatorzy 
filmu wpletli materiały archiwalne pokazują-
ce oficjalne życie i zabawy tamtych lat, kiedy 
nawet dzieci świętowały tańcami urodziny 
Stalina, a bikiniarzy zsyłano do kopalń, by 
tam nauczyli się socjalistycznego stylu bycia.

Przypomnienie…
Marek Nowakowski (1935-2014) – pol-

ski pisarz, przedstawiciel małego realizmu, 

publicysta, scenarzysta. W swojej twórczo-
ści zajmował się oficjalnie przemilczanymi 
obszarami życia, ludźmi z tzw. marginesu 
społecznego i z peryferii wielkomiejskich. 

Królowie nocy, czyli od „Paradisu”  
do „Domu Chłopa”

TVP Kultura Niedziela 19.30

Urok peerelowskiej Warszawy

Kto, gdzie, kiedy, z kim pił

Osoby decydujące o rozwoju wypadków 
w latach 30. i 40. XX wieku miały za sobą 
często dramatyczne doświadczenia z okresu 
I wojny światowej. Zanim historia poznała 
ich imiona, to pierwsza wojna światowa ich 

zmieniła. W czasie II wojny światowej to oni 
zmienili świat.

Seria ta koncentruje się na niektórych 
kluczowych graczach II wojny światowej 
(Hitler, Mussolini, Patton, Stalin, Churchill, 

Roosevelt) i pokazuje jak to, co doświadczyli 
jako młodzi mężczyźni wpłynęło na ich cechy 
przywódców.

Odc.1. Kula zamachowca staje się za-
rzewiem globalnego konfliktu, który szyb-

ko przeradza się w najbardziej morderczą 
wojnę, jaką znał ówczesny świat. W cha-
osie, jaki zapanował, okrzepła nowa gene-
racja żołnierzy, z której wyłonili się przyszli 
liderzy m.in. Winston Churchill, Charles 
De Gaulle i Adolf Hitler. To także początki 
nowoczesnego uzbrojenia, po raz pierwszy 
na polach bitwy użyto wówczas czołgów 
i broni chemicznej.

Trzyczęściowy, sześciogodzinny serial 
miał swoją premierę w USA w poniedziałek, 
26 maja 2014 r. (Dzień Pamięci Narodowej), 
emitowany był przez trzy kolejne noce. Roz-
szerzona wersja, podzielona na sześć odcin-
ków, została nadana w ponad 160 krajach 
świata 22 czerwca 2014 roku.

Wielcy ludzie wielkich wojen
Focus TV 

Sobota 11.05 odc. 1

Od I do II wojny światowej

Politycy, wojskowi – jak doszli do władzy



15reklama zobacz to
Nie zważając na straty…

Ocalić 
jednego 

człowieka
6 czerwca 1944 roku przeszedł do historii jako 

D-day, dzień lądowania amerykańskich wojsk w Nor-
mandii. Wkrótce po zdobyciu przez Amerykanów plaży 
„Omaha" kapitan John Miller (Tom Hanks) otrzymuje 
niezwykły rozkaz. Wraz z grupą żołnierzy ma przedostać 
się za linię frontu i odnaleźć zaginionego spadochronia-
rza – szeregowca Jamesa Francisa Ryana (Matt Damon). 
Mężczyzna jest ostatnim żyjącym z czterech braci i do-
wództwo pragnie ocalić chociaż jednego z nich. Niezwy-
kle trudnej akcji podejmuje się grupa ośmiu śmiałków.

Pierwsze 30 minut „Szeregowca Ryana" to stwo-
rzony przez Stevena Spielberga i autora zdjęć Janusza 
Kamińskiego najbardziej realistyczny i najbardziej prze-
rażający obraz wojny w historii kinematografii. 

Pewnie nie wiesz…
Film kosztował 70 milionów dolarów. Zarobił 

w kinach na całym świecie prawie pół miliarda do-
larów. 

Steven Spielberg zaangażował Matta Damona do 
roli tytułowej, ponieważ zależało mu na mało zna-
nej twarzy. Tymczasem Damon, już w czasie końco-

wej produkcji „Szeregowca…”, otrzymał Oscara za 
„Buntownika z wyboru" i w dniu premiery filmu 
Spielberga był już bardzo znanym aktorem.

Cały film nakręcono w ciągu 59 dni. Scenę desan-
tu na plaży kręcono 25 dni, wydano na nią 11 milio-
nów dolarów.

W bitwie otwierającej film zostało zużytych czter-
dzieści beczek (50 litrowych) sztucznej krwi.

Plan zdjęciowy przeniesiono z Wielkiej Brytanii 
do Irlandii, gdy brytyjski minister obrony odmówił 
odkomenderowania tysięcy żołnierzy jako statystów. 
Irlandczycy natomiast skierowali do filmu ponad 
2500 żołnierzy na cztery tygodnie 

Wioska z końcowych scen została zbudowana 
w całości w Los Angeles, ponieważ reżyser nie zna-
lazł odpowiedniej w Europie. Budowa jej trwała 5 
tygodni.

Film został zablokowany przez cenzurę w In-
diach za zbyt dużą przemoc. Spielberg odmówił cięć. 
Ówczesny minister spraw wewnętrznych Indii sam 
zobaczył film i wydał decyzję o wyświetlaniu go w ki-
nach w wersji oryginalnej.

Szeregowiec Ryan
TVN7 

Niedziela 20.00

Dwie wspaniałe role

Ptak w klatce
Scenariusz filmu, uhonorowanego Nagrodą Specjal-

ną Jury festiwalu w Cannes, powstał na kanwie książki 
Williama Whartona (z zawodu artysty malarza), która 
ukazała się drukiem w Stanach Zjednoczonych w 1979 
roku. W szybkim czasie odniosła sukces. Doczekała się 
milionowych nakładów, została przetłumaczona na wie-
le języków świata, w tym także na polski. 

Akcja ekranowego „Ptaśka" została przeniesiona 
z okresu II wojny światowej do czasów wojny w Wiet-
namie. 

Ptasiek (Matthew Modine) i jego przyjaciel Al Co-
lumbato (Nicolas Cage) dorastają razem w podłej dziel-
nicy Filadelfii. Są beztroscy i szczęśliwi, pełni najroz-
maitszych zwariowanych pomysłów. Ptasiek konstruuje 
skrzydła, mając nadzieję, że pewnego dnia uda mu się 

poszybować. Wojna w Wietnamie przekreśli na zawsze 
szczęśliwe chwile. Ze służby wojskowej Al wraca ran-
ny, szpecące blizny na twarzy ukrywa pod bandażami. 
Okaleczony wraca również Ptasiek, okrucieństwa wojny 
i bezsensowna śmierć niewinnych żołnierzy nie pozosta-
ły bez wpływu na wątłą psychikę młodego człowieka. 
Umieszczony w wojskowym szpitalu psychiatrycznym 
nie reaguje na otoczenie, nie przyjmuje pokarmów, mil-
czy. W pokoju z zakratowanymi oknami czuje się jak 
ptak w klatce, tęsknym wzrokiem patrzy więc przez szy-
bę na wolne życie swych latających braci. 

Bezradni lekarze jedyną nadzieję pokładają w Alu, 
prosząc go o pomoc. Może przywołując wspomnienia 
szczęśliwego dzieciństwa dotrze do przyjaciela i pomoże 
mu wrócić do rzeczywistości.

Ptasiek
TVP Kultura
Piątek 20.05

Bridget Jones

Kobieta, która 
poszukuje miłości
„W pogoni za rozumem" 

to będąca ekranizacją bestselle-
rowej powieści Helen Fielding, 
kontynuacja losów 33-letniej 
Angielki – Bridget Jones – 
współczesnej niezależnej ko-
biety, która nieustannie walczy 
z nałogami i swoją nadwagą oraz 
ciągle poszukuje miłości swoje-
go życia. 

Z Bridget Jones (Renée Zell-
weger) spotykamy się ponownie 
w momencie, kiedy wydaje się, 
że wszystko zaczyna się układać 
– pracuje w jednej z angielskich 
telewizji, spotyka się z przyja-
ciółmi, a co najważniejsze – od-
nalazła szczęście w „zdrowym 
związku z dorosłym mężczyzną" – prawnikiem Markiem Darcym 
(Colin Firth). Jednak życie nie jest wcale bajką i szybko okazuje się, 
że związek ten nie spełnia wyobrażeń Bridget i odbiega od wyśnio-
nego ideału... Na dodatek na horyzoncie pojawia się rywalka Bridget 
– piękna, błyskotliwa Rebecca (Jacinda Barret), asystentka Marka, 
a także niebezpiecznie przystojny Daniel Cleaver (Hugh Grant), 
który znów będzie próbował uwieść pannę Jones. Wakacje w Tajlan-
dii także przysporzą bohaterce wielu kłopotów...

Pewnie nie wiesz…
Renée Zellweger długo zastanawiała się, czy przyjąć tytuło-

wą rolę – bała się zaszufladkowania i… ponownej konieczności 
przybrania na wadze. Do tej roli przytyła około 10 kg!

Bohater, którego gra Hugh Grant, w filmie korzysta z usług 
prostytutki. Tymczasem aktor w 1995 roku został przyłapany 
w samochodzie podczas dość intymnej czynności z prostytutką, 
o czym rozpisywała się prasa na całym świecie.

Hugh Grant jest zaledwie o jeden dzień starszy od Colina 
Firtha.

Bridget Jones: W pogoni za rozumem
TVN Sobota 22.20

Ponad 3,5 godziny transmisji

63. Finał Eurowizji 
W tym roku organizowany jest on w Altice Arenie w Lizbonie. 
Polskę reprezentują Gromee i Lukas Meijer. Gromee jest DJ-em, 

producentem muzycznym i autorem tekstów. Wraz ze szwedzkim 
muzykiem wykona utwór „Light Me Up". Półfinały, w których wy-
stępuje TVP1 transmituje we czwartek 10 maja o 21.00.

Budżet na organizację widowiska to ok. 30 milionów euro. W fi-
nale wystąpi 26 artystów.

Konkurs Piosenki Eurowizji
TVP1 Sobota 21.00

Pewnie  
nie wiesz…

Nicolas Cage, do tej 
roli, usunął dwa zęby.

