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Ekonomia społeczna to termin, który 
jeszcze szuka swego miejsca w słow-
niku  gospodarczym Polski. W Łomży 
i na Ziemi Łomżyńskiej jest już jednak 
bardzo zadomowiony. Działa tu wiele 
podmiotów z tej sfery, a kolejne Gale 
Ekonomii  Społecznej budzą wielkie 
zainteresowanie instytucji i firm.         

Podlaska Federacja Organizacji 
Pozarządowych i Ośrodek Wspar-
cia Ekonomii Społecznej w Łomży 
zorganizowały kolejne tego ro-
dzaju spotkanie w Hotelu BEL-
FORT Piątnicy. Honory gospo-
darza pełnił. Paweł Backiel, prezes 
Podlaskiej Federacji Organizacji 
Pozarządowych i szef Ośrodka 
Wspierania Ekonomii Społecznej.

Ekonomia i szansa 
- W ramach programu, któ-

ry realizujemy od ponad roku 
w subregionie łomżyńskim około 
140 osób znajdzie zatrudnienie 
w łącznie około 40 stowarzysze-
niach, fundacjach i innych pod-
miotach ekonomii społecznej. 
Przekazanie kolejnych czeków 
dotacyjnych i uhonorowanie osób 
oraz instytucji i firm wspierających 
te działania to główne wydarzenia 
naszej Gali Ekonomii Społecznej 
– podkreślał Paweł Backiel.           

Wydarzenia takie, jak spotka-
nie połączone z cyklem fachowych 
wykładów w hotelu BELFORT 
mają dokładnie określony cel: 
upowszechnienie wiedzy o dzia-
łalności organizacji pozarządo-
wych i aktywności lokalnych lide-
rów życia społecznego. 

- Zapraszamy też przedstawi-
cieli lokalnego biznesu, aby stara-
li się o współpracę  z podmiotami 
ekonomii społecznej i korzystali 
z ich usług, bo to stwarza szansę 
aby osoby tam zatrudnione nie 
wracały już na bezrobocie czy do 
opieki społecznej – dodaje Paweł 
Backiel.      

Przedsiębiorstwa społeczne, 
które uzyskały dofinansowa-
nie na utworzenie miejsc pracy 
w ramach Ośrodka Wsparcia 
Ekonomii Społecznej Rozwój 
Ekonomii społecznej, prezen-

tują bardzo szeroki wachlarz 
usług i produktów - gastronomia, 
edukacja, rozrywka to tylko nie-
które branże, którymi podmioty 
ekonomii społecznej zajmują się 
na co dzień. Paweł Backiel miał 
także do przekazania niezwykle 
ważną wiadomość.

- Działalność Ośrodka 
Wsparcia Ekonomii Społecznej 
w Łomży zostanie przedłużona 
o kolejne 3 lata. Ministerstwo 
Rodziny, Pracy i Polityki Spo-
łecznej wysoko ocenia naszą pra-
cę; Stowarzyszenie Europartner 

jako organ prowadzący OWES 
w Subregionie Łomżyńskim da-
lej będzie budowało i kształtowa-
ło ekonomię społeczną i solidar-
ną – ogłosił.

Gala
W III już Podlaskiej Gali 

Ekonomii Społecznej wzięło 
udział ponad 250 osób,  Hono-
rowy patronat nad tym wyda-
rzeniem objął prezydent Łomży 
Mariusz Chrzanowski. Zarząd 
Województwa Podlaskiego był 
reprezentowany przez wicemar-

szałka Marka Olbrysia, który 
podkreślił szczególną rolę eko-
nomii społecznej w rozwoju spo-
łeczności lokalnej. 

- W subregionie łomżyńskim 
jest to zjawisko już pełnoprawne 
w sferze gospodarczej. Cieszę się, 
że możemy wspierać pierwsze eko-
nomiczne kroki ludzi młodych czy 
tych, którzy nie mogą pokonać róż-
nego rodzaju barier – powiedział 
wicemarszałek Marek Olbryś.     

Licznie reprezentowani byli 
samorządowcy. Udział w Gali 
wzięli m. in. Andrzej Stypułkow-
ski, zastępca prezydenta Łomży, 
Stefan Krajewski, radny Sejmiku, 
Jacek Murawski, wicestarosta za-
mbrowski, Agnieszka Rutkow-
ska, burmistrz Stawisk, Bogdan 
Bieńczyk, zastępca wójta Piątni-
cy, Stanisław Pietrukiewicz,  wójt 
Wiżajn, Marcin Brzozowski, wójt 
Przerośli, Kazimierz Polkowski, 
członek zarządu powiatu łomżyń-
skiego oraz radni Łomży: Artur 
Nadolny, Mariusz Tarka, Andrzej 
Wojtkowski. 

Na gali pojawili się przedsta-
wiciele instytucji reprezentują-
cych pomoc społeczną: Krzysztof 
Kozicki z Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie, Wiesław Ja-
gielak i Anna Fabin z MOPS 
w Łomży, Małgorzata Kozicka 
z   GOPS Łomża. Byli obecni 
również Marcin Sekściński, dy-
rektor Oddziału Regionalnego 
ARiMR, 

Ziemia Łomżyńska ekonomią społeczną słynie

Dokończenie na str. 5

„Wszystkie dzieci są nasze” - głosi po-
pularne powiedzenie. I wszyscy chce-
my naszym dzieciom przychylić nieba. 
Radość jest tym większa i dłuższa, że 
nie wszystkie dzieci mieszkają w jed-
nej gminie. Dlatego świętowanie na 
Ziemi Łomżyńskiej  odbywało się nie 
tylko 1 czerwca. Wystarczyło tylko 
namówić rodziców na pewne, całkiem 
niedługie podróże.   

W Piątnicy zaczęło się np. 
już 31 maja. Wójt Artur Wierz-
bowski i cały samorząd zapro-
sili najmłodszych na atrakcje 
na dawnych carskich Fortach 

łącząc lekcję historii z zupeł-
ną beztroską. 1 czerwca Dzień 
Dziecka dotarł w rodzinach do 
wszystkich dzieci. Wiemy coś 
o tym, bo roszczenia prezen-
towe z tej okazji, strajki głodo-
we i głosowe, spory zbiorowe 
rozgorzały jak w przededniu 
upadku imperiów. Niedziela 2 
czerwca była pewnym dniem 
wytchnienia, ale w Łomży 
Dzień Dziecka wybuchł na 
nowo także w poniedziałek 3 
czerwca.

Już od rana na Starym Ryn-
ku zaczęło się gromadzić tłumy... 
No,  jeszcze nie dzieci, bo dzieci 
mają w zwykłe dni poważne obo-
wiązki w przedszkolach i szko-
łach. Tłumy były pracownikami 
różnych firm, które chciały za-
pewnić dzieciom dobrą zabawę. 
Pojawiła się scena, dmuchańce do 
skakania i wspinania, mnóstwo 
straganów i kramów. Błyszczą-
cych i pachnących. 

   Cała masa 

Dokończenie na str. 6

Od lewej Marcin Sekściński, Elżbieta Grzanko, Dariusz Brakoniecki i Paweł Backiel

Dni Dziecka
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Zwycięzcy i wygrani
Najważniejsze rozstrzygnię-

cia już w Tygodniku Narew 
prezentowaliśmy w poprzednim 
wydaniu: w kraju wygrało  Prawo 
i Sprawiedliwość (27 mandatów) 
zdecydowanie przed Koalicją Eu-
ropejską (22), a 3 zdobyła jeszcze 
tylko Wiosna Roberta Biedro-
nia. W okręgu składającym sie 
z województwa podlaskiego oraz 
warmińsko - mazurskiego rów-
nież wygrało PiS 47,3% głosów 
przed KE - 37% i Wiosną - 5,7 
(próg wyborczy przekroczony, 
ale w tym okręgu grupowanie 
nie zdobyło mandatu). Po raz 
pierwszy w okręgu z m. in. Bia-
łymstokiem, Olsztynem i Łom-
żą rozdzielone zostały 3 man-
daty, a zdobyli je Karol Karski 
i Krzysztof Jurgiel z PiS oraz To-
masz Frankowski z KE. Wszy-
scy uzyskali budzące szacunek 
wyniki ponad 100 tysięcy głosów 
(Karol Karski ponad 184 tysiące).

