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Jarosław Gowin, wicepremier w rządzie Mate-
usza Morawieckiego i lider parti Porozumienie, 
w uroczystej oprawie wzmocnił obecność swojej 
formacji w Łomży. Na Starym Rynku, przed Ra-
tuszem, ogłosił, że do Porozumienia wstępuje 
Dariusz Brakoniecki, dyrektor Miejskiego Przed-
siębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszka-
niowej w Łomży, ale także naukowiec, doktor 
nauk prawnych.

- To dla mnie wielka przyjemność spę-
dzić cały dzień w województwie podlaskim. 
Będziemy spotykać się w gronie samorzą-
dowców, przedsiębiorców. A szczególnie 
jest mi miło, że zaczynam tu w Łomży 
od ważnego dla mnie i dla Porozumie-
nia - mojego ugrupowania - wydarzenia 
. Chciałem zakomunikować, że w szere-
gi Porozumienia włącza się osoba bardzo 
ważna dla Łomży, z którą od dłuższego 
czasu współpracuję. Rozmawialiśmy wie-
lokrotnie o reformie systemu polskie-
go szkolnictwa wyższego i nauki. Cho-
dzi o doktora Dariusza Brakonieckiego. 
Bardzo się cieszę, że Porozumienie tutaj 
w województwie podlaskim, a szczególnie 
w Łomży uzyskuje wsparcie osoby o tak 
wielkim potencjale zawodowym i politycz-
nym. Jestem przekonany, że jest to począ-
tek prężnego rozwoju struktur Porozumie-
nia tutaj w Łomży, Panie doktorze, bardzo 
się cieszę, że rozpoczynamy dzisiaj  współ-
pracę już nie tylko ekspercką, ale także po-
lityczną – mówił Jarosław Gowin podczas 
konferencji prasowej na Starym Rynku.

Także wicemarszałek województwa 
Stanisław Derehajło, były doradca wi-

cepremiera Jarosława Gowina,  z rado-
ścią podkreślał, że akces Dariusza Bra-
konieckiego do Porozumienia to bardzo 
ważne i korzystne dla Łomży wydarze-
nie.

- Bardzo się cieszę, że do niego doszło 
- powiedział.  

Dariusz Brakoniecki uważa, że to 
w samorządach dzieją się decydujące rze-
czy dla lokalnych społeczności.

- To jest praca u podstaw, to funda-
ment, na którym buduje się społeczeń-
stwo obywatelskie, My, jako Porozumie-
nie w Łomży, chcemy podjąć się tego 

wysiłku, podjąć się tej pracy . Chcemy  
wziąć odpowiedzialność za nasza małą 
Ojczyznę, za to, co dzieje się w naszym 
mieście, za wszystkich mieszkańców. 
Chcemy też być jednym z elementów, 
determinujących te decyzje, które w mie-
ście są podejmowane, ich kształt oraz 
kierunek, w którym Łomża ma podążać. 
Chcemy wsłuchiwać się w głosy miesz-
kańców, poznawać ich oczekiwania, aby 
mieli poczucie realnego wpływu na mia-
sto. Jestem  absolutnie przekonany, że ten 
kierunek został określony przez prezy-
denta Łomży, doktora Mariusza Chrza-
nowskiego i uzyskał ogromny mandat 
społeczny – 76 procent poparcia wybor-
ców. Jestem przekonany, że we współ-
pracy z prezydentem uda się nam zre-
alizować założenia tej polityki. Jesteśmy 
na nie otwarci. Chcemy budować ponad 
podziałam, współpracować ze wszystki-
mi siłami politycznymi i politycznymi 
w Łomży. Chcemy też współpracować 
z organizacjami pozarządowymi tak, aby 
miasto mogło się rozwijać na miarę swo-
ich możliwości cztery lata  – deklarował 
Dariusz Brakoniecki.

Ostatnie cztery lata to był znakomity 
czas dla naszego miasta - stwierdził dyrek-
tor Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospo-
darki Komunalnej  Mieszkaniowej.

- To był czas, w którym zrobiliśmy 
milowe kroki w wielu dziedzinach - od 
infrastruktury po kulturowy rozwój mia-
sta. Jestem przekonany, że we współpracy 
z prezydentem Mariuszem Chrzanow-
skim i całą Radą Miejską możemy zrobić 
kolejny krok w kierunku wielkiej Łomży. 
Nam wszystkim i sobie tego życzę - dodał 
Dariusz Brakoniecki.

Porozumienie przyciąga 

Uściskiem dłoni Jarosław Gowin powitał w swoim Porozumieniu Dariusza Brakonieckiego z Łomży
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Prezes Rady Ministrów Mateusz Mo-
rawiecki powołał Bogdana Konopkę, 
Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii 
w Kielcach na stanowisko Głównego 
Lekarza Weterynarii. Łomża ma też 

powód do dumy - Bogdan Konopka 
to absolwent Zespołu Szkół Wetery-
naryjnych i Ogólnokształcących nr 7 
w Łomży.

Jak podaje w swoim komu-
nikacie Ministerstwo Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi, premier Mateusz 
Morawiecki 5 maja odwołał ze 
stanowiska GLW Pawła Niem-
czuka (będzie teraz zastępcą ds. 
zdrowia zwierząt oraz Unii Eu-
ropejskiej i Współpracy z Zagra-
nicą). Już następnego dnia Głów-
nym Lekarzem Weterynarii 
został dr Bogdan Konopka, od 
2006 roku pełniący funkcję Wo-
jewódzkiego lekarza Weterynarii 
w Kielcach.          

Jak podają media w notach 
biograficznych nowego szefa 
polskiej weterynarii, jest on le-
karzem tej specjalności od 32 lat, 
po ukończeniu studiów w Szkole 
Głównej Gospodarstwa Wiej-
skiego w Warszawie. Wcześniej 
jednak wiedzę zdobywał  w Tech-

nikum Weterynaryjnym w Łom-
ży, które ukończył w 1981 roku. 
Ma doktorat z zakresu nauk zo-
otechnicznych uzyskany w 2017 
roku.

Po studiach osiedlił się 
w Kielcach i tam zdobywał ko-
lejne doświadczenia zawodowe 
w instytucjach weterynaryj-
nych, ale także np. jako prezes 
Polskiego Związku Hodowców 
i Producentów Bydła Mięsne-
go czy właściciel gospodarstwa 
rolnego specjalizującego się wła-
śnie w hodowli bydła mięsnego 
(obecnie prowadzonego przez 
syna). Od 2006 roku do tej pory 
był Świętokrzyskim Wojewódz-
kim Lekarzem Weterynarii.

Działał też społecznie, w la-
tach 1990-1998 był przewodni-
czącym Komisji Zakładowej 
NSZZ „Solidarność” Pracowni-
ków weterynarii województwa 
kieleckiego. Od roku 2013 jest 
delegatem na Krajowy Zjazd 

Lekarzy Weterynarii. Odznaczo-
ny Srebrnym Krzyżem Zasługi 
(2005).

Już na progu nowej funkcji 
miał d czynienia z poważnym 
wyzwaniem  - decyzją co zrobić 
z wielkim stadem zdziczałych 

krów w województwie lubu-
skim   Jak podkreślają bran-
żowe media, główny jednak 
zadaniem Bogdana Konopki 
na nowym stanowisku będzie 
problem afrykańskiego pomoru 
świń (ASF).
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Zaawansowany technologicznie prze-
mysł powinien być szansą i wzytówką 
województw warmińsko – mazur-
skiego  i podlaskiego - uważa Krzysz-
tof Jurgiel. Były minister rolnictwa, 
kandydat Prawa i Sprawiedliwości do 
Parlamentu Europejskiego z obu re-
gionów w Stawigudzie koło Olsztyna 
wziął udział w prezentacji zaawan-
sowanej technologicznie linii pro-
dukcyjnej Demonstrator Przemysłu  
4.0 oraz zrobotyzowanego systemu 
wspomagania upraw.

Innowacyjne rozwiązania 
przygotowały firmy z Białego-
stoku i województwa warmińsko 
– mazurskiego. W pierwszym 
przypadku jest to robot do oce-
ny dojrzałości upraw roślinnych. 
W drugim – linia technologiczna 
z rozwiązaniami możliwymi do 
zastosowania w różnych dzie-

dzinach przemysłu. Jej twórcy 
deklarują, że celem jest wyko-
rzystywanie nowych technologii 
w tworzeniu wysokopłatnych 
miejsc pracy.

- Z wielkim zadowoleniem 
obserwuję działanie takich firm, 

jak Alnea, White Hill i D-Tech 
– młodych, prężnych, ukie-
runkowanych na ciągły rozwój 
i powiększjących zatrudnienie 
w naszym regionie. Uważam, że 
zadaniem władz państwowych 
jest wspieranie takich inicjatyw, 

które gwarantują Polsce szybki 
rozwój gospodarczy i wiążące się 
z tym podnoszenie poziomu ży-
cia Polaków – stwierdził Krzysz-
tof Jurgiel.

Już obecna unijna perspek-
tywa finansowa jest mocniej niż 
poprzednie nakierowana na roz-
wój nowoczesnych technologii, 
innowacyjność. W przyszło-
ści nacisk na to ma być jeszcze 
większy. Krzysztof Jurgiel jednak 
sceptycznie ocenia dotychczaso-
we efekty sztandarowego progra-
mu Unii Europejskiej „Horyzont 
2020”.

- Nie spełnia oczekiwań 
zarówno pod kątem rozwoju 
europejskiego przemysłu, jak 
również pod kątem wykorzysty-
wania szans rozwojowych. Kraje 
biedniejsze i słabiej rozwinięte 

są niedoinwestowane i zamiast 
wyrównywania poziomów roz-
woju, mamy do czynienia z po-
głębianiem się różnic. Pierw-
szym moim działaniem jako 
europarlamentarzysty będzie 
walka o zrównoważony rozwój 
rozwój, a więc o wyrównanie 
szans rozwojowych dla Polski 
i dla naszych regionów. W tym 
celu będę wspierał je w pozyski-
waniu takich inicjatyw jak Re-
gionalne Centra Kompetencji 
Przemysłu Przyszłości – zade-
klarowal Krzysztof Jurgiel.

Zapowiedział również sta-
rania o utrzymanie unijne-
go programu rozwoju Polski 
Wschodniej, z którego przede 
wszystkim odbywa się dofinan-
sowanie inwestycji infrastruk-
turalnych.                  

Sięgnąć poza horyzont.  
Krzysztof Jurgiel stawia na nowe technologie    

Absolwent „Wety” najważniejszym 
weterynarzem w kraju
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W szczególny sposób brzmią słowa  "Nie rzucim 
ziemi...", gdy rozlegają się w takim miejscu, 
w takim dniu i z takiej okazji. Po raz pierw-
szy "Rotę" odśpiewali wierni zgromadzeni na 
niedzielnej mszy w kościele pw. Matki Boskiej 
Jagodnej w Ziołowym Zakątku koło Korycin.  Po-
tem,  uczestnicy uroczystości Święta Ludowego, 
które odbywało się w tym samym niezwykłym 
miejscu, pachnącym ziołami, lasem i naturą.

Wybór miejsca uczestnicy święta 
uznali za najlepszy z możliwych. Po-
dziękowania i gratulacje zbierali Stefan 
Krajewski, prezes wojewódzkich struktur 
Polskiego Stronnictwa Ludowego oraz 
Jan Zalewski kierujący PSL w powiecie 
siemiatyckim.

- Nie umiem sobie wyobrazić lepsze-
go miejsca. Dziękuję - mówiła Urszula 
Pasławska, wiceprezes PSL, posłanka na 
Sejm, kandydatka do Parlamentu Euro-
pejskiego w wyborach 26 maja. 

Nie szczędziła też serdecznych słów 
pod adresem mieszkańców województwa 
podlaskiego. 

- To ziemia, gdzie koncentrują się naj-
lepsze polskie wartości. Tu mieszkają lu-
dzie otwarci, a z drugiej strony niezwykle 
tradycyjni. Konserwatywni, ale  gotowi na 
innowacje. Doświadczam w tych dniach, 
jak pracowici i szlachetni ludzie mieszkają 
w województwie podlaskim. Dominują tu 
tradycyjne rodziny i tradycyjność jest cele-
browana, ale także są silne, otwarte kobie-
ty. Nie ma takich innych w Polsce. Dbają 
o rodziny i o dobro wspólne - powiedziała 
Urszula Pasławska.

Bez wątków wyborczych także nie mo-
gło się obyć podczas spotkania. Pojawiały 
się w wypowiedziach kandydatki do Eu-
roparlamentu, ale także byłego ministra 
rolnictwa Marka Sawickiego czy Stefana 
Krajewskiego.   

- Przed nami wielki wybór dla woje-
wództw podlaskiego i warmińsko - ma-
zurskiego, dla Polski Europy. Od tego za-
leży czy będziemy się rozwijać czy zwijać, 
czy będziemy otwarci i szukający sojusz-
ników czy będziemy wskazywać wrogów, 
czy będziemy współpracować  czy raczej 
szukać uzasadnienia dlaczego tego nie 
robimy. My ludowcy - stoi za nami 120 
lat tradycji - mamy taką cechę charaktery-
styczną, którą wytyka się nam jako wadę: 
potrafimy współpracować . Potrafimy się 
dogadać, rozwiązywać problemy, pomagać 

innym. To cecha strasznie nam Polakom 
potrzebna. Przyszedł czas na normalność, 
na budowanie braterstwa. W Koalicji Eu-
ropejskiej potrafiliśmy połączyć siły róż-
nych partii i różnych poglądów tak jak 
łączymy dwa regiony Podlaskie oraz War-
mia i Mazury. Jeżeli to zrobimy, możemy 
wygrać wybory, te i następne. Nie idzie-
my przeciwko nikomu, idziemy załatwiać 
konkretne sprawy. I pamiętajmy, 26 maja 
to Dzień Matki, a zatem najpierw z upo-
minkami do  żony, mamy, teściowej o po-
tem na głosowanie - powiedziała Urszula 
Pasławska.

Sprawę udziału w wyborach mocno 
akcentował Stefan Krajewski, szef ludow-
ców w województwie podlaskim.  

- Nie wszystkie decyzje muszą zapadać 
w Warszawie czy Brukseli, bo sami  mo-
żemy je stanowić, ale ważne jest aby żeby 
ten mądry głos PSL był słyszalny także 
w Warszawie i Brukseli. Zachęcam do 
udziału w naszym święcie,  potem w wy-
borach, a do aktywności  zawsze - stwier-
dził.  

Ciekawymi refleksjami  o aktualnych 
wydarzeniach dzielił się w z uczestnikami 
święta wiceprezes PSL, były minister rol-
nictwa Marek Sawicki.

- Europie i Polsce potrzebny jest dobry 
gospodarz, ale nie ma dobrego gospodarza 
jak nie ma dobrej gospodyni. Zaręczam, 
że jak Urszula Pasławska będzie w Eu-
roparlamencie, to w chwili rozstrzygania 
ważnych spraw spać nie pójdzie. Nas nie 
trzeba pouczać jak budować wspólnotę ro-
dziny, miejscowości, gminy, powiatu woje-
wództwa i kraju. Dla nas, ludowców, krzyż 
jest symbolem świętym i krzyża nigdy nie 
odważymy się użyć w walce politycznej. 
Boli mnie tęczowa aureola na wizerunku 
Matki Boskiej, ale nie zgadzam się, aby ten 

wizerunek był wykorzystany do odwetu 
i dalszego dzielenia Polaków - podkreślał.

Ludowe Święto zgromadziło w Zioło-
wym Zakątku dziesiątki działaczy i sym-
patyków PSL z województwa podlaskiego 
i warmińsko - mazurskiego. Byli radni Sej-
miku - Jerzy Leszczyński i Bogdan Dyjuk, 
licznie reprezentowani  samorządowcy 
powiatów, miast i gmin.  Nie dojechał za-
powiadany prezes PSL Władysław Kosi-
niak-Kamysz, ale musiał wybrać się tego 
dnia do województwa zachodnipomor-
skiego.   

- Jako pionierzy ruchu ludowego nasi 
pradziadowie obchodzili swoje święto 
w kwietniu, w rocznicę bitwy racławickiej. 

To było wydarzenie symboliczne:   Ko-
ściuszko w sukmanie, chłopi z kosami. 
Ale gdy powstało Stronnictwo Ludowe 
w 1895 roku, akcent przesuwał się  na 
Zielone Świątki i tę datę obrało Zjedno-
czone Stronnictwo Ludowe w 1931 roku 
. To bardzo trafny wybór. Zieleń  jest ko-
lorem kolor nadziei, radości, przyrody. 
Wiąże się z katolickim  świętem Zesłania 
Ducha Świętego. To też taka pora, kiedy 
pługi powinny już wykonać swe główne 
roboty, chłopi mają trochę czasu. I niech ta 
tradycja trwa... - wyjaśnia  profesor Adam 
Czesław Dobroński, historyk z Uniwer-
sytetu w Białymstoku, działacz Polskiego 
Stronnictwa Ludowego.

Polityka nieco zdominowała tegorocz-
ne Święto Ludowe, ale było tez w Kory-
cinach  tradycyjne jadło, muzyka, wiele 
okazji do rozmów.   

Zielone ludowe święto

 

RYBIŃSKI
ANDRZEJ 

KONCERT

„Nie liczę godzin i lat!”

27 maja godz. 19.00 
Centrum Kultury przy Szkołach Katolickich

Bilety do nabycia w Telewizji Narew, Stary Rynek 13 Łomża
19:36 Tel. 862 167 444
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W Centrum Aktywnego Wypoczynku 
Studencka 6  w Łomży uruchomiono 
nowe atrakcję. Teraz, oprócz skaka-
nia na trampolinach w Parku Trampo-
lin JUMP6, dodatkowo można zagrać 
na pierwszej łomżyńskiej arenie do 
gry w Laser Tag lub spróbować przejść 
przez Laserowy Labirynt podobny do 
tego, jaki widzieliśmy w filmie „Mis-
sion Impossible”. 

Laser Tag to miła odmiana od 
tradycyjnych sportów, jakie moż-
na uprawiać w hali czy w innym 
pomieszczeniu zamkniętym. 
Laser Tag inaczej zwany Lase-
rowym Paintballem to rozrywka, 
w której rolę pocisku spełnia fala 
podczerwieni wyłapywana przez 
czujniki zainstalowane na ekwi-
punku drugiego gracza. Dzięki 
temu Laser Tag, w przeciwień-
stwie do regularnego Paintbal-
la, jest bezbolesny i mogą brać 
w nim udział właściwie wszyscy, 
niezależnie od wieku. 

ARENA LaserPlay Łomża 
to laserowe pole bitwy. Zawodni-
cy walczą – uzbrojeni w świecące 
kamizelki i broń laserową. Pisto-
lety, których używa się podczas 
zabawy nie zadają nikomu bólu, 
są bezpieczne dla ciała i oczu. 
Wszystkie strzały, zarówno te 
celne jak i chybione, są skrzęt-
nie zapamiętywane przez system. 
Gra odbywa się w zadymionym 
labiryncie, w atmosferze mroku 

i tajemniczości. Emocje spotę-
gowane są przez efekty świetlne. 
Całości dopełniają odpowiednia 
muzyka, sztuczna mgła, ledy, stro-
boskopy, lampy UV i wiele innych 
elementów. Zainstalowane prze-
szkody pozwalające  ukryć się lub 
przygotować zasadzkę.  Wszystkie 
elementy wystroju są bezpieczne, 
więc na Arenie Łomża grać mogą 
również rodziny z dziećmi. 

Wszystko odbywa się podob-
nie, jak w grze komputerowej 
przeniesionej do realnego świata. 
Nawet gdy ktoś zostanie trafio-
ny, może wrócić do gry, tylko po 
odczekaniu określonego czasu 
albo po uleczeniu w bazie swojej 
drużyny.

To, co teraz stanowi zabawę, 

kiedyś było treningiem żołnierzy 
amerykańskich. Na przełomie 
lat 70. i 80. w Stanach Zjedno-
czonych wprowadzono wojsko-
wy system szkoleniowy MILES 
(Multiple Integrated Laser En-
gagement System). Na broni 
żołnierze mieli zamontowane 
nadajniki emitujące wiązkę pod-
czerwieni, a na mundurach nosili 
specjalne kamizelki z czujnikami 
odbierającymi ten sygnał. Gdy 
w kierunku takiej kamizelki „wy-
strzelona” została wiązka pod-
czerwieni, odzywał się głośny 
dźwięk informujący o trafieniu.

Pierwsze centrum do gry 
w Laser Tag zostało otwarte 
24 marca 1984 roku. w Pho-
ton (Dallas). Pomysłodawcą był 

George Carter, który dwa lata 
wcześniej zaprojektował system 
do wykorzystania w komercyjnej 
rozrywce.  Teraz nad wszystkim 
czuwa system komputerowy li-
czący wszystkie trafienia oraz 
pozwalający tworzyć różne sce-
nariusze rozgrywki. Może to być 
gra drużynowa, indywidualne 
pojedynki, ochrona VIP-a, czy 
znany z gier komputerowych 
Death Match.  W zależności 
od gustów można wybrać jeden 
z około dwudziestu różnych sce-
nariuszy gry.

Laser Tag to idealny spo-
sób na spędzenie wolnego czasu 
w gronie przyjaciół lub rodzi-
ny. Zabawa uczy współpracy 
w ramach zespołu oraz integruje 

uczestników. Dedykowana 
jest dla wszystkich w wieku 8-99 
lat, nie stroniących od ruchu, lu-
biących gry zespołowe, dobrą za-
bawę i uśmiech. Ma być wesoło, 
przyjaźnie, aktywnie, strategicz-
nie i kosmicznie.