Ani w filmie, ani 
w książce, na podstawie 
której został nakręcony, 

nie jest nigdy 
wymienione prawdziwe 

imię Ptaśka.

Polscy 
reprezentanci: 
Gromee i Lukas 
Meijer. Jeśli uda 
im się półfinał, 

wystąpią w sobotę 
w finale.



Tatastrofa

Porwanie  
przed wakacjami

Melissa Morris bardzo przeżywa rozwód 
rodziców. Robi wszystko, by zwrócić na sie-
bie uwagę zapracowanego ojca – autora best-
sellerów. Dziewczynka żyje w cieniu jednego 
z bohaterów książek ojca, Trippa Zome’a. Gdy 
w końcu udaje się jej namówić tatę na upragnione wakacje, tuż przed wyjazdem 
jest zmuszona uczestniczyć w zlocie fanów superbohatera. 

W trakcie zlotu, Neal – tata dziewczynki zostaje porwany przez grupę fana-
tycznych wielbicieli superbohatera. Jak potoczą się dalsze losy dziewczynki i czy 
uda się jej odnaleźć tatę?

Tatastrofa TVN7 Sobota 17.20

Nie taka straszna bestia…

Piękno trzeba umieć dostrzec
Bella jest córką genialnego wy-

nalazcy. Pewnego razu jej ojciec 
wyjeżdża z nowym wynalazkiem na 
konkurs. Gubi się jednak w lesie. 
Błądząc wśród leśnych ostępów tra-
fia do ponurego zamku położonego 
na odludziu. Tam zostaje uwięziony 
przez Bestię. Do domu powraca tylko 
jego koń. Bella widząc przestraszone 
zwierzę i niepokojąc się o los ojca 
postanawia go odszukać. Dociera do 
zamku Bestii i w zamian za wolność 
ojca, zostaje w zamku...

Patrz uważnie…
Bestia to: grzywa lwa, broda i głowa bizona, kły i nos dzika, mocno umię-

śnione czoło goryla, nogi i ogon wilka oraz duże i nieporęczne ciało niedźwie-
dzia. Niebieskie czy wyrażają wewnętrzną dobroć i prostoduszność To jedyna 
fizyczna cecha, która nie zmienia się, czy jest zwierzęciem, czy człowiekiem.

Akcja filmu rozgrywa się we Francji. I wszystkie sklepy w miasteczku mają 
francuskie nazwy, np. piekarania (Boulangerie) lub kwiaciarnia (Plantes & 
Fleurs), z wyjątkiem jednego! Szyld nad księgarnią, trudno powiedzieć czemu, 
jest napisany po angielsku (Bookseller).

Pewnie nie wiesz…
Lichtarz Płomyk wymagał wykonania do filmu aż 19 tysięcy oddzielnych 

rysunków.
W produkcję filmu zaangażowano 370 osób, w tym 43 animatorów.

Piękna i Bestia Polsat Sobota 7.20

Nowy członek rodziny

Wielkie kłopoty z Wielką Stopą
Typowa amerykańska familia Hendersonów w dobrym nastroju wraca z wy-

prawy myśliwskiej. Nagle przed maską ich samochodu wyrasta ktoś, kogo nie daje 
się już ominąć. Przerażeni Hendersonowie wyskakują z samochodu przekonani, że 
zabili człowieka. Jednak po dokładniejszym zbadaniu ofiary okazuje się, że potrącili 
legendarnego „Bigfoota" (Wielką Stopę), czyli amerykańską odmianę Yetii, która 
wedle starych podań zamieszkuje stoki Gór Skalistych. 

Przekonani, że stwór nie żyje, z braku lepszego pomysłu, zabierają go do domu. 
Jak łatwo się domyśleć po jakimś czasie Bigfoot dochodzi do siebie i ku zdziwieniu 
Hendersonów jest całkiem miłym i przyjaznym stwo-
rzeniem. 

Niebawem Harry staje się pełnoprawnym człon-
kiem rodziny z czym wiążą się radości i kłopoty. Hen-
dersonowie muszą bowiem ukrywać go przed władza-
mi i pewnym człowiekiem, którego życiowym celem 
jest schwytanie „Bigfoota".

W 1988 roku film otrzymał Oscara za charakte-
ryzację.

Harry i Hendersonowie Puls2 Sobota 8.35

plac zabaw

Ziemia przypomina gigantyczne 
śmietnisko. Nie ma już na niej 

żadnego człowieka, wszyscy uciekli. 

Został tylko mały robot Wall-E (Wysypisko-
wy Automat Likwidująco-Lewarujący, klasa E), 
który dzień po dniu, od siedmiuset lat, oczyszcza 
Ziemię z odpadów pozostawionych przez ludzi. 
Robotowi doskwiera samotność. Za towarzystwo 
musi mu wystarczyć wideokaseta z musicalem 
"Hello, Dolly!". Maszyna przez wieki stała się 
istotą myślącą i czującą, udomowiła karalucha, 
wyhodowała roślinkę. 

Jej życie odmieni przybycie statku z EWĄ, 
robotem mającym sprawdzić, czy Ziemia może 
ponownie zostać zasiedlona. Wall-E zakochuje 
się w niej od pierwszego wejrzenia.

Pierwszy w historii kina film animowany, 
który zdobył aż 6 nominacji do Oscara (i osta-
tecznie wywalczył statuetkę dla najlepszego fil-
mu animowanego roku)! 

Bez wątpienia jedna z najlepszych anima-
cji ostatnich lat i wielki sukces finansowy: film 
kosztował co prawda aż 180 milionów dolarów, 
ale na całym świecie w samych kinach zarobił 
ponad pół miliarda dolarów.

Wall-E
Polsat

Niedziela 15.30

Automat też może kochać

Miłość  
na śmietniku
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Miłością do muzyki zaraził już niejed-
nego młodego człowieka. Sam o sobie 
mówi: „śpiewający akordeonista z Łom-
ży”. Teraz ma szansę na miano najlep-
szego nauczyciela muzyki 2017 roku 
w ogólnopolskim konkursie. 

Michał Sawicki znalazł się w gro-
nie 11 finalistów, którzy w ogólno-
polskim konkursie walczą o tytuł 
najlepszego nauczyciela muzyki 
2017. Dzięki wsparciu łomżyniaków 
z pewnością jest w stanie znaleźć się 
na miejscu lidera.    

- Jestem bardzo wzruszony po-
stawą mieszkańców Łomży. Róż-
ne osoby zaczepiają mnie na ulicy, 
gratulują i zapewniają, że będą 
głosować do końca. To niezwykle 
miłe uczucie mieć takie poparcie 
wśród mieszkańców swojego mia-

sta. DZIĘKUJĘ ŁOMŻO – nie kryje 
wzruszenia Michał Sawicki. 

Konkurs Nauczyciel Muzyki 2017 
to plebiscyt organizowany przez Pol-
skie Stowarzyszenie Edukacji i Ani-
macji Muzycznej trzeci rok z rzędu. 
Jego celem jest zaprezentowanie 
kreatywnych, muzykujących, aktyw-
nych nauczycieli, którzy sprawiają, że 
muzyka jest obecna wśród uczniów, 
rodziców oraz środowisku lokalnym. 
Współtworzy on i prowadzi zespoły, 
rozbudza zainteresowania i zdolno-
ści muzyczne swoich podopiecznych, 
kreuje życie muzyczne, promuje wy-
soką kulturę muzyczną. 

- Oczywiście że głosujemy na 
Pana Michała Sawickiego, żeby 
otrzymał to, na co tak ciężko i z od-
daniem pracował i pracuje – zachę-

cają do głosowania pod-
opieczni nauczyciela.  

Swój głos na Micha-
ła Sawickiego można 
oddawać każdego dnia 
poprzez stronę inter-
netową:  http://www.
pseiam.pl/index.php/
konkurs-nauczyciel-mu-
zyki/145-nauczyciel-mu-
zyki-2017-glosowanie. 
Do zakończenia plebi-
scytu pozostało zaledwie 
kilka dni. Pokażmy całej 
Polsce jak cennych ludzi 
posiada Łomża. 

Ci, którzy jeszcze nie 
znają Michała Sawickie-
go, powinni  wiedzieć, że 
w ramach własnej dzia-
łalności, prowadzi on 
zajęcia umuzykalniające 

w łomżyńskich przedszkolach. Wcze-
śniej przez wiele lat był nauczycielem 
w Szkole Podstawowej nr 4 w Łomży. 
Współpracuje ze szkolnym zespołem 
muzycznym „Soli Deo” Katolickiego 
Gimnazjum i LO w Łomży. Współ-
pracuje także z platformą edukacyj-

ną eduskrypt.pl oraz Gru-
pą Edukacyjną MAC S.A. 
Współtworzył projekt „P21 
– Twórcze Przedszkole XXI 
wieku”.

Komponuje muzykę 
i piszę scenariusze przedsta-
wień teatralnych dla dzieci 
w przedszkolach i szkołach 
podstawowych. Poszukuje 
atrakcyjnych i efektywnych 
metod pracy na lekcji, jest 
innowacyjnym i twórczym 
metodykiem. Realizuje się 
także jako koncertujący 
w kraju akordeonista. Pisze 
o sobie: „Sądzę, że cechą 
wyróżniającą mnie spośród 
innych nauczycieli w oczach 
moich podopiecznych, jest 
fakt, że jestem pasjonatem 
muzyki i robię to, co ko-
cham”.

szkoła

Tatastrofa

Porwanie  
przed wakacjami

Melissa Morris bardzo przeżywa rozwód 
rodziców. Robi wszystko, by zwrócić na sie-
bie uwagę zapracowanego ojca – autora best-
sellerów. Dziewczynka żyje w cieniu jednego 
z bohaterów książek ojca, Trippa Zome’a. Gdy 
w końcu udaje się jej namówić tatę na upragnione wakacje, tuż przed wyjazdem 
jest zmuszona uczestniczyć w zlocie fanów superbohatera. 

W trakcie zlotu, Neal – tata dziewczynki zostaje porwany przez grupę fana-
tycznych wielbicieli superbohatera. Jak potoczą się dalsze losy dziewczynki i czy 
uda się jej odnaleźć tatę?