W kilka dni po głosowaniu 
Państwowa Komisja Wyborcza 
opublikowała bardziej szczegóło-
we dane dotyczące wyników. I tak 
na obszarze działania Rejonowej 
Komisji Wyborczej w Łomży lista 
Prawa i Sprawiedliwości zyskała 
poparcie przeszło 62 tysięcy wy-
borców, Koalicji Europejskiej - nie-
spełna 20 tys. Trzecie miejsce przy-
padło Konfederacji Korwin Braun 
Liroy Narodowcy - ponad 4,5 tys. 

Indywidualnie "mistrzami" 
rejonu łomżyńskiego zostali 
przedstawiciele PiS -   Karol Kar-
ski z ponad 29 tysiącami głosów 
przed Krzysztofem Jurgielem 
(przeszło 23 tys.) i Tomaszem 

Frankowskim z KE (ponad 13 
tys.). Na pozostałych listach kró-
lowały "jedynki", czyli np. Robert 
Winnicki z Konfederacji (prze-
szło 3200 głosów), Monika Falej 
z Wiosny (ponad 1100). Wśród  
kandydatów z dalszych miejsc na 
listach swoich  ugrupowań w PiS 
uwagę zwracają wyniki  np. Tade-
usza Cymańskiego, polityka zna-
nego, ale mającego bardzo luźne 
związki z tym okręgiem wybor-
czym (przeszło 24 tys.) . O uda-
nym debiucie w świecie polityki 
może  z kolei mówić Joanna Kar-
powicz, rektor Uczelni Jańskiego  
w Łomży (przeszło 9,5 tys.).

W Koalicji Europejskiej re-
kordowe poparcie zdobył wcho-
dzący dopiero do polityki Tomasz 
Frankowski (ponad 125 tysięcy 
głosów), ale imponujące - choć 
nie dające mandatów - rezultaty 
osiągnęli również doświadczeniu 
uczestnicy życia publicznego Ur-
szula Pasławska (ponad 60 tys.) 
i Jacek Protas (przeszło 50 tys.) .

W regionie
W Białymstoku o przewadze 

Koalicji Europejskiej nad Prawem 
i Sprawiedliwością przesądziło 

zaledwie 7 głosów (0,01%). Jesz-
cze wyraźniejsze zwycięstwo KE 
odniosła nad PiS w Hajnówce 
(51,7 do 30,1%), ale w pozosta-
łych większych ośrodkach woje-
wództwa podlaskiego górą była li-
sta partii Jarosława Kaczyńskiego. 
W Suwałkach np. o 9%  nad KE.   

Łomża i Ziemia Łomżyńska 
potwierdziły lokowanie swoich 
zdecydowanych  sympatii po 
stronie prawicy. W mieście PiS 
zdobyło 54,4% głosów, KE - 
32,4. W pozostałych ośrodkach 
powiatowych ta przewaga była 
jeszcze większa: w Grajewie - 
56,7 do 28,4, w Kolnie - 59,3 do 
26,1, w Wysokiem Mazowiec-
kiem - 56 do 30 i w Zambrowie 
- 56,2 do 30,2.

W większości gmin Ziemi 
Łomżyńskiej  obie partie dzieliła 
przepaść. PiS zdobył np. 66,8% 
głosów powiecie łomżyńskim, 
ponad 70% w Ciechanowcu, prze-
szło 80 - m. in. w Jedwabnem, Ko-
bylinie-Borzymy czy Kuleszach 
Kościelnych, aż po rekordowe 
w regionie 89% w Przytułach.      

Zwycięzcami wyborów do 
Parlamentu mogą się nazwać ci 
nieliczni, którzy zdobyli mandaty 

. To jednak było z góry wiadomo, 
że będą to 2, a najwyżej 3 osoby 
w okręgu podlasko - warmiń-
sko - mazurskim . Dla innych 
była to przede wszystkim walka 
o przyciągnięcie poparcia wybor-
ców dla całej listy,  a także własna 
rozpoznawalność, która powin-
na zaprocentować w jesiennych 
wyborach do krajowego Sejmu 
i Senatu. Ten cel osiągnęło co 
najmniej kilkoro  kandydatów 
z różnych ugrupowań.

W parlamencie
Wśród nowych parlamenta-

rzystów europejskich jest spora 
grupa obecnych posłów krajowe-
go Sejmu. Ich miejsca zajmą ko-
lejne osoby z list odpowiednich 
partii z wyborów w 2015 roku. 

W województwie podla-
skim taka sytuacja dotyczy posła 
Krzysztofa Jurgiela. Jest już wia-
domo, że jego miejsce w Sejmie, 
w klubie Prawa i Sprawiedliwo-
ści, zajmie - co najmniej - do 
jesiennych wyborów profesor 
Henryk Wnorowski. Pochodzą-
cy z gminy Kobylin-Borzymy na 
Ziemi Łomżyńskiej ekonomista 
ma 56 lat, pracuje na Uniwersyte-

cie w Białymstoku, W przeszło-
ści był m. in. prezesem Krajowej 
Spółki Cukrowej.

- Jeżeli dojdzie do takiej sy-
tuacji, przyjmę mandat bez ma-
rudzenia. To ostatnia szansa, by 
te siedem tysięcy głosów, które 
otrzymałem w czasie wyborów 
parlamentarnych nie zmarnowa-
ło się. Nawet przez kilka miesięcy, 
zawsze można coś pożytecznego 
zrobić, być może coś zainicjować 
- mówił białostockim mediom 
prof. Henryk Wnorowski.

W Sejmie chciałby przede 
wszystkim zajmować się sprawa-
mi gospodarczymi.

Karol Karski i Tomasz Fran-
kowski nie zajmowali ostatnio 
miejsc w krajowych organach 
wybieralnych i w ich przypad-
kach zastępstwa nie będą ko-
nieczne.

***
Polscy reprezentanci w Parla-

mencie Europejskim, który roz-
pocznie kadencję 2 lipca.

Prawo i Sprawiedliwość:  Ry-
szard Czarnecki, Anna Fotyga, 
Kosma Złotowski,  Zdzisław 
Krasnodębski, Witold Wasz-
czykowski, Adam Bielan, Jacek 
Saryusz-Wolski, Karol Karski, 
Joachim Brudziński, Jadwiga 
Wiśniewska, Grzegorz Tobi-
szowski, Beata Szydło, Tomasz 
Poręba, Elżbieta Kruk, Beata 
Mazurek, Ryszard Legutko, Pa-
tryk Jaki, Krzysztof Jurgiel, Beata 
Kempa, Andżelika Możdżanow-
ska, Zbigniew Kuźmiuk,  Do-
minik Tarczyński  (jego mandat 
jest "w zawieszeniu" do czasu 
ewentualnego brexitu), Bogdan 
Rzońca, Elżbieta Rafalska, Iza-
bela Kloc, Anna Zalewska, Joan-
na Kopcińska.  

Wiosna Roberta Biedronia: 
Robert Biedroń,  Sylwia Spurek,  
Łukasz Kohut. 

Koalicja Europejska: Janusz 
Lewandowski, Jarosław Duda, 
Jan Olbrycht, Radosław Sikorski, 
Marek Belka, Elżbieta Łukaci-
jewska, Leszek Miller, Andrzej 
Halicki, Marek Balt, Bogusław 
Liberadzki, Krzysztof Hetman, 
Róża Grafin von Thun und 
Hohenstein, Janina Ochojska-
-Okońska, Tomasz Frankowski, 
Jarosław Kalinowski, Ewa Ko-
pacz, Jerzy Buzek, Bartosz Arłu-
kowicz, Magdalena Adamowicz, 
Włodzimierz Cimoszewicz, Da-
nuta Hubner, Adam Jarubas. 

po wyborach
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Wybory europejskie dla  
Prawa i Sprawiedliwości  

Wybory do Parlamentu Europejskiego zostały dokonane i podsumowane.  
Nowi reprezentanci Polski w Brukseli Strasburgu powoli szykują się  do wyjazdu 

i oficjalnego objęcia mandatów. Przez kolejnych 5 lat będą wpływać na pozycję Polski 
w Unii Europejskiej i pod wieloma względami także na sytuację swoich wyborców 

(nowe regulacje prawne, fundusze rozwojowe).
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Z udziałem kandydatów do Europar-
lamentu z listy Koalicji Europejskiej 
Tomasza Frankowskiego, Jolanty 
Den, Bożeny Kamińskiej i Tadeusza 
Nowaka odbyła się w Białymstoku 
konferencja podsumowująca kam-
panię wyborczą. Gospodarzem spo-
tkania był poseł Robert Tyszkiewicz, 
lider Platformy Obywatelskiej w wo-
jewództwie podlaskim. 
Relację przygotował sztab KE.