Dodatkowo w Centrum Ak-
tywnego Wypoczynku w jednym 
z pomieszczeń powstał LABI-
RYNT LASEROWY. Utwo-
rzony z kilkunastu wiązek lase-
rów, których nie można przeciąć, 
próbując dostać się do skarbca. 
Podobny widzieliśmy w filmie 
„Mission Impossible”. Do dys-
pozycji mamy trzy poziomy 
trudności. Na starcie każdy 
otrzymuje 800 pkt. ale z każdą 
sekundą traci 1 punkt. Dotknie-
cie lasera zabiera 100 pkt. Klu-
czem jest dokładność i spraw-
ność fizyczna.  W trakcie każdej 
próby niezbędna będzie prawdzi-
wa gimnastyka! Przeczołgiwanie 
się, przeskakiwanie czy przejście 
obok, pod lub nad wiązkami lase-
ra, wszystkie techniki są dozwo-
lone. Należy jedynie pamiętać, by 
nie zetknąć się ze ścianą. 

Koniecznie sprawdźcie to 
miejsce!  www.laserplay.pl

Nowa atrakcja w Łomży  
Laser Tag, czyli walka na wesoło
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Z udziałem m. in, wicemi-
nistra spraw wewnętrznych 
Jarosław Zielińskiego oraz 
generała brygadiera Lesz-
ka Suskiego, komendan-
ta głównego Państwowej 
Straży Pożarnej odbyły 
się w Łomży uroczystości 
Dnia Strażaka. Po czym 
można poznać strażaka - 
pytał Jarosław Zieliński. 
I sam odpowiedział: Co 
oczywiste, po mundurze, 
ale za ciekawszą uważam 
definicję inną - że spie-
szy tam, skąd wszyscy inni 
uciekają.

"Rycerze świętego Floriana" 
z Łomży i powiatu wzięli naj-
pierw udział w mszy w łomżyń-
skiej Katedrze w intencji swojej 
służby, a dalsza część uroczystości 
odbyła się już na Starym Rynku.          

- Myślę, że to ciekawa defini-
cja ciekawa i  dobrze charaktery-
zująca postawę strażaków. Chcę 
wam, szanowni funkcjonariu-
sze oraz druhny i druhowie, jak 
najserdeczniej podziękować za 
całodobowe czuwanie nad bez-
pieczeństwem obywateli przez 
365 dni w roku. Nie można  dziś 
sobie wyobrazić bezpieczeństwa 
naszego państwa bez strażaków, 
bez dwóch uzupełniających się 
płuc - jak to nazywam - czyli 
straży państwowej, zawodowej 
oraz Ochotniczych Straży Po-

żarnych. Są to dwie uzupełniają-
ce się części jednego organizmu. 
Jesteście ofiarni,  coraz lepiej 
wyszkoleni, pełni pasji, gotowi 
do poświęcenia. Jesteśmy z was 
dumni - mówił wiceminister Ja-
rosław Zieliński.

Komendant Leszek Suski sku-
pił się  na pokazaniu jak ogrom-
ną armię tworzą ci, którzy gotowi 
są w każdej chwili ruszać na po-
moc. Jak się okazuje, mniej często 
w przypadkach pożarów, a bar-
dziej z powodu wszelkich innych 
zagrożeń życia, zdrowia i mienia 
obywateli. Na ponad 500 tysię-
cy interwencji straży w ubiegłym 
roku, 160 tys. dotyczyło pożarów.              

- W połowie zdarzeń samo-
dzielnie brały udział jednostki 
PSP, w 28 procentach  - samo-
dzielnie druhowie z OSP. W pozo-
stałych współdziałali. Nasz poten-
cjał  to 31 tysięcy strażaków w 16 
komendach wojewódzkich, 335 
powiatowych i miejskich,  501 jed-

nostek  ratowniczo - gaśniczych, 
700 tys. druhów OSP, w tym  250 
tys. z uprawnieniami do udziału 
w akcjach, w 16 tysiącach  jedno-
stek OSP, 4450 jednostek tworzą-
cych Krajowy System Ratowniczo 
- Gaśniczy - informował generał 
brygadier Leszek Suski.

Podkreśli, że w ubiegłym roku 
strażacy mieli częściej niż do tej 
pory do czynienia z ekstremalnie 
trudnymi pożarami składowisk 
odpadów, ale także lasów.  

- Szanowni strażacy i dru-
howie dziękuję. Nasza służba to 
wielkie ryzyko. Społeczeństwo to 
dostrzega i cieszymy się dużym 
poparciem. Życzę wam, abyście 
zawsze zdrowi i cali wracali do 
swoich strażnic i rodzin - dodał 
komendant. 

Podczas uroczystości nie 
mogło zabraknąć nagród i wy-
różnień dla strażaków. Wręczali 
je wiceminister Jarosław Zieliń-
ski, komendant Leszek Suski, 
wojewoda Bohdan Paszkow-
ski, zastępca komendanta wo-
jewódzkiego Piotr Pietraszko  
Otrzymali m. in.  awanse na 
wyższe stopnie, medale i odzna-
czenia, listy gratulacyjne, nagro-
dy finansowe,  a przyjaciele tej 
służby - medale i pamiątkowe 
odznaki.  

Ochotnicza Straż Pożarna, bo 
taki statut ma Grupa Ratownicza 
"Nadzieja" w Łomży,  otrzymała 
specjalistyczny samochód lekki 
do poszukiwań i akcji ratow-
niczych  przekazany ze Szkoły 
Aspirantów PSP w Krakowie. 

Odważni, ofiarni, coraz lepiej wyszkoleni. 
Strażackie święto w Łomży 
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Orkiestra wykonująca muzykę polskich 
kompozytorów współczesnych, niezwykłe rowery, 

piknik militarny, oprogramowanie pozwalające 
na obsługę komputera przy pomocy ruchów oczu, 
podlaska mąka i produkty zbożowe, nowoczesne 

przedszkole w Grabówce, Fundacja Naszpikowani, 
oraz Stowarzyszenie Droga to produkty, zjawiska 

i wydarzenia, którymi chlubi się województwo 
podlaskie, to laureaci Podlaskiej Marki 2018. 

PUSZCZA KRZEMOWA
Jak informuje portal Wrota Podlasia, 

publiczność zgromadzona w sali Opery 
i Filharmonii Podlaskiej poznała także 
Honorowego Ambasadora Województwa 
- prof. Henryka Skarżyńskiego, wywodzą-
cego się z Ziemi Łomżyńskiej oraz Am-
basadora Gospodarki – branżę IT. Nie-
spodzianką była zupełnie nowa Podlaska 
Marka Pokoleń – dla Politechniki Biało-
stockiej. 

Gala Podlaskiej Marki organizowana 
jest od 15 lat przez Urząd Marszałkow-
ski województwa podlaskiego.  Marszałek 
Artur Kosicki otwierając galę podkreślił, 
że podlaskie marki i ludzie za nimi stojący 
wyraźnie pokazują, że nasz region prze-
chodzi diametralne zmiany.

- Podlaskie to nie tylko Puszcza Bia-
łowieska czy Knyszyńska. Coraz częściej 
mówi się o kolejnej puszczy – Puszczy 

Krzemowej, podkreślając w ten sposób 
dynamiczny rozwój branży IT, na wzór 
amerykańskiej Doliny Krzemowej. Ale 
Podlaskie to jeszcze więcej – to Doli-
na Mleczna, z której pochodzi niemal co 
trzecia szklanka mleka, wypijana w pol-
skich domach. To domy modułowe, które 
podbijają rynki skandynawskie. To także 
przemysł szkutniczy, który eksportuje ło-
dzie na rynki całego świata. To przemysły 
maszynowy i meblarski, które zachwycają 
jakością swoich produktów – mówił mar-
szałek.

Dynamiczny rozwój podlaskiej gospo-
darki zauważył także gość specjalny gali 
wiceprezes Rady Ministrów, Jarosław Go-
win.

- Gratuluję wam tego co zrobiliście 
z Podlasiem przez ostatnie 15 lat. Podlasie 
samo stało się marką, marką dynamiczne-
go rozwoju i nauki – mówił do zebranych 
w sali Opery. – I życzę Państwu tego, aby 
taka marka Podlasia zdobywała popular-
ność nie tylko w Polsce, ale w całej Euro-
pie a nawet i świecie.

Obecny na uroczystości poseł na Sejm 
RP Krzysztof Jurgiel przekazał publicz-
ności gratulacje i odczytał list od premiera 
Mateusza Morawieckiego, który napisał 
m.in.: „Rozwój regionów jest jednym ze 
źródeł siły naszego kraju. Życzę Państwu 
niesłabnącej energii do realizacji kolejnych 
celów. Jesteście Państwo dumą Podlasia 
i dumą Polski!”.

A o uznaniu podlaskich artystów, 
sukcesach łomżyńskich filharmoników, 
harmonii panującej nie tylko w muzyce 
ale też wśród zespołu mówił i chwalił 
współpracowników Jan Miłosz Zarzyc-
ki, który z rąk łomżyniaka, wicemarszał-
ka Marka Olbrysia odebrał statuetkę dla 
Filharmonii Kameralnej im. Witolda 
Lutosławskiego w Łomży za zwycięstwo 
w kategorii Kultura. To kolejny w tym 
roku  ważny laur Filharmoników. Za 

płytę z utworami współ-
czesnych kompozytorów 
polskich zdobyli najważ-
niejszą polska nagrodę 
muzyczną – Fryderyka.   

NIESPODZIANKI 
I WZRUSZENIA

Co roku podczas gali 
Podlaskiej Marki przy-
znawane są dwa tytuły 
honorowe: Ambasadora 
Podlaskiej Gospodarki 
oraz Honorowego Am-
basadora Województwa 
Podlaskiego. Za branżę 
zasługująca na uznanie 
kapituła konkursu uzna-
ła w tym roku – podlaską 
branżę IT. Na scenie po-
jawili się przedstawicie-
le kilku podlaskich firm 
związanych z tą dziedziną: 
Marek Antoniuk (RiftCat 
sp. z o.o.), Michał Grześ 
(Photon Entertainment 
sp. z o.o.), Łukasz Skło-
dowski i  Grzegorz Ciwo-

niuk (Elastic Cloud Solutions sp. z o.o.) 
Bartosz Wasiluk (Code&Pepper) – by 
odebrać statuetki z rąk marszałka woje-
wództwa Artura Kosickiego.

Szereg niespodzianek czekało na Ho-
norowego Ambasadora Województwa 
Podlaskiego, czyli prof. Henryka Skarżyń-
skiego światowej sławy otochirurga i spe-
cjalisty z  otorynolaryngologii, audiologii, 
foniatrii i  otolaryngologii dziecięcej. Na 
scenie powitały go dwie kilkuletnie pa-
cjentki, które dzięki implantom ślimako-
wym wszczepionym przez profesora cieszą 
się dziś dobrym słuchem. Chwilę później 
w światła reflektorów wkroczyła tegorocz-
na maturzystka Weronika, nie tylko pa-
cjentka profesora, ale także wykonawczyni 
wielu utworów jego autorstwa.

- Gdybym wiedział, jakie czekają mnie 
wzruszenia przemawiałbym najpierw – 
mówił po wysłuchaniu swojej piosenki 
prof. Henryk Skarżyński, który urodził 
się w Rosochatem Kościelnem, w gm. 
Czyżew. – Wzruszające jest to, że ktoś do-
strzegł mnie, mimo że wyjechałem.   Ale 
jestem obecny, bo Podlasie zawsze mnie 
porusza, czy to podczas pracy nad projek-
tami także w tym regionie, czy podczas 
wizyt pacjentów stąd pochodzących – mó-
wił nam po uroczystości.

Niespodzianką wieńczącą galę była 
całkowita nowość, czyli Podlaska Mar-
ka Pokoleń. Pierwszy taki tytuł i statu-
etka z rąk Wiceprezesa Rady Ministrów, 
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Jarosława Gowina trafiła do prof. Lecha 
Dzienisa, rektora Politechniki Białostoc-
kiej. Marka Pokoleń została przyznana 
podlaskiej uczelni w roku jubileuszu Poli-
techniki – 70-lecia istnienia.

Laureaci nagrody Podlaska Mar-
ka oprócz honorowego tytułu i statuetki 
otrzymali także nagrody pieniężne w wy-
sokości 10 000 złotych oraz promocję na 
antenie TVP1. 

Łomżyńska Filharmonia najlepsza

8 czerwca 2019 godz. 17.00 Hala Widowiskowo - Sportowa im. Olimpijczyków Polski  
ul. Ks. Anny 10, Łomża, 19:45 Bilety do nabycia w Telewizji Narew, Stary Rynek 13 Łomża

Tel. 862 167 444
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Elektroniczne 
rekordy 

podatkowe
O nowym rekordzie - około 16 mln PIT-
-ów złożonych przez Internet za 2018 
rok - informuje Izba Administracji 
Skarbowej.  

Rozliczanie PIT za 2018 rok 
zostało zakończone. Ponad 16 
mln rocznych deklaracji podat-
kowych za 2018 r. to nowy rekord 
dokumentów przesłanych przez 
internet.

Ministerstwo Finansów po 
raz pierwszy w historii urucho-
miło usługę Twój e-PIT, przy 
pomocy której Krajowa Ad-
ministracja Skarbowa (KAS) 
przygotowała dla podatników 
wypełnione zeznanie podatko-
we (dotyczy formularzy PIT-37 

i PIT-38). W ramach pomocy 
KAS w szybkim i bezproble-
mowym rozliczeniu PIT uru-
chomiono też punkty rozliczeń 
w galeriach handlowych, spe-
cjalną infolinię KIS dla Twojego 
e-PIT, a w urzędach skarbowych 
ponad 500 stanowisk kompute-
rowych.

Według wstępnych danych 
w 2019 r. padł nowy rekord zło-
żonych elektronicznych deklara-
cji – około 16 mln. Rok wcześniej 
było to prawie 11,4 mln. Tak do-
bry wynik to zasługa nowej usłu-
gi – Twój e-PIT. Ostateczne dane 
będą znane jeszcze w maju, gdyż 
deklaracje złożone w ostatnich 
dniach kwietnia w formie papie-
rowej, mogły jeszcze nie dotrzeć 
do urzędów skarbowych. Samo-
dzielnie wypełnione zeznania 
mają pierwszeństwo nad deklara-
cją automatycznie zaakceptowa-
ną w usłudze Twój e-PIT. Należy 

więc poczekać aż wszystkie wy-
słane dokumenty dotrą do urzę-
dów skarbowych.

W tym roku nasze systemy 
przyjęły około 16 mln elektro-
nicznych deklaracji PIT. To abso-
lutny rekord, o prawie 5 mln wię-
cej niż w ubiegłym roku (wzrost 
o 40 proc.). Cieszę się że Polacy 
tak chętnie rozliczają się elektro-
nicznie. Jeszcze bardziej cieszy 
mnie jednak tak duże zaintereso-
wanie nową usługą Twój e-PIT, 
za pośrednictwem której, zostało 
złożonych prawie 7 milionów de-
klaracji. Wyniki te jednoznacznie 
pokazują, że przygotowaliśmy 
prostą, przyjazną i przejrzystą 
usługę – powiedziała minister fi-
nansów, prof. Teresa Czerwińska.

Wsparcie dla podatników
W tym roku akcja składania 

rocznych zeznań podatkowych 
rozpoczęła się 15 lutego 2019 r., 

tj. od startu usługi Twój e-PIT. 
Skorzystanie z nowej usługi po-
zwoliło podatnikom na zaosz-
czędzenie czasu, zagwarantowało 
bezpieczeństwo i usunęło ryzyko 
spóźnienia ze złożeniem rozli-
czenia (przy braku aktywności 
podatnika e-PIT został uznany 
za złożony). Skorzystanie z Two-
jego e-PIT-a pozwoliło też na 
szybszy zwrot podatku (45 dni, 
zamiast 3 miesięcy).

W ramach kampanii przy-
gotowaliśmy jeszcze inne udo-
godnienia dla podatników, aby 
wesprzeć ich przy składaniu 
rocznych zeznań: 75 punktów 
w galeriach handlowych odwie-
dziło blisko 7 tys. podatników; 
uruchomiona została strona 
podatki.gov.pl, na której znala-
zły się: Twój e-PIT, formularze, 
broszury, instrukcje i wszystkie 
informacje potrzebne do złoże-
nia deklaracji; w infolinii KIS 

uruchomiona została nowa opcja 
– po wybraniu nr 6 następowało 
połączenie z konsultantem, któ-
ry odpowiadał na pytania doty-
czące Twojego e-PIT-a;  w urzę-
dach skarbowych w całej Polsce 
udostępniono podatnikom po-
nad 500 stanowisk komputero-
wych z bezpiecznym dostępem 
do Portalu Podatkowego. Osoby 
które nie mają internetu w domu 
albo nie wiedziały jak korzy-
stać z usługi Twój e-PIT, mogły 
przyjść do urzędu skarbowego 
i z pomocą pracowników spraw-
dzić rozliczenie PIT, które dla 
nich przygotowano.

Wszystkim podatnikom, któ-
rzy korzystali z pomocy resortu 
finansów i rozliczyli PIT w ter-
minie, bardzo dziękujemy.

Od 2020 r. usługa Twój 
e-PIT będzie dostępna dla osób, 
które składają PIT-36, PIT-36L 
i PIT-28.

Roman Kluska to prawdziwy 
symbol tego, jak rodziła się 
w Polsce przedsiębiorczość 
i jak wiele złego może uczy-
nić źle stanowione prawo. Od 
zera zbudował potężną firmę 
komputerową, wprowadzał 
do Polski nowe technologie, 
był partnerem najpotężniej-
szych światowych firm. Omal 
nie stracił wszystkiego, łącz-
nie z wolnością, z powodu 
kiepskiego prawa. Został cał-
kowicie oczyszczony z zarzu-
tów i jest teraz autorytetem, 
wykładowcą akademickim,  
doradcą rządu. 

Łomżę odwiedził na zapro-
szenie Towarzystwa Biznesowe-
go Łomżyńskiego. W restauracji 
Amadeus opowiadał o swoich 
doświadczeniach. Zgodził się 
także na krótką rozmowę z Te-
lewizją Narew. Zaczęliśmy ją od 
kwestii: czym się teraz zajmuje 
Roman Kluska?

- Jeśli popatrzylibyśmy na to, 
co jest najważniejsze dla inno-
wacyjności i postępu w biznesie, 
to okazuje się, że na całym świe-
cie są to małe firmy. One depczą 
po piętach średnim zmuszając je 
do rozwoju, a te z kolei dużym 
korporacjom. Jeśli ten mecha-
nizm zostaje zachwiany, to roz-
wój gospodarki zostaje zahamo-

wany. Polska ma wmontowany, 
niestety, taki opóźniacz. Wszyst-
ko przez to, że utrudnia się funk-
cjonowanie małym firmom. Od 
wielu lat polityka gospodarcza 
zakłada jednolite warunki dla 
wszystkich przedsiębiorców. Je-
żeli pojawia się nowa regulacja 
prawna, duże koncerny nie mają 

problemy z jej przestrzeganiem, 
natomiast dla małych firm, które 
dopiero powstały i nie zarobiły 
ani złotówki jest zabójcze – wy-
jaśnia Roman Kluska. - Aby roz-
wiązać ten problem zabiegam, by 
dokonać tej korekty w polskiej 
polityce gospodarczej – dodaje 
Kluska. 

Roman Kluska zdecydowanie 
rozstał się z przeszłością. Jak prze-
konuje, rozdrapywanie bolesnych 
dla siebie wydarzeń i krzywd nie 
buduje. Woli skupić się na tym, co 
jeszcze dobrego jest do zrobienia. 
Jego historia stanowi raczej inspi-
rację dla młodych przedsiębiorców, 
aniżeli dla twórców prawa. 

 - Chyba, że wypłynie z tego 
nauka, że równe warunki dla 
wszystkich nie są wcale sprawie-
dliwe i nie przyczyniają się do 
rozwoju gospodarki – upewnia 
Roman Kluska. 

Co w takim razie mówi 
uczestnikom takich spotkań  jak 
w Łomży: bierzcie sprawy we 
własne ręce czy uciekajcie na eta-
ty, np. w korporacjach?

- Na polskich uczelniach 
mamy gigantyczny problem 
z szerzeniem i  popularyzowa-
niem piękna bycia przedsiębior-
cą. Decydowania o sobie i swojej 
rodzinie. Byciu człowiekiem wol-
nym, który za swoją ciężką pracę 
otrzymuje właściwe wynagrodze-
nie – wyjaśnia Kluska. 

Roman Kluska poradził sobie 
z przeciwnościami. Ma teraz swój 
inny, skromniejszy biznes, prze-
kazuje wiedzę, doradza. W naj-
trudniejszych chwilach pomogła 
przetrwać mu wiara. 

- Gdybym nie miał oparcia 
w Panu Bogu, to z pewnością 
bym tego nie przetrwał – przy-
znaje przedsiębiorca i pedagog. 
- Przyjeżdzają do mnie ludzie, 
którzy mają niekiedy podobne 
historie. Często są po prostu 
wrakami. Dlaczego? Bo nie 
mieli tej podstawy, która jest 
trwalsza, silniejsza i pewniej-
sza, niż ta wirtualna rzeczy-
wistość biurokratów. Jeżeli ma 
się oparcie w kimś tak wszech-
mocnym, jak stwórca, to wów-
czas można przez to wszystko 
przejść – podsumowuje Ro-
man Kluska. 