Tatastrofa TVN7 Sobota 17.20

Nie taka straszna bestia…

Piękno trzeba umieć dostrzec
Bella jest córką genialnego wy-

nalazcy. Pewnego razu jej ojciec 
wyjeżdża z nowym wynalazkiem na 
konkurs. Gubi się jednak w lesie. 
Błądząc wśród leśnych ostępów tra-
fia do ponurego zamku położonego 
na odludziu. Tam zostaje uwięziony 
przez Bestię. Do domu powraca tylko 
jego koń. Bella widząc przestraszone 
zwierzę i niepokojąc się o los ojca 
postanawia go odszukać. Dociera do 
zamku Bestii i w zamian za wolność 
ojca, zostaje w zamku...

Patrz uważnie…
Bestia to: grzywa lwa, broda i głowa bizona, kły i nos dzika, mocno umię-

śnione czoło goryla, nogi i ogon wilka oraz duże i nieporęczne ciało niedźwie-
dzia. Niebieskie czy wyrażają wewnętrzną dobroć i prostoduszność To jedyna 
fizyczna cecha, która nie zmienia się, czy jest zwierzęciem, czy człowiekiem.

Akcja filmu rozgrywa się we Francji. I wszystkie sklepy w miasteczku mają 
francuskie nazwy, np. piekarania (Boulangerie) lub kwiaciarnia (Plantes & 
Fleurs), z wyjątkiem jednego! Szyld nad księgarnią, trudno powiedzieć czemu, 
jest napisany po angielsku (Bookseller).

Pewnie nie wiesz…
Lichtarz Płomyk wymagał wykonania do filmu aż 19 tysięcy oddzielnych 

rysunków.
W produkcję filmu zaangażowano 370 osób, w tym 43 animatorów.

Piękna i Bestia Polsat Sobota 7.20

Nowy członek rodziny

Wielkie kłopoty z Wielką Stopą
Typowa amerykańska familia Hendersonów w dobrym nastroju wraca z wy-

prawy myśliwskiej. Nagle przed maską ich samochodu wyrasta ktoś, kogo nie daje 
się już ominąć. Przerażeni Hendersonowie wyskakują z samochodu przekonani, że 
zabili człowieka. Jednak po dokładniejszym zbadaniu ofiary okazuje się, że potrącili 
legendarnego „Bigfoota" (Wielką Stopę), czyli amerykańską odmianę Yetii, która 
wedle starych podań zamieszkuje stoki Gór Skalistych. 

Przekonani, że stwór nie żyje, z braku lepszego pomysłu, zabierają go do domu. 
Jak łatwo się domyśleć po jakimś czasie Bigfoot dochodzi do siebie i ku zdziwieniu 
Hendersonów jest całkiem miłym i przyjaznym stwo-
rzeniem. 

Niebawem Harry staje się pełnoprawnym człon-
kiem rodziny z czym wiążą się radości i kłopoty. Hen-
dersonowie muszą bowiem ukrywać go przed władza-
mi i pewnym człowiekiem, którego życiowym celem 
jest schwytanie „Bigfoota".

W 1988 roku film otrzymał Oscara za charakte-
ryzację.

Harry i Hendersonowie Puls2 Sobota 8.35

plac zabaw

Ziemia przypomina gigantyczne 
śmietnisko. Nie ma już na niej 

żadnego człowieka, wszyscy uciekli. 

Został tylko mały robot Wall-E (Wysypisko-
wy Automat Likwidująco-Lewarujący, klasa E), 
który dzień po dniu, od siedmiuset lat, oczyszcza 
Ziemię z odpadów pozostawionych przez ludzi. 
Robotowi doskwiera samotność. Za towarzystwo 
musi mu wystarczyć wideokaseta z musicalem 
"Hello, Dolly!". Maszyna przez wieki stała się 
istotą myślącą i czującą, udomowiła karalucha, 
wyhodowała roślinkę. 

Jej życie odmieni przybycie statku z EWĄ, 
robotem mającym sprawdzić, czy Ziemia może 
ponownie zostać zasiedlona. Wall-E zakochuje 
się w niej od pierwszego wejrzenia.

Pierwszy w historii kina film animowany, 
który zdobył aż 6 nominacji do Oscara (i osta-
tecznie wywalczył statuetkę dla najlepszego fil-
mu animowanego roku)! 

Bez wątpienia jedna z najlepszych anima-
cji ostatnich lat i wielki sukces finansowy: film 
kosztował co prawda aż 180 milionów dolarów, 
ale na całym świecie w samych kinach zarobił 
ponad pół miliarda dolarów.

Wall-E
Polsat

Niedziela 15.30

Automat też może kochać

Miłość  
na śmietniku

Uczniowie SP1 odnoszą sukcesy 
Szkoła to miejsce, w którym człowiek przede wszystkim zdobywa wiedzę, ale także 
kształtuje swój charakter i rozwija umiejętności. Wiedzą o tym uczniowie Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Łomży, którzy odnoszą sukcesy.  

Zdobyli bowiem I miejsce w Międzyszkolnym Turnieju Naukowym 
zorganizowanym w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym im. Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego w Łomży. Celem konkursu było między innymi pro-
mowanie nauki, pogłębianie wiedzy i umiejętności z zakresu przedmiotów 
matematyczno –przyrodniczych oraz wspieranie uzdolnionej młodzieży 
w podejmowaniu wyzwań w ramach rywalizacji drużynowej. 

Szkołę Podstawową nr 1 w Łomży reprezentowała drużyna w składzie: 
Adam Dęby i Jan Cieśliński z klasy III d, którzy zmagali się z zadaniami 
z matematyki i fizyki, natomiast Julia Tombak z klasy III d, Natalia Doma-
lewska z klasy III e oraz Aleksandra Rogowska z klasy III f  - biologii, chemii 
i geografii.   

To nie koniec sukcesów. 
Ola Cymek z klasy Iig-g wraz z opiekunem, Anną Urban-Górnik, uczest-

niczyła w gali finałowej konkursu recytatorsko - fotograficznego „Strzeż się 
oschłości serca” w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Od-
działami Integracyjnymi w Białymstoku. Konkurs miał zasięg wojewódzki 
i objęty był honorowym patronatem Wojewody Podlaskiego oraz Prezy-
denta Białegostoku. Ola wzięła 
udział w części fotograficznej. 
Jej zadaniem było wykonać 
zdjęcie  nawiązujące do wybra-
nego przez siebie fragmentu 
wiersza Zbigniewa Herberta. 
Gimnazjalistka wybrała „Prze-
słanie Pana Cogito”. Jadąc na 
podsumowanie konkursu Ola 
nie wiedziała jeszcze, które 
miejsce zajęła. Na gali finało-
wej okazało się, że znalazła się 
w ścisłej czołówce, otrzymując 
II miejsce, dyplom i nagrodę. 

„Uczymy 
Pamiętać”  

Szkoła Podstawowa nr 2 w Łomży od 
wiosny 2010 roku bierze udział w ogól-
nopolskim programie Stowarzyszenia 
Parafiada „Katyń – ocalić od zapomnie-
nia”. Jego celem jest zagwarantowanie 
ofiarom Zbrodni Katyńskiej zbiorowej, 
pokoleniowej czci poprzez posadzenie 
21.857 DĘBÓW PAMIĘCI. Każdy Dąb 
upamiętnia konkretną osobę, która 
zginęła w Katyniu, Twerze lub Charko-
wie, według zasady: jeden DĄB to jed-
no nazwisko. W programie uczestniczą 
tysiące instytucji z Polski i spoza jej 
granic.

W tym roku społeczność Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Łomży obcho-
dziła już ósmą rocznicę posadze-
nia Dębów Pamięci ofiarowanych 
w hołdzie aspirantowi policji Sta-
nisławowi Jabłońskiemu z Łomży, 
zamordowanemu w Twerze w 1940 
roku. Uczniowie upamiętnili rów-
nież członków polskiej delegacji rzą-
dowej z prezydentem Rzeczypospo-
litej Polskiej Lechem Kaczyńskim, 
którzy zginęli w katastrofie lotniczej 
pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 
roku w drodze na uroczystości 70 
rocznicy zbrodni katyńskiej. Dąb 
Pamięci ku czci Ofiar Katastrofy 
pod Smoleńskiem szkoła posadziła 
z własnej inicjatywy, gdyż to tra-
giczne wydarzenie miało miejsce 
tuż przed planowaną uroczystością 
upamiętniającą postać aspiranta 
Stanisława Jabłońskiego. Obchody 
rocznicowe są od tej pory na stałym 
elementem kalendarza uroczysto-
ści szkolnych jako projekt o nazwie 
„Uczymy Pamiętać”.

Szkołę odwiedzili tego uroczy-
stego dnia m. in.: wiceminister 
MSWiA Jarosław Zieliński, po-
słowie Bernadeta Krynicka oraz 
Lech Antoni Kołakowski, zastępca 
prezydenta Łomży Agnieszka Mu-
zyk, profesor Krzysztof Sychowicz 
z IPN w Białymstoku, o. Mirosław 

Ferenc, ks dr Radosław Kubeł - 
koordynator Grupy Ratowniczej 
Nadzieja, prezes zarządu ŁSM 
Wojciech Michalak, dzielnico-
wy sztabowy KP w Łomży - Zbi-
gniew Pawłowski, dyrektor ODN  
w Łomży - Bernard Kossakowski, 
dyrektor ŁCRE w Łomży - Maciej 
Listowski, byli dyrektorzy SP2 Sta-
nisław Ogrodnik i Barbara Choj-
nowska, przedstawiciele Rady 
Rodziców oraz dyrektorzy sąsiadu-
jących z SP2 szkół.  Salę wypełnili 
także laureaci konkursu fotogra-
ficznego i ich opiekunowie, a także 
nauczyciele i uczniowie SP2.

Dyrektor "Dwójki" Jolanta Ko-
walewska witając gości podkreśliła, 
że „pamięć, o tych wydarzeniach 
powinna być żywa, w kolejnych po-
koleniach Polaków, a każdy młody 
człowiek musi pamiętać o "bolesnej 
historii Polski widzianej przez pry-
zmat losów konkretnego człowieka”. 