Pora podziękowań i europejska 
satysfakcja 

- Chciałbym serdecznie po-
dziękować za prawie 300 000 gło-
sów oddanych na Koalicję Euro-
pejską w okręgu nr 3 – powiedział 
poseł Robert Tyszkiewicz, lider 
PO w województwie podlaskim. 
- To jest naprawdę imponujący 
wynik, który rokuje na przyszłość. 
W skali okręgu osiągnęliśmy wy-

nik na poziomie krajowym, więc 
można powiedzieć, że nie ma sa-
tysfakcji ze zwycięstwa, ale nie ma 
też poczucia klęski.  

Zdaniem Tyszkiewicza histo-
ryczny wynik osiągnął Tomasz 
Frankowski.  

- Jesteśmy szczególnie szczę-
śliwi z fantastycznego wyniku 
Tomasza Frankowskiego, który 
ze 125 tysiącami głosów ma jeden 
z najlepszych wyników Koalicji 
Europejskiej w kraju – stwierdził 
lider PO w regionie. Podkreślał 
też, że mimo że nie udało się wy-
grać z PiS-em w kraju, ale udało 
się wygrać w Europie, gdzie zwy-
ciężyła Europejska Partia Ludo-
wa. To właśnie częścią tej partii 
jest Platforma Obywatelska (oraz 
Polskie Stronnictwo Ludowe). 

- Tym bardziej cieszymy się, 
że naszym reprezentantem w tej 

większości europejskiej będzie 
człowiek z Białegostoku, obywatel 
Podlasia. Wiele spraw nasz region 
ma w Europie i chcemy być blisko 
decyzji. 

Europoseł Tomasz Frankowski 
Tomasz Frankowski rozpo-

czął od uhonorowania innych, 
nowych europosłów z Podlasia 
– Karola Karskiego i Krzysztofa 
Jurgiela. 

- Przede wszystkim chciał-
bym obu panom pogratulować. 
Myślę, że nasz region wspoma-
gany przez tak doświadczonych 
polityków lepiej się rozwinie 
w następnych latach. 

Tomasz Frankowski dzięko-
wał swojemu sztabowi, Robertowi  
Tyszkiewiczowi. podkreślał zna-
czenie wolontariuszy i wszystkich 
innych osób, które bezinteresownie 
pomagały w kampanii. 

- To była piękna walka w du-
chu fair play. Wszyscy pracowa-
liśmy na wynik listy.

Liczy się każdy głos
Robert Tyszkiewicz podsu-

mował całą kampanię europejską. 
Pokusił się także o krótki komen-
tarz dotyczący wyborczego wyniku 
w Białymstoku, gdzie Koalicja  Eu-
ropejska wygrała z PiS o dokładnie 
7 głosów. 

- Te wybory to jest nauka, że 
naprawdę liczy się każdy głos. 
Niech to będzie przykład, że 
można zwyciężać, kiedy będzie 
pełna mobilizacja. Myślę, że 
w tej dziedzinie musimy zrobić 
więcej – stwierdził poseł.  

Nie ma zwycięstwa, nie ma klęski Krzysztof Jurgiel:  
rolnictwo i rozwój regionalny 

Krzysztof Jurgiel, poseł na Sejm, jest jednym z największych  zwycięzców wybo-
rów do Parlamentu Europejskiego. Po raz pierwszy w okręgu złożonym z woje-
wództwa podlaskiego oraz warmińsko – mazurskiego obsadzone zostały trzy 
mandaty i ten dodatkowy przypadł właśnie byłemu ministrowi rolnictwa.

Swoje refleksje o wyborach przekazał podczas konferencji praso-
wej w Białymstoku.

- Dziękuję przede wszystkim mieszkańcom województwa pod-
laskiego i warmińsko – mazurskiego za głosy oddane na listę Prawa 
i Sprawiedliwości, Zobowiązuje nas to do jeszcze aktywniejszego dzia-
łania i realizacji tych spraw, o których mówiliśmy w kampanii wybor-
czej. Dziękuję oczywiście również za głosy oddane na mnie. Parlament 
Europejski zaczyna pracę 2 lipca, ale jadę już do Brukseli wcześniej, 
aby powoli podejmować obowiązki i poznać warunki zamieszkania oraz 
dopełnić wszelkich formalności – powiedział Krzysztof Jurgiel.

Zapowiedział, że głównym polem jego aktywności w PE będzie 
realizacja programu Prawa i Sprawiedliwości wzbogaconego o ele-
menty regionalne. Krzysztof Jurgiel chciałby się znaleźć w komisjach 
zajmujących się rolnictwem oraz rozwojem regionalnym, czyli przede 
wszystkim nowym programem Polski Wschodniej.

- Chciałbym we współpracy z posłami z naszych pięciu woje-
wództw oraz  z rządem  zabiegać o jak najbardziej dogodny dla nas 
kształt nowego programu – dodał Krzysztof Jurgiel.

Od lewej Bożena Kamińska, Tomasz Frankowski i Robert Tyszkiewicz

Od lewej Bernadeta Krynicka, Krzysztof Jurgiel i Marcin Domian
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Jak dobrze, że się nie starzejecie 
– Zygmunt Zdanowicz spogląda 
z uśmiechem na kilkudziesiąt dziew-
czyn i chłopaków, którzy zebrali się 
w auli I Liceum Ogólnokształcącego 
im. Tadeusza Kościuszki. 40 lat temu, 
w pierwszym roku swojego dyrekto-
rowania „na Bernatowicza” wypusz-
czał ich w świat po maturze.

- Nie starzeją się, bo chodzą 
ścieżkami swojej młodości. Tu 
nie są  przytłoczeni codziennymi 
problemami i przez to są mło-
dzi. To piękny rocznik. Rocznik 
ludzi o wielkiej aktywności. To 
od nich zaczął się na Bernato-
wicza, a potem także w innych 
szkołach Łomży, Tydzień Kul-
tury Uczniowskiej (otrzęsiny 
były inicjatywą wcześniejszą). 
Kłaniam się wszystkim na-
uczycielom, którzy mieli udział 
w kształceniu tego rocznika. Bo 
dzięki temu oni są cały czas tacy 
młodzi i ja też się trochę odmło-
dziłem – mówi były dyrektor 
ogólniaka, od ponad 20 lat pre-
zes Towarzystwa Przyjaciół Zie-
mi Łomżyńskiej.                        

Maturzyści, rocznik 1979, 
nie czekali aż do 40-lecia żeby 
się spotkać.      

- Nasz rocznik jest bardzo 
zdyscyplinowany w przyjaźni. Je-
żeli na sali jest ponad 80 osób, to 
daj Boże innym też takie spotka-
nia. Cieszę się, że są osoby wręcz 
z różnych krańców świata i Pol-
ski. Przybyli na jeden dosłownie 
sygnał – mówi Jan Bajno, jeden 
z głównych koordynatorów rocz-
nicowych spotkań.  -  Spotykamy 
przyjaciół, miłości z lat mło-
dzieńczych. To był fajny okres. 
Byliśmy bardzo młodzi, wiele 
się działo. Na co dzień mamy też 
kontakty ale w znacznie węższym 
gronie. A tutaj... Czasami się  po-
znaje tę druga osobę od razu, 
a kiedy nie, tłumaczę, że to mnie 
się wzrok popsuł. Bardzo żałuję, 
że dołącza do naszych spotkań 

coraz mniej nauczycieli, którzy 
mieli z nami zajęcia. Taka, nie-
stety, jest kolej rzeczy – dodaje 
Janusz Nowakowski.

Tym goręcej powitali w auli 
I LO Wandę Jankowską, wycho-
wawczynię jednej z  ówczesnych 
klas. Kwiaty, brawa i chóralne „Sto 
lat”. Uhonorowani zostali także 
Zygmunt Zdanowicz i obecny dy-
rektor szkoły Jerzy Łuba.