Bądźcie wolni – mówi młodym 
przedsiębiorcom Roman Kluska



Londyn, koniec XIX wieku. Największą metropolią 
ówczesnego świata wstrząsa seria rytualnych morderstw, 
których rzekomym sprawcą jest lord Blackwood. Ekscen-
tryczny, obdarzony wybitną inteligencją detektyw Sherlock 
Holmes i współpracujący z nim doktor John Watson mu-
szą wykazać swoje umiejętności w tej niezwykłej sprawie.

Sherlock (Robert Downey Jr) i jego przyjaciel,  
dr Watson ( Jude Law), doprowadzają do aresztowania lor-
da. Po rozpatrzeniu dowodów zostaje on skazany na śmierć 
i trzy tygodnie później – powieszony. Blackwood (Mark 
Strong), przed egzekucją zapowiada, że zmartwychwstanie 
i dokończy dzieła. I rzeczywiście, już następnego dnia po 
pogrzebie grób lorda jest otwarty, a jego ciała nie ma. 

W tym czasie między detektywem i jego pomocni-
kiem narasta napięcie spowodowane faktem, że Watson 
zapowiedział wyprowadzkę ze wspólnie zajmowanego 
mieszkania przy ul Baker Street 221b. 
Dlaczego? Bo poznał piękną Mary (Kel-
ly Reilly) i zamierza ułożyć sobie z nią 
życie. Holmes spotyka natomiast piękną 
oszustkę, dawną wielką miłość – Irene 
Adler (Rachel McAdams).

Reżyser, Guy Ritchie, odmłodził bo-
haterów i nadał im współczesny rys, tak-
że psychologiczny. 

Efekt: dwie nominacje do Oscara, 
Złoty Glob dla Roberta Downeya Jr 
i ponad 520 milionów dolarów wpływów 
przy 90 mln zainwestowanych.

Holmes – pisze w recenzji Maciej 
Pietrzyk– jest postacią niezwykle barw-
ną, ekscentryczną i nieprzewidywal-
ną. Wokół niego panuje totalny chaos 
i nieopisany bałagan, ale właśnie w nim 
czuje się najlepiej. Jego nieprzeciętny 
umysł niestety rodzi dystans między nim 
a światem, czego doskonale jest świa-
domy. To sprawia, że w jego duszy jest 
sporo mroku, który rozprasza morfiną (to 
akurat w filmie zostało ledwie zasugero-
wane), bijatykami, a przede wszystkim 
intelektualnymi potyczkami z równymi 
sobie. W osobie Roberta Downeya Jr. 
duch Holmesa w końcu odnalazł dom, 
w którym – mam nadzieję – zamiesz-
ka na dłużej. Aktor brawurowo odegrał 
wszystkie niuanse charakteru słynne-
go detektywa. Nie wyobrażam sobie, by 
ktokolwiek inny mógł go w najbliższym 
czasie zastąpić. 

Robert Downey Jr.
Jego problemy z narkotykami i alkoho-

lem opisywała prasa w latach 1996–2001, 
był aresztowany, brał udział w terapii, 
siedział w więzieniu, został zwolniony 
z pracy w serialu „Ally McBeal”. Ojciec, 
sam uzależniony od narkotyków, dał sy-
nowi marihuanę w wieku 8 lat. 

Na początku 2000 roku po kolejnym odwyku i terapii 
Mel Gibson zapłacił za jego ubezpieczenie w filmie „Śpie-
wający detektyw", bo nikt nie chciał ręczyć za zachowa-
nie aktora na planie, a firmy ubezpieczeniowe odmówiły 
współpracy. Robert podziękował Melowi, gdy odbierał 
nagrodę American Cinematheque Award. 

Downey Jr znalazł się na liście Forbesa najlepiej zara-
biających aktorów, 80 milionów dolarów zainkasował od 
czerwca 2014 r. do czerwca 2015 r.

Nosił buty z wkładkami, aby być wyższym w „Iron 
Man” (2008) oraz w Sherlocku (2009), ma 174 cm wzro-
stu.

W lutym 2009 r., kiedy Downey wyjechał do Japonii 
na premierę „Iron Mana”, został zatrzymany przy wjeź-
dzie, bo nie ujawnił swojej burzliwej przeszłości. Był 
przesłuchiwany przez sześć godzin. Ostatecznie zdecydo-

wano, że może wjechać do Japonii na premierę filmu, ale 
nigdy więcej do Japonii nie zostanie wpuszczony. 

Jest zapalonym kolekcjonerem zegarków, takich jak 
Breitling, Omega, Jaeger-LeCoultre, Rolex, Patek Philip-
pe, Baume & Mercier.

Powiedział o sobie: „Niewiele wiem o aktorstwie. Je-
stem po prostu niesamowicie utalentowanym oszustem”.

David Jude Law 
Urodził się 29 grudnia 1972 r. Imię Jude dostał na 

cześć piosenki The Beatles „Hey Jude” z 1968 roku. 
W wieku 12 lat zaczął grać w National Youth Music 

Theatre. Został umieszczony w akademiku dla dziewcząt, 
co sugerowało jego imię. Nikomu nic nie powiedział, ale po 
kilku dniach przeniesiono go do akademika dla chłopców

W 2007 roku spędził 10 dni 
w Afganistanie, jeżdżąc po kraju i krę-
cąc film dokumentalny.

Aby zyskać na wadze do roli 
w „Dom Hemingway” (2013), wypijał 
dziesięć butelek coca-coli dziennie.

Nie boi się nagości na scenie. Roz-
bieranie się przed kamerą jest „nor-
malna pracą aktora”.

Powiedział: „Sukces, a nawet samo 
życie, nie byłoby nic warte, gdybym nie 
miał przy sobie żony i dzieci. Dla mnie 
znaczą wszystko”.

Pewnie nie wiesz...
Członkowie obsady i ekipy filmo-

wej „Sherlocka Holmesa” studiowali 
cztery powieści i pięćdziesiąt sześć  
opowiadań Conan Doyle'a, aby jak 
najlepiej poznać osobowość detektywa. 

Budowany most to Tower Bridge 
w Londynie, nad którym pracowano 
od 1886 do 1894 roku.

Pojawiające się w czasie filmu lite-
ry VR to skrót od „Victoria Regina", co 
oznacza królową Wiktorię, rządzącą 
Wielką Brytanią w tamtym czasie.

Na filmie widać krótkie ujęcie na 
gospodę „The Punch Bowl". „The Punch 
Bowl" to nazwa londyńskiego pubu na-
leżącego do reżysera Guya Ritchiego.

Plan, na którym kręcono zdjęcia 
domu Sherlocka Holmesa, został po-
przednio wykorzystany jako dom Sy-
riusza Blacka w filmie „Harry Potter 
i Zakon Feniksa".

Sherlock Holmes
TVN niedziela 
00.20, 20.00

HALO TV NA WEEKEND 17–19.05
Genialny detektyw Sherlock Holmes z nieodłącznym przyjacielem dr. Watsonem  

szukają sprawcy rytualnych morderstw

Najsłynniejszy tropiciel 
przestępców
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Międzynarodowy wymiar będzie miała konfe-
rencja „Standardy prawa międzynarodowego 
w kontekście interdyscyplinarnym”, która roz-
pocznie się w czwartek 16 maja w Państwowej 
Wyższej Szkole Informatyki i Przedsiębiorczości 
w Łomży.

Prezentujemy program niezwykle 
ciekawego wydarzenia pod honorowym 
patronatem księdza biskupa dra Janusza 
Stepnowskiego, ordynariusz aDiecezji 
Łomżyńskiej. 

Miejsce: Państwowa Wyższa Szkoła 
Informatyki i Przedsiębiorczości w Łom-
ży, Łomża, ul. Akademicka 14, sala 315

Data: 16.05.2019 (czwartek)
Godzina: 14.00-18.30
Język konferencji: włoski, polski, Tłu-

maczenie symultaniczne: ks. dr Zbigniew 
Skuza

Opis: Temat ogólny konferencji doty-
czy standardów (źródeł) prawa międzyna-
rodowego w kontekście powiązania nauk 
prawnych, filozofii i prawa, prawa religij-
nego, wielokulturowości i praw człowie-
ka. Konferencja ma szeroki kontekst in-
terdyscyplinarny i ujmujący zagadnienia 
prawne w odniesieniu do współczesności. 
Istotnym będzie uchwycenie aspektu: czy 
dotychczasowe standardy prawa mię-
dzynarodowego ulegają powszechnemu 
zrelatywizowaniu czy też nie. Jeśli tak, to 
jakie są tego przyczyny, i jakie w związku 
z tym są szanse i zagrożenia owych prze-
obrażeń.

Program:

14:00-14:10 Powitanie i otwarcie 
konferencji: Dziekan WNSIH PWSIiP 
w Łomży – dr hab. Krystyna Leszczewska, 
prof. PWSIiP,

Kierownik Zakładu Badań Społecz-
nych WNSiH PWSIiP w Łomży – dr Ta-
deusz Kowalewski

14:10-14:15 Wprowadzenie: prof. dr 
hab. Karol Karski, Parlament Europejski,

ks. dr Waldemar Świątkowski, Zakład 
Badań Społecznych WNSIH PWSIiP 
w Łomży
Panel I 14:15-15:20

14:15-14:40 Prof. dr hab. Salvato-
re Antonello Parente Università di Bari 
“Aldo Moro” „Promocyjny wymiar syste-
mu podatkowego a ochrona środowiska”

14:40-15:00 Dr Rosa Indellicato Uni-
versità di Bari “Aldo Moro” „Wychowanie 
do środowiska a pryncypia prawa między-
narodowego”

15:00-15:20 Prof. dr hab. Elżbieta 
Kużelewska Uniwersytet w Białymstoku 
„Partycypacja społeczna w Unii Euro-
pejskiej”

Przerwa na kawę /herbatę

Panel II 15:50-17:00
15:50-16:10 Prof. dr hab. Ferdinando 

Parente Università di Bari “Aldo Moro” 
„Prawo do integralności osobistej i aktów 
dyspozycji części ciała“

16:10-16:30 Prof. dr hab. Elsa Ma-
ria Bruni Università di Chieti “Gabriele 
D’Annunzio “Pedagogika, interkulturo-
wość i prawa człowieka”

16:30-16:45 ks. prof. dr hab. Wojciech 
Guzewicz Wydział Studiów Technicznych 
i Społecznych UWM w Ełku: „Moralność 
publiczna versus wolność człowieka: uwa-
gi na tle praktyki konstytucyjnej w Polsce”

16:45-17:00 ks. prof. dr hab. Florian 
Lempa Uczelnia Łazarskiego w Warsza-
wie „Prawo międzynarodowe a natura 
konkordatu”

Przerwa na kawę /herbatę

Panel III 17:20-18:30
17:20-17:40 Prof. dr hab. Michele In-

dellicato Università di Bari “Aldo Moro” 
„Etyka, zrównoważony rozwój i prawo 
międzynarodowe“

17:40-17:55 ks. dr Waldemar Świąt-
kowski PWSIiP, „Kantowskie pryncypium 
prawa w kontekście wielokulturowości”

17:55-18:10 dr Magdalena Ickie-
wicz-Sawicka Politechnika Białostocka, 
„Bezpieczeństwo religijno-konfesyjne na 
Bałkanach Zachodnich – współczesne za-
grożenia”

18:10-18:20 dr Tadeusz Kowalewski, 
PWSIiP, Prawa człowieka w polityce spo-
łecznej

18:20-18:30 Dyskusja i podsumowanie: 
ks. dr Waldemar Świątkowski PWSIiP

Organizatorzy: Zakład Badań Społecz-
nych Wydział Nauk Społecznych i Hu-
manistycznych Państwowa Wyższa Szkoła 
Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, 
Università di Chieti “Gabriele D’Annunzio, 
Università di Bari “Aldo Moro”

Prawo, filozofia, 
wielokulturowość.  

Konferencja w PWSIiP

Pierwszą Radę Uczelni powołali Senatorowie 
Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przed-
siębiorczości w Łomży. W Radzie zasiadać będzie 
siedem osób: trzy spośród wspólnoty akademic-
kiej, trzy spoza uczelni oraz – na mocy zapisów 
Konstytucji dla Nauki – Przewodniczący Samo-
rządu Studenckiego uczelni.

Rada Uczelni jest trzecim – obok Se-
natu i Rektora – regulowanym ustawą or-
ganem uczelni publicznej. To jednocześnie 
nowy organ, wprowadzony ustawą z dnia 
20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyż-
szym i nauce. 

W skład Rady Uczelni PWSIiP weszli:

1. Spoza wspólnoty uczelnianej:
 Tomasz Chomicki, Dyrektor ds. Roz-

woju Biznesu Samsung Electronics Polska 
(Absolwent Uniwersytetu Technologicz-
no-Przyrodniczego im. Jana I Jędrze-
ja Śniadeckich w Bydgoszczy oraz The 
George Washington University - School 
of Business oraz specjalistycznych kursów 
w London Business School. Obecnie od 
przeszło czterech lat pracuje w Samsung 
Electronics Polska. W korporacji jest od-
powiedzialny za rozwój biznesu oraz two-
rzenie nowych strategicznych partnerstw 
biznesowych, w tym za kreowanie inno-
wacyjnych projektów z administracją pu-
bliczną).

Zbigniew Forenc, Wiceprezes Zarzą-
du Zakładu Usług Informatycznych „No-
vum” w Łomży (Absolwent Politechniki 
Białostockiej. W latach 1995-1997 na-
uczyciel w Zespole Szkół Mechanicznych 

w Łomży. Od roku 1997 pracuje w Zakła-
dzie Usług Informatycznych NOVUM 
Sp. z o.o. w Łomży. Od wielu lat współ-
pracujący z PWSIiP w Łomży w zakresie 
konkursów matematycznych i informa-
tycznych organizowanych przez Uczelnię. 
Członek Rady Praktyków Wydziału In-
formatyki i Nauk o Żywności).

Jarosław Kulesza, Prezes Zarządu 
PHP „AGRO-ROLNIK” w Śniadowie. 
(Absolwent Politechniki Białostockiej. 
Od 1994 roku pełni funkcję Prezesa Za-
rządu PHP „AGRO-ROLNIK” Sp. z o.o. 
w Śniadowie. Od 2003 do chwili obecnej 
Radny Powiatu Łomżyńskiego. Aktywnie 
działa na rzecz społeczeństwa lokalnego 
i regionalnego, wspiera liczne akcje chary-
tatywne i cele społeczne, promuje kulturę 
i sport. W 2017 roku firma PHP „AGRO-
-ROLNIK” Sp. z o.o. została nagrodzona 
Łomżyńskim Aniołem Biznesu w katego-
rii „Firma z Sercem”).

2. Ze środowiska akademickiego:
Dr hab. Krystyna Leszczewska, prof. 

PWSIiP (W latach 2009-2017 Prorek-
tor ds. Dydaktyki i Spraw Studenckich 
PWSIiP, od dnia 1.09.2017 r. do dnia 
26.04.2019 r. Dziekan Wydziału Nauk 
Społecznych i Humanistycznych tej-
że uczelni. Członek Krajowej Rady 
Przedsiębiorczości przy Ministrze Go-
spodarki w latach 2013-2015, Członek 
Komitetu Sterującego Strategią Roz-
woju Województwa Podlaskiego do 
2020 roku.

Dr inż. Andrzej Sawicki, kierownik 
Zakładu Podstaw Informatyki i Progra-
mowania w PWSIiP (Absolwent Instytu-
tu Informatyki Politechniki Białostockiej. 
Tam też w roku 2011 obronił z wyróżnie-
niem doktorat na temat: „Metody kwan-
tyzacji wektorowej parametrów sygnału 
mowy w aplikacjach multimedialnych ko-
dowania i syntezy mowy”. W latach 2000-
2013 pracował jako asystent i wykładowca 

w Katedrze Systemów Czasu Rzeczywi-
stego Wydziału Informatyki Politechniki 
Białostockiej).

Danuta Zysk, radca prawny oraz na-
uczyciel akademicki w PWSIiP. Doświad-
czenie w organach nadzorczych: 2006 - 
2007 członek Rady Nadzorczej „Browar 
Łomża” Sp. z o.o. w Łomży; 2010-2018 
Przewodnicząca Rady Nadzorczej ISIAG 
S.A. w Warszawie; 2016r. - 2017r. Prze-
wodniczącą Rady Nadzorczej PKS Sp. 
z o.o. w Łomży; 2017 – kwiecień 2019r. 
członek Rady Nadzorczej PKS NOVA 
Spółka Akcyjna w Białymstoku).

3. Na mocy zapisów tzw. Ustawy 2.0:
Magdalena Zach, Przewodnicząca 

Samorządu Studenckiego PWSIiP (stu-
dentka trzeciego roku Filologii angielskiej 
w PWSIiP).

Senatorowie wybrali także Przewod-
niczącego Rady Uczelni. Został nim Zbi-
gniew Forenc, Wiceprezes Zarządu Za-
kładu Usług Informatycznych „Novum” 
w Łomży.

Do regulowanych ustawą Prawo 
o szkolnictwie wyższym i nauce zadań 
Rad Uczelni należy m.in.: opiniowanie 
projektu strategii uczelni, opiniowanie 
projektu statutu, monitorowanie gospo-
darki finansowej uczelni, monitorowanie 
zarządzania uczelnią, wskazywanie kan-
dydatów na rektora (po zaopiniowaniu 
przez senat), opiniowanie sprawozdania 
z realizacji strategii uczelni, wykonywanie 
innych zadań określonych w statucie danej 
uczelni.

Rada naukowców i praktyków gospodarki 



Londyn, koniec XIX wieku. Największą metropolią 
ówczesnego świata wstrząsa seria rytualnych morderstw, 
których rzekomym sprawcą jest lord Blackwood. Ekscen-
tryczny, obdarzony wybitną inteligencją detektyw Sherlock 
Holmes i współpracujący z nim doktor John Watson mu-
szą wykazać swoje umiejętności w tej niezwykłej sprawie.

Sherlock (Robert Downey Jr) i jego przyjaciel,  
dr Watson ( Jude Law), doprowadzają do aresztowania lor-
da. Po rozpatrzeniu dowodów zostaje on skazany na śmierć 
i trzy tygodnie później – powieszony. Blackwood (Mark 
Strong), przed egzekucją zapowiada, że zmartwychwstanie 
i dokończy dzieła. I rzeczywiście, już następnego dnia po 
pogrzebie grób lorda jest otwarty, a jego ciała nie ma. 

W tym czasie między detektywem i jego pomocni-
kiem narasta napięcie spowodowane faktem, że Watson 
zapowiedział wyprowadzkę ze wspólnie zajmowanego 
mieszkania przy ul Baker Street 221b. 
Dlaczego? Bo poznał piękną Mary (Kel-
ly Reilly) i zamierza ułożyć sobie z nią 
życie. Holmes spotyka natomiast piękną 
oszustkę, dawną wielką miłość – Irene 
Adler (Rachel McAdams).

Reżyser, Guy Ritchie, odmłodził bo-
haterów i nadał im współczesny rys, tak-
że psychologiczny. 

Efekt: dwie nominacje do Oscara, 
Złoty Glob dla Roberta Downeya Jr 
i ponad 520 milionów dolarów wpływów 
przy 90 mln zainwestowanych.

Holmes – pisze w recenzji Maciej 
Pietrzyk– jest postacią niezwykle barw-
ną, ekscentryczną i nieprzewidywal-
ną. Wokół niego panuje totalny chaos 
i nieopisany bałagan, ale właśnie w nim 
czuje się najlepiej. Jego nieprzeciętny 
umysł niestety rodzi dystans między nim 
a światem, czego doskonale jest świa-
domy. To sprawia, że w jego duszy jest 
sporo mroku, który rozprasza morfiną (to 
akurat w filmie zostało ledwie zasugero-
wane), bijatykami, a przede wszystkim 
intelektualnymi potyczkami z równymi 
sobie. W osobie Roberta Downeya Jr. 
duch Holmesa w końcu odnalazł dom, 
w którym – mam nadzieję – zamiesz-
ka na dłużej. Aktor brawurowo odegrał 
wszystkie niuanse charakteru słynne-
go detektywa. Nie wyobrażam sobie, by 
ktokolwiek inny mógł go w najbliższym 
czasie zastąpić. 

Robert Downey Jr.
Jego problemy z narkotykami i alkoho-

lem opisywała prasa w latach 1996–2001, 
był aresztowany, brał udział w terapii, 
siedział w więzieniu, został zwolniony 
z pracy w serialu „Ally McBeal”. Ojciec, 
sam uzależniony od narkotyków, dał sy-
nowi marihuanę w wieku 8 lat. 

Na początku 2000 roku po kolejnym odwyku i terapii 
Mel Gibson zapłacił za jego ubezpieczenie w filmie „Śpie-
wający detektyw", bo nikt nie chciał ręczyć za zachowa-
nie aktora na planie, a firmy ubezpieczeniowe odmówiły 
współpracy. Robert podziękował Melowi, gdy odbierał 
nagrodę American Cinematheque Award. 

Downey Jr znalazł się na liście Forbesa najlepiej zara-
biających aktorów, 80 milionów dolarów zainkasował od 
czerwca 2014 r. do czerwca 2015 r.

Nosił buty z wkładkami, aby być wyższym w „Iron 
Man” (2008) oraz w Sherlocku (2009), ma 174 cm wzro-
stu.

W lutym 2009 r., kiedy Downey wyjechał do Japonii 
na premierę „Iron Mana”, został zatrzymany przy wjeź-
dzie, bo nie ujawnił swojej burzliwej przeszłości. Był 
przesłuchiwany przez sześć godzin. Ostatecznie zdecydo-

wano, że może wjechać do Japonii na premierę filmu, ale 
nigdy więcej do Japonii nie zostanie wpuszczony. 