Uczniowie uświetnili uroczy-
stość patriotycznymi utworami 
słownymi i muzycznymi pod wspól-
ną nazwą „Ostatni list”. W ich przy-
gotowaniu pomagały nauczycielki 
szkoły: Anna Sobieszuk, Justyna 

Czerwonko i Bożena Danowska. 
Uczniowie biorący w nim udział 
przybliżyli zebranym fakty z kart 
historii katyńskiej, recytowali wier-
sze, czytali listy polskich oficerów 
wysyłane z Katynia, Miednoje, 
Charkowa. W oprawie muzycznej 
znalazła się między innymi „Mo-
dlitwa o wschodzie słońca” Jacka 
Kaczmarkiego, którą wykonała Ada 
Mucha oraz piosenka „Świecie nasz” 
Marka Grechuty, którą zaśpiewały 
wraz z chórem Ada Mucha i Nikola 
Choroszyńska. Słowa wypowiadane 
przez uczniów ukazały ogrom ofiary, 
jaką dla ojczyzny złożyli polscy ofi-
cerowie zamordowani na „nieludz-
kiej ziemi”. 

Podczas uroczystości rozstrzy-
gnięty został V Powiatowy Konkurs 
Fotograficzny „Miejsca Pamięci, 
Walki i Męczeństwa Narodu Pol-
skiego – Bohaterowie Naszej Ziemi 
(organizatorzy konkursu: Bożena 
Danowska, Jadwiga Sosnowska  
oraz  Jacek Sokołowski - nauczycie-
le SP2).Laureaci udowodnili, że są 
pełni pasji fotografowania i odnaj-
dowania piękna w powadze miejsc 
pamięci.  

Michał Sawicki z Łomży najlepszym 
nauczycielem muzyki?
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W Zambrowie główna część obchodów 
227. rocznicy uchwalenia Konstytucji 
3 Maja odbyła się tradycyjnie przy po-
mniku Powstania Styczniowego. Przy 
obelisku zgromadziły się poczty sztan-
darowe, delegacje parlamentu i samo-
rządu, uczniowie, a oprawę muzyczną 
zapewniła Miejska Młodzieżowa Orkie-
stra Dęta.

Burmistrz Kazimierz Dąbrow-
ski podkreślił historyczne znaczenie 
Konstytucji 3  Maja w dziejach Pol-
ski. Apelował także o odpowiedzial-

ność za współczesne losy kraju.
- Warto upominać się o to, aby 

polityki nie sprowadzać tylko do 
sporu o władzę. Ważne jest działanie 
na rzecz dobra wspólnego. Zawsze 
potrzebna jest uczciwa i otwarta 
dyskusja o polskich sprawach. Na 
poczucie niezadowolenia ze stanu 
państwa odpowiedzieć trzeba sku-
tecznymi działaniami. Rozsądnymi 
i skutecznymi aktami prawnymi - 
dodał burmistrz.

Za zaproszenie do udziału 

w rocznicowych obchodach  w Za-
mbrowie podziękował poseł Lech 
Antoni Kołakowski, który podkreślił 
znaczenie  Konstytucji 3 Maja w  hi-
storii Polski. 

Uroczystościom patriotycznym 
towarzyszyło składanie kwiatów 
pod pomnikiem Powstania Stycz-
niowego oraz koncert pieśni patrio-
tycznych w wykonaniu Miejskiej 
Młodzieżowej Orkiestry Dętej w  Za-
mbrowie.

WIESŁAW KOŁOWSKI 

Wiosna i lato to czas wycieczek samo-
chodowych, rowerowych i pieszych, 
zabaw na świeżym powietrzu. Dlatego 
w tym okresie szczególnie warto za-
dbać o bezpieczeństwo na drodze. Wie 
o tym Zespół Szkół Samorządowych 
w Nowogrodzie, który zorganizował 
turniej wiedzy i sprawności "Bezpie-
czeństwo w Ruchu Drogowym".

W pierwszej części dwuoso-
bowe reprezentacje klas szkoły 
podstawowej i gimnazjum odpo-
wiadały na pytania związane z ru-
chem drogowym w konkursie "Je-
den z dziesięciu". Każda drużyna 
musiała odpowiedzieć na 5 pytań. 
Zmagania oceniało jury, w którego 
skład weszli: Tomasz Chojnowski, 
zastępca dyrektora WORD w Łom-
ży, Bronisław Zwierciadłowski pre-
zes Zarządu Miejsko-Gminnego 
OSP oraz komisarz Hubert Bogut, 
p.o. naczelnika Wydziału Ruchu 
Drogowego Komendy Miejskiej 
Policji w Łomży. W kategorii szko-
ły podstawowe najlepsi okazali się 
uczniowie klasy IV B i V B. Wyróż-
nienia powędrowały zaś do: IV A, V 
A, VI B, VI A, i IV C.

Podczas dnia bezpieczeństwa 
uczniowie zorganizowali pokaz 
mody, zaprezentowali talenty wo-
kalne i artystyczne. Do wspólnej 
nauki przyłączyli się także ratow-
nicy z Grupy Ratowniczej Nadzie-
ja, którzy wyjaśniali jak sprawnie 
udzielić pierwszej pomocy przed-
medycznej. Zademonstrowali re-
suscytację krążeniowo-oddecho-
wą, pozycję boczną bezpieczną, 
a także instruowali, jak postępo-
wać, gdy zdarzy się omdlenie. Był 
to wstęp do kolejnych zmagań, 

w których uczestniczyli uczniowie 
klas szóstych i siódmych szkoły 
podstawowej oraz gimnazjum. Ich 
zadaniem było jak najwierniejsze 
wykonanie czynności prezentowa-
nych przez ratowników. Zwycięz-
cami okazali się uczniowie klasy VI 
A i VII B. Trzecie miejsce zajęły re-
prezentacje klas VII A i III A gim-
nazjum. Wyróżniona zaś została: 
II gimnazjum, VI B i III B gimna-
zjum.

Ostatnią częścią  rywalizacji była 
konkurencja sprawnościowa na pla-
cu przed szkołą. Reprezentant każ-
dej klasy musiał pokonać na rowe-
rze, w jak najkrótszym czasie i bez 
punktów karnych tor przeszkód. Po 
raz drugi rowery do konkursu spraw-
nościowego użyczyła firma Pol-Mot 
Auto Oddział Skoda w Łomży. W tej 
konkurencji najlepszy okazał się Ja-
kub Szumowski z klasy VI B, drugie 
miejsce zajął Michał Modzelewski 
z III A gimnazjum, zaś trzecie Patryk 
Matlak z klasy VI.

Atrakcją dla najmłodszych 
uczniów szkoły była możliwość wej-
ścia do wozu Ochotniczej Straży 
Pożarnej z Nowogrodu i karetki GR 
Nadzieja. Dzieci mogły, choć przez 
chwilę poczuć się jak strażacy, czy 
poznać wyposażenie karetki. 

Dyrekcja, nauczyciele oraz poli-
cjanci z Posterunku w Nowogrodzie, 
a także Wydziału Ruchu Drogowego 
Komendy Miejskiej Policji w Łomży 
zgodnie podkreślają, że dzień bez-
pieczeństwa w szkole spełnił swoją 
rolę. Uczniowie wykazali się dużą 
wiedzą na temat przepisów ruchu 
drogowego i bezpieczeństwa, a także 
dobrych zachowań na drodze.

Mszą świętą w intencji Ojczyzny 
w kościele Chrystusa Króla Wszech-
świata rozpoczęły się w Kolnie obchody 
227. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 
Maja. Pod 100-letnim Dębem Wolności 
zgromadziły się poczty sztandarowe, 
wojsko, uczniowie  kolneńskich szkół  
oraz Miejska Orkiestra Dęta. 

Po hymnie, preambułę histo-

rycznego tekstu Konstytucji z 1791 
roku odczytali członkowie  zespołu 
artystycznego działającego w kol-
neńskim ośrodku kultury. O znacze-
niu Konstytucji 3 Maja dla historii 
Rzeczpospolitej mówił burmistrz 
Andrzej Duda. 

- Konstytucja 3 Maja uważa-
na jest  za jedno z najważniejszych 

wydarzeń w historii Polski. Jest 
wzorem porozumienia między zwa-
śnionymi stronami. Konstytucja 
wzmacniała suwerenność i stabil-
ność Rzeczypospolitej – powiedział 
burmistrz Andrzej Duda.

Obchody majowej rocznicy mają 
lokalną historię. W maju 1919 roku 
przy ulicy Czerwińskiej, jak wówczas 
nazywała się ulica Wojska Polskiego, 
zebrali się mieszkańcy Kolna. Wtedy 
po obu stronach istniejącego krzyża 
posadzono  dwa dęby wolności. Do 
dzisiaj zachował się jeden. 

- To majestatyczne drzewo jest 
pomostem między mieszkańcami 
współczesnego Kolna a naszymi 
przodkami, którzy walczyli o wol-
ność - powiedział burmistrz.

Przedstawiciele  parlamentu 
i samorządu apelowali o budzenie 
postaw patriotycznych. 

- Patriotyzm jest podstawą jed-
ności narodu - stwierdził poseł  Ka-
zimierz Gwiazdowski.

W imieniu samorządu  wo-
jewództwa podlaskiego życzenia 
mieszkańcom Kolna przekazał Ja-
cek Piorunek, wiceprzewodniczący  
Sejmiku. 

W czasie patriotycznych uroczy-
stości w okolicznościowym progra-
mie artystycznym wystąpił zespół 
dziecięcy z kolneńskiego ośrodka 
kultury. Na zakończenie urczosto-
ścim kwiaty przy krzyżu, obok Dębu 
Wolności, złożyli przedstawiciele 
parlamentu i samorządu.    

WIESŁAW KOŁOWSKI

W uroczystościach w Kolnie uczestniczyli członkowie  grupy reskonstrukcji 
historycznej, którzy 227 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja uczcili salwą 
z muszkietów

W Nowogrodzie  
o bezpieczeństwie 

3 Maja w Zambrowie

Majowemu pochodowi młodzieży przewodniczył „Zambruś” - maskotka Zambrowa 

W Kolnie salwą z muszkietów 
uczczono rocznicę Konstytucji 
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Podlaskie  
ma najlepszy 

patrol w kraju
Zadecyduje wszechstronność, a nie 
nadzwyczajne umiejętności w jednej 
konkurencji - mówi jeden z oficerów 
nadzorujących przebieg Ogólnopol-
skich Zawodów Policyjnych Patroli 
Rowerowych. Opinia całkowicie się 
potwierdziła. Białostocko - łomżyński 
zespół złożony ze starszych posterun-
kowych Izabeli Kłosowskiej i Kamila 
Skłodowskiego trochę gorzej wypadł 
w ostatniej konkurencji, ale w podsu-
mowaniu wszystkich okazał się najlep-
szy w Polsce.