- Musimy wzajemne uczucia 
odnawiać i uzdrawiać – uważa 
Krzysztof Czarnecki. Zdrowiem 
zajmuje się zawodowo. 

W auli gromadzi się około 80 
osób. Od razu widać, że po prostu 
się lubią. 

- Przyglądamy się sobie 
wszyscy ostrożnie. Ząb czas nas 

trochę ugryzł. Po oczach można 
poznać jednak kto jest kim. Na-
sze przyjaźnie od młodych lat są 
scementowane. Na imieninach 
gościłem ostatnio czterech kole-
gów ze swojej klasy – uśmiecha 
się Marek Szymański.

Prowadzi znaną w Łomży 
i regionie firmę. Bogaty dorobek 
i ważne funkcje zawodowe mają 
też wszuscy, np. Jan Bajno, Janusz 
Nowakowski czy Jolanta Goła-
szewska. Ale tego dnia i w tym 
miejscu przestają być dytektora-
mi czy prezesami, a stają się po 
prostu kolegami.

- To moja ukochana szkoła, 
której absolwentem jest także mój 
mąż, zresztą kolega z klasy. Jego 
mama i cała rodzina, nasz syn 

to również absolwenci tej szko-
ły. Poza tym pracowałam tu 15 
lat. Z wieloma kolegami jesteśmy 
w kontakcie stałym, ale bardzo 
miło zobaczyć tych, z którymi czę-
ściej się spotykać nie mamy szans 
– mówi Jolanta Gołaszewska.

Spotkanie w auli i klasach 
dawnej szkoły to pierwszy punkt 
programu. Jednym z kolejnych 
jest msza w „małym kościółku”, 
czyli w znanej wszystkim lice-
alistom z Bernatowicza świątyni 
przy placu Papieża Jana Pawła II. 
Celebrować jej nie mógłyby nikt 
inny jak tylko ksiądz Stefan Ce-
berek, także maturzysta 1979.

- Do liceum już szedłem 
z zamiarem wstąpienia do semi-
narium, ale jeszcze po cichu, ni-

komu nie mówiłem. Ogromne 
wrażenie zrobiło na mnie nasze 
pierwsze spotkanie. Wszystko 
ożyło. I było łatwiej się wza-
jemnie rozpoznawać. Teraz już 
się trochę oswoiliśmy ze sobą, 
ale tu trochę brzucha przybyło, 
tam włosów ubyło – podkreśla 
z uśmiechem ksiądz z sanktu-
arium nad Bugiem, koło Wy-
szkowa.                  

Jak dodaje, przewędrował 
jako kapłan kawał świata. Są też 
na spotkaniu inni, którzy doje-
chali do Łomży z odleglejszych 
stron. Np. Ewa Jabłońska-Stefa-
nowicz. 

- Dlaczego warto się spoty-
kać. Myślę, że po to, aby się od-
młodzić. To znakomita terapia. 
Przychodzimy do sali, w której 
spędziliśmy parę lat i od razu 
się czujemy, jakbyśmy mieli po 
18 - 19 lat. A poważnie mówiąc, 
jesteśmy tu żeby pobyć z ludźmi, 
z którymi się spędziło bardzo 
ważny kawałek życia w ładnym 
okresie. Są rzeczy, które nas tak 
połączyły, że to już są na zawsze 
bliscy przyjaciele. Studiowałam 
we Wrocławiu i tam zostałam, 
ale mamę mam tutaj i chętnie 
wracam. Zostawiłam w tej nie-
zwykłej szkole i w Łomży kawa-
łek serca - mówi. 

Na ścianie liceum im. Ko-
ściuszki jest już pamiątkowa ta-
blica rocznika 1979, zawieszona 
w 25-lecie matury. Dlatego tym 
razem pamiątka będzie nie z me-
talu, a z papieru – specjalne wy-
danie „Trylogii” Henryka Sien-
kiewicza z podpisami wszystkich 
uczestników spotkania.

Jan Bajno, Jacek Cholewicki 
i inni po cichu zamykają drzwi 
jednej z licealnych sal. Potem pój-
dą do kościoła, a jeszcze później 
zbiorą się w gospodarstwie agro-
turystycznym jednego z kolegów. 
I będą rozmawiać, rozmawiać... 
I może coś jeszcze bo przecież 
młodość musi się wyszumieć...       

Młodzi, 
czterdziestoletni...

Wanda Jankowska w objęciach swoich wychowanków

Specjalne wydanie Trylogii dyrektorowi I LO, Jerzemu Łubie (w środku) wręczyli Jan Bajno (z lewej) 
i Jacek Cholewicki
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Grzegorz Rytelewski, wiceprze-
wodniczący Podlaskiej Rady 
Przedsiębiorczości, Andrzej Mo-
dzelewski, dyrektor Miejskie-
go Sportu i Rekreacji w Łomży 
oraz Dariusz Brakoniecki, dy-
rektor Miejskiego Przedsiębior-
stwa Gospodarki Komunalnej i 
Mieszkaniowej w Łomży.

Dotacje i wyróżnienia 
Przyznane podczas Gali do-

tacje na zatrudnienie i rozwój 
Przedsiębiorstw Społecznych:

Fundacja Kompania Kreso-

wa - fundacja będzie prowadziła 
działania w sferze nowych tech-
nologii, budowy portali interneto-
wej, sprzedaż reklam, współpraca 
z firmą Google, platformami re-
klamowymi. Wysokość otrzyma-
nej dotacji: 80 000 PLN.

Fundacja EKO ŁOMŻA 
- produkcja artykułów gospo-
darstwa domowego, sanitarnych 
a także utrzymaniem porządku 
w budynkach, sprzątanie budyn-
ków i obiektów przemysłowych. 
Wysokość otrzymanej dotacji: 80 
000 PLN.

Spółdzielnia Socjalna PRZY-
STANEK – usługi budowlane 
i drogowe, zajmuje się pomocą 
dla osób wykluczonych społecz-
nie. Pomaga wrócić im na rynek 
pracy, priorytetem jest reintegra-
cja społeczna. Wysokość otrzy-
manej dotacji: 100 000 PLN.

- Nasza fundacja powstwała 
z myślą o działaniach na rzecz 
Polaków na Wschodzie, kulty-
wowania pamięci o Kresach i ich 
kulturze. Podejmujemy te tematy 
m.in. na naszym portalu inter-
netowym – powiedział Tomasz 
Rola, prezes Kompanii Kresowej. 

Certyfikaty Podlaskiego Żubra NGO’S
Wydarzenie zgromadziło 

liczne grono osób związanych 
z działalnością trzeciego sektora. 
Obok wykładów podnoszących 
kwalifikacje merytoryczne oraz 
kompetencje uczestników Gali, 
nie zabrakło podziękowań dla 
tych najbardziej zaangażowa-
nych. Wyróżnione zostały osoby 
reprezentujące lokalne organiza-
cje oraz instytucje samorządowe:

Hieronim Łada - trener piłki 
nożnej, zaangażowany w rozwój 
Łomżyńskiego Klubu Sportowe-
go, 

Elżbieta Grzanko - Prezes 
Związku Emerytów, Rencistów 
i Inwalidów w Łomży, 

Adam Frąckiewicz - Wice-
prezes Zarządu Oddziału Związ-
ku Sybiraków w Łomży, 

Katarzyna Konopka - Prezes 
Stowarzyszenia Kół Gospodyń 
Wiejskich Gminy Stawiski, 

Marcin Pieńkowski - Powia-
towy Rzecznik Konsumentów 
Powiatu Łomżyńskiego, 

Marcin Piotrowski - Trener 
Uczniowskiego Klubu Sporto-
wego 4 Łomża, 

Andrzej Wojtkowski - Prze-
wodniczący Łomżyńskiej Rady 
Sportu; od lat związany z UKS 
„Dziewiątka” Łomża, 

Spółdzielnia socjalna Poezja 
Smaku – świadczy usługi gastro-
nomiczne; realizuje zamówie-
nia dla podmiotów publicznych 
takich jak PUP, MOPS, CIS, 
OWES.