Jest zapalonym kolekcjonerem zegarków, takich jak 
Breitling, Omega, Jaeger-LeCoultre, Rolex, Patek Philip-
pe, Baume & Mercier.

Powiedział o sobie: „Niewiele wiem o aktorstwie. Je-
stem po prostu niesamowicie utalentowanym oszustem”.

David Jude Law 
Urodził się 29 grudnia 1972 r. Imię Jude dostał na 

cześć piosenki The Beatles „Hey Jude” z 1968 roku. 
W wieku 12 lat zaczął grać w National Youth Music 

Theatre. Został umieszczony w akademiku dla dziewcząt, 
co sugerowało jego imię. Nikomu nic nie powiedział, ale po 
kilku dniach przeniesiono go do akademika dla chłopców

W 2007 roku spędził 10 dni 
w Afganistanie, jeżdżąc po kraju i krę-
cąc film dokumentalny.

Aby zyskać na wadze do roli 
w „Dom Hemingway” (2013), wypijał 
dziesięć butelek coca-coli dziennie.

Nie boi się nagości na scenie. Roz-
bieranie się przed kamerą jest „nor-
malna pracą aktora”.

Powiedział: „Sukces, a nawet samo 
życie, nie byłoby nic warte, gdybym nie 
miał przy sobie żony i dzieci. Dla mnie 
znaczą wszystko”.

Pewnie nie wiesz...
Członkowie obsady i ekipy filmo-

wej „Sherlocka Holmesa” studiowali 
cztery powieści i pięćdziesiąt sześć  
opowiadań Conan Doyle'a, aby jak 
najlepiej poznać osobowość detektywa. 

Budowany most to Tower Bridge 
w Londynie, nad którym pracowano 
od 1886 do 1894 roku.

Pojawiające się w czasie filmu lite-
ry VR to skrót od „Victoria Regina", co 
oznacza królową Wiktorię, rządzącą 
Wielką Brytanią w tamtym czasie.

Na filmie widać krótkie ujęcie na 
gospodę „The Punch Bowl". „The Punch 
Bowl" to nazwa londyńskiego pubu na-
leżącego do reżysera Guya Ritchiego.

Plan, na którym kręcono zdjęcia 
domu Sherlocka Holmesa, został po-
przednio wykorzystany jako dom Sy-
riusza Blacka w filmie „Harry Potter 
i Zakon Feniksa".

Sherlock Holmes
TVN niedziela 
00.20, 20.00

HALO TV NA WEEKEND 17–19.05
Genialny detektyw Sherlock Holmes z nieodłącznym przyjacielem dr. Watsonem  

szukają sprawcy rytualnych morderstw

Najsłynniejszy tropiciel 
przestępców
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Avengers

TVN piątek 20.00, sobota 12.50
Sensacyjny. Widmo zagłady wisi nad światem. Nick Fury, 
szef tajnej organizacji, decyduje się utworzyć specjalną 
jednostkę pod nazwą „Mściciele". W jej skład wchodzą 

znani z komiksów superbohaterowie: Thor, Kapitan 
Ameryka, Iron Man, Hulk, Sokole Oko oraz rosyjska 

agentka Natasha Romanoff. Grupa indywidualistów łączy 
siły, aby zapobiec katastrofie.

Kochanie, 
poznaj moich kumpli

TV Puls2 sobota 21.00
Komedia. Ślub Anglika Davida i Australijki Mii ma się 
odbyć w Górach Błękitnych, w posiadłości ojca panny 

młodej, senatora Jima Ramme'a. Przyjaciele pana 
młodego zamieniają uroczystość w pasmo katastrof. 

Kłopoty zaczynają się w przeddzień imprezy, gdy chłopcy 
wchodzą w posiadanie nielegalnych substancji i porywają 

owcę senatora – maskotkę jego kampanii.

Hannibal. 
Po drugiej stronie maski

Stopklatka TV sobota 23.50
Thriller. Hannibal Lecter stał się trwałym elementem 

współczesnej popkultury. Po wielkim sukcesie 
mistrzowskiego „Milczenia owiec” (1991) powstał ten 

film. Początek II wojny światowej. Hannibal Lecter, który 
w dzieciństwie przeżył śmierć swoich bliskich, podejmuje 
studia medyczne. Zdaje sobie sprawę, że rośnie w nim zło, 

którego nie potrafi kontrolować.

Milczenie owiec
TVP1 niedziela 00.40

Thriller. Chcąc złapać seryjnego zabójcę kobiet, 
młoda agentka FBI musi nakłonić do współpracy 

przebywającego w więziennym centrum psychiatrycznym 
geniusza i wielokrotnego mordercę, Hannibala Lectera. 

Jodie Foster i Anthony Hopkins stworzyli kreacje 
nagrodzone Oscarami.

Lion. Droga do domu
TVP2 niedziela 22.45

Dramat. Pięcioletni chłopiec gubi się na ulicach Kalkuty, 
tysiące kilometrów od domu. Nie zna nazwiska ani adresu 

rodziny. Zdany wyłącznie na siebie, musi stawić czoła 
zagrożeniom czekającym na ulicach wielomilionowego 
miasta. Jego los odmienia para Australijczyków. 25 lat 
później, już jako mężczyzna, wyrusza na poszukiwanie 

utraconego domu i rodziny.

Cena strachu

Konwój  
z nitrogliceryną

„Napięcie trzyma widza przez cały seans na kra-
wędzi fotela, a z niepowtarzalnej atmosfery despe-
racji i rozpaczy, nie można się otrząsnąć przez wiele 
godzin”.

Akcja toczy się w Ameryce Południowej. Mia-
steczko Las Piedras to piekło na ziemi, zaludnione 
przez zbieraninę ludzi z przeszłością. 

Amerykańska korporacja, która eksploatuje 
w pobliżu złoża ropy, walczy z pożarem szybów naf-
towych. Ogień można ugasić potężnym wybuchem, 
potrzeba jednak do tego zapasu nitrogliceryny. Kor-
poracja szuka śmiałków, którzy zgodzą się przewieźć 
ciężarówkami materiał wybuchowy przez 500 kilo-
metrów bezdroży dżungli. Jest gotowa zapłacić za to 
duże pieniądze. To samobójcza misja, której szanse 
powodzenia są nikłe. Wyprawa ma potrwać kilka 
dni. Na wyboistych bezdrożach ładunek może eks-
plodować w każdej chwili, bo nitrogliceryna wybu-
cha pod wpływem wstrząsów.

Zadania podejmuje się czwórka straceńców – 
zgorzkniały Francuz Mario (piosenkarz Yves Mon-
tand), były paryski gangster Jo (Charles Vanel), Nie-
miec Bimba (Peter van Eyck), oraz chory na gruźlicę 
Włoch Luigi (Falco Lulli). Jesteśmy świadkami kar-
kołomnej, szaleńczej ekspedycji w głąb dżungli.

Czarno-białe zdjęcia, doskonała reżyseria Hen-
ri-Georgesa Clouzota, świetne dialogi i wspaniała 
gra aktorska oraz akcja trzymająca widza w napię-
ciu do samego końca, czynią z „Ceny strachu” jeden 
z najgłośniejszych powojennych (1953) filmów eu-
ropejskich.

Cena strachu
TVP Kultura sobota 23.30

Pełna zaskakujących zwrotów akcji czarna ko-
media z wątkiem romantycznym i błyskotliwymi 
dialogami na miarę najlepszych filmów tego gatun-
ku. Fantastyczne kreacje pary aktorskiej: Georga 
Clooneya i Catheriny Zeta-Jones. On po raz kolejny 
udowadnia swoją wszechstronność, ona – profesjo-
nalizm i niepowtarzalny urok.

On gra wziętego adwokata specjalizującego się 
w sprawach rozwodowych, ona sprytną i wyracho-
waną łowczynię bogatych mężów. Kiedy ich drogi się 
krzyżują, oboje przeżywają chwile wzajemnej fascy-
nacji i wkrótce przekonują się, jak bardzo zaplątali 
się we własne sidła. 

Akcja komedii wyreżyserowanej przez Joela 
Coena rozgrywa się współcześnie w Los Angeles. 
Telewizyjny producent oper mydlanych, Donovan 
Donaly, zaskakuje żonę Bonnie w domu z muskular-
nym czyścicielem basenów. Rozwścieczony wyciąga 

broń i mierzy do rywala, ale Bonnie staje w obronie 
kochanka, któremu udaje się uciec. Mąż zbiera do-
wody wiarołomności żony. Sprytna kobieta angażuje 
jednak najlepszego adwokata w sprawach rozwodo-
wych, Milesa Masseya, i wygrywa proces, puszczając 
Donovana z torbami...

Pewnie nie wiesz...
Rolę Marylin Rexroth pierwotnie miała otrzy-

mać Julia Roberts, a rolę Milesa Massey'a – Richard 
Gere, a później Hugh Grant.

Efekty dźwiękowe sprzętu medycznego pochodzą 
z filmu Stanleya Kubricka pt. „2001: Odyseja ko-
smiczna". 

Okrucieństwo nie do przyjęcia
TVN sobota 22.15

Okrucieństwo nie do przyjęcia

Rozwody dają 
majątek
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Avengers

TVN piątek 20.00, sobota 12.50
Sensacyjny. Widmo zagłady wisi nad światem. Nick Fury, 
szef tajnej organizacji, decyduje się utworzyć specjalną 
jednostkę pod nazwą „Mściciele". W jej skład wchodzą 

znani z komiksów superbohaterowie: Thor, Kapitan 
Ameryka, Iron Man, Hulk, Sokole Oko oraz rosyjska 

agentka Natasha Romanoff. Grupa indywidualistów łączy 
siły, aby zapobiec katastrofie.

Kochanie, 
poznaj moich kumpli

TV Puls2 sobota 21.00
Komedia. Ślub Anglika Davida i Australijki Mii ma się 
odbyć w Górach Błękitnych, w posiadłości ojca panny 

młodej, senatora Jima Ramme'a. Przyjaciele pana 
młodego zamieniają uroczystość w pasmo katastrof. 

Kłopoty zaczynają się w przeddzień imprezy, gdy chłopcy 
wchodzą w posiadanie nielegalnych substancji i porywają 

owcę senatora – maskotkę jego kampanii.

Hannibal. 
Po drugiej stronie maski

Stopklatka TV sobota 23.50
Thriller. Hannibal Lecter stał się trwałym elementem 

współczesnej popkultury. Po wielkim sukcesie 
mistrzowskiego „Milczenia owiec” (1991) powstał ten 

film. Początek II wojny światowej. Hannibal Lecter, który 
w dzieciństwie przeżył śmierć swoich bliskich, podejmuje 
studia medyczne. Zdaje sobie sprawę, że rośnie w nim zło, 

którego nie potrafi kontrolować.

Milczenie owiec
TVP1 niedziela 00.40

Thriller. Chcąc złapać seryjnego zabójcę kobiet, 
młoda agentka FBI musi nakłonić do współpracy 

przebywającego w więziennym centrum psychiatrycznym 
geniusza i wielokrotnego mordercę, Hannibala Lectera. 

Jodie Foster i Anthony Hopkins stworzyli kreacje 
nagrodzone Oscarami.

Lion. Droga do domu
TVP2 niedziela 22.45

Dramat. Pięcioletni chłopiec gubi się na ulicach Kalkuty, 
tysiące kilometrów od domu. Nie zna nazwiska ani adresu 

rodziny. Zdany wyłącznie na siebie, musi stawić czoła 
zagrożeniom czekającym na ulicach wielomilionowego 
miasta. Jego los odmienia para Australijczyków. 25 lat 
później, już jako mężczyzna, wyrusza na poszukiwanie 

utraconego domu i rodziny.

Cena strachu

Konwój  
z nitrogliceryną

„Napięcie trzyma widza przez cały seans na kra-
wędzi fotela, a z niepowtarzalnej atmosfery despe-
racji i rozpaczy, nie można się otrząsnąć przez wiele 
godzin”.

Akcja toczy się w Ameryce Południowej. Mia-
steczko Las Piedras to piekło na ziemi, zaludnione 
przez zbieraninę ludzi z przeszłością. 

Amerykańska korporacja, która eksploatuje 
w pobliżu złoża ropy, walczy z pożarem szybów naf-
towych. Ogień można ugasić potężnym wybuchem, 
potrzeba jednak do tego zapasu nitrogliceryny. Kor-
poracja szuka śmiałków, którzy zgodzą się przewieźć 
ciężarówkami materiał wybuchowy przez 500 kilo-
metrów bezdroży dżungli. Jest gotowa zapłacić za to 
duże pieniądze. To samobójcza misja, której szanse 
powodzenia są nikłe. Wyprawa ma potrwać kilka 
dni. Na wyboistych bezdrożach ładunek może eks-
plodować w każdej chwili, bo nitrogliceryna wybu-
cha pod wpływem wstrząsów.

Zadania podejmuje się czwórka straceńców – 
zgorzkniały Francuz Mario (piosenkarz Yves Mon-
tand), były paryski gangster Jo (Charles Vanel), Nie-
miec Bimba (Peter van Eyck), oraz chory na gruźlicę 
Włoch Luigi (Falco Lulli). Jesteśmy świadkami kar-
kołomnej, szaleńczej ekspedycji w głąb dżungli.

Czarno-białe zdjęcia, doskonała reżyseria Hen-
ri-Georgesa Clouzota, świetne dialogi i wspaniała 
gra aktorska oraz akcja trzymająca widza w napię-
ciu do samego końca, czynią z „Ceny strachu” jeden 
z najgłośniejszych powojennych (1953) filmów eu-
ropejskich.

Cena strachu
TVP Kultura sobota 23.30

Pełna zaskakujących zwrotów akcji czarna ko-
media z wątkiem romantycznym i błyskotliwymi 
dialogami na miarę najlepszych filmów tego gatun-
ku. Fantastyczne kreacje pary aktorskiej: Georga 
Clooneya i Catheriny Zeta-Jones. On po raz kolejny 
udowadnia swoją wszechstronność, ona – profesjo-
nalizm i niepowtarzalny urok.

On gra wziętego adwokata specjalizującego się 
w sprawach rozwodowych, ona sprytną i wyracho-
waną łowczynię bogatych mężów. Kiedy ich drogi się 
krzyżują, oboje przeżywają chwile wzajemnej fascy-
nacji i wkrótce przekonują się, jak bardzo zaplątali 
się we własne sidła. 

Akcja komedii wyreżyserowanej przez Joela 
Coena rozgrywa się współcześnie w Los Angeles. 
Telewizyjny producent oper mydlanych, Donovan 
Donaly, zaskakuje żonę Bonnie w domu z muskular-
nym czyścicielem basenów. Rozwścieczony wyciąga 

broń i mierzy do rywala, ale Bonnie staje w obronie 
kochanka, któremu udaje się uciec. Mąż zbiera do-
wody wiarołomności żony. Sprytna kobieta angażuje 
jednak najlepszego adwokata w sprawach rozwodo-
wych, Milesa Masseya, i wygrywa proces, puszczając 
Donovana z torbami...

Pewnie nie wiesz...
Rolę Marylin Rexroth pierwotnie miała otrzy-

mać Julia Roberts, a rolę Milesa Massey'a – Richard 
Gere, a później Hugh Grant.

Efekty dźwiękowe sprzętu medycznego pochodzą 
z filmu Stanleya Kubricka pt. „2001: Odyseja ko-
smiczna". 

Okrucieństwo nie do przyjęcia
TVN sobota 22.15

Okrucieństwo nie do przyjęcia

Rozwody dają 
majątek

będzie się działo

Nim diabeł dowie się, że nie żyjesz

Bilet do piekła
Charles i Nanette prowadzą sklepik jubi-

lerski. Mają trójkę dzieci: Andy'ego, Hanka 
i Katherine. Andy jest zadłużony i uzależnio-
ny od narkotyków. Hank nie ma pieniędzy 
na alimenty dla córki i nadużywa alkoholu. 
Andy wpada na pomysł, jak zdobyć pieniądze. 
Przekonuje brata do obrabowania sklepu ju-
bilerskiego rodziców, którzy nie poniosą stra-
ty dzięki wypłacie odszkodowania. Ponieważ 
Hank boi się samodzielnie dokonać skoku, 
wynajmuje do pomocy drobnego przestępcę, 
Bobby'ego.

Prosty plan wymyka się spod kontroli. 
Padają strzały. Bobby ginie, a Nanette trafia 
w ciężkim stanie do szpitala. Charles, zniechę-
cony opieszałością policji, rozpoczyna prywat-
ne śledztwo.

Pewnie nie wiesz...
Phillip Seymour Hoffman po sześciu latach 

od premiery  zmarł po przedawkowaniu narko-
tyków. W filmie grał uzależnionego od heroiny.

Tytuł pochodzi z irlandzkiego toastu: „Obyś 
miał jedzenie i ubranie, miękką poduszkę pod 
głowę; obyś miał zapewnione 40 lat w niebie, 
zanim diabeł dowie się, że nie żyjesz”.

Nim diabeł dowie się, że nie żyjesz
Nowa TV piątek 20.00

Kill Bill

Zakrwawiona 
panna młoda

Komiksowy balet przemocy Quentina Tarantino. Zrealizowana z brawurą, krwa-
wa opowieść o zdradzie i zemście

Czarna Mamba, płatna zabójczyni, dowiaduje się, że jest w ciąży. Postanawia 
porzucić dotychczasowe zajęcie. Wyjeżdża do małego miasta, gdzie chce wziąć ślub 
z poznanym tam mężczyzną. 

Jej szef, Bill nie zamierza puścić płazem nielojalności. W czasie ceremonii do ko-
ścioła wchodzą jego ludzie i mordują jej uczestników. Kobieta zostaje postrzelona, 
zapada w śpiączkę. Gdy po czterech latach budzi się z letargu, poprzysięga zemstę 
napastnikom. Stopniowo eliminuje członków bandy. Na końcu zamierza rozprawić 
się z Billem.

Pewnie nie wiesz....
Uma Thurman równocześnie uczyła się chińskich sztuk walki, samurajskiej techniki 

walki mieczem i języka japońskiego. 
Podczas zdjęć zużyto ponad 1700 litrów sztucznej krwi, w filmie ginie 95 osób 

(tylko w scenie masakry w tokijskiej restauracji pada 57 trupów) i 17 razy pada słowo 
„fuck”.

Uma Thurman otrzymała scenariusz do filmu „Kill Bill" oraz propozycję zagrania 
w nim jako prezent na swoje 30. urodziny od Quentina Tarantino.

Żółty strój bohaterki zainspirowany został strojem noszonym przez Bruce'a Lee 
w jego ostatnim filmie „Gra śmierci” (1978).

Kill Bill
TV4 niedziela 22.00

Seks w wielkim mieście 2

Przygoda  
w Oriencie 

Ciąg dalszy perypetii czterech przyjaciółek z Nowego Jorku, bohaterek kultowe-
go serialu „Seks w wielkim mieście”.

Ich życie jest ustabilizowane i dość przewidywalne. Każda z nich coraz częściej 
z sentymentem wspomina szalone czasy młodości. Dziewczynom potrzeba odpo-
czynku. Marzą o wyrwaniu się z codzienności, która ogranicza je do roli matek, żon 
i starych panien. Z pomocą przychodzi Samantha, która proponuje koleżankom 
wyprawę do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Kobiety udają się do najbardziej 
luksusowych, egzotycznych i tętniących życiem miejsc.

Pewnie nie wiesz...
W maju 2010 roku w rankingu gwiazd „Seksu w wielkim mieście" za najseksow-

niejszą bohaterkę uznano Charlotte (Kristin Davis), następnie Samanthę (Kim Cat-
trall), Mirandę (Cynthia Nixon), natomiast ostatnie miejsce przypadło Carrie (Sarah 
Jessica Parker). 

Film zarobił w kinach na świecie prawie 300 milionów dolarów, kosztował 100 
milionów.

Penélope Cruz przyznała, iż uczyła się swojej krótkiej kwestii przez dwie godzi-
ny. Aktorka miała wtedy kłopoty z angielskim. Zrobiła to tylko dlatego, że jest wielką 
fanką Sarah Jessici Parker. 

Kim Cattrall od czasu do czasu przychodziła na plan filmowy w sukni ślubnej. Pa-
parazzi robili jej wtedy zdjęcia. Chciała, żeby widzowie myśleli, że grana przez nią 
postać wyjdzie za mąż w tym filmie. 

Rząd Abu Zabi nie zezwolił na zdjęcia w emiracie, uważając film za „zbyt seksu-
alny”. Dlatego kręcono go w Maroku. 

Seks w wielkim mieście 2 TVN7 sobota 21.00



Na Starym Rynku w Łomży
Jarmark Rozmaitości z Miasteczkiem 

Cyrkowym i Bill Bombadill Show
Za nami kolejna edycja Jarmarku Rozmaitości, który odbył się na Starym Rynku. Na mieszkańców Łomży 
czekali artyści, rzemieślnicy oraz kolekcjonerzy antyków i różnego rodzaju staroci. Nie zabrakło producen-
tów przetworzonych produktów rolno-spożywczych pochodzenia naturalnego. Niewątpliwą atrakcją dla 
najmłodszych było miasteczko cyrkowe. Zabawny żongler i nieco niezdarny ekwilibrysta Bill Bombadill 
od razu podpił serca dzieci. Z resztą nie pierwszy raz. Z najmłodszymi łomżyniakami spotkał się w ubie-
głym roku. Podobnie jak wtedy, cały Stary Rynek zamienił się dosłownie w miasteczko cyrkowe z takimi 
atrakcjami jak: zjeżdżalnia rolkowa, warsztaty chodzenia po linie, gigantyczne bańki mydlane, warsztaty 
żonglerskie, plansze z grami zręcznościowymi, labirynt animacyjny, strzelnica, rowerek Pedallo, szczudeł-
ka, Rola Bola czy narty do chodzenia w duecie. Całe szczęście deszczowe, ciemne chmury tylko ostrzegały 
i na Starym Rynku w Łomży można było oddać się zabawom w towarzystwie przyjemnej, majowej pogody. 