Łomża po raz pierwszy gościła 
tak wysokiej rangi policyjne zawody. 
Według ocen uczestników, organiza-
cja była bardzo dobra. Podobała się 
wymagająca trasa wyścigu, sceneria 
sztafety biathlonowej na bulwarach 

nad Narwią, pomoc na trasach, któ-
ra sprawiła, że nikt nie pomylił drogi 
i nie popadł w kłopoty na ostrych za-
krętach. Dopisała też pogoda.    

Jak podkreśla w swojej relacji, 
Komenda Wojewódzka Policji  Bia-
łymstoku, czyli główny organizator  
mistrzostw,  w duchu sportowym  
o miano najlepszego policyjnego 
patrolu rowerowego rywalizowało 
17 dwuosobowych drużyn repre-
zentujących wszystkie garnizony 
w kraju. Najlepszym z najlepszych 
został patrol rowerowy z Komendy 
Wojewódzkiej Policji w Białymsto-
ku w składzie st. post. Izabela Kło-
sowska i st. post. Kamil Skłodowski. 
Wykazali się wymaganą w cztero-
częściowych zmaganiach wszech-
stronnością.   

Uroczystego zamknięcia i de-
koracji finalistów na łomżyńskich 
bulwarach nad Narwią  dokonali 
m.in. sekretarz stanu w MSWiA 
Jarosław Zieliński, zastępca ko-
mendanta głównego policji nadin-

spektor Jan Lach, komendant 
wojewódzki policji w Białymstoku 
nadinspektor Daniel Kołnierowicz 
oraz zastępca prezydenta Łomży 
Agnieszka Muzyk.

Ogólnopolskie Zawody Policyj-
nych Patroli Rowerowych. Zawody 
zorganizowane zostały przez Ko-
mendę Wojewódzką Policji w Bia-
łymstoku przy współpracy z Biurem 
Prewencji Komendy Głównej Policji, 
Urzędem Miejskim w Łomży przy 
wsparciu organizacyjnym Wyższej 
Szkoły Policji w Szczytnie i Grupy 
Ratowniczej „Nadzieja” z Łomży. 
W trakcie zawodów rozegrano łącz-
nie cztery konkurencje obejmujące 
nie tylko wiedzę teoretyczną, która 
jest kluczem do profesjonalizmu, ale 
przede wszystkim trzy konkurencje 
praktyczne mające na celu weryfika-
cję wiedzy i umiejętności udzielania 
pierwszej pomocy przedmedycznej 
oraz sprawnego pokonania trasy 21 
km i sztafety biathlonowej. 

Idea praktycznego podnoszenia 
kwalifikacji i umiejętności policjan-
tów została dostrzeżona zarówno 
przez  wiceministra Jarosława Zie-
lińskiego, jak i komendanta główne-
go policji nadinspektora Jarosława 
Szymczyka, którzy zawody objęli 
honorowym patronatem.

Podsumowanie zawodów (za 

stroną Komendy Wojewódzkiej Po-
licji w Białymstoku):

"Po podsumowaniu wyników 
poszczególnych konkurencji okaza-
ło się, że najlepszymi policyjnymi 
patrolami rowerowymi w 2018 roku 
okazały się reprezentacje:

I miejsce - KWP w Białymstoku, 
patrol w składzie: st. post. Izabela 
Kłosowska oraz st. post. Kamil Skło-
dowski

II miejsce – KWP w Lublinie, 
patrol w składzie: sierż. sztab. Alek-
sander Adamowicz oraz sierż. Mi-
chał Tyburek

III  miejsce -  KWP w Gorzowie 
Wielkopolskim, patrol w składzie: 
sierż. sztab. Tomasz Kołogryw oraz 
sierż. Filip Pendrak

Najlepszy policyjny patrol rowe-
rowy uhonorowany został Pucharem 
Sekretarza Stanu w Ministerstwie 
Spraw Wewnętrznych i Administra-
cji Jarosława Zielińskiego. Również 
Komendant Główny Policji ufundo-
wał najlepszym z najlepszych na-
grody. Wszyscy laureaci wyróżnieni 
zostali także odznakami „Zwycięzcy 
turnieju wiedzy i sprawności zawo-
dowej” oraz otrzymali pamiątkowe 
dyplomy.

Laureaci w poszczególnych kon-
kurencjach zostali uhonorowani 
statuetkami ufundowanymi przez 

Komendanta Wojewódzkiego Policji 
w Białymstoku nadinspektor Danie-
la Kołnierowicza. Zwycięzcy otrzy-
mali również upominki przekazane 
przez Zastępcę Prezydenta Miasta 
Łomża Agnieszkę Muzyk oraz pa-
miątkowe dyplomy.

Finaliści Ogólnopolskich Za-
wodów Policyjnych Patroli Rowe-
rowych są jedynie reprezentantami 
swoich garnizonów. W sezonie 2017 
roku na terenie kraju służbę z wyko-
rzystaniem rowerów pełniło blisko 5 
000 funkcjonariuszy, którzy na co 
dzień pełnią służbę patrolową, in-
terwencyjną.

Zwycięzcom oraz wszystkim za-
wodnikom jeszcze raz serdecznie 
gratulujemy.

Podczas  uroczystości kończą-
cej zawody Sekretarz Stanu w Mi-
nisterstwie Spraw Wewnętrznych 
i Administracji Jarosław Zieliński 
wraz z Zastępcą Komendanta Głów-
nego Policji nadinspektorem Janem 
Lachem oraz Komendantem Wo-
jewódzkim Policji w Białymstoku 
nadinspektorem Danielem Kołnie-
rowiczem, wręczyli podinspekto-
rowi Krzysztofowi Sewioło  rozkaz 
o powołaniu go na stanowisko I Za-
stępcy Komendanta Miejskiego Po-
licji w Łomży, na którym dotychczas 
pełnił obowiązki. 

bezpieczeństwo

„Kręci mnie bezpieczeństwo” to hasło 
przewodnie powiatowych eliminacji 
Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Dro-
gowego, które tradycyjnie odbyły się 
w Szkole Podstawowej nr 9 oraz na Ska-
te Parku na osiedlu SM Perspektywa 
w Łomży.  

W rywalizacji wzięli udział 
uczniowie klas podstawowych 
i gimnazjalnych. Młodzi rowerzy-
ści najpierw rozwiązali test pisem-
ny o przepisach (o ruchu pieszych 
i rowerzystów, znakach i sytuacjach 
o ruchu drogowym). W drugiej 
części uczniowie konkurowali ze 
sobą w kilku konkurencjach spraw-
nościowych na rowerze  i również 
uczyli się udzielać pierwszej po-
mocy. W turnieju wzięło udział 74 
uczestników ze szkół podstawowych 
i gimnazjalnych . 

- To już 41. edycja Turnieju BRD. 
Bierze w niej udział 14 szkół podsta-
wowych z miasta i powiatu oraz 7 
gimnazjów.  Jest dużo  adrenaliny. 
Każdy chce dobrze wypaść  Myślę, że 
taki turniej to bardzo dobry pomysł. 
Biorą udział w rywalizacji o z okre-
ślonymi wymogami. Dodatkowo 
utrwalają wiedze o przepisach ru-
chu drogowego, zasadach pierwszą 
pomocy, praktycznie sprawdzają się 
w miasteczku ruchu drogowego - 
tłumaczy Arkadiusz Bałazy, nauczy-
ciel SP 9.

A jak sobie poradzili uczniowie ?
- Pierwszy raz biorę udział 

w takim turnieju. Test pisemny nie 
był trudny, choć na jedno pytanie 
nie znałem odpowiedzi.  Za to test 
sprawnościowy poszedł mi bardzo 
dobrze, choć stres był ogromny, aż 
trzęsły mi się ręce - mówi Ksawery 
z 4 klasy SP9. - Egzamin pisemny 
okazał się bardzo podobny do tego, 
co był w tamtym roku.  Konkurencje 
sprawnościowe też poszły mi cał-
kiem nieźle -dodaje Ola z SP 5.

Po trudnym dniu testów ucznio-

wie zostali nagrodzeni dyplomami 
i gadżetami.

- Było to dla mnie ogromne 
przeżycie, ponieważ się tego w ogóle 
nie spodziewałem. Dzięki naszemu 
panu i grupowej pracy nasza czwar-
ta klasa dobre miejsce zajęła. Bardzo 
fajne przeżycie - mówi skromnie Mi-
chał Wiśniewski z SP Olszyny, zdo-
bywca 1 miejsca.

Tegoroczny Turniej BDR został 
zorganizowany przez: policjantów 
z Wydziału Ruchu Drogowego Ko-
mendy Miejskiej w Łomży, Woje-
wódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, 
Urząd Miasta  i SP  9 w Łomży

- Turnieje  te mają na celu pro-
pagowanie wiedzy o zasadach bez-
pieczeństwa ruchu drogowego . 
Dzieci przez taką zabawę, nabywają 
wiedzą o zasadach bezpieczeństwa 
ruchu drogowego, którą potem, już 

jako osoby starsze będą umiały wy-
korzystać,  kiedy dostaną upraw-
nienia do kierowania pojazdem  - 
podsumowuje podkomisarz Anna 
Mandziuk z łomżyńskiej KMP.
Wyniki:
Szkoły podstawowe: 
1 miejsce – Szkoła Podstawowa 
w Olszynach 
2 miejsce  -   Szkoła Podstawowa 
w Piątnicy
3 miejsce -    Szkoła Podstawowa nr 
5 w Łomży
4 miejsce – Szkoła Podstawowa 
w Jarnutach

Gimnazja :
1 miejsce – Piątnica
2 miejsce – PG nr 6 w Łomży
3 miejsce-  Nowogród 
4 miejsce – PG nr 9 w Łomży

J. OSIŃSKA

Żeby byli bezpieczni na drodze

Najlepszy policyjny patrol rowerowy w Polsce: Izabela Kłosowska z Białegostoku 
(z prawej) i Kamil Skłodowski z Łomży

Przez ostatni weekend cała Łomża i 
nie tylko żyła nieprawdopodobnym 
zdarzeniem. Według relacji świadków, 
dwóch mężczyzn zaginęło w Narwi. 