Wiesław Domański - Ko-
mendant Hufca ZHP im. Adam 
Chętnika w Łomży,

Ewelina Ajdyn - Prezes Sto-
warzyszenia Rozwoju Gminy 
Grajewo.

- Harcerze zawsze włączali 
się w działania prospołeczne. 
Zresztą zobowiązanie  do po-
mocy bliźniemu zawiera nasza 
rota przyrzeczenia i stuletnia 
tradycja harcerstwa – stwierdził 
harcmistrz Wiesław Domański, 
komendant Hufca ZHP Łom-
ża.    

wydarzenie

Ziemia Łomżyńska ekonomią społeczną słynie
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Dni Dziecka

Marzysz o zakupie samochodu uży-
wanego z pewnego źródła? Przed 
Tobą najlepsza okazja. Już 7 i 8 
czerwca 2019 roku, w salonie Toyoty 
w Ostrołęce wyjątkowy piknik ro-
dzinny połączony z możliwością 
obejrzenia samochodów używanych 
marki Toyota. Przez dwa dni doradcy 
działu handlowego i serwisu będą 
odpowiadali na wszelkie pytania. Nie 
zabraknie atrakcji, w tym konkursów, 
niespodzianek dla dzieci, czy grill 
baru. Wśród odwiedzających zostaną 
rozlosowane nagrody, m.in. samo-
chód hybrydowy z pełnym bakiem na 
weekend

Każdy samochód używany, 
dostępny w ofercie ASO Toyoty 
w Ostrołęce, podlega rygory-
stycznemu systemowi kontroli 
jakości samochodów oferowa-
nych w programie Toyota Plus. 
Oceny pojazdu dokonują wy-

kwalifikowani mechanicy przy 
użyciu ścieżki diagnostycznej 
z wykorzystaniem narzędzi spe-
cjalistycznych. 

W spotkaniu wezmą udział 
również wykwalifikowani pra-
cownicy Wojewódzkiego Ośrod-
ka Ruchu Drogowego, przed-
stawiciele Komendy Miejskiej 
Policji oraz Komendy Miejskiej 
Państwowej Straży Pożarnej 
w Ostrołęce wraz ze specjali-
stycznym sprzętem którzy roz-
powszechniają wśród dzieci 
i młodzieży zasady bezpiecznego 
udziału w ruchu drogowym po-
przez organizowanie turniejów 
i konkursów z zakresu wiedzy 
o bezpieczeństwie ruchu drogo-
wego.

Każdy samochód w salonie 
Toyoty w Ostrołęce ma potwier-
dzone pochodzenie oraz udoku-

mentowaną historię serwisową. 
Stan techniczny jest potwierdzo-
ny przez wielopunktowe i szcze-
gółowe badanie. Każde auto 
z programu Toyota Plus objęte 
jest co najmniej roczną gwaran-
cją, podczas której pojazd podle-
ga okresowym przeglądom tech-
nicznym.

Dodatkowo salon oferuje 
atrakcyjne formy finansowania 
tj. kredyt, leasing, a nawet Smart 
Plan.  Każdy używany samochód 
można doposażyć w dodatkowe 
akcesoria. Samochody używane 
marki Toyota to liderzy nieza-
wodności wśród samochodów 
używany.

Dołącz do grona zadowolonych 
użytkowników marki Toyota. 
Salon Carolina Toyota, Ostro-
łęka, ul. Warszawska 36. 

KUP SPRAWDZONĄ I UŻYWANĄ TOYOTĘ W DOBREJ CENIE

Rozpoznanie terenu przeprowadzila 
grupa karnych przedszkolaków w  jedna-
kowym kamizelkach odblaskowych. Ale 
nawet w pełnym słońcu  żartów nie ma 
i nawet trudne procedury powinny być do-
pełnione dla bezpieczeństwa maluszków .                      

O zjawiskach społecznych z dawnych 
czasów dzieci dowiadywały się stojąc 
w ogromnej kolejce po lody. Kilku do-
rosłych próbowało się wcisnąć pod pre-
tekstem prowadzenia lekcji: Co to jest 
kolejka? Ale łakomczuchy zostały zde-
maskowane, bo na dorosłych lody kapią 
bardziej. W mniejszych kolejkach stało 
się do „bąbla” wspinaczkowego czy szcze-
gólnie ciekawych stoisk konkursowych 
albo do pomalowania buzi. Bo edukacja 
była elementem niezbędnym (dorośli za-
wsze muszą coś nudnego zmajstrować).

Aby dzieci mogły świętować, inne 
dzieci musiały pracować. Na scenie mu-
zycznie błyszczały dzieci z MDK – DŚT, 
by pod sceną mogły rytmicznie się koły-
sać inne dzieci.      

Studenci Państowej Wyższej Szkoły 
Informatyki i Przedsiębiorczości, czy-
li podrośnięte dzieci, mówili młodszym 
kolegom o ekologii i makulaturze. Chyba 
dlatego, że robili to dobrze i byli mili dla 
młodszych prezydent Mariusz Chrza-
nowski oddał (no, może pożyczył na kil-
ka dni) studentom klucze od miasta.

No i słusznie. Niech się dzieci trochę 
zmęczą rządzeniem. Będą miały lepsze 
apetyty i będą „mniej awanturujące się”.       

Wszystkiego ciekawego, 
drogie Dzieci!    

Cała masa 
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Młodzież to nasza przyszłość, a przy-
szłość chcemy mieć dobrą – mówi 
wicemarszałek województwa pod-
laskiego Marek Olbryś. Wraz z Boh-
danem Nowickim, prezesem Agencji 
Rozwoju Regionalnego w Łomży i Ro-
manem Englerem, rektorem Wyższej 
Szkoły Agrobiznesu w Łomży podpisał 
umowę na realizację projektu doty-
czącego podniesienia jakości kształ-
cenia zawodowego w prowadzonej 
przez WSA Akademickiej Szkole Po-
nadgimnazjalnej.

Za szczególnie cenne 
w projekcie Marek Olbryś uważa 
wsparcie kształcenia zawodowego.  

- Gospodarka potrzebuje 
fachowców wielu specjalności – 
elektryków, hydraulików, budow-
lańców. I to i nie tylko z wiedzą 
teoretyczną, ale uprawnieniami, 
które obowiązują w wielu zawo-
dach technicznych. Projekt roz-
woju Akademickiej Szkoły Po-
nadgimnazjalnej WSA zawiera 
takie właśnie rozwiązania, także 
dotyczące podnoszenia kom-
petencji nauczycieli. Młodzież 
powinna  trafiać do szkół o jak 
najwyższym poziomie, odpo-
wiednio wyposażonych, a potem 
znajdować swoje dobre miejsca 

na rynku pracy, w gospodarce. 
Mam nadzieję, że trend efektow-
nego i efektywnego kształcenia 
zawodowego ma charakter trwa-
ły – uważa wicemarszałek Marek 
Olbryś.

Liderem projektu, którego 
wartość sięga blisko 1,3 miliona 

złotych (ponad 1,2 mln to dofi-
nansowanie z Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Wojewódz-
twa Podlaskiego)  jest Agencja 
Rozwoju Regionalnego w Łom-
ży. Jej prezes Bohdan Nowicki 
podkreśla, że w praktyce działal-
ności ARR nie jest to pierwszy 

i z pewnością nie ostatni projekt, 
który łączy rozwój edukacji z po-
trzebami rynku pracy.

- Działamy na rzecz samo-
rządów, instytucji, organizacji. 
Zapraszamy do współpracy – 
mówi Bohdan Nowicki.      

Projekt, w którym Agencja 

jako lider współpracuje z Wyż-
szą Szkołą Agrobiznesu, ad-
resowany jest do 50 uczniów 
Akademickiej Szkoły Ponad-
gimnazjalnej zdobywających 
wiedzę technika informaty-
ka oraz do 7 nauczycieli ASP. 
Obie grupy maja podnieść swoje 
kompetencje kluczowe i zawo-
dowe. W tym celu m.in. będą 
mieli dodatkowe zajęcia z in-
formatyki, matematyki i języka 
angielskiego, indywidualne sesje 
psychologiczne, kurs zawodowy 
zakończony uzyskaniem upraw-
nień elektryka, staże zawodowe 
w przedsiębiorstwach, kursy 
przygotowawcze na studia, po-
moc stypendialną.