Korzystali z niej nie tylko najmłodsi, także Ci odrobinę starsi. 



Kraina cudów? 
Tak, w Kinie Millenium
Repertuar 10 – 16 maja 
Piątek 17 maja
Duża sala: John Wick 3 – godz 
13:30, Iron Sky. Inwazja – godz. 
16:00; Niedobrani – godz. 18:00; 
Topielisko. Klątwa La Llorony – 
godz. 20:30.   
Mała sala: Niedobrani – godz. 
12:00; Kraina cudów – godz. 14:30 
i 16:30; Słodki koniec dnia – godz. 
18:30;  John Wick 3 – godz. 20:20. 

Sobota 18 maja
Duża sala:  Kraina cudów – godz. 
10:00; Praziomek – godz. 11:45; 
John Wick 3 – godz. 13:30; Iron 
Sky. Inwazja – godz. 16:00; Nie-
dobrani – godz. 18:00; Topielisko. 
Klątwa La Llorony – godz. 20:30. 
Mała sala: Klub Malucha – godz. 
10:00; Niedobrani – godz. 12:00; 
Kraina cudów – godz. 14:30 
i 16:30; Słodki koniec dnia – godz. 
18:30;  John Wick 3 – godz. 20:20.
Niedziela 19 maja
Duża sala: Praziomek – godz. 
11:00; John Wick 3 – godz. 13:30; 
Iron Sky. Inwazja – godz. 16:00; 
Niedobrani – godz. 18:00; Topie-
lisko. Klątwa La Llorony – godz. 
20:30. 
Mała sala: Kraina cudów – godz. 

10:00, 14:30 i 16:30; Niedobrani – 
godz. 12:00; Słodki koniec dnia – 
godz. 18:30;  John Wick 3 – godz. 
20:20. 
Poniedziałek 20 maja
Duża sala:  John Wick 3 – godz. 
13:30; Iron Sky. Inwazja – godz. 
16:00; Niedobrani – godz. 18:00; 
Topielisko. Klątwa La Llorony – 
godz. 20:30. 
Mala sala: Niedobrani – godz. 
12:00; Kraina cudów – godz. 14:30 
i 16:30; Słodki koniec dnia – godz. 
18:30;  John Wick 3 – godz. 20:20. 
Wtorek 21 maja
Duża sala:  John Wick 3 – godz. 
13:30; Iron Sky. Inwazja – godz. 
16:00; Niedobrani – godz. 18:00; 
Topielisko. Klątwa La Llorony – 
godz. 20:30. 

Mała sala: Niedobrani – godz. 
12:00; Kraina cudów – godz. 14:30 
i 16:30; Słodki koniec dnia – godz. 
18:30;  John Wick 3 – godz. 20:20. 
Środa 22 maja
Duża sala:  John Wick 3 – godz. 
13:30; Iron Sky. Inwazja – godz. 
16:00; Niedobrani – godz. 18:00; 
Topielisko. Klątwa La Llorony – 
godz. 20:30. 
Mała sala: Niedobrani – godz. 
12:00; Kraina cudów – godz. 14:30 
i 16:30; Słodki koniec dnia – godz. 
18:30;  John Wick 3 – godz. 20:20.
Czwartek 23 maja
Duża sala:  Niemiłość – godz. 11:00; 
John Wick 3 – godz. 13:30; Iron Sky. 
Inwazja – godz. 16:00; Niedobrani 
– godz. 18:00; Topielisko. Klątwa La 
Llorony – godz. 20:30. 

Mała sala: Niedobrani – godz. 
12:00; Kraina cudów – godz. 14:30 
i 16:30; Słodki koniec dnia – godz. 
18:30;  John Wick 3 – godz. 20:20.

Na Starym Rynku w Łomży
Strzały w Dniu Zwycięstwa 

Swój sokoli wzrok samorządowcy Ziemi Łomżyńskiej sprawdzali podczas 
pikniku militarnego, zorganizowanego w ramach obchodów rocznicy 
uchwalenia Konstytucji 3-go Maja oraz zakończenia drugiej wojny świa-
towej. Świętowanie na strzelnicę piątnickich fortów z początku XX wie-
ku przeniosło się tuż po złożeniu kwiatów przed pomnikiem 33. Pułku 
Piechoty. 

W strzelaniu drużynowym najlepsza okazała się Gmina 
Jedwabne. Tuż za nią na podium znalazła się drużyna Miasta 
Łomża, złożona z pracowników Wydziału Gospodarki Komu-
nalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego, w składzie: 
Agnieszka Młynarczyk, Ewa Mucha, Przemysław Chełstow-
ski, Krzysztof Odachowski i Grzegorz Rutkowski. Natomiast 
ostatnie miejsce na podium przypadło przedstawicielom Gmi-
ny Śniadowo. Mowa o strzeleckim turnieju samorządowym, 
który odbył się na Strzelnicy “Forty” w Piątnicy. 

Zwycięzcą w kategorii parlamentarzystów, prezydentów, 
burmistrzów i wójtów okazał się Andrzej Garlicki, zastępca 
prezydenta Łomży.

W turnieju strzeleckim wzięło udział kilkanaście samorzą-
dów z terenu powiatu łomżyńskiego. Jego organizatorami były 
Stowarzyszenie Klub Fort oraz Zarząd Rejonowego Związku 
Żołnierzy Wojska Polskiego.

Mama, ja i angielski 
Zakończony został w Łomży językowy projekt dla mam 
„Mummy&Me” przygotowany i zrealizowany przez 
firmę Linguo oraz Fundację „L”. Był to bezpłatny kurs 
języka angielskiego dla młodych mam przebywają-
cych na urlopach macierzyńskich lub wychowawczych 
i opiekunów małych dzieci. 

Mummy&Me trafia do kobiet, które chcą 
poświęcić więcej uwagi sobie i swojemu rozwo-
jowi oraz do mam pracujących w domu, które 
chcą zmienić swoją codzienną rutynę – podkre-
ślają organizatorzy. 

Kilkanaście tygodni nauki, ponad 20 uczest-
ników, w tym 10 mam z dziećmi, 20 godzin 
języka angielskiego oraz 3 spotkania z psycho-
logiem – to liczbowe podsumowanie pierwszej 
edycji projektu „Mummy&Me”. 

- Młode mamy brały udział w projekcie 
razem ze swoimi pociechami, którym zapew-
nialiśmy opiekę. Zajęcia językowe prowadzo-
ne były przez lektorów ze szkoły językowej 
Linguo i odbywały się w kameralnej grupie, 
z aktywnym udziałem wszystkich mam – 
mówi Ewa Pawelczyk, koordynator projektu 
w Fundacji „L”. - W tym czasie, dzieci bawiły 
się pod naszą opieką w sąsiedniej sali w edu-
kacyjne zabawki i tablicę multimedialną, lub 
– jeśli chciały – towarzyszyły mamom osłu-

chując się z brzmieniem języka angielskiego 
– dodaje Ewa Pawelczyk. 

Oprócz edukacyjnej roli tych spotkań, 
Mummy&Me było też miejscem wymiany 
poglądów na temat rozwoju dzieci. W trakcie 
projektu odbywały się warsztaty z psycholo-
giem, który przybliżał mamom temat zagrożeń 
płynących z nadużywania internetu, gier, social 
mediów i telefonów komórkowych w procesie 
wychowawczym. 

- Zainteresowanie Mummy&Me było bar-
dzo duże i widzimy, że jest to ważny projekt 
dla mieszkańców miasta. Dyskusje z młodymi 
mamami zainspirowały nas do tego, by podjąć 
prace nad stworzeniem internetowej platformy 
dla młodych mam z Łomży i okolicy. Ale o tym 
z przyjemnością zdradzimy więcej szczegółów 
w najbliższych tygodniach – mówi Sebastian 
Jaworowski, założyciel Fundacji „L” i współwła-
ściciel szkoły językowej Linguo. W międzycza-
sie chcielibyśmy zorganizować kolejną edycję 
„Mummy&Me” i mamy nadzieję, że Urząd 
Miasta Łomży zaangażuje się w jej tworzenie – 
dodaje Sebastian Jaworowski. 

Projekt „Mummy&Me” trwał od lutego do 
maja. Program był współfinansowany w ramach 
Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Roz-
wiązywania Problemów alkoholowych oraz In-
nych Uzależnień na 2019 r. 
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Nasze Galapagos

Rodzinne 
odkrywanie wysp

To trzyczęściowa, dokumentalna opowieść o przygodach i od-
kryciach na Galapagos.

Monty Hallsto podróżnik i biolog morza, zafascynowany wy-
spami postanowił je odwiedzić. W wyprawie towarzyszy mu rodzi-
na: żona Tamsin i dwie córki: Isla i Molly.

Czterdzieści lat temu archipelag Galapagos został wpisany na 
listę światowego dziedzictwa UNESCO jako miejsce o bezcennej 
ekologicznej wartości dla naszej planety. Od tego czasu liczba lud-
ności na świecie podwoiła się, a liczba zwierząt dwukrotne zmalała. 
Zmiany dotknęły nawet odległe wyspy Galapagos na Pacyfiku. 

Monty jest przewodniczącym Społecznego Towarzystwa 
Ochrony Galapagos. Próbuje ustalić, jak ochronić wyspy i miejscowe 
zwierzęta. Uczestniczy w badaniach 
naukowych i w programach ochrony 
przyrody.

Archipelag Galapagos to 13 du-
żych i 6 mniejszych wysp wulka-
nicznych. Jedynie cztery z nich są 
zamieszkane. Hallsowie przez trzy 
miesiące mieszkali na najgęściej za-
ludnionej wyspie Santa Cruz. .

Nasze Galapagos
TVP2 niedziela 11.15

Chiński dziki zachód

Mięso jaka 
wyżywi 

Chińczyków?

Lanzhou to metropolia w Chinach Zachod-
nich znajdująca się nad Rzeką Żółtą. Miasto ma 
4 miliony mieszkańców, cztery razy więcej niż 
20 lat temu. Wraz ze wzrostem liczby ludności 
rośnie zapotrzebowanie na mięso.

Oczekuje się, że źródłem pożywienia dla 
intensywnie rozwijających się Chin Zachodnich 
będzie mięso jaków.

Mięso tego górskiego bydła już jest chętnie 
kupowane w Chinach. Ludzie 
wierzą, że mięso z terenów Pła-
skowyżu Tybetańskiego, gdzie 
środowisko nie jest jeszcze za-
trute i spływa mnóstwo wód mi-
neralnych z topniejącego śniegu 
w Himalajach, a wśród tamtej-
szych traw rośnie wiele ziół, jest 
jest zdrowe i ekologiczne. 

Naukowcy Horst Geilhau-
sen i Han Jialin wyruszają na 
wyprawę, której celem jest od-
nalezienie jaków żyjących na 
wolności, ocalenie tych rzadkich 
gatunków zwierząt i nauczenie 
się korzystania z nowoczesnego 
przemysłu bez szkody dla tego 
gatunku. 

Chiński dziki zachód
TVP3 sobota 9.00

Historia japońskiego odrodzenia, 
zrekonstruowana na podstawie  

drzeworytów i malowideł ilustrujących  
życie Japończyków w wiekach od XVI do XIX. 

Przez kilkaset lat kultura Kraju Kwitnącej Wiśni 
rozwijała się w izolacji od świata zachodniego, rządzo-
na twardą ręką szogunów. Jej obrońcami byli waleczni 

samuraje, a ozdobą wdzięczne gejsze. Powstały wtedy 
dzieła wybitnych, niezrównanych rzemieślników. Serial 
(3 odcinki), przybliża dzieje azjatyckiego imperium, jego 
relacje z Zachodem, sytuację geopolityczną oraz osiągnię-
cia kulturowe. Prześledzimy historię wykuwania narodu, 
który wyłoni się jako jeden z najważniejszych krajów na 
świecie.

Japonia. Tajemnicze imperium. 
Odc. 1 Droga samuraja

TVP Historia sobota 20.00

Japonia. Tajemnicze imperium

Kraj Kwitnącej Wiśni 
otwiera się na świat

reklama
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SpongeBob: na suchym lądzie

Przepis na 
kraboburgery

SpongeBoba, sympatyczną morską gąbkę, znają 
dzieciaki na całym świecie. Serial o tym samym tytule 
od lat bije rekordy popularności. Pierwsza kinowa część 
przygód SpongeBoba Kanciastoportego zarobiła ponad 
140 milionów dolarów. Nowy film o perypetiach miesz-
kańców podwodnego miasteczka także okazał się hitem.

Bikini Dolne to idylliczne podwodne miasteczko. 
Wieczny optymista SpongeBob wiedzie tu spokojne ży-

cie razem z przyjaciółmi: lojalną rozgwiazdą Patrykiem, 
cyniczną ośmiornicą Skalmarem, wiewiórką naukow-
cem Sandy oraz żądnym pieniędzy skorupiakiem panem 
Krabsą. Wszystko się zmienia, kiedy pirat Burgerobrody 
(Antonio Banderas) wykrada z Bikini Dolnego sekretny 
przepis na kraboburgery. SpongeBob i jego odwieczny 
rywal Plankton muszą połączyć siły i udać się w podróż 
w czasie i przestrzeni, by pokonać złodzieja.

Wartka akcja, barwni bohaterowie, błyskotliwe od-
wołania do popkultury i pokaźna dawka absurdalnego 
humoru to najważniejsze składniki tego zrealizowa-
nego z polotem filmu, w którym obok animowanych 
postaci pojawi się też hiszpański gwiazdor Antonio 
Banderas.

SpongeBob: na suchym lądzie
Polsat sobota 8.30 

Madagaskar 3

Schronienie  
w cyrku

Zwierzęta, z charakterystycznym dla siebie stylem i hu-
morem, bawią, krytycy natomiast zgodnie określają film jako 
„bardzo śmieszny!" 

Lew Alex, zebra Marty, hipopotamica Gloria i żyrafa 
Melman próbują wrócić do nowojorskiego zoo. Po opusz-
czeniu Afryki trafiają do Europy. W Monte Carlo zostają 
wpisani na listę ściganych przez francuską oficer kontroli, 
kolekcjonerkę trofeów Chantel DuBois. 

Grupa, do której dołączają: zakochany w sobie Król Ju-
lian i śmiałe, nie bojące się żadnych wyzwań Pingwiny, posta-
nawia działać w przebraniu. Przyłączają się do wędrownego 
cyrku i realizują plan. W cyrku zaprzyjaźniają się z tygrysem 
Witalijem i lwem morskim Stefanem. Alex zakochuje się 
w gepardzicy Gii, a Julian – w niedźwiedzicy Soni.

Madagaskar 3
Polsat sobota 20.05, niedziela 13.40 

Sprytne kocisko

Porwanie 
pokojówki

Rodzina nastoletniej Patti Randall przeprowadzi-
ła się do sennego miasteczka Edgefield. 

Dziewczyna jest znudzona otaczają ją rzeczywi-
stością. Wyróżnia się z tłumu: ubiera się na czarno, 
w tym samym kolorze ma też pomalowane paznokcie. 
Jedynym przyjacielem Patti jest kot D.C. 

Wszystko się zmienia, gdy pewnego ranka na 
szyi kota znajduje przypięty zegarek z tajemniczą in-
skrypcją na kopercie. Postanawia odszukać właściciela 
przedmiotu. Wkrótce odkrywa, że pamiątka z kociej 
wyprawy należy do porwanej pokojówki milionera. 
Jednak ani rodzice, ani policja nie dają wiary jej sło-
wom. 

Patti jedzie do Bo-
stonu i stara się zain-
teresować zegarkiem 
agentów FBI. Śledztwo 
prowadzi młody agent 
Zeke Kelso, potomek 
słynnego, zasłużonego 
i powszechnie szano-
wanego agenta. Zeke 
natychmiast zaczyna 
się interesować sprawą 
porwania pokojówki.

Sprytne kocisko
TV4 sobota 14.45, 

niedziela 12.35.

12 prac Asteriksa

Silny i mądry 
jak Herkules

Rzym ma dość wojny z Galami, która jedynie 
osłabia rzymską armię. Cezar postanawia więc dać 
galijskim wojownikom szansę na bezkrwawe zwy-
cięstwo – oto niech wybiorą spośród siebie osobę, 
która – niczym mityczny Herkules – sprosta 12 
pracom, jakie wyznaczy im Cezar. 

W szranki staje Asterix ze swym nieodłącz-
nym towarzyszem Obelixem. Zadanie jednak, jak 
się okazuje, niekoniecznie są tak proste, jakby się 
wydawało. Asterix będzie musiał wykazać się nie 
tylko siłą i sprytem, ale też dużą pomysłowością, 
nie tylko aby wygrać, ale też aby... nie zwariować.

Pewnie nie wiesz...
W mitologii greckiej Król Eurysteusz zlecił 

Herkulesowi niewykonalnych dla zwykłego śmier-
telnika 12 zadań: 1. zabicie lwa nemejskiego, 2. 
zabicie hydry lernejskiej, 3.schwytanie dzika ery-
mantejskiego, 4. schwytanie łani kerynejskiej, 5. 
przepędzenie ptaków stymfalijskich, 6. oczyszcze-
nie stajni Augiasza, 7. schwytanie byka kreteńskie-
go, 8. schwytanie klaczy Diomedesa, 9. zdobycie 
pasa Hipolity, 10. uprowadzenie trzody Geriona, 
11. zdobycie złotych jabłek Hesperyd, 12. przypro-
wadzenie Cerbera.

12 prac Asteriksa
TV Puls2 sobota 18.30, niedziela 12.45
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Marlena Siok: - Jak się miewa twoja korona? Nie 
ciąż zbyt mocno? 

Iwona Mocarska: - Nie ciąży, absolut-
nie. Jest motywacją do intensywnej pracy, 
która sprawia mi wiele radości. Muszę 
przyznać, że jestem mile zaskoczona mo-
imi nowymi obowiązkami. Takim cieka-
wym wydarzeniem było spotkanie z dzieć-
mi ze Szkoły Podstawowej w Jeziorku, 
które odbyłyśmy wraz z Miss Nastolatek 
Ziemi Łomżyńskiej 2019, Aleksandrą 
Czerwińską. Miałyśmy okazję wraz z naj-
młodszymi porozmawiać o kwestii praw 
dziecka. Nie był to łatwy temat. Padało 
mnóstwo wymagających pytań. Niemniej 
jednak nie obyło się bez zabawy. Czekola-
dowa “Familiada” pochłonęła dzieciaki do 
reszty. Nas również (śmiech). Przed Świę-
tami Wielkanocnymi wraz ze wszystkimi 
finalistkami Miss Ziemi Łomżyńskiej 
2019 udało się nam także zorganizować 
zbiórkę na rzecz osób potrzebujących. Ze-
brałyśmy dwa sklepowe kosze produktów 
żywnościowych o długim terminie przy-
datności. Dzięki temu mogłyśmy uszczę-
śliwić kilka rodzin z naszego regionu. Kto 
wie, może w najbliższym czasie czymś 
jeszcze zaskoczymy… 
M.S: - Bardzo aktywny czas. Jakieś pierwsze kon-
trakty? 

I.M: - Kontrakty może nie, ale na 
pewno intensywny rozwój. W tej sferze 
kontraktów pierwsze sukcesy mają moje 
młodsze koleżanki. Są one na etapie na-
wiązywania kontaktów z agencją New 
Stage. Mój wzrost, niestety, na nie pozwala 
na pracę na pokazach mody. Niemniej jed-
nak pracuje nad swoim rozwojem równie 
intensywnie. 
M.S: - Czy tak wyobrażałaś sobie bycie tą naj-
piękniejszą? 

I.M: - To, co obecnie dzieje się 
w moim życiu przekracza moje naj-
śmielsze wyobrażenia. Dla mnie w tej 
roli największą wartością jest to, że mogę 
pomóc wielu osobom. Ponadto mam 
ogromne możliwości rozwoju, co staram 
się wykorzystywać. Cieszę się, że mam 
wokół siebie ludzi, którzy mnie wspie-
rają. Organizatorka plebiscytu, Anna 
Kurządkowska-Kosińska z niezwykłą 
otwartością reaguje na moje, czasami 
wręcz szalone, pomysły. Za to jestem 
jej ogromnie wdzięczna, bo dzięki temu 
możemy razem prężnie działać. 
M.S: - Jesteś chyba pierwszą tak aktywną Miss 
Ziemi Łomżyńskiej… 

I.M: - Wiem, że wcześniej dziewczęta 
również aktywnie włączały się w różnego 
rodzaju akcje charytatywne. Jednak rze-
czywiście, w porozumieniu z Anią, moje 
plany wybiegają nieco dalej... 
M.S: - Przygotowania do ogólnopolskich elimi-
nacji już ruszyły? 