W sobotnie późne popołudnie, 
około godziny 17 z mostu Hubala 
do Narwi skoczył młody mężczyzna. 
Drugi, który dostrzegł zdarzenie z 
plaży miejskiej wskoczył mu na ra-
tunek. Żaden z nich nie wypłynął na 
powierzchnię.

Na miejscu pojawiły się wszyst-
kie służby: Policja, Straż Pożarna 
oraz zespół ratownictwa medyczne-
go Grupa Ratownicza Nadzieja. W 
działaniach użyto m.in. Samolotu 
Straży Granicznej, pojazdów specja-
listycznych, łodzi, quada, sonarów 
podwodnych, echosondy oraz za-

angażowano nurków z całego woje-
wództwa.

Ratownicy zarówno z GR Na-
dzieja, jak i ratownicy medyczni 
wraz ze strażakami na łodzi przez 
trzy dni przeszukiwali rzekę Narew 
przy korycie, przy moście Hubala, 
starym moście, Czarnocinie i Jedna-
czewie. Akcja prowadzona była rów-
nolegle na wysokości Nowogrodu w 
kierunku Łomży.

W poszukiwania włączył się tak-
że wojewódzki koordynator ratow-
nictwa medycznego kpt. Artur Ber-
naziuk z Komendy Wojewódzkiej 
Straży Pożarnej w Białymstoku.

W momencie zamykania 466 
numeru Tygodnika Narew nadal 
trwała akcja poszukiwawcza, a męż-
czyźni nie zostali odnalezieni. 

Zaginęli  
w Narwi 
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USŁUGI REMONTOWO – BUDOWLANE
U s ł u g i 
dekarskie 
- Perfekt 
dach: po-
krycia dachowe, wymiana konstruk-
cji dachowych, kominy z klinkieru, 
podbitki, montaż okien dachowych i 
włazów, materiały. Łomża, Boguszy-
ce 17, Łukasz Just. Tel. 508 637 509.  

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

IWBUD Iwona Wiśniewska wypo-
życzalnia sprzętu budowlanego i  i 
ogrodniczego:
- młoty wyburzeniowe i inne
- zagęszczarki
- rusztowania
- piły spalinowe
- kosiarki, wykaszarki do trawy, areator

- sprzęt rolniczy
Łomża, ul. Nowogrodzka 44B. Tel. 
600 011 914. 

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

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

USŁUGI FINANSOWE

E-dyt biuro rachunkowe, Edyta So-
kołowska – twoja pewność w roz-
liczeniach z Urzędem Skarbowym 
i ZUS. Zapraszamy: ul 3 Maja 9, ul. 
Sikorskiego 166. Tel. 862  173  474, 
606 728 258. 

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

Zakład Usługowy RTV - Marek Brze-
ziak ul. Wojska Polskiego 26 a, Łom-
ża. Tel. 862  115 343, 696  884 735. 
Usługi w zakresie naprawy: TV, DVD 
VCR, KAMERY, LAPTOPY, MONITORY 
KOMPUTEROWE I INNE oraz montaż 
anten TV i SAT. www.brzesiakrtv.pl

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

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

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

505 997 115. 

SALE WESELNE, USŁUGI WIDEO – 
FILMOWANIE, ZESPOŁY MUZYCZNE

Fotografia ślubna. Tel. 605 405 110. 

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

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

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

Działkę ogrodową „Grobla” Łomża 
od strony miasta, pierwszy wjazd. 
Działka utwardzona, nawieziona zie-
mia. Cena 1700 zł. Tel. 609 108 027.

Sprzedam dom w Śniadowie o pow. 
250 m2. Tel. 506 761 893. 

MATRYMONIALNE
Wdowiec 74 lat z Zambrowa, zdro-
wy, bez nałogów i zobowiązań 
pozna Panią do 80 lat. Bardzo chęt-
nie zaopiekuję się drugą osobą, 
by razem spędzić jesień życia. Tel. 
511 503 124. 

ROLNICTWO
Sprzedam kontener 1200 l z kwa-
sówki, zastawy do kiszonki + 9 ha 
łąki do Łomży. 
Tel. 512 807 56.

RÓŻNE

Oprawa obrazów, 
Ignacy Jaworski, 

Łomża, ul. Rządowa 9a. 
Tel. 216 57 38.

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.

Sprzedam opony letnie 205/55/D16. 
Tel. 509 281 100. 

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

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

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

13 34 (dzwonić do godz.13).
 

GABINET TLENOTERAPII 
HIPERBARYCZNEJ. 

UDAR, ZAWAŁ, 
NOWOTWÓR, 
REUMATYZM, 
BOLERIOZA, 

AUTYZM, STOPA 
CUKRZYCOWA,
 SM, PROBLEMY 

DERMATOLOGICZNE
 Łomża, ul. Mazowiecka 

1/21
 www.tlenoterapia.

lomza.pl 
Tel. 660 345 055. 

ZAPRASZAMY

SPORTOWE  
EMOCJE  



21

1 Podlaska Brygada Obrony Terytorialnej będzie jed-
ną z pierwszych jednostek, do których trafią drony 
uderzeniowe krótkiego zasięgu (DUKZ). Niebawem 
rozpocznie się szkolenie operatorów tego systemu.

Jak informuje porucznik Łukasz Wilczewski, 
rzecznik 1 PBOT, wybrani żołnierze pełniący Tery-
torialną Służbę Wojskową w tej formacji przeszli 
już kwalifikacje do udziału w szkoleniu operato-
rów. W najbliższym czasie Terytorialsi rozpoczną 
kurs na jednym z poligonów. Na koniec szkolenia 
operatorzy przejdą certyfikację podczas, której 
będą realizowali naprowadzanie dronów z głowi-
cami bojowymi.

System WARMATE został pozyskany na 
mocy umowy podpisanej 20 listopada 2017 roku 
przez firmę WB Electronics i jednostkę wojsko-
wą NIL. Umowa ta obejmuje dostawę tysiąca 
bezzałogowców - stu zestawów po 10 dronów 
każdy. Pierwsza dostawa uzbrojenia miała miej-
sce w grudniu 2017 roku, kolejne partie trafią na 
wyposażenie sił zbrojnych, w tym WOT do koń-
ca 2018 roku.

DUKZ to broń idealna dla lekkiej piechoty, 
jaką są pododdziały Wojsk Obrony Terytorialnej. 
W zależności od realizowanej misji, zestaw może 
być wykorzystana do niszczenia lekko opancerzo-
nych pojazdów, zgrupowań wojska lub likwido-
wania umocnionych punktów oporu.

Siły Zbrojne RP jako jedne z pierwszych 
w NATO rozpoczęły wdrażanie tego typu nowo-
czesnego systemu uzbrojenia.

***
1 Podlaska Brygada Obrony Terytorialnej im. 

gen. bryg. Władysława Liniarskiego 
ps. „Mścisław” została powołana w pierwszym 

etapie tworzenia Wojsk Obrony Terytorialnej. 
Jej stałym rejonem odpowiedzialności jest woje-
wództwo podlaskie. Służbę  w brygadzie pełnią 
zarówno żołnierze zawodowi i żołnierze OT z wo-
jewództwa podlaskiego. W skład brygady wcho-
dzą cztery bataliony lekkiej piechoty (blp): 11 blp 
z siedzibą  w Białymstoku, 12 blp w Suwałkach, 13 
blp w Łomży oraz 14 blp z siedzibą w Hajnówce. 
Brygadą dowodzi płk Sławomir Kocanowski. 

Ziemia Łomżyńska

PEPEES  
zarybia Narew

Przedsiębiorstwo Przemysłu Spożyw-
czego PEEPES S.A. w Łomży ponownie 
wsparło Gospodarstwo Rybackie Łom-
ża w projekcie zarybiania rzeki Narew. 
Sfinansowało zakup certyfikowanego 
szczupaka na kwotę 2 500 złotych. Ma 
to ma pomóc w odbudowie niskiego 
pogłowia ryb w akwenach.

192 tysiące małych szczupaków 
trafiło do wody w okolicach staro-
rzeczy Węgra i Dziada, w sąsiedz-
twie obiektu łąkarskiego Kupiski - 
Jednaczewo, na użytkach zielonych 
którego oczyszczane są ścieki po-
chodzące z Przedsiębiorstwa Prze-
mysłu Spożywczego PEPEES S.A. 

Właściwości nawozowe ście-
ków bogatych w składniki takie, 

jak:  azot, fosfor i potas, powodują, 
że właściciele użytków zielonych 
obiektu Kupiski -Jednaczewo osią-
gają bardzo wysokie plony siana. 

Zarybianie rzeki realizowane 
przez PEPEES S.A. wspólnie z Go-
spodarstwem Rybackim, ma na celu 
zwrócenie uwagi na aspekty środo-
wiskowe w naszym życiu oraz pro-
mocję aktywnego korzystania z tere-
nów nadnarwiańskich.

"Wspólnie chcemy dbać o śro-
dowisko i robimy to systematycz-
nie, bardzo ważne są dla nas 
efekty projektów, w które się an-
gażujemy. Stąd ponowne wsparcie 
Gospodarstwa Rybackiego Łom-
ża. Zrównoważony rozwój eko-
nomiczny i społeczny wpisuje się 
w filozofię naszej firmy" - podkre-
ślił Wojciech Faszczewski, prezes 
PEPEES S.A.

"Cywilizacja ma swoje korzenie w przyrodzie, 
która kształtowała kulturę ludzką i wpłynęła na 
wszelkie działania artystyczne i naukowe, a czło-
wiek żyjący w harmonii z przyrodą ma najlepsze 
możliwości rozwijania twórczości, odprężania się  
i organizowania wolnego czasu". Fragment de-
klaracji Zgromadzenia Ogólnego ONZ znalazł się 

w katalogu niezwykłej wystawy czynnej w Mu-
zeum Przyrody w Drozdowie. 