- Dziękuję przede wszystkim 
prezesowi Bohdanowi Nowickie-
mu za efektywną współpracę. Be-
dziemy mogli zapewnić najlepsze 
w regionie warunki kształcenia 
młodzieży. Jestem szczęśliwy, że 
Urząd Marszałkowski i ARR za-
ufały nam i podtrzymały długo-
letnie doświadczenia współpracy 
– mówi rektor Roman Engler.

Zapowiada, że to nie koniec 
interesujących inicjatyw Wyższej 
Szkoły Agrobiznesu. 

Nowe rowery  
dla łomżyńskiej 

Policji
Trzy jednoślady trafiły do funkcjonariuszy 
z Komendy Miejskiej Policji w Łomży. Dzięki 
takiej formie pełnienia służby policjanci są 
w stanie dotrzeć tam, gdzie nie zawsze da 
się szybko dojechać radiowozem. Teraz poli-
cjantów na rowerach będzie można spotkać 
również na ulicach miejscowości w gminach 
Łomża, Piątnica i Śniadowo.

Na placu przed Komendą Miejską 
Policji w Łomży odbyło się przeka-
zanie nowych rowerów łomżyńskim 
funkcjonariuszom. Komendant Miejski 
Policji w Łomży nadkomisarz Marek 
Sienkiewicz na ręce wójtów z gmin 
Łomża, Piątnica i Śniadowo przekazał 
podziękowanie za wsparcie w zakupie 
jednośladów. Patrole rowerowe już od 
2016 roku z powodzeniem prze-
mierzają ulice Łomży. Teraz wy-
jadą także na ulice miejscowości 
okolicznych gmin.

Patrole rowerowe oddziałują 
przede wszystkim prewencyjnie, 
jednak funkcjonariusze w każdej 
chwili są przygotowani do po-
dejmowania interwencji. Tylko 
w 2018 roku policjanci z patroli 
rowerowych ujawnili 36 wykro-
czeń i 1 sprawcę przestępstwa. 
W roku bieżącym patrole ro-

werowe pojawiły się na ulicach 9 razy, 
a funkcjonariusze wykryli 36 sprawców 
wykroczeń i 2 przestępstwa, w tym po-
siadania narkotyków.

Nowe rowery, to między innymi 
także odpowiedź na postulaty miesz-
kańców zgłaszane podczas debat spo-
łecznych odbywających się w regionie. 
Obecność umundurowanych patroli 
policyjnych bliżej ludzi, znacząco pod-
nosi poczucie bezpieczeństwa miesz-
kańców danego terenu. Pełniąc służbę 
w ten sposób, funkcjonariusze mogą 
interweniować szybciej i w miejscach, 
do których trudno wjechać radiowo-
zem, a efektywne wykorzystanie patroli 
rowerowych to przede wszystkim od-
działywanie prewencyjne w zapobie-
ganiu przestępstwom i wykroczeniom 
uciążliwym społecznie. Symbolicznego 
poświęcenia jednośladów służbowych 
dokonał Kapelan łomżyńskich poli-
cjantów ksiądz Radosław Kubeł. 

Uwaga! Dworzec 
przeniesiony 

W związku z budową Miejskiego Centrum Przesiad-
kowo - Komunikacyjnego, od 1 czerwca 2019 roku 
dworzec autobusowy zostanie przeniesiony na  wy-
budowany w ubiegłym roku parking przy ul. Dwor-
cowej, naprzeciwko wiaty Miejskiej Hali Targowej. 

W związku z przeniesieniem dworca 
autobusowego, zmianie ulegnie także orga-
nizacja ruchu w tym rejonie. Dotychczaso-
wy parking w całości zostanie przeznaczony 
na funkcjonowanie tymczasowego dworca, 
do którego  dojazd będzie możliwy ulicą 

Dworcową. Wyznaczono na nim siedem 
stanowisk autobusowych dla wsiadających 
oraz trzy dla podróżnych wysiadających. 
Wydzielono także dziesięć dodatkowych 
miejsc na potrzeby taksówek. 

W okresie funkcjonowania tymczaso-
wego dworca nie będzie możliwości parko-
wania w tym miejscu. W okolicach Miej-
skiej Hali Targowej parkowanie możliwe 
będzie tylko w wyznaczonych miejscach. 

Warto w tym czasie szczególne zwrócić 
uwagę na ustawione znaki drogowe. Informa-
cja dworcowa oraz kasa biletowa PKS Nova 
pozostają na aktualnych miejscach, w ciągu 
lokali handlowych Al. Legionów 48.

URZĄD MARSZAŁKOWSKI POMOŻE, A WSA ICH WYKSZTAŁCI 

Potrzebujemy fachowców

Od lewej Bohdan Nowicki, Marek Olbryś i Roman Engler



Jack Ryan (Harrison Ford) opuścił szeregi CIA, po-
nieważ jego praca zabierała mu zbyt wiele czasu, miała 
negatywny wpływ na rodzinę. 

Porzucił dotychczasowe zajęcia dla dobra swojej żony 
Cathy (Anne Archer) i córki Sally (Thora Birch). Nowy 
etap w życiu rozpoczął się od wymarzonych wspólnych 
wakacji w Anglii. I tam, tuż po przyjeździe, doszło do tra-
gedii, która pokrzyżowała dalsze plany Ryanów. Znaleźli 
się w centrum ataku terrorystycznego. Jack zareagował 
jak na agenta CIA przystało. Broni wysokiego urzędni-
ka państwowego, lorda Holmesa. W trakcie interwencji 
ginie jeden z zamachowców, zaś jego brat Sean Miller 
(Sean Bean) przysięga krwawą zemstę temu, który po-
mógł policji w zabiciu jedynego człowieka, którego ko-
chał. Jack i jego rodzina muszą natychmiast znaleźć się 
pod ochroną służb specjalnych. 

Najgorsze przypuszczenia wkrótce się potwierdzi-
ły, terroryści postanowili zgładzić Jacka. W tej sytuacji 
Jack wrócił do pracy w CIA, aby pomóc w prowadzeniu 
śledztwa. Im szybciej on i CIA ustalą tożsamość ter-
rorystów, tym szybciej jego rodzina będzie mogła po-
wrócić do normalnego życia. Tym razem Cathy i Sally 
dopingują Jacka, by doprowadził śledztwo do końca 
i jak najszybciej przerwał koszmar, w który przypad-
kiem zostały wplątane.

Rozpoczyna się rozgrywka pomiędzy dwoma prze-
ciwnikami, z których jeden – irlandzki terrorysta za-
pomina o wyższych celach swojej walki. Owładnięty 
pragnieniem odwetu wypowiada wojnę całemu światu, 
by dopaść swą ofiarę. Drugi z nich musi teraz porzucić 
trochę nudne i uporządkowane życie i, chcąc nie chcąc, 
przyjąć wyzwanie. 

Z jednej strony spryt i bezwzględność zaprawionego 
w podziemnej robocie terrorysty, z drugiej supernowocze-
sna machina CIA, którą ma do pomocy jej były współpra-
cownik. Na nienawiść terrorysty odpowiada swoją, równie 
bezwzględną i równie zwierzęcą nienawiścią.

Kolejna udana ekranizacja powieści Toma Clan-
cy’ego, której bohaterem jest pracujący w CIA Jack Ryan. 

W „Polowaniu na »Czerwony Październik«” (1990), 
czyli pierwszym filmie, w którym się pojawia Ryan, za-
grał go Alec Baldin. Wtedy Harrison Ford tę rolę od-
rzucił, bo miał być na ekranie krócej niż Sean Connery. 
W „Czasie patriotów” jest już samodzielnym bohaterem 
pozytywnym, więc bez wahania przyjął angaż. Krążyły 
różne plotki o powodach rezygnacji Baldwina z zagrania 
w tym drugim filmie o perypetiach Ryana (m.in. mó-
wiło się, że podobno zażądał za rolę 4 miliony dolarów, 
co uznano za zbyt wygórowaną stawkę). Oficjalna wer-
sja była taka, że Baldwin otrzymał propozycję zagrania 
w sztuce teatralnej, co mu bardziej odpowiadało niż gra-
nie Ryana po raz kolejny

Dwa lata później Ford raz jeszcze zagrał Ryana 
w „Stanie zagrożenia”. Jednak przygotowując „Sumę 
wszystkich strachów” (2002) uznano, że Ford jest za stary 
i zatrudniono Bena Afflecka. W ten sposób w czterech 
filmach Ryana zagrało trzech aktorów. W ostatnim, pią-
tym: „Jack Ryan: teoria chaosu” (2014) jako tytułowy bo-
hater wystąpił Chris Pine.