I.M: - Tak, te przygotowania ruszy-
ły pełną parą. Razem z Janem Dostat-
nim trenujemy na siłowni. Przygotował 
dla mnie również plan żywieniowy, który 
obecnie wdrażam.  Ponadto o mój wize-
runek dba także salon fryzjerski “Amelia” 
I “Instytut Urody Kerastas”. Razem przy-
gotowujemy się, by wypaść jak najlepiej na 
tych eliminacjach. 
M.S: - Gdy ostatnio się spotkałyśmy rozmawiały-
śmy o tych supermocach, które tkwią w kobie-
tach. Twoją akurat jest siła sprawcza. Mam tu na 
myśli projekt “siła jest kobietą”, który wtedy do-
piero rodził się w twojej głowie, a dziś możemy 
już na to wydarzenie zaprosić… 

I.M: - Rzeczywiście. Wraz z Anną 
Kurządkowską-Kosińską, serdecznie za-

praszamy kobiety zamieszkujące naszą 
piękną Ziemię Łomżyńską, już 25 maja do 
restauracji “Labirynt”, na godzinę 18:00. 
Wejście na event jest darmowe. Z uwagi 
na to, iż chcemy ugościć wszystkie Panie, 
prowadzimy zapisy. Wystarczy tylko wy-
słać  na  adres mailowy:  wybory@misszie-
milomzynskiej.pl dane w postaci imienia, 
nazwiska oraz numeru telefonu. 
M.S: - Skąd idea tego przedsięwzięcia? 

I.M: - Uwielbiam kobiety! Ich po-
nadprzeciętną moc. Zaobserwowałam ją 
szczególnie podczas przygotowań do wy-
borów Miss Ziemi Łomżyńskiej. Z każ-
dym pokazem, z każdą sesją te dziewczęta 
rozkwitały, wydobywały z siebie kobiecość. 
Każda z nas chce czuć się piękna, jednak 

nie zawsze tak jest. Żyjąc w dobie mediów 
społecznościowych jesteśmy zalewani wi-
zerunkami idealnych kobiet. Wiele z nas 
nie jest w stanie sprostać tym wymaga-
niom, przez co te poczucie wartości spada. 
Widząc doskonałe figury czy perfekcyjny 
wygląd zapominamy często, że jest to efekt 
sztabu stylistów czy wizażystów. W real-
nym świecie większość z nas nie ma takich  
możliwości. Dlatego myślę, że nie warto 
ślepo za tym gonić, bo każda z nas jest 
piękna I powinnyśmy to w sobie pielęgno-
wać. Bardziej aniżeli rywalizować musimy 
się wspierać I czerpać od siebie tę siłę. 
M.S: - Ciebie otaczają takie kobiety?

I.M: - Oczywiście! Gdyby nie one 
nie organizowałabym tego eventu. Bar-
dzo mocne wsparcie otrzymuję od mojej 
mamy, cioci Ani oraz sióstr. Są to bardzo 
silne kobiety. Niezwykłą osobą jest także 
Anna Kurządkowska-Kosińska, który nie-
ustannie mnie motywuje. Zawsze powta-
rza mi, żebym robiła coś z potrzeby serca, 
a nie konieczności. Dzięki tym kobietom 
zyskuję pewność siebie.
M.S: - Rozumiem, że to one są tym dowodem, że 
“siła jest kobietą”? 

I.M.: - Zdecydowanie! Bez nich ani 
rusz. 
M.S: - Jak zatem chcecie wydobyć tę siłę i piękno 
z kobiet, które zechcą wziąć udział w tym wyda-
rzeniu? 

I.M: - Myślę, że wszystko zaczyna 
się w naszych głowach. Dlatego na wstę-
pie chcemy zaserwować naszym paniom 
spotkanie z psychologiem. Będziemy mo-
gły podyskutować o naszej kobiecości czy 
wymienić się poglądami. Ponadto swoją 
obecność zapowiedział trener personalny 
I dietetyk w jednej osobie. Podczas spo-
tkania przewidujemy również metamor-
fozy kobiet. Myślę, że będzie bardzo cie-
kawie. Panie powinny przygotować się na 
sporą dawkę zaskoczenia I niespodzianek. 
Swoją obecność zapowiedziały kobiety 
z przeróżnych środowisk. Będą to zarów-
no działaczki kół gospodyń wiejskich, jak 
i biznesmenki. 
M.S: - W takim razie wiek czy profesja nie ma 
tutaj znaczenia?

I.M: - Absolutnie nie. Mamy już 
zgłoszenia nastoletnich dziewcząt, jak 
również kobiet po 70. roku życia. Dla 
każdej z pań znajdzie się coś interesują-
cego. Wystarczy się otworzyć i pozwolić 
po prostu dać się ponieść. To doskonały 
moment, by wyjść z tej strefy komfortu 
i przeżyć coś pięknego.  Tak naprawdę 
każda z nas jest miss, szczególnie dla tej 
jednej, jedynej osoby. Tylko nie każda 
zdaje sobie z tego sprawę. Mam nadzieję, 
że już 25 maja, w restauracji “Labirynt”, 
dzięki wydarzeniu “Siła jest kobietą” 
znacznie więcej pań to zrozumie. 

Bo siła jest kobietą
Gdy podczas przygody z plebiscytem Miss Ziemi Łomżyńskiej obserwowała jak rozkwita kobiecość dziewcząt ubiegających się o tytuł Najpięk-
niejszej, w jej głowie zrodził się pomysł: chęć pokazania, że świat idealnych figur, perfekcyjnego wyglądu i pogoni za doskonałością, jest wyłącznie 
iluzją kreowaną przez media społecznościowe. Dlatego zyskując wsparcie Anny Kurządkowskiej-Kosińskiej, organizatorki regionalnego konkursu 
piękności postanowiła zorganizować wydarzenie udowadniające, że „siła jest kobietą”. O tym, a także o pierwszych miesiącach noszenia korony 

z Iwoną Mocarską, Miss Ziemi Łomżyńskiej, rozmawia Marlena Siok.
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Jest takie piękne polskie słowo: soli-
darność - powiedział wicepremier, mi-
nister nauki Jarosław Gowin biorący 
w Łomży udział w uroczystości podpi-
sania dokumentów uruchamiających 
program "Regionalne Innowacje Spo-
łeczne - Centra Integracji Społecznej 
województwa podlaskiego".

- Ksiądz Józef Tischner wyło-
żył sens tego słowa cytując świę-
tego Pawła: "Jeden drugiego cię-
żary noście". Solidarność to także 
budowanie więzi, to pomoc tym., 
którzy na pewnym etapie życia 
takiej pomocy potrzebują. Myślę, 
że ta wspaniała inicjatywa łączy 
w sobie wszystkie znaczenia po-
jęcia "solidarność".   Gratuluję 
inicjatorom i dziękuję uczestni-
kom. To przykład współpracy ja-
kiej w Polsce potrzebujemy. Teraz 
wypełnią to pojęcie konkretne 
treści, które nie tylko dadzą szan-
sę reintegracji społecznej grupie 
mieszkańców województwa od-
suniętych na bok, ale będą także 
dobrym impulsem gospodar-
czym - wyjaśnił Jarosław Gowin.

Spotkanie z jego udziałem od-
było się w łomżyńskim Ratuszu, 
ponieważ to miasto jest liderem 
przedsięwzięcia, w którym part-
nerami są powiaty: hajnowski, 
kolneński, łomżyński, siemiatycki, 
wysokomazowiecki i zambrow-
ski  oraz gmina Boćki i Fundacja 
Forum Inicjatyw Rozwojowych.

- W ostatnich miesiącach 
bardzo dużo pracy włożyliśmy 
w to, by ten projekt był realizo-
wany. Dofinansowanie to blisko 
20 milionów złotych. Już to po-
kazuje jak ogromne i ważne jest 
dla naszego subregionu to za-
danie ukierunkowane na pomoc 
osobom wykluczonym. Cieszymy 
się, że otrzymaliśmy te środki, 
wiemy ile pracy przed nami, bo 
na pewno ten projekt nie należy 
do łatwych. Nieraz już jednak po-

kazaliśmy, że   potrafimy współ-
pracować, mamy osoby, które 
potrafią takie działania przygo-
tować i zrealizować prawidłowo. 
Cieszę się, ale w pełni będziemy 
mogli czuć się dumni i szczycić 
się nim pokazując efekty dzia-
łalności i efekty w tak wrażliwej 
materii.  Dziękuję wszystkim za 
współpracę i pomoc - mówił pre-
zydent Mariusz Chrzanowski.

Pozostali uczestnicy spotka-
nia - m. in. posłowie Bernadeta 
Krynicka i Mieczysław Baszko 
- najczęściej  używali słów o jed-
ności, współpracy, porozumieniu, 
wspólnym dokonywaniu rzeczy 
niemożliwych, mądrości. Obser-
watorami byli szefowie wielu in-
stytucji, w tym np. Dariusz Suro-
wik, rektor Państwowej Wyższej 
Szkoły Informatyki i Przedsię-
biorczości w Łomży, która bę-
dzie miała zapewne ważny udział 
w realizacyjnej części projektu.    

Umowy podpisali samorzą-
dowcy, czyli prezydent Mariusz 
Chrzanowski,   starostowie - 
Lech Szabłowski z  Łomży, Ta-
deusz Klama z Kolna, Bogdan 
Zieliński z Wysokiego Mazo-
wieckiego, Stanisław Ożlański 
z Zambrowa, Andrzej Skiepko 
z Hajnówki, wicestarosta Marek 
Bobel z Siemiatycz, wójt gminy 
Boćki Dorota Kędra-Ptaszyńska 
oraz dyrektor Magdalena Skup 
z Fundacji Forum Inicjatyw 
Rozwojowych. Z drugiej strony 
zrobili to wicemarszałkowie Sta-
nisław Derehajło i Marek Olbryś 
(siedzący pomiędzy nimi wice-
premier Jarosław Gowin stwier-
dził żartem: "Niech rząd się też 
do czegoś przyda" i pomagał 
w przekazywaniu dokumentów).  

- Scalanie mieszkańców jest 
ważnym elementem pracy samo-
rządu. Cieszę się, że Łomża jest 
liderem projektu, który ogarnia 

prawie połowę województwa, 
a także z tego, że podpisujemy go 
tak uroczyście. To sygnał, że ra-
zem możemy więcej - powiedział 
Stanisław Derehajło. - Życzę so-
bie i państwu żeby program był 
dobrze treścią wypełniony dla 
ludzi którzy znaleźli się w sytu-
acjach, z których sami wyjść nie 

mogą. Moja domena to gospo-
darka, Stanisław zajmuje się spra-
wami społecznymi. Myślę, że  to 
dobre połączenie, aby ludzie 
potrzebujący pomocy w wyniku 
naszych wspólnych działań  mo-
gli wracać do gospodarki, dumni, 
że będą nie tylko brać, ale także 
tworzyć - dodał Marek Olbryś.

Na zakończenie wicepremier 
Jarosław Gowin otrzymał od 
prezydenta Mariusza Chrzanow-
skiego swoja podobiznę na tle 
łomżyńskiego Ratusza. Obiecał 
ją umieścić a poczesnym miejscu 
swego gabinetu.

***
Program "Regionalne Inno-

wacje Społeczne - Centra Inte-
gracji Społecznej województwa 
podlaskiego" to największy pro-
jekt społeczny tego typu w całej 
perspektywie finansowej 2014 
- 2020 realizowany przez samo-
rządy i organizacje pozarządowe 
w Polsce.

Liderem jest miasto Łomża, 
a partnerami powiaty Hajnówka, 
Kolno, Łomża, Siemiatycze, Wy-

sokie Mazowieckie i Zambrów 
oraz gmina Boćki i Fundacja Fo-
rum Inicjatyw Rozwojowych.  

Wartość projektu to ponad 
25,2 miliona złotych z dofinan-
sowaniem ze środków Europej-
skiego Funduszu Społecznego na 
poziomie blisko 20 mln. Będzie 
realizowany do 31 marca 2022 
roku, aby zwiększyć aktywność 
zawodową 700 mieszkańców wo-
jewództwa (400 kobiet i 300 męż-
czyzn) zagrożonych ubóstwem 
lub wykluczeniem społecznym. 
W Łomży wsparciem objętych 
zostanie 175 osób, w powiecie 
łomżyńskim - 75. Inicjatorzy za-
kładają, że ze wszystkich uczestni-
ków działań co najmniej 25% po-
winno znaleźć zatrudnienie, a 34% 
podjąć aktywność społeczną.

Będą temu służyć Centra 
Integracji Społecznej organi-
zujące szkolenia (budownictwo, 
krawiectwo, kucharstwo, ogrod-
nictwo, opieka nad osobami 
starszymi i dziećmi), wsparcie 
psychologiczne, doradztwo za-
wodowe, zajęcia terapeutyczne.         

Łomża

Plurimos Annos  
dla biskupa seniora 

W pełnej gali i z armatką-wiwatówką wybrali się łom-
żyńscy Bracia Kurkowi na tradycyjną majowe spotkanie 
imieninowo – urodzinowe u łomżyńskiego biskupa se-
niora Stanisława Stefanka  

To od lat okazja do spotkania przyjaciół i osób 
związanych z regionem. 

- W dzisiejszych czasach coraz częściej zda-
rza się, że źli ludzie i tacy, którzy nie mają za-
korzenionego przywiązania do naszej tradycji  
i tego co jest dla Polaków ważne, obrażają naj-
większe autorytety. Tym ważniejszym zadaniem 
i obowiązkiem każdego uczciwego i zacnego 
człowieka jest, ażeby naszych kapłanów i bisku-
pów wspierać i pomagać im w wielkim i odpo-
wiedzialnym dziele, jakim jest nauczanie ludu 
bożego, przepowiadanie Ewangelii, pielęgnowa-
nie miłości Boga, Kościoła i Ojczyzny. Dlatego 

jak zawsze a w tym roku w szczególny sposób 
z prawdziwą radością i w poczuciu obowiązku, 
przychodzimy pokłonić się pasterzowi, senio-
rowi w dniu jego imienin prosząc, aby biskup 
Stanisław Męczennik, ten który patronuje nie 
tylko biskupowi Stanisławowi, ale i całej Polsce 
pomagał mu i wszystkim kapłanom w przecho-
waniu tego, co najważniejsze  w naszej historii 
- powiedział  Gniewomir Rokosz-Kuczyński, 
kanclerz bractwa kurkowego. 

Bracia Kurkowi wręczyli dostojnemu sole-
nizantowi ikony świętego Mikołaja Cudotwór-
cy oraz kwiaty. Życzeniom towarzyszył chóralny 
śpiew „Plurimos Annos”, co oznacza życzenia 
wielu lat życia.

- To ważne,że o sobie pamiętamy- powiedział 
Stanisław Stefanek biskup senior.

 Aby tradycji stało się zadość imieniny biskupa 
Stanisława bracia kurkowi uczcili armatnią sal-
wą. Biskup Stanisław Stefanek jest honorowym 
członkiem bractwa kurkowego.

Cieszę się, że imieniny są okazją do spotkania i rozmów. 
To ważne, że o sobie pamiętamy -  powiedział biskup Stanisław Stefanek.    

Solidarni  
w pomocy 

Od lewej Stanisław Derehajło, Mariusz Chrzanowski, Marek Olbryś i Jarosław Gowin
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„Meandry Losu” to cykl powieściowy 
o trudnej polskiej historii w I połowie 
XX wieku na wschodnim Mazowszu 
(Łomża i okoliczne powiaty), w któ-
rym ukazane zostały pogmatwane 
losy Polaków i Żydów w obliczu wojny, 
okupacji sowieckiej, a potem niemiec-
kiej. Autorem jest Zenon Krajewski. 
W tym wydaniu Tygodnika Narew 
publikujemy odcinek 3, Tomu II, zaty-
tułowanego “Pod sowieckim butem”. 

***
Zbliżała się pierwsza po połu-

dniu. Do spotkania z Deptą w wy-
znaczonym miejscu pozostało około 
ośmiu godzin. Michał zastanawiał 
się chwilę co ma zrobić z tym cza-
sem. Postanowił pójść do Ostrołęki 
na cmentarz, aby odnaleźć grób sio-
stry i szwagra, którzy w pierwszej 
połowie lat trzydziestych niemal 
w tym samym czasie, bo w ciągu 
dwóch lat osierocili wychowywaną 
przezeń Marysię i jej trzy lata starszą 
siostrę, Alfredę  wziętą na wychowa-
nie przez innych kuzynów. W ten 
sposób rozdzielono rodzeństwo na 
zawsze.

Było ciepłe, ale wietrzne popo-
łudnie szesnastego sierpnia tysiąc 
dziewięćset czterdziestego roku. Mi-
chał pomyślał, że powinien gościć 
w tej chwili u szwagra w Jankowie 
na przyjęciu z okazji parafialnego 
odpustu na św. Rocha w Nowogro-
dzie. Tym razem odebrał rodzinie tę 
przyjemność. Nie powiadomił szwa-
gra, który z pewnością był zaskoczo-
ny jego nieobecnością. Nie miał ku 
temu czasu, ani możliwości. Sprawa 
okazała się nagła. Łyn zastanawiał 
się, czy szwagier miał z kim wypić 
swojego pędzonego w pobliskim 
zagajniku samogonu. Obaj nie mieli 
mocnej głowy, więc szybko upiliby 
się i poszli spać, jak to było w święta. 
Postanowił, że jak szczęśliwie wró-
ci, zapakuje żonę z dziećmi na wóz 
i pojedzie tam jutro. Jeden dzień nie 
robi przecież dużej różnicy.

Michał świetnie orientował się 
po słońcu jaki w danej chwili jest 
czas, a ten płynął coraz szybciej, 
podczas gdy Łyn, po kilkukilome-
trowym, nieśpiesznym spacerze, 
szukał kwatery siostry i szwagra na 
ostrołęckim cmentarzu. Był tam 
tylko dwukrotnie, z okazji najsmut-
niejszego obowiązku wobec naj-
bliższych i teraz, po kilku zaledwie 
latach, nie mógł rozpoznać okolicy. 
Mur okalający cmentarz był częścio-
wo zburzony, a groby na sporej jego 
części zrównane z ziemią. Grobu 
swoich bliskich nie odnalazł. Znaj-
dowały się właśnie w tej zniszczonej 

części cmentarza. Wyglądało na to, 
że dewastacja musiała nastąpić we 
wrześniu poprzedniego roku, ale nie 
chciał pytać kogokolwiek z  odwie-
dzających kto tego dokonał, Polacy 
czy Niemcy, chociaż po cmentarzu 
kręcili się ludzie i można było do ko-
goś się odezwać, aby zaspokoić cie-
kawość. Wolał jednak nie ryzykować, 
że zada pytanie niewłaściwej osobie. 
Klęknął przy pierwszym dobrze za-
chowanym grobie i odmawiając mo-
dlitwę, gorzko zapłakał. Przekonał 
się, że jego bliscy nie mają już grobu 
na cmentarzu, na którym zostali po-
chowani. Dla żyjących, którzy byli 
na pogrzebie to dramat. Łyn posta-
nowił od tego roku symbolicznie za-
palać im świeczkę na grobie swoich 
rodziców w Miastkowie.

Doświadczenie ze zdewasto-
wanym cmentarzem w Ostrołęce 
przygnębiło go. Złamany na duchu 
powlókł się z powrotem do Wojcie-
chowic, wybierając boczne ulice, aby 
nie natknąć się na Niemców, których 
widział z oddali w centrum miasta 
i przestraszył się ich znacznie bar-
dziej, niż kiedykolwiek obawiał się 
Sowietów. Nagle poczuł, że przybyło 
mu wiele lat i stał się jakby starcem 
stojącym nad grobem. Z ciężkim 
sercem opuszczał Ostrołękę. Ślady 
działań wojennych sprzed niemal 
roku były tu bardziej widoczne, niż 
się spodziewał. Wiadomo, że wsie 
nie ucierpiały, a miasta, tym bardziej 
te większe, były jednak bombardo-
wane i ostrzeliwane.

Słońce chyliło już się ku zacho-
dowi. Łyn, idąc bocznymi uliczkami 
ku Wojciechowicom, przestraszony, 
rozmyślał o sytuacji, w której się zna-
lazł. Obiecał sobie solennie, że wię-
cej razy nie będzie już przekraczał 
granicy Generalnej Guberni. Teraz 
chciałby tylko szczęśliwie wrócić do 
domu. Pomóc, owszem, pomoże pol-
skiej konspiracji z ochotą, ale tylko na 
swoim terenie. Wreszcie zdał sobie 
sprawę ze skali ryzyka, które podjął 
i pośrednio naraził też swoją rodzinę 
na katastrofę. „Jak proboszcz mógł 
go obarczyć tak niebezpiecznym za-
daniem?”, zastanawiał się. Zwyczaj-
nie go przecenił. On, Michał, nie jest 
przecież aż tak wielkim ryzykantem, 
żeby na szali położyć życie i dobro 
swojej rodziny. Ma przecież czworo 
dzieci do wychowania! Prawda, sam 
przecież chciał coś robić dla Polski, 
ale żeby przekradać się przez grani-
cę, to już przesada. No to teraz ma 
problem. Oby tylko wrócił do siebie 
bez żadnych okrutnych konsekwen-
cji swojej brawury, bo jak to nazwać 

inaczej. Zlekceważył coś najważ-
niejszego w życiu – to jest odpowie-
dzialność mężczyzny za rodzinę, za 
swoje dzieci i żonę. „Boże, pozwól 
mi powrócić do swoich!” –  modlił się 
w duchu, idąc w kierunku wyznaczo-
nego przez Deptę miejsca spotkania. 
Zatrzymał się na odległość wzroku 
od charakterystycznej, ze względu 
na swoją wielkość, brzozy i siadł pod 
drzewem na skraju zagajnika, stara-
jąc się wtopić w otoczenie. Pozostała 
mu godzina, może najwyżej dwie do 
spotkania, sądząc po słońcu, które 
chyliło się ku zachodowi. Nie jadł 
od przedpołudnia, a że chciał posilić 
się resztą chleba dopiero wieczorem, 
dwukrotnie już zwalczył gwałtowne 
ataki głodu. Nie zamierzał robić tego 
po raz trzeci. Wyciągnął swoją żela-
zną porcję i zjadł wszystko do ostat-
niej okruszyny. Poczuł się zmęczony 
i senny, ale nie chciał teraz zasnąć, 
bo obawiał się, że nie obudzi się na 
czas. Musiał zwalczyć senność, więc 
w zapadającym zmroku ruszył po-
woli w kierunku widocznej jeszcze 
brzozy. Tam postanowił zaczekać, nie 
poddając się wzmożonemu poczuciu 
senności. Stał jakiś czas, opierając się 
o pień drzewa, po czym usiadł na zie-
mi pod drzewem, powoli zatracając 
poczucie czasu i rzeczywistości, aż 
w końcu usnął. 