Ekspozycję zatytułowana "Las" tworzą 
zdjęcia autorstwa Romana Rogozińskiego, 
nadleśniczego Nadleśnictwa Rajgród . To 
50 czarno - białych fotogramów o wymia-
rach 70x100 cm, przedstawiających piękno 

lasów, którymi opiekuje się państwo w pół-
nocno-wschodniej Polsce.  Mecenat arty-
styczny nad wystawą objął  profesor Andrzej 
Strumiłło.  "W laboratorium sztuki często 
mniej znaczy więcej. Dyscyplina, koncen-
tracja i rezygnacja z nadmiaru informacji, 
a w wielu przypadkach z koloru, pozwala 
ukazać najistotniejsze cechy zjawiska - ar-
chitekturę lasu, jego strukturę  kontrasty, 

grę świateł i cieni, opowiedzieć to wszystko 
w jednej klasycznej gamie bieli i czerni" - 
napisał ten znakomity twórca .

Jak relacjonuje Emilian Augustyn Kudy-
ba, wiceprzewodniczący Oddziału Łomżyńsko 
- Ostrołęckiego Polskiego Towarzystwa Nauk 
Weterynaryjnych, wśród  zwiedzających do-
minowała młodzież ze szkół w Jeziorku i Droz-
dowie.  

Co tak brzęczy nad głową? To dron. Uderzeniowy  

"Las" w czerni i bieli 
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Województwo podlaskie, a szczególnie 
Łomża i Śniadowo, na długim dystansie 
jest najlepsze. W indywidualnej rywa-
lizacji mistrzostw Polski na 10 000 me-
trów tylko 3 z 6 możliwych do zdobycia 
medali pojechały gdzie indziej, a w kla-
syfikacji zespołowej - tylko 1 z 6. Po raz 
pierwszy seniorski czempionat kraju 
w lekkoatletycznej konkurencji olim-
pijskiej rozegramy został na stadionie 
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Łomży.

Mistrzami Polski indywidualnie 
zostali Katarzyna Rutkowska z Pod-
lasia Białystok, po raz trzeci z rzędu 
oraz Tomasz Grycko z Blizy Włady-
sławowo - po raz drugi. Drużynowo 
sumowane były czasy trojki najlep-
szych zawodniczek i zawodników. 
Wśród pań wygrało Podlasie Biały-
stok, u panów - drugi zespół LŁKS 
"Prefbet Śniadowo" Łomża.

- Można powiedzieć, że okazali-
śmy się bardzo niegościnni - żartuje  
uszczęśliwiony Andrzej Korytkowski, 
prezes i trener "Prefbetu". - Aż 6 razy 
nie wpuściliśmy na podium naszych 
gości. W zawodach wystartowało 64 
osoby - 21 kobiet i 43 mężczyzn - re-
prezentujących 34 kluby z całej Pol-
ski. My wystawiliśmy największą eki-
pę - aż 15 osób,  o 10 więcej niż drugie 
Podlasie Białystok. W końcowym 
rozrachunku indywidualnym i ze-
społowym zawodnicy łomżyńskiego 
klubu 6 razy stawali na podium, 
a nagrodzonych było aż 14.  biegaczy 
reprezentujących Łomżę. 

Przed walką  
- O rekord Polski będzie trudno, 

ale liczę na najlepsze wyniki życio-
we, a przede wszystkim na minima 
na tegoroczne mistrzostwa Europy 
w Berlinie - mówił jeszcze przed 
zawodami Andrzej Korytkowski, 
prezes klubu "Prefbet Śniadowo" 
Łomża, dyrektor zawodów, ale tak-
że szkoleniowiec bardzo silnej - jak 
się okazało - ekipy uczestników mi-
strzostw.

Otwarcia zawodów Andrzej Ko-
rytkowski dokonał w towarzystwie 
Grzegorza Sobczyka, wiceprezesa 
Polskiego Związku Lekkiej Atlety-
ki. Obaj wspomnieli wiele ważnych 
rocznic, przede wszystkim 100-le-
cie niepodległości Polski. Grzegorz 
Sobczyk przyznał, że wśród tych 
ważnych i na ogół radosnych jubi-

leuszy jest także jeden nico smut-
niejszy - mija w tym roku 40 lat od 
biegu Jerzego Kowola, który zszedł 
poniżej 28 minut, co do tej pory jest 
rekordem Polski na 10 000 metrów.

- Potencjał na takie bieganie ma 
Szymon Kulka, tu z łomżyńskiego 
klubu, ale coraz bardziej nastawia 
się na biegi uliczne - półmaratony 
i maratony, a to z bieżną trudno go-
dzić - mówi Grzegorz Sobczyk. 

Już za metą Szymon Kulka po-
twierdził ten kierunek rozwoju swo-
je kariery. Spróbuje jeszcze uzyskać 
minimum na mistrzostwa Europy 
do Berlina, ale bardziej koncentruje 
się na imprezach ulicznych.

Grzegorz Sobczyk potwierdził 
też, że PZLA podtrzymuje  pomysł 
wydzielenia biegu na 10 000 metrów 
z programu ogólnych mistrzostw 
kraju. Z jednej strony dlatego, że 
trudno było połączyć zawodnicz-
kom i zawodnikom w kilkudniowej 
imprezie biegi na 10 000 i 5 000 
(w tym przypadku także z elimina-
cjami). Z drugiej - powstała dobra 
okazja popularyzowania lekkoatle-
tyki na oddzielnej prestiżowej im-
prezie otwierającej sezon wczesną 
wiosną (długodystansowcy nie lubią 
upałów). W Łomży, 28 kwietnia, 
warunki były idealne - nie za ciepło, 
niezbyt silny wiatr, bez deszczu. Na-
wet oczyszczalnia ścieków oddzielo-
na tylko ulicą Zjazd tym razem była 
bardzo "dyskretna".  Dopracowana 
była prezentacja atletów wybiega-
jących pojedynczo wśród dymów. 
Przydałoby się jednak więcej dopin-
gujących gardeł na trybunach. 

Na bieżni
Do mistrzostw zgłoszonych zo-

stało blisko 50 zawodników i ponad 
20 zawodniczek. Ostatecznie wy-
startowało 43 panów i 21 pań.  Nie 
wszyscy zameldowali się na mecie, 
ale nie było dramatów wymagają-
cych interwencji medycznych. Np. 
najlepszy na świecie specjalista od 
biegania po schodach, Piotr Łobo-
dziński z łomżyńskiego klubu, wziął 
na siebie rolę dyktującego tempo na 
pierwszych kilometrach, a potem 
po prostu zszedł z bieżni, bo przy-
gotowuje się do mistrzostw świata 
w swej koronnej konkurencji.   

Duża liczba zgłoszeń sprawiła, 
że męska rywalizację trzeba było po-
dzielić na dwa biegi. W pierwszym 
wygrał Kamil Młynarz z Kraśnika 
przed Florianem Pyszelem z War-
szawy i Krzysztofem Bodurką z Kra-
kowa. Osiągnięte rezultaty (ponad 31 
minut 42 sekundy) dały im miejsca  
19, 20 i 21 w łącznym podsumowaniu.

Panie w jednym biegu walczy-
ły o medale. Początek był spokojny 
z prowadzeniem Diany Karpiuk. Od 
czwartego kilometra faworytka, Ka-
tarzyna Rutkowska (24 lata) z Bia-
łegostoku, zaczęła rozgrywać bieg 
po swojemu i samotnie dobiegła do 
mety zdobywając trzecie z rzędu mi-
strzostwo kraju na najdłuższym dy-
stansie na stadionie. Niestety, osią-
gnęła czas 33:24.08, a minimum 
kwalifikacyjne do Berlina wynosiło 
32:50.00.

- Mam nadzieję, że uda mi się na 
zawodach Pucharu Europy w Lon-
dynie - powiedziała na mecie.

Wspaniale rozłożyła siły na 
dystansie Paulina Kaczyńska ze 
Stargardu, mistrzyni kraju z 2015 
roku. Miała chwilami ponad 100 
metrów straty do prowadzącej, 
a na metę wpadła zaledwie 5 se-
kund po niej. 

- Bardzo dobre miejsce, ale gdy-
by jeszcze trochę, to mogłabym po-
walczyć - powiedziała.

Brązowy medal to trochę nie-
spodzianka, i wielka radość dla "ro-
dziny" śniadowsko  - łomżyńskiego 
Prefbetu. Olga Ochal-Kalendarova, 
mimo że przygotowuje się do ma-

ratońskich wyzwań, wyprzedziła na 
finiszu pozostałe rywalki. 

- Sama w to nie wierzę - mówiła 
uszczęśliwiona.

Mocno uściskała się  z Pauliną 
Kaczyńską, rywalką , ale i przyjaciół-
ką, a obie przytuliła Beata Trzon-
kowska. Jak się okazało, znakomita 
kulomiotka i studentka łomżyńskiej 
PWSIiP, kocha nie tylko swoją kon-
kurencję, ale także klub, lekkoatle-
tykę w ogóle i... fotografowanie. 
Przez niemal cały dzień uwijała się 
na stadionie w Łomży pomagając, 
gratulując, pocieszając, a przede 
wszystkim dokumentując wysiłek 
koleżanek i kolegów na zdjęciach.  

Główny bieg o medale mi-
strzostw Polski mężczyzn miał nieco 
więcej dramaturgii. Faworyci, czyli 
Tomasz Grycko z Władysławowa 
i Szymon Kulka z Łomży, zaczęli 
za plecami Piotra Łobodzińskiego, 
który postanowił pomóc kolegom 
w walce o minimum na mistrzostwa 
Europy i poprowadził bieg w do-
brym tempie. Efekt był taki, że staw-
ka zawodników się rozerwała i naj-
lepsi  rozegrali bieg po swojemu. 
Tomasz Grycko uciekł  Szymonowi 
Kulce. Poprawił znacznie swój re-
kord życiowy na 28:56.81, co jednak 
oznacza, że do wymarzonego mini-
mum zabrakło niespełna 7 sekund. 
Ponad pół minuty za zwycięzcą 
przybiegł Szymon Kulka, a brązowy 
medal zdobył po imponującym po-
ścigu Dawid Malina z Rybnika. Poza 

nimi jeszcze czwarty na mecie Kamil 
Karbowiak z Brzegu zszedł poniżej 
30 minut.