Pewnie nie wiesz...
Film zarobił w kinach na całym świecie prawie 200 

milionów dolarów. Kosztował 45 milionów.
Harrison Ford otrzymał 9 mln dolarów za rolę Jacka 

Ryana w tym filmie (1992). 

Richard Harris (Paddy O'Neil) został wybrany po 11 
godzinach kastingu. 

Tom Watt twierdzi, że dostał rolę w tym filmie, ponie-
waż reżysera Phillipa Noyce'a rozbawiło to, że ktoś o na-
zwisku Watt stara się o rolę elektryka w filmie.

W filmie Jack Ryan został Kawalerem Krzyża Ko-
mandorskiego Orderu Wiktorii, który jednak otrzymać 
może jedynie obywatel brytyjski. Jako funkcjonariusz CIA 
Jack mógł mieć tylko amerykańskie obywatelstwo, bowiem 
agencja zatrudnia wyłącznie takie osoby.

Sceny rozgrywające się w siedzibie CIA zostały na-
prawdę nakręcone w prawdziwym budynku mieszczącym 
biura CIA – po raz pierwszy CIA pozwoliła na kręcenie 
zdjęć w swojej siedzibie.

Autor książki Tom Clancy po pierwszym czytaniu sce-
nariusza wyłączył się z produkcji filmu.

Tytuł „ Patriot Games” jest nawiązaniem do irlandz-
kiej ballady „The Patriot Game”, popularnej w ruchu na-
cjonalistycznym. Opowiada historię Fergala O'Hanlona , 
bojownika IRA, który zginął w wieku 20 lat w ataku na 
koszary 1 stycznia 1957 r. 

Harrison Ford
Ford jest pilotem samolotów i helikopterów. 5 mar-

ca 2015 r. lecąc samolotem PT-22, awaryjnie lądował 
na polu golfowym w Kalifornii.W szpitalu stwierdzono 
złamanie miednicy i kilku kości nóg. Ford miał wtedy 72 
lata. 

Zanim został gwiazdą filmową, był mistrzem stolar-
skim, wykonywał prace przy przebudowie domów. Miał 
reputację jednego z najlepszych stolarzy w mieście, a jego 
usługi były bardzo poszukiwane. Nie miał formalnego 
wykształcenia jako cieśla. Pożyczał książki o stolarstwie 
z biblioteki, studiował je, a następnie ćwiczył. Mieszka 
w pomalowanym na biało domu, który sam zbudował na 
ranczu w Jackson Hole w Wyoming.

Na jego cześć (jest aktywnym działaczem ochrony śro-
dowiska) nazwano mrówkę afrykańską Peidole harrison-
fordi i pająka Calponia Harrisonfordi

Czas patriotów
Metro sobota 22.20
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Jack Ryan, były agent CIA uwikłany w zbrojną akcję terrorystyczną

Pojedynek na śmierć i życie

8 www.narew.infoakademicka Łomża

Medal Zasłużony dla Polskiej Ma-
cierzy Szkolnej, otrzymał, podczas 
uroczystości zakończenia roku szkol-
nego w Liceum Społecznym im. Elizy 
Orzeszkowej w Grodnie, dr Dariusz 
Perło, prorektor Państwowej Wyższej 
Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczo-
ści w Łomży. 

Przemawiając do ponad czte-
rystu absolwentów, ubranych od-
świętnie w togi i birety, przywo-
ływał słowa wielkiego kresowiaka, 
Czesława Niemena: „Ktoś mądry 
powiedział, że jeden procent ta-
lentu plus 99% pracy składa się 
na efekt końcowy. Ja myślę, że to 
oczywiście jest przesadą. Trzeba 
mieć jakąś iskrę bożą, ale z pew-
nością sama iskra nie wystarcza 
i trzeba zapału – słowem trzeba 
rozniecić tę iskrę.” – W Macierzy 
rozniecacie wspaniałą iskrę polskiej 
kultury – mówił dr Dariusz Perło. 

Jak przekazuje Jolanta 
Święszkowska , rzecznik PWSIiP 
w Łomży,  Liceum Społeczne im. 
Elizy Orzeszkowej w Grodnie 
prowadzone jest przez Polską 
Macierz Szkolną, instytucję, któ-
ra kontynuuje ponad stuletnią 
tradycję polskiego wychowania 
na Białorusi. Do szkoły uczęsz-
czają m.in. uczniowie z Kartą 
Polaka, czyli dokumentem po-
twierdzającym polskie pocho-

dzenie. Macierz Szkolna powsta-
ła w 1906 roku, jako organizacja 
kulturalno-oświatowa na terenie 
Królestwa Polskiego. Po roku 
działania została zdelegalizowa-
na przez władze rosyjskie i istnia-
ła w konspiracji. Reaktywowana 
w 1918 roku i zniesiona    przez 

niemieckie władze okupacyjne 
w 1940 roku. 

W 1995 roku powołane 
zostało polskie stowarzysze-
nie oświatowe Polska Macierz 
Szkolna na Białorusi, którego 
celem jest „szerzenie oświaty pol-
skojęzycznej na terenie Białoru-

si”. Od blisko pięciu lat Macierz 
utrzymuje bliskie relacje z Pań-
stwową Wyższą Szkołą Informa-
tyki i Przedsiębiorczości w Łom-
ży, uczniowie liceum uczestniczą 
w uczelnianych dniach otwar-
tych, a zainspirowana wizytami 
w Polsce młodzież często decy-

duje się na studia w kraju swoich 
przodków. 

Według relacji Bożeny Bo-
manowskiej, konsultanta OR-
PEG w Liceum Społecznym 
im. Elizy Orzeszkowej ZS PMS 
w Grodnie, kilka dni temu ponad 
czterystu absolwentów w togach 
i biretach przemierzyło dumnie 
odcinek z Horodniczańskiej 40 
do Katedry Grodzieńskiej. To-
warzyszyli im prezes Stowarzy-
szenia Polska Macierz Szkolna 
Stanisław Sienkiewicz, Dyrektor 
Liceum Społecznego im. Elizy 
Orzeszkowej w Grodnie Helena 
Mielesz oraz goście zaproszeni 
na uroczystość zakończenia roku 
szkolnego 2018/2019, wśród 
nich między innymi poseł Mie-
czysław Baszko oraz delegacja 
z Wyższej Szkoły Informatyki 
i Przedsiębiorczości w Łom-
ży z prorektorem dr Dariuszem 
Perło i konsul generalny Rze-
czypospolitej Polskiej w Grodnie 
Jarosław Książek, który wręczał 
wyróżniającym się uczniom oko-
licznościowe dyplomy i nagrody. 

Część artystyczną uroczysto-
ści zakończenia roku szkolnego 
2018/2019 urozmaiciły występy 
wokalne uczniów – laureatów 
Festiwalu Polskiej Piosenki im. 
Czesława Niemena. 

Matematyczny 
konkurs 

w PWSIiP
Tomasz Modzelewski z I Liceum 
Ogólnokształcącego im. Tadeusza 
Kościuszki w Łomży zwyciężył w kon-
kursie matematycznym zorganizowa-
nym przez Państwową Wyższą Szkołę 
Informatyki i Przedsiębiorczości. 

– Po raz czwarty jestem w fi-
nale. W tym roku zadania pod-
pasowały mi, dotyczyły algebry, 
kombinatoryki. Wiedza szkolna 
nie wystarcza do zwycięstwa, 
trzeba mieć jeszcze wprawę, 
matematyczne wyczucie, umie-
jętność rozwiązywania niestan-
dardowych problemów. Jeżeli 
dodatkowo jest się pod opieką 
nauczyciela, który ma duże am-
bicje oraz funkcjonuje się w do-
brej klasie, w optymalnym środo-
wisku rówieśniczym, to bardzo 
pomaga  – mówił uczeń drugiej 
klasy, który jeszcze jako młody 
gimnazjalista, zdobywał w ma-
tematycznej rywalizacji wyróż-
nienia w kategorii najmłodszy 
uczestnik konkursu.  Do tego-
rocznego zwycięstwa przygoto-
wał go matematyk Piotr Łowicki. 
On także odebrał nagrodę – jako 

najlepszy nauczyciel dziewiątej 
edycji Łomżyńskiego Konkursu 
Matematycznego. 