Ocknął się nagle, gdy usłyszał, 
że ktoś się zbliża, bo sypiał jak za-
jąc pod miedzą, niezwykle czujnie. 
Mocniej przywarł do drzewa, czeka-
jąc co zrobi nadchodzący. Ten zde-
cydowanym, szybkim krokiem zmie-
rzał do miejsca, gdzie stał Łyn. Nie 
był to niemiecki strażnik graniczny. 
Michał rozpoznał sylwetkę Depty.

- Jestem tutaj – powiedział 
w miarę głośno i zdecydowanie. – 
Cieszę się, że mnie znalazłeś. Już 
myślałem, że sam będę musiał prze-
dzierać się do swoich.

- To dobrze, że jesteś. Kamień 
spadł mi z serca – odetchnął z ulgą 
Edmund. – Najkrótszą drogą wra-
cajmy czym prędzej do lasu. I poszli 
won od szkopów.

- O niczym innym nie marzę – 
przyznał uradowany Michał.

- Jeszcze nie czas na radość. Jesz-
cze zmarzniesz i spocisz się. Niemal 
równocześnie. Na granicy coś się 
dzieje. Módlmy się, żeby już dziś 
w nocy nie wzmocniono patroli. Chcę 
przecież szybko wrócić do domu.

- Ja tym bardziej.
- Wyobrażam sobie. Po tym dniu 

musisz być skonany, przecież to twój 
pierwszy raz – przyznał ściszonym 
głosem Depta. 

- I oby ostatni.
Edmund w odpowiedzi na to ci-

cho prychnął śmiechem i delikatnie 
klepnął w ramię.

- Chyba cię rozumiem, kolego. 
Weszli w gęsty las i od razu Mi-

chał poczuł się pewniej.
- Tu zmieniamy kierunek na 

północno-wschodni. Dotychczas 
mieliśmy południowy wschód na ce-
lowniku.

- Jak ty się orientujesz w kierun-
kach w tej szarówce? – spytał zdzi-
wiony Michał.

- Lata doświadczenia, chłopie. 
U mnie to taki sport. Orientacja 
w terenie to podstawa przeżycia 
takich leśnych ludzi, jak ja. Ale nie 
zdradzę ci jak to robię. Teraz moł-
czaj – Depta czasami nadużywał 
rosyjskich słów, ale obaj je znali. 
– Przed nami na wprost pas ziemi 
niczyjej, który najlepiej pokonać jed-
nym skokiem. Tak się jednak nie da. 
Najpierw musimy się zaczaić i ob-
serwować.

Depta zatrzymał się, a w ślad za 
nim Łyn. Wytężył wzrok wypatrując 
światełek na południu, a potem na 
północy. Nic nie zauważył.

- Raz kozie śmierć. W cholerę 
z ostrożnością. Biegiem – szepnął 
w ucho Łynowi i wystrzelił jak z ka-
tapulty na przełaj przez pas rozgra-
niczający dwa pazerne imperia. Tym 
razem Michałowi wydawało się, że 
pokonanie granicy trwało sekundy 
i zaraz obydwaj mężczyźni zagłębili 
się w las po drugiej stronie. Po chwi-
li Edmund zatrzymał się i kucnął, 
nasłuchując. Michał stanął za drze-
wem, ciężko oddychając.

- Ucisz się, do cholery – ofuknął 
go Depta. Natychmiast zrobiło się 
cicho, bo Michał powstrzymał nawet 
oddech. – W porządku – powiedział 
po chwili nasłuchu i lustracji okolicy. 
– Teraz wolnym krokiem, a nawet na 
palcach, nie łamiąc gałązek, oddala-
my się od tego przeklętego miejsca. 
Chodź w ślad za mną.

Depta ruszył na Nowosiedliny, 
kierując się swoim szóstym zmy-
słem, bo już druga noc z kolei była 
bezksiężycowa. Łyn szedł tuż za 
nim, niemal krok w krok, licząc je 
w myśli. Naliczył ich ponad setkę, aż 
w końcu stracił rachubę, kiedy nagle 
wyszli z lasu. Nieopodal majaczyły 
kontury zabudowań.

- Może to Nowosiedliny? – za-
pytał Michał z nadzieją w głosie, bo 
był już zmęczony.

- A jakże. Jesteśmy uratowani. 
O ile nie zechce się Sowietom pu-
ścić psy tropiące. Chcąc uniknąć ja-

kichś kłopotów, pozwolę sobie ciebie 
odprowadzić, przynajmniej do pół 
drogi, a potem przespaceruję się nad 
rzekę. Tam łatwo zgubić ślad.

- Pozwól zatem ci towarzyszyć. 
Też stęskniłem się jakoś do na-
szej Narwi, mimo że widziałem ją 
w Ostrołęce. Tamta jakby nie była 
nasza.

- Tak. To nie to samo. Tam byłeś 
cały w nerwach przed czekającą cię 
przeprawą do swojej strefy.

- To co, kąpiel w Narwi w środku 
letniej nocy dobrze nam zrobi? Nie 
wiem jak ty, Michał, ale ja trochę się 
spociłem.

- Tym bardziej ja – przyznał 
Łyn. Nadal czuję, że śmierdzę potem 
i …strachem – dodał po chwili. 

Szli szybko, ale ze świadomo-
ścią, że niebezpieczeństwo mają 
już właściwie za sobą. O północy 
zanurzyli się w ciepłe jeszcze wody 
Narwi. Całkiem nadzy przepłynę-
li kilkadziesiąt metrów pod prąd, 
przytrzymując jedną ręką na gło-
wie swoje ubranie. Uznali, że to 
wystarczy, żeby zgubić ewentualny 
pościg sowieckich pograniczników 
z psami. Wyszli z wody, ubrali się 
i uspokojeni już powlekli się do 
niedalekiego Setna. Tej nocy to dla 
odmiany Depta kilka godzin prze-
drzemał w stodole Łyna, ale gdy 
wieś budziła się do obowiązków ko-
lejnego letniego dnia, już go w Set-
nie nie było.

Tego dnia, siedemnastego sierp-
nia tysiąc dziewięćset czterdziestego 
roku, obaj okupanci ziem polskich 
ogłosili, że granica niemiecko-so-
wiecka uzyskała formalnie status 
granicy państwowej i odtąd jej prze-
kraczanie będzie kwalifikowane jako 
zdrada. Następnie przystąpiono do 
umacniania granicy i wzmocniono 
kontrolę ludności w pasie nadgra-
nicznym.

Michał Łyn nigdy więcej nie wy-
brał się przez zieloną granicę do po-
bliskiej Ostrołęki. Za to do szwagra 
w Jankowie pojechał wraz z rodziną 
jeszcze tego samego dnia, zaskakując 
go jeszcze bardziej, niż poprzedniego 
dnia swoją nieobecnością. Do miast-
kowskiego proboszcza dotarł dopiero 
kolejnego dnia przed wieczorem. Nie 
ukrywał, że nigdy więcej nie zamierza 
przekraczać granicy sowiecko-nie-
mieckiej, wywołując tym stwierdze-
niem kpiący uśmiech duchownego, 
który podsumował jego przygodę 
krótką maksymą, iż Polska wymaga 
ofiary i należałoby tylko sobie życzyć, 
aby każda była tak bezkrwawa, jak ta 
ostatnia Michała Łyna. 

Meandry Losu  
– Powieść z nieznaną historią 

w tle, tom II, cz. 3 
Zenon 
Krajewski
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"Drzewna" - bo tak najczęściej 
nazywana była szkoła, która pod 

różnymi nazwami i w różnych 
formułach organizacyjnych kształciła 

specjalistów kilku dziedzin, ale 
przede wszystkim  tych, którzy 
z drewna potrafili wyczarować 

przedmioty użytkowe i nadać im 
artystycznego ducha. 

Jak się okazuje, wykształciła 
także swoich wielkich przyja-
ciół. Mimo że szkoła "Drzew-
na" formalnie już w Łomży nie 
istnieje, trwa w serach swoich 
wychowanków, którzy postano-
wili uczcić jej stulecie. O historii 
niezwykłej  szkoły opowiada jej 
były nauczyciel Józef Przybylski :    

"Drodzy Absolwenci Zespo-
łu Szkół Drzewnych, "Drzew-
nej", "Przemysłówki", bo tak też 
tę szkołę nazywano! 

Blisko 100 lat mija od czasu 
założenia tej szkoły, w szcze-
gólnym roku1919, czyli bardzo 
szybko po odzyskaniu niepod-
ległości przez Polskę. W Łomży 
znaleźli się wspaniali ludzie, któ-
rzy chcieli ten region pobudzić 
do życia w odrodzonej ojczyźnie.  

Osobą, która na szczególne  
wyróżnienie w zasługuje jest, 
inżynier Henryk Mejer - geo-
deta, pracownik Ministerstwa 
Rolnictwa w Warszawie. Zapro-
ponował w ministerstwie utwo-
rzenie szkół mierniczych. Efek-
tem było  powołanie w kraju 7 
szkół , w tym jednej w Łomży. 
We wrześniu 1919 roku  ruszyła 
edukacja  we Lwowie, Poznaniu, 
Krakowie i w Łomży. 

Od  powołania szkoły mier-
niczej mija zatem 100 lat. Róż-
ne były losy tej szkoły, choćby 
w samym nazewnictwie, ale był 
to ciągły rozwój. Dokumentację 
do szkoły mierniczej sprowadza-
no z Politechniki Warszawskiej 
i kursów mierniczych. W 1923 
roku po likwidacji szkoły leśnej 
w Warszawie, do łomżyńskiej 
placówki dołączono drugi wy-
dział - leśny. Nie przetrwał dłu-
go, ponieważ w 1924 roku mini-
sterstwo przeniosło go Żyrowic, 
na kresy wschodnie.

Natomiast w Łomży utwo-
rzony został wydział  przemysło-
wo - leśny, więc mamy tutaj ślad, 
dlaczego wielu starszych łomży-
niaków mówi o "szkole drzewno 
- przemysłowej" czy o "Przemy-
słówce". "Mierniczówka" kończy 
żywot w 1931 roku. Przeniesiona 
zostaje do Wilna. Razem z wy-
działem odchodzi inżynier Hen-

ryk Mejer, a w Łomży rozwija się 
szkoła przemysłowo-leśna.

O tych kolejnych latach moż-
na by  dużo opowiadać. Proszę 
zatem pozwolić na nieco osobi-
stych  refleksji skierowanych do 
uczniów i kolegów z lat szkol-
nych przez absolwenta z roku 
1970. 

Do Łomży przyjechałem 
w 1966 roku, zakończyłem szko-
łę maturą w 1970. Przyjechałem 
z odległego Przemyśla. Może 
się nasuwać pytanie: dlaczego aż 
z tak daleka ? A odpowiedź jest 
prosta, Tak kochani, mieliśmy 
przez dziesięciolecia w Łomży 
jedyną szkołę w Polsce, która 
kształciła nauczycieli zawodu 
i przedmiotów zawodowych 
o specjalności "meblarstwo". To 
było technikum przemysłowo - 
pedagogiczne w swojej pierwszej 
nazwie. Później dążono do prze-
kształcenia tej szkoły, ażeby na-
uczyciele opuszczający jej mury,  
mogli mieć zrównane wykształ-
cenie ze studiami nauczycielski-
mi.  W 1970 roku, gdy ją opusz-
czałem, powstała pedagogiczna 
szkoła techniczna, ona dawała 
już uprawnienia do poborów 
równorzędnych z nauczycielski-
mi. 

Pedagogiczne studium na-
uczycielskie rozpoczęło dzia-
łalność w 1975, a zakończyło 
w 2005 roku. Bardzo łatwo po-
liczyć: technikum przemysłowo 
- pedagogiczne zostało powoła-
ne do życia w 1951 roku, kończy 
swoją działalność w 2005 roku, 
a więc ten kierunek nauczyciel-
ski w Łomży istniał ponad pół 
wieku. 

Łomżyńska szkoła wykształ-
ciła 1602 nauczycieli, zawodu 
i przedmiotów zawodowych, więc 
jest to naprawdę zasłużona szkoła 
dla Łomży. Tętniła życiem, uczy-
ła zaangażowania społecznego, 
patriotycznego, a więc przygo-
towała nauczycieli pod każdym 
względem. Obok kierunków na-
uczycielskich, istniał kierunek 
drzewny, technikum, a więc róż-
nie ułożyły się   losy absolwentów. 

Wszystkich zainteresowa-
nych  odsyłam do dwóch mo-
nografii.  Jedną absolwenci 
z pewnością znają absolwenci, 
którzy  uczestniczyli w ostatnich 
zjazdach na 90-lecie szkoły. Po-
winna wówczas trafić w ich ręce 
monografia opracowana przez 
profesora Czesława Nicewicza. 
Tam jest bardzo dużo podsta-
wowych informacji. Uczestnicząc 
teraz w pracach zespołu przygo-
towującego zjazd na 100-lecie 
powołania Szkoły Drzewnej, na-
potkałem na monografię pisaną 
ręcznie przez nauczyciela historii 
i języka polskiego Jana Dębow-
skiego. Praca ta zawiera szcze-
gółowy opis, taki cyklu niespełna 
20 lat po II wojnie światowej. To 
kopalnia wiedzy, z nazwiskami 
uczniów, troskami i problemami 
życia i budzenia się szkoły po 
wojnie. 

To są dwie "cegiełki", które 
na 100-lecie, wzmacniają na-
szą pamięć. Są tez późniejsze 
wydawnictwa, pisane już po 
wygaśnięciu PST. Zachęcam 
do lektury.   Są tam m. in. syl-
wetki dyrektorów, poczynając 
od pierwszego -  Henryka Me-
jera do Ireny Zwornickiej, któ-

re przypadł smutny obowiązek  
w 2017 roku zamknięcia szkoły 
"Drzewnej". Część młodzieży 
została przeniesiona do Zespołu 
Szkół Mechanicznych. 

Patrząc tak sentymentalnie, 
w tym roku kończą tam edu-
kację uczniowie, którzy zaczy-
nali w drzewnej i to - o dziwo 
- geodeci. Szkoła zaczynała się 
mierniczych, czyli ówczesnych 
geodetów i na nich właściwie 
zakończyła swój żywot. Stuletnia 
pętla czasu się zamyka. 

Mam w reku zaproszenie na 
zjazd. Chcę je przekazać za po-
średnictwem mediów do wszyst-
kich koleżanek i kolegów. Także 
do moich uczniów, bo w szkole 
drzewnej przepracowałem 22 
lata i jako nauczyciel jeszcze 4, 
więc tu kształtowała się moja 
postawa i moja osobowość na-
uczycielska. 

Uroczystości rozpocznie-
my  29 czerwca o godz.10 :00 
w Katedrze Łomżyńskiej. Potem 
zbierzemy się na  uroczystości 
głównej w auli Szkół Katolickich 
im. Kardynała Stefana Wyszyń-
skiego przy ul. Sadowej w Łom-
ży. O godz. 14:00 zaplanowane 
jest odsłonięcie pamiątkowej ta-
blicy na budynku, w którym kie-
dyś mieściła sie szkoła.  O godz. 
15:00, dla zainteresowanych,  
wycieczka piesza oraz autoka-
rowa szlakiem historii Łomży. 
O godz.19 rozpoczniemy Bal 
Absolwentów i Nauczycieli 
w zajeździe Ryś.  W niedzielę 
30 czerwca, o godz. 10:00 grill 
i biesiada przy akompaniamencie 
kapeli regionalnej i o godz.18;00 
zakończenie zjazdu. 

Zapraszam bardzo serdecz-
nie wszystkich zainteresowa-
nych. Kontakt nawiązujcie przez 
media elektroniczne, odszukaj-
cie w wyszukiwarkach 100-lecie 
Szkoły Drzewnej. 

Zdawać by się mogło, że te 
100 lat wiele znaczyło dla Łom-
ży. Osobiście z kolegami robi-
liśmy wykopy pod kanalizację, 
zaczynając od ulicy Sikorskiego 
i Al. Legionów po lewej stronie 
aż do jednostki wojskowej. Wie-
le pokoleń z tej szkoły zostawi-
ło trwały ślad w Łomży. My-
śmy tutaj przyjeżdżali w wieku 
17 - 19 lat, kończyliśmy mając 
21-23, a więc to były najpięk-
niejsze lata naszej młodości. 
i wchodzenia w dojrzałość.  
Można już było z nami z wiele 
dokonać. Zachęcam jeszcze raz 
zajrzenie do monografii.  Po-
służę się na zakończenie sło-
wami Jana Dębowskiego, który 
swoją monografię kończy jakże 
pięknymi słowami - przecież to 
był humanista: "Blisko 100 lat 
działalności. Różnorakich prac, 
radości z sukcesów, goryczy po-
rażek, uniesienia serc, wysiłków 
umysłu. Wszystko to zdawało 
się jakby było wczoraj i tętniło 
życiem. Przechodzi do historii, 
zanika i zatraca się w ludzkiej 
nie pamięci".

Bardzo serdecznie tymi sło-
wami skierowanymi do absol-
wentów "Drzewnej",  wszyst-
kich typów jej szkół, zapraszam. 
Żebyśmy tę niepamięć jeszcze 
odsunęli na dalszy plan, ażeby 
to wszystko czym tętniła szkoła 
czym żyliśmy,  odżyło jeszcze raz 
w naszych sercach".

 Z „Drzewną” w sercach
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USŁUGI REMONTOWO – BUDOWLANE
Układanie kostki brukowej z materiału 
własnego i powierzonego. Projekt GRA-
TIS. Doświadczenie, szybko i solidnie. 
Tel. 602 520 783. 

Hydraulik, Instalacje sanitarne i C.O. mon-
taż kotłowni, grzejników, ogrzewanie 
podłogowe, przeróbki, odkurzacze cen-
tralne, pompy ciepła C.W.U. 
Tel. 668 645 922. 

Usługi de-
k a r s k i e 
- Perfekt 
dach: po-
krycia da-
chowe, wymiana konstrukcji dachowych, 
kominy z klinkieru, podbitki, montaż 
okien dachowych i włazów, materiały. 
Łomża, Boguszyce 17, Łukasz Just. 
Tel. 508 637 509.  

IWBUD Iwona Wiśniewska wypożyczalnia 
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. 

Usługi hydrauliczne PLUMBER  Sobociń-
ski Sławomir: instalacje CO, instalacje 
wodno – kanalizacyjne, montaż urządzeń 
sanitarnych, kotłownie (olejowe, gazowe, 
węglowe), kolektory słoneczne, pełen za-
kres usług. Tel. 516 376 389.  

Układanie kostki brukowej: podjazdy, ta-
rasy, chodniki i schody. SOLIDNIE. 
Tel. 509 981 956.

DOM

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

USŁUGI FINANSOWE

E-dyt biuro rachunkowe, Edyta Soko-
łowska – twoja pewność w rozliczeniach 
z Urzędem Skarbowym i ZUS. Zapra-
szamy: ul 3 Maja 9. Tel. 862  173  474, 
606 728 258. 

USŁUGI RTV AGD

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

Zakład Usługowy RTV - Marek Brzeziak 
ul. Wojska Polskiego 26 a, Łomża. Tel. 
862 115 343, 696 884 735. Usługi w zakre-
sie naprawy: TV, DVD VCR, KAMERY, LAP-
TOPY, MONITORY KOMPUTEROWE I INNE 
oraz montaż anten TV i SAT. 
www.brzesiakrtv.pl 

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

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

Express szewc. ZMIANA ADRESU, teraz: 
MAŁACHOWSKIEGO 2. 

Tel. 505 997 115. 

SALE WESELNE, USŁUGI WIDEO – FILMOWANIE, 
ZESPOŁY MUZYCZNE

Fotografia ślubna. Tel. 605 405 110. 

Zespół muzyczny Amor. Zagramy na we-
selu, studniówce, balu okolicznościowym 
i inne imprezy. Tel. 508 637 509. 
www.zespol-amor.dzs.pl 

Wesela, imprezy okolicznościowe, muzy-

ka romska. Gra, śpiewa i tańczy „Dżudli”. 
Gwarancja dobrej zabawy. 
Tel. 698 621 178.

NIERUCHOMOŚCI

Sprzedam mieszkanie przy ul. Ks. Anny 
22, pow. 72,5 m2, cztery pokoje, duża 
kuchnia. W mieszkaniu parkiet dębo-
wy, drewniana stolarka wewnętrzna, 
okna PCV, blisko centrum handlowo - 
usługowe, Galeria, szkoła i przedszko-
la, szpital, przystanek MPK. Tel. 662 307 
684.

Lokal usługowo - handlowy 40 m2 do wy-
najęcia. Łomża, Ks. Janusza 11. 
Tel. 507 24 74 64.

Sprzedam 2,76 ha lasu Jurzec Włościański 
tel. 600 343 819

Sprzedam M 5, 80m, 1 piętro w Kolnie 
tel. 600 343 819

Wynajmę dobry lokal w Centrum na dzia-
łalność handlowo - usługową, Łomża, ul. 
Sienkiewicza 2. Tel. 508 051 512

RÓŻNE

Sprzedam piec olejowy 2H ZAGEL-HELD 
+ baniak 1500 l i rury. Tel. 604 351 692.