Bieg miał swoje "smaczki", jak 
np. wzorowa współpraca maratoń-
czyków "Prefbetu". Jakub Nowak, 
Paweł Ochal (bardzo dbała o niego 
na trasie żona Olga), Przemysław 
Dąbrowski, Rafał Nordwing i do 
pewnego momentu Mateusz Dem-
czyszak  tworzyli równo sunący "po-
ciąg" . Przybiegli na miejscach 13 - 
17 (wcześniej, na 10. ukończył Emil 
Dobrowolski). Współpraca opłaci-
ła się zawodnikom łomżyńskiego 
klubu. Ekipa oznaczona numerem 
II zajęła drużynowo 1 miejsce, ich 
koledzy z I znaleźli się na drugim 

stopniu podium.  Trzecie zajęła eki-
pa AZS AWF Katowice. Wśród pań 
najlepiej spisały się reprezentantki 
Podlasia Białystok, a dwa kolejne 
miejsca przypadły zespołom "Pre-
fbetu Śniadowo" Łomża.

- O ile Szymon Kulka był jed-
nym z faworytów do medalu i nie 
zawiódł, to medal Olgi był wydarze-
niem zawodów. Pozostałe medale 
zostały zdobyte w drużynach (suma 
czasów 3 zawodników). Co ciekawe, 
mogliśmy zająć całe podium w biegu 
mężczyzn, bo mieliśmy zgłoszone 3 
drużyny, ale, niestety, w dniu zawo-
dów okazało się, że zachorował Piotr 
Badurek legitymujący się rekordem 
życiowym 30.36 a do brązowego 
medalu w drużynie wystarczyłoby 
pobiec 32.20… -mówi Andrzej Ko-
rytkowski.

Amatorskim mistrzem Łomży 
został Paweł Grygo. 

Wyniki mistrzostw Polski na 10 
000 metrów:        

Mężczyźni        
1. Tomasz GRYCKO, UKS Bliza 

Władysławowo, 28:56.81 (rekord 
życiowy) 

2. Szymon KULKA, LŁKS Pre-
fbet Śniadowo Łomża ,29:31.63 

3. Dawid MALINA, TL ROW 
Rybnik, 29:41.38 .
Pozostali zawodnicy Prefbetu
10. Dobrowolski Emil 30:28.12
13.Nowak Jakub 30:46.09
14. Ochal Paweł 30:46.29
15.Dąbrowski Przemysław 30:51.86

Mistrzowie Polski na łomżyńskiej bieżni

s
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16. Nordwing Rafał 30:58.81
17.Demczyszak Mateusz 
31:02.31
22. Mielewczyk Piotr 31:54.24
Kobiety 
1. Katarzyna RUTKOWSKA, Podlasie 
Białystok, 33:24.08
2. Paulina KACZYŃSKA, WMLKS Pomo-
rze Stargard, 33:29.05
3. Olga KALENDAROVA- OCHAL, LŁKS 
Prefbet Śniadowo Łomża 34:14.19. 

Pozostałe zawodniczki PREFBETU
 11.Szyszka Anna 37:17.60
 14.Lipska-Mazurek Paulina 37:53.80
18.Wicha Iwona 39:52.89
19. Matejkowska Aleksandra 42:42.95
20.Kobeszko Barbara  
48:51.78
Zespołowo 
Kobiety 
1. KS Podlasie Białystok 
2. LŁKS Prefbet Śniadowo Łomża I

3. LŁKS Prefbet Śniadowo Łomża II.
Mężczyźni 
1. LŁKS Prefbet Śniadowo Łomża II
2. LŁKS Prefbet Śniadowo Łomża I
3. AZS-AWF Katowice.

Zawody zostały zorganizowane 
ze środków Urzędu Miasta Łomża, 
a nagrody finansowe dla zawodni-
ków ufundowała firma PPB PRE-
FBET ze Śniadowa. 

Do medali 
zabrakło niewiele 

Trzy ćwierćfinały Joanny Sokołowskiej 
to najlepsze osiągnięcia zawodniczek  
Klubu Uczelnianego AZS PWSIiP Me-
tal - Technik Łomża w Krośnie, gdzie  
rozegrane zostały Indywidualne i Dru-
żynowe Mistrzostwa Polski Juniorów 
w Tenisie Stołowym. 

Jak relacjonuje Weronika Łuba, 
reprezentantkami łomżyńskiej 
uczelni były Izabela Wysmułek, 
Joanna Sokołowska i Justyna Gu-
towska (rezerwowa). Dziewczęta 
wspólnie wystąpiły w turnieju dru-
żynowym, w którym ostatecznie 
zajęły miejsca 25-32. W turnieju 
indywidualnym Izabela Wysmułek 
przegrala oba swoje mecze. Znacz-
nie lepiej powiodło się Joannie So-
kołowskiej, która dotarła do swoje-
go pierwszego ćwierćfinału i została 
sklasyfikowana na miejscach 5-8. 

W turnieju gry podwójnej So-
kołowska wystąpiła w parze z Agatą 
Szczuką  (LUKS Chełmno). Także 

dotarly do ćwierćinału minimalnie 
przegrywając walkę o awans do stre-
fy medalowej. Izabela Wysmułek 
w parze z Magdaleną Włodarczyk 
(ULKS Moszczenica) odpadły z ry-
walizacji już w I rundzie.

W turnieju gry mieszanej Sokołow-
ska zagrała w parze z Łukaszem Wa-
chowiakiem (ZKS Drzonków), z którym 
wspólnie dotarła do swego trzeciego 
ćwierćfinału. Izabela Wysmułek zagra-
ła w parze z Maciejem Piszczatowskim 

(UKS Dojlidy Białystok). Przegrali już 
w pierwszej rundzie. 

Z relacji trenera Wacława Tar-
nackiego wynika, że jest on zadowo-
lony z gry swoich zawodniczek. 

- Joanna Sokołowska zagrała 
w trzech ćwierćfinałach, szkoda je-
dynie, że nie udało jej się awanso-
wać do strefy medalowej, o czym 
czasami decydowały pojedyncze pił-
ki, zwłaszcza w grze deblowej i mie-
szanej – uważa szkoleniowiec.

Piłkarskie 
nadzieje w akcji 

Wraz z wyjątkowo piękną wiosną na 
boiska wyszli  najmłodsi adepci futbolu 
biorący udział w regionalnych rozgryw-
kach . W pierwszym turnieju udział 
wzięły ekipy z  Łomży i Białegostoku.   

Młodzi sportowcy spotkali się 
na stadionie MOSiR przy ulicy Zjazd 
w Łomży. Tym Jak zwykle nie zabra-
kło determinacji i woli walki, a także 
ducha fair play.

- Zostaliśmy bardzo miło przyję-
ci przez łomżyńskich piłkarzy i orga-
nizatorów. Czysta walka , bez prze-
pychanek  i fauli - mówi Kuba z BSS 

Białystok.
Turniej rozgrywany systemem 

"każdy z każdym" przebiegł spraw-
nie i szybko, gdyż mecze odbywały 
się na dwóch częściach boiska.

- Idzie nam całkiem nieźle, ale 
Piast Białystok to naprawdę mocna 
drużyna – mówi Mikołaj z, KS Per-
spektywa  Łomża.

O doping oraz troskliwą opie-
kę nad zmęczonymi, głodnymi 
i spragnionymi sportowcami zadbali  
przede wszystkim rodzice.

Wyniki:
1. Piast Białystok
2. ŁKS Łomża
3. KS Perspektywa Łomża
4. BSS Białystok

Podwójne zwycięstwo  
biegaczy Prefbetu

Wielkim sukcesem lekkoatle-
tów klubu LŁKS "Prefbet Śnia-
dowo" Łomża zakończył się ich 
udział  w 28. Biegu Konstytu-
cji 3 Maja w Warszawie. Wśród 
kobiet wygrała Paulina Mazu-
rek-Lipska, wśród mężczyzn 
- Jakub Nowak.

Jak podkreślają media 
relacjonujące wydarzenie, 
oboje debiutowali w tej 
imprezie. Okazali się naj-
lepsi wśród ponad 5 tysięcy 
współzawodniczących. 

"Ten bieg był dla mnie szczególny. Rozpoczynam świętowanie 
100-lecia odzyskania niepodległości, a uchwalenie Konstytucji 3 Maja 
to była wielka chluba dla Polski" -  cytuje Onet słowa Jakuba Nowaka, 
który wyraził także wielkie uznanie dla uczestników biegu rozegranego 
w wysokiej  temperaturze i na trudnej trasie z podbiegiem na Agrykolę 
i podziękował kibicom .   

"W ostatnich latach przerzuciłem się jednak na maraton. Miałem parę 
kontuzji i dlatego tym bardziej cieszę się, że udało mi się tu zwyciężyć" - pod-
kreślił  w rozmowie z Onetem wicemistrz Polski na królewskim dystansie 
z 2015 roku. Właśnie ten medal i uzyskany wówczas w debiucie w maratonie 
czas 2:14,09 uważa za największy sukces w karierze.

Także Paulina Mazurek-Lipska zwróciła uwagę na trudy czwartkowe-
go biegu. "To był mój pierwszy start tutaj i dzięki Bogu, że organizatorowi 
nie przyszło do głowy zrobić dwóch pętli na 10 km. Startowałam w Biegu 
Powstania Warszawskiego i w Biegu Niepodległości, ale ta trasa jest zdecy-
dowanie najtrudniejsza z tej triady ze względu na Agrykolę" - powiedziała. 
Wygrała z czasem 18.38.

Warto dodać, że kilka dni wcześniej oboje startowali również w mistrzo-
stwach Polski na 10 000 metrów rozegranych na bieżni stadionu w Łomży.  

Pięciokilometrowa trasa wiodła przez miejsca związane z osobą i dzie-
łem króla Stanisława Augusta Poniatowskiego - inspiratora prac nad Ustawą 
Rządową z 1791 roku: Łazienkowską, Czerniakowską, Szwoleżerów, Agryko-
lą, Al. Ujazdowskimi, Górnośląską, Hoene-Wrońskiego do mety przy Roz-
brat.

mężczyźni
1. Jakub Nowak (LŁKS Prefbet Śniadowo Łomża) 15.28
2. Florian Pyszel (Świat Okiem Biegacza/Mińsk Mazowiecki) 15.57
3. Wojciech Kopeć (Team Kopeć/Olsztynek) 16.01
kobiety
1. Paulina Mazurek-Lipska (LŁKS Prefbet Śniadowo Łomża) 18.38
2. Aleksandra Zawadzka (Warszawa) 19.32
3. Katarzyna Dziwosz (Warszawa) 20.15
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