Sprzedam wyposażone w materac i pilot 
łóżko rehabilitacyjne oraz toaletę trans-
portową (urządzenia bardzo ułatwiają 
prace przy obsłudze osoby chorej). 
Tel. 510 32 92 22.

Sprzedam kanapę trzyosobową: 
235x90x90 i dwuosobową:140x90x90 
obie z funkcją spania, stan bardzo dobry - 
nowy styl, kolor stalowy. Tel. 696 022 019.

RENOWACJA WYROBÓW SKÓRZANYCH. 
ZAJMUJEMY SIĘ: RENOWACJĄ MEBLI 

SKÓRZANYCH ,TAPICERKĄ SAMOCHO-
DOWĄ SKÓRZANĄ,ODNAWIANIEM KOM-
BINEZONÓW MOTOCYKLOWYCH ORAZ 
INNE USŁUGI. TEL. 882 621 247

Gęsie pierze Sprzedam. Tel. 295 940 275.

Sprzedam kuchenkę gazową, lodówkę, 
koła do WSK, rowery po 70 zł. Tel. 721 807 
932.

Sprzedam pola i łąki, kawałek lasu 3,29 ha 
Tel. 86 217 92 34, 518 273 277.

MOTORYZACJA

AUTOZŁOMOWANIE, SKUP AUT DO DE-
MONTAŻU, ODBIÓR U KLIENTA. DOBRE 
CENY. 18 – 400 Grzymały k.Łomży. 
Tel. 602 259 306, 734 857 500. 

Elektromechanika samochodowa. 
Kompleksowy serwis klimatyzacji, 

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

ul. Akacjowa 5. 
Tel. 518 362 426. 

ZDROWIE I URODA
Specjalista foniatra – otolaryngolog Li-
lianna U. Lechowicz. Tel. 086  218 22 29, 
604 504 694.  

MASAŻ LECZNICZY, MASAŻ 
ANTYCELULITOWY (WYŁĄCZNIE 
DLA KOBIET). TEL. 532 284 383.

PRACA
Przyjmę pracownika do gospodarstwa 
rolnego, może być rencista lub emeryt.  
Tel. 784 497 101. 

Kobieta 52l.szukam stałej pracy jako nia-
nia lub pom.kuchenn, praca na ter. Łom-
ży od zaraz, rozważana każda propozycje. 
tel. 609 108 027.

Zatrudnię pracowników do budowy do-
mów drewnianych, możliwość zakwate-
rowania. Tel. 600 289 289.

Zatrudnię pomoc na cukierni,piekarni. 
Praca zmianowa -Piekarnia Piątnica, 

Stawiskowska 53b, kontakt w godz.8-12,
tel 862191334,602490563, 
piekarnia.piatnica@op.pl

GABINET TLENOTERAPII HIPERBARYCZNEJ. 
UDAR, ZAWAŁ, NOWOTWÓR, 

REUMATYZM, BORELIOZA, AUTYZM, STOPA 
CUKRZYCOWA,  SM, PROBLEMY DERMATOLOGICZNE

 Łomża, ul. Mazowiecka 1/21
 www.tlenoterapia. lomza.pl Tel. 660 345 055. 

tel. 503 010 038

RĘCZNA MYJNIA
ZBIGNIEW JAKACKI

 602 422 762

 Łomza, ul. Nowogrodzka 24

-CZYSZCZENIE I KONSERWACJA 
TAPICEREK SKÓRZANYCH

-ODŚWIEŻANIE I KOREKTA POWŁOK 
LAKIERNICZYCH

-CERAMICZNE I SZKLANE POWŁOKI
ZABEZPIECZAJĄCE

-TWARDE WOSKI OCHRONNE
-GLINKOWANIE I INSPEKCJA POWŁOK

LAKIERNICZYCH
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PROGRAM
Muzeum Północno-Mazowieckie, ul. 
Dworna 22 C, wstęp: 1 zł/os
18ºº-24ºº – wystawy stałe: „Łomża. 
Wędrówka przez wieki”, „Światło 
z wdziękiem”, „Kurpiowskie osóbki”, 
„Bursztyn w dorzeczu Narwi”; cza-
sowa: Miniatury tkackie z kolekcji 
Muzeum Miasta Gdyni; 19³º, 21ºº  – 
„Muzyka źródeł. Kurpie” – koncert 
Kapeli Miód na Serce z gościnnym 
udziałem harmonisty kurpiowskie-
go Ryszarda Maniurskiego
Łomżyńska Starówka
15ºº-22ºº – MOTOSERCE: 20ºº  wy-
stęp gwiazdy wieczoru zespołu Big 
Cyc. Podczas całego wydarzenia bę-
dzie trwała zbiórka krwi. 
Galeria Sztuki Współczesnej, ul. Długa 
13, wstęp: 1 zł/os 
18ºº – wernisaż wystawy malarstwa 
i rzeźby: Ivayla Żivkowa Roszak „Me-
tamorfozy...” (do 24ºº)
Muzeum Diecezjalne, ul. Giełczyńska 
20 A  (17ºº-24ºº)
18ºº – wernisaż wystawy ikon współ-
czesnych „Ikona – obraz – tchnienie”; 
17ºº-21³º koncertowanie młodych 
adeptów (Państwowa Szkoła Mu-
zyczna w Łomży); 19ºº  prezentacja 
książki Witolda Kuczyńskiego; 21³º 
– koncert Łomżyńskiej Filharmonii 
Kameralnej im. Witolda Lutosław-
skiego
Miejski Dom Kultury-Dom Środowisk 
Twórczych, ul. Wojska Polskiego 3
18ºº-23ºº  Galeria Bonar: Makulatura 
to nie śmieć. Woda
Galeria Pod Arkadami, Stary Rynek 
(18³º-24ºº) 
18³º – otwarcie wystawy malarstwa 
Katarzyny Dyjewskiej „/BEZ/MIEJ-
SCA”
Iwo Świątkowski-Galeria Kreatywna, 
ul. Polowa 16, lok. 23 (II p.)
17ºº-21ºº – wystawa Iwo Świątkow-
skiego  „Portret w masce III” 
CATiK „Domek Pastora”, ul. Krzywe 
Koło 1  

18ºº-24ºº –  wystawa fotografii 
Agnieszki Zielewicz „Uroczysko – 
krajobrazy Kurpi”; wystawa fotogra-
fii Kamila Brzostowskiego „Łomża 
i inne planety” 
Teatr Lalki i Aktora, pl. Niepodległości 
14
16ºº-18³º – „Teatr z bliska – teatr od 
kulis”. Zapraszamy dzieci i rodziców.
19ºº  spektakl „Zaczarowany jeleń – 
mit o herbie Łomży, reżyseria: Jaro-
sław Antoniuk  
Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Dłu-
ga 13  
12ºº-19ºº –  kiermasz książek „Dla 
każdego coś ciekawego”; konkurs 
z nagrodami „Małe i duże podróże 
po literaturze”; 
20ºº  spotkanie autorskie z dzienni-
karzem Jakubem Poradą – Sala na 
Poddaszu; wypożyczalnia, czytelnia, 
internet dostępne do 24ºº
Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe 
im. Wagów, ul. Długa 13
18ºº-22ºº  – zwiedzanie Gabinetu 
im. Janiny i Piotra Bańkowskich; 
kiermasz wydawnictw ŁTN; wysta-

wa publikacji księży z Wyższego 
Seminarium Duchownego w Łomży 
w 100-lecie jego istnienia 
Liceum Plastyczne im. W. Kossaka, 
ul. M. Skłodowskiej-Curie 1 
19ºº-22ºº – kiermasz prac uczniów 
(malarstwo, grafika, rzeźba, fotogra-
fia artystyczna) – sala nr 12
Archiwum Państwowe w Białymstoku 
Oddz. w Łomży, al. Legionów  36 
18ºº- 23º  wystawa i prezenta-
cja multimedialna „100 lat temu 
w Łomży” (19ºº); „Co kryją archiwa?” 
– zwiedzanie magazynów archiwal-
nych  
CEN w Łomży Biblioteka Pedagogicz-
na, ul. M. Skłodowskiej-Curie 1   
18ºº-23ºº – wystawa fotografii „Na-
rew – kolebką życia”; wystawa prac 
osób niepełnosprawnych WTZ 
w Marianowie; 19ºº  wernisaż wy-
stawy rękodzieła Ewy Gąsiorowskiej 
„Filcem malowane”; 19³º  Kamishibai 
- Japoński Teatr Książki; książki 3D; 
gry planszowe 
Katedra św. Michała Archanioła, ul. 
Dworna 25

19ºº-23ºº – zwiedzanie katedry 
i krypt pod prezbiterium
Klasztor Kapucynów, ul. Krzywe Koło 
3
19ºº-23ºº – zwiedzanie kościoła i ka-
takumb
Katolickie Stowarzyszenie „Civitas 
Christiana”, ul. Ks. Kard. Wyszyńskie-
go 2, lokal 9
19³º-22ºº – wystawa malarstwa 
Elżbiety Laskowskiej „Czym kwiaty 
w ogrodzie tym cnoty w duszy czło-
wieka” św. Teresa od Jezusa 
Radio NADZIEJA 103,6 fm, ul. Sadowa 3
19ºº-21ºº  – zwiedzanie Radia i inne 
atrakcje
Telewizja Narew, Stary Rynek 13 
łomżyńska premiera filmu „Jako 
w niebie, tak i w Komańczy”, przed-
stawiającego historię internowania 
Prymasa Tysiąclecia Stefana Wyszyń-
skiego; jak co roku nagrania życzeń 
i pozdrowień
VR ŁOMŻA – Salon Wirtualnej Rozryw-
ki, ul. Polowa 16
18ºº-24ºº – doskonała zabawa i nie-
samowita przygoda w technologii VR

Państwowa Wyższa Szkoła Informaty-
ki I Przedsiębiorczości ul.  Akademicka 
1 – laboratoria
17³º-21ºº – atrakcje w PWSIiP, m.in.: 
produkcja i degustacja chrupek, ma-
sła oraz innych przetworów mlecz-
nych; aromatyczny kubek kawy; 
pokazy robotów; warsztat psycholo-
giczny; pościg policji; ZUMBA NIGHT 
(szczegóły:  www.pwsip.edu.pl)
Izba Historii Łomżyńskiego Sportu, II 
p. Stadion Miejski, ul. Zjazd 18 
19ºº-22ºº  zwiedzanie wystawy doty-
czącej historii łomżyńskiego sportu
Restauracja na Farnej, ul. Farna 9    
18ºº-24ºº – prezentacja  multime-
dialna „Ziemia Łomżyńska w foto-
grafii Zbigniewa Ciborowskiego”; 
wystawa prac artystów łomżyń-
skich; muzyka na żywo
Ulica Farna 
18ºº-24ºº – wystawa uczniów Szko-
ły Podstawowej nr 4 w Łomży: „Pani 
Hania z naszej klasy” 
Sąd Okręgowy w Łomży, ul. Dworna 
16
19ºº-23ºº – zwiedzanie budynku 
Sądu; wystawa strojów urzędowych 
sędziego oraz prawników z korpo-
racji prawniczych; wystawa prac ar-
tystycznych, archiwalnych zbiorów 
bibliotecznych i materiałów histo-
rycznych; pokaz sprzętu policyjne-
go i służby więziennej; zwiedzanie 
pokoju dla konwojowanych; 20ºº, 
21ºº  – symulacja rozprawy sądowej 
prowadzona przez studentów kie-
runku Prawo i Administracja PWSIiP 
w Łomży
Muzeum Przyrody, Drozdowo, ul. 
Główna 38, wstęp: 1 zł/os
15ºº-24ºº – wystawy stałe i czasowe; 
18ºº  – „Paryskie wędrówki” z foto-
grafikiem Zbigniewem Ciborow-
skim; 20ºº  – pokaz karmienia piranii; 
21ºº  – filmy przyrodnicze 

DOJAZD NA TERENIE ŁOMŻY BEZPŁATNĄ 
LINIĄ AUTOBUSOWĄ 

Scenka rodzajowa ze Starego Rynku w Łomży. 
Piękna pogoda, popołudnie dnia wolnego od pracy. Kil-
ka rodzin z małymi dziećmi leniwie w słońcu delektuje 
się lodami. - Żeby nie te gołębie, to by można umrzeć 
z nudów – mówi jeden z ojców. Bo faktycznie jedyna 
rozrywka dla jego pociechy (i jeszcze gromadki innych 
maluchów) to płoszenie ptaków, które wczuwają się 
w nastrój zabawy i wracają co kilka chwil. 

To temat stary jak Stary Rynek. Co zrobić, aby to 
serce miasta się rozruszało? W  poprzedniej kadencji 
samorządu coś na Starym Rynku drgnęło. Nie zawsze 
zaczynał umierać o zachodzie słońca. 

Jak się bardzo chce, to czasem jednak wychodzi za 
bardzo. Rok temu po raz pierwszy doszło do zbitki. 
W tę samą majową sobotę zaplanowana została kolejna 
edycja Nocy Muzeów i kolejna edycja Motoserca. Jedna 
impreza to skupienie w kontaktach ze sztuką, wycisze-
nie, intymność. Druga to radość, gwar, głośna muzyka. 
W jednym rejonie miasta trudne do pogodzenia.                         

Stąd mamy w sercu Łomży dni weekendów i świąt 
wypełnione aż się przelewa, a z drugiej strony puste, że 
aż się szczęki bolą od ziewania. 

Kiedy rok temu Motoserce zderzyło się po raz pierw-
szy Nocą Muzeów można było mówić o niefortunnej 
zbitce terminów. Ktoś mało zorientowany  w Urzędzie 
Miejskim po prostu nie doczytał. Teraz jednak jest to 
samo. 18 maja spotkają się na Starym Rynku motocy-
kliści ze szlachetną akcją oddawania krwi i koncertem 
zespołu Big Cyc oraz ci, którzy zaplanowali szlachetne 

kontakty z innymi rodzajami sztuki niż estradowa Też 
chcieliśmy zaprosić gości i pokazać im film o Prymasie 
Tysiąclecia. Będzie trudno, bo „Big Cyce” grają dyna-
micznie i głośno, a będą kilkadziesiąt metrów od siedzi-
by Telewizji Narew.

Obie imprezy są piękne i potrzebne. Prawdopo-
dobnie łomżyńskie Motoserce musiało się wpasować 
w jakiś harmonogram swojej ponadlokalnej akcji, ale tu 
sprawa jest prosta. Noc Muzeów jest starsza (w Łomży 
od 2012 roku, w Polsce – od 2003). Ustanowiona zo-
stała w związku z Międzynarodowym Dniem Muzeów 
(18 maja) i jest to po prostu najbliższa tej daty sobota. 
Starszym trzeba ustąpić i się posunąć. Na przykład na 
piątek lub niedzielę, albo – jeszcze lepiej – na weekend, 
który inaczej byłby w Łomży pusty.

W jednym z łomżyńskich mediów zapowiedź im-
prezy motocyklowej miała tytuł „Motoserce zabije na 
Starym Rynku”. Może jednak nie musi zabijać pięknej 
nocy sztuki.     

Co zabije  
na Starówce.  

I kogo? 



23sport

Mamy 
mistrzynie  

W ostatnim meczu sezonu zawod-
niczki KU AZS PWSIP Metal - Technik 
Łomża zdobyły prawo walki o miejsce 
w ekstraklasie tenisa stołowego ko-
biet. To ogromny sukces trenera Wa-
cława Tarnackiego i całego zespołu.

W ostatnim spotkaniu sezonu 
2018/2019 I ligi "Akademicz-
ki" we własnej hali zmierzyły 
się z drużyną LUKS Agro-Sieć 
Chełmno. Przypomnijmy, że 
w I rundzie w meczu z Chełm-
nem straciły punkty remisując 
5:5. 

Rewanż okazał się jednak 
w pełni udany. Łomżynianki 
zakończyły spotkanie wynikiem 
8:2.  Punkty dla Łomży zdobyły: 
Aleksandra Jarkowska - 1.5, We-
ronika Łuba - 1.5, Anna Zieliń-
ska - 2.5, Ren Bigran - 2.5.

Tym samym zespół KU AZS 
PWSIP Metal - Technik Łomża 
wygrał rozgrywki I ligi grupy pół-
nocnej kobiet w tenisie stołowym 
z dorobkiem 27 punktów.Dzięki 
temu drużyna prowadzona przez 
Wacława Tarnackiego zapewniła 
sobie prawo gry w barażach o Eks-
traklasę z I miejsca. Łomżanki 
zmierzą się w dwumeczu z 2 ze-
społem I ligi grupy południowej.

Maja wyjęła 
punkty  

z pucharu
Znakomicie spisała się Maja Szewczyk 
z Akademii Szachowej Sobocińscy 
w Łomży w Pucharze Polski Dziewcząt 
do lat 6 w szachach. Zajęła siódme 
miejsce i uzyskała V kategorię w kró-
lewskiej grze.

Niedawno informowaliśmy, 
że Maja Szewczyk, zdobyła ty-
tuł szachowej Mistrzyni Woje-
wództwa Podlaskiego Dziew-
cząt do lat 6. Dziewczynka 
pod opieką szkoleniowców 
Akademii Szachowej Sobociń-

scy utrzymuje świetną formę 
i z sukcesem zakończyła udział 
w Pucharze Polski (także w ka-
tegorii do do lat 6) w szachach. 
Zdobyła 5 pkt. i zajęła siódme 
miejsce w grupie dziewcząt. 
Dodatkowo uzyskała V katego-
rię szachową. 

- Turnieje Pucharu Polski 
do lat 6 w szachach rozgrywa-
ne były w Szczyrku. Zawodom 
towarzyszyło wiele atrakcji sza-
chowych dla dzieci. Dzięki temu 
nasza  Maja wyjechała stamtąd 
z dodatkowymi niezapomnia-
nymi wrażeniami i nowymi do-
świadczeniami oraz jeszcze więk-
szą sympatią do szachów mówi 
Magdalena Sobocińska.  

WIETNAM

Jak informuje Andrzej Ko-
rytkowski, prezes „Prefbetu 
Śniadowo” Łomża, Wietnam to 
nowy punkt na trasie cyklu Ver-
tical World Circuit, czyli naj-
ważniejszej światowej rywalizacji 
w bieganiu po schodach. Bie-
gacz z Łomży pewnie zwyciężył 
w w wyścigu Vinpearl Luxury 
Landmark 81 – Race to the Su-
mmit, w mieście Ho Chi Minh. 
Jest to najwyższy budynek w Azji 
południowo wschodniej. Tak 
prezentuje się w liczbach: wyso-
kość – 460 metrów; do pokona-
nia – 382,7 m; 81 pięter, 2383 
stopnie schodów.   

Ponieważ był to pierwszy 
bieg w tym miejscu, do kronik 
trafiły zapisy, że pierwszymi 
rekordzistami zawodów zosta-
li: „Piotr Lobodzinski (POL) 
11’35” (2019); Suzy Walsham 
(AUS) 14’36” (2019)”.

Wyniki:
1.Piotr Łobodziński (POL) – 11’35”
2. Mark Bourne (AUS) –12’25”
3. Emanuele Manzi (ITA) – 13’00”
4. Omar Bekkali (BEL) – 13’46”
5. Ignacio Cardona (ESP) – 13’50”.

TAJWAN
Po 6 dniach kolejny start, tym 

razem na Tajwanie. Reprezentant 
LŁKS Prefbet Śniadowo Łomża 
wystartował w Taipei po raz pią-
ty, a przypomnijmy że rok temu 
wywalczył tytuł Mistrza Świa-
ta na klatce schodowej w Taipei 
101. Teraz też długodystansowie-
ci również nie dał żadnych szans 
rywalom. W mocnym samotnym 
biegu uzyskał bardzo wartościo-
wy rezultat, który jest jego rekor-
dem życiowym na tych schodach. 
A jest ich ponad 2000 na 91 pię-
trach. Do pokonania jest 391me-
trow.

Za pośrednictwem Andrze-
ja Korytkowskiego przekazał 
do Polski swoje wrażenia Piotr 
Łobodziński: „Lepiej sobie tego 
wymyślić nie moglem. To znaczy 
mogłem. Do rekordu trasy w Ta-
ipei nadal trochę brakuje, ale je-
stem już blisko. Za rok podczas 
kolejnych MŚ spróbuję ponow-
nie. Ogólnie dwa długie biegi, 
dwie pewne wygrane nad Au-
stralijczykiem Bournem, krótkie 
wakacje pomiędzy. Jestem bardzo 
zadowolony. Polecam Wietnam 
jako kierunek turystyczny. Kolej-
ny bieg 14 maja w Nowym Jorku. 
Wracam do Empire State Buil-
ding”.

Wyniki Taipei 101 Run:
1 Piotr Łobodzinski (POL) 10:46,12
2 Mark Bourne (AUS) 11:27,60
3 Ryoji Watanabe (JPN) 11:43,78
4 Wai Ching Soh (MAS) 11:55,73
5 Görge Heimann (GER)  12:42,78. 

Azja po schodach?  
Nic prostszego

Tak, jak planował, tak też zrobił. Piotr Łobodziński wrócił z bardzo udanego wyjazdu do Azji, gdzie zaliczył dwa starty 
na schodach w dwa weekendy. I na tym dwójek wystarczy, bo reszta to już jedynki. To znaczy dwa pierwsze miejsca 

w mieście Ho Chi Minh (dawny Sajgon) w Wietnamie oraz Taipei na Tajwanie.
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