Jak informuje Jolanta Święsz-
kowska, rzecznik PWSIiP 
w Łomży, w IX Łomżyńskim 
Konkursie Matematycznym 
wzięło udział 279 uczniów 
z województw podlaskiego, ma-
zowieckiego, warmińsko-ma-
zurskiego oraz łódzkiego, 132 
przeszło do drugiego etapu, a do 
finału zakwalifikowało się 100 
osób. Pierwsze dwa etapy kon-
kursu odbywały się w szkołach, 
za pośrednictwem przygoto-
wanej przez uczelnię platformy 
on-line. W finale, już na uczelni, 
uczestnicy zmierzyli się z pięcio-
ma zadaniami. 

– Poziom był bardzo wysoki, 
oczywiście nie wszyscy finaliści 
poradzili sobie z kompletem za-
dań, ale każdy z nich może być 
dumny ze swojej wiedzy. Mate-
matyka jest podstawą rozwoju 
społeczeństwa we wszystkich 
obszarach, można wręcz powie-
dzieć, że pełni funkcję użytko-
wą względem innych dziedzin 
wiedzy: informatyki, medycyny, 
fizyki, astronomii. Dlatego waż-
ne jest, aby młode pokolenie 
rozwijało pasje matematyczne – 
mówiła koordynująca konkurs dr 
Beata Madras-Kobus z Wydziału 

Informatyki i Nauk o Żywności 
PWSIiP w Łomży. 

Tomasz Modzelewski to 
dwukrotny finalista Olimpiady 
Matematycznej, zdobywał na-
grody orazwyróżnienia w kon-
kursach organizowanych przez 
krajowe politechniki. – Matema-
tyka to okazja do zwiedzania Pol-
ski, podróży, poznawania nowych 
miejsc – powiedział Tomasz Mo-
dzelewski. 

Na trzecim stopniu podium 
stanął jego szkolny kolega Patryk 
Nikonowicz, a drugie miejsce zajął 
Piotr Jakimiuk z II LO w Białym-
stoku. Puchar przechodni, czyli 
dla najlepszej drużyny, powędro-
wał do I LO w Łomży. Odbierał 
go, wspólnie z uczniami i dumny 
z ich wspaniałych osiągnięć, dy-
rektor szkoły Jerzy Łuba. Nagro-
da za najciekawsze rozwiązanie 
zadania powędrowała do kobiety, 
Magdaleny Falkowskiej z II LO 
w Białymstoku. 

Senat Rzeczypospolitej Pol-
skiej, w uznaniu zasług polskich 
matematyków dla światowej 
nauki,ustanowił rok 2019 Ro-
kiem Matematyki. Podczas 
konkursu o elegancji i prosto-
cie matematycznych dowodów 
oraz paradoksach i sofizmatach: 
filozoficznych, logicznych, geo-
metrycznych, opowiadał pro-

fesor Dariusz Surowik, rektor 
PWSIiP oraz matematyk i logik. 
Dał młodym ludziom przedsmak 
tego, co czeka ich w przyszłości 
na studiach – mówił o rodzajach 
matematycznej nieskończoności, 
ale także zobrazował, jak od hi-
storycznej „antynomii kłamcy”, 
można przejść do skompliko-

wanych teorii Bertranda Rusel-
la, Alfreda Tarskiego, Georga 
Cantora. Udowadniał, że mate-
matyka jest nie tylko językiem 
nauk szczegółowych, ale także 
przydatnym narzędziem pozwa-
lającym rozstrzygnąć, czy nasze 
intuicyjne wyobrażenia o świecie 
są prawdziwe. 

Zasłużeni dla Polskiej Macierzy Szkolnej 

Zwycięzca konkursu Tomasz Modzelewski z I LO w Łomży nagrodę otrzymał z rąk 
dr Beaty Madras-Kobus

Jednym z gości święta Polskiej Macierzy Szkolnej w Grodnie był dr Dariusz Perło, prorektor PWSIiP w Łomży



Jack Ryan (Harrison Ford) opuścił szeregi CIA, po-
nieważ jego praca zabierała mu zbyt wiele czasu, miała 
negatywny wpływ na rodzinę. 

Porzucił dotychczasowe zajęcia dla dobra swojej żony 
Cathy (Anne Archer) i córki Sally (Thora Birch). Nowy 
etap w życiu rozpoczął się od wymarzonych wspólnych 
wakacji w Anglii. I tam, tuż po przyjeździe, doszło do tra-
gedii, która pokrzyżowała dalsze plany Ryanów. Znaleźli 
się w centrum ataku terrorystycznego. Jack zareagował 
jak na agenta CIA przystało. Broni wysokiego urzędni-
ka państwowego, lorda Holmesa. W trakcie interwencji 
ginie jeden z zamachowców, zaś jego brat Sean Miller 
(Sean Bean) przysięga krwawą zemstę temu, który po-
mógł policji w zabiciu jedynego człowieka, którego ko-
chał. Jack i jego rodzina muszą natychmiast znaleźć się 
pod ochroną służb specjalnych. 

Najgorsze przypuszczenia wkrótce się potwierdzi-
ły, terroryści postanowili zgładzić Jacka. W tej sytuacji 
Jack wrócił do pracy w CIA, aby pomóc w prowadzeniu 
śledztwa. Im szybciej on i CIA ustalą tożsamość ter-
rorystów, tym szybciej jego rodzina będzie mogła po-
wrócić do normalnego życia. Tym razem Cathy i Sally 
dopingują Jacka, by doprowadził śledztwo do końca 
i jak najszybciej przerwał koszmar, w który przypad-
kiem zostały wplątane.

Rozpoczyna się rozgrywka pomiędzy dwoma prze-
ciwnikami, z których jeden – irlandzki terrorysta za-
pomina o wyższych celach swojej walki. Owładnięty 
pragnieniem odwetu wypowiada wojnę całemu światu, 
by dopaść swą ofiarę. Drugi z nich musi teraz porzucić 
trochę nudne i uporządkowane życie i, chcąc nie chcąc, 
przyjąć wyzwanie. 

Z jednej strony spryt i bezwzględność zaprawionego 
w podziemnej robocie terrorysty, z drugiej supernowocze-
sna machina CIA, którą ma do pomocy jej były współpra-
cownik. Na nienawiść terrorysty odpowiada swoją, równie 
bezwzględną i równie zwierzęcą nienawiścią.

Kolejna udana ekranizacja powieści Toma Clan-
cy’ego, której bohaterem jest pracujący w CIA Jack Ryan. 

W „Polowaniu na »Czerwony Październik«” (1990), 
czyli pierwszym filmie, w którym się pojawia Ryan, za-
grał go Alec Baldin. Wtedy Harrison Ford tę rolę od-
rzucił, bo miał być na ekranie krócej niż Sean Connery. 
W „Czasie patriotów” jest już samodzielnym bohaterem 
pozytywnym, więc bez wahania przyjął angaż. Krążyły 
różne plotki o powodach rezygnacji Baldwina z zagrania 
w tym drugim filmie o perypetiach Ryana (m.in. mó-
wiło się, że podobno zażądał za rolę 4 miliony dolarów, 
co uznano za zbyt wygórowaną stawkę). Oficjalna wer-
sja była taka, że Baldwin otrzymał propozycję zagrania 
w sztuce teatralnej, co mu bardziej odpowiadało niż gra-
nie Ryana po raz kolejny

Dwa lata później Ford raz jeszcze zagrał Ryana 
w „Stanie zagrożenia”. Jednak przygotowując „Sumę 
wszystkich strachów” (2002) uznano, że Ford jest za stary 
i zatrudniono Bena Afflecka. W ten sposób w czterech 
filmach Ryana zagrało trzech aktorów. W ostatnim, pią-
tym: „Jack Ryan: teoria chaosu” (2014) jako tytułowy bo-
hater wystąpił Chris Pine.

Pewnie nie wiesz...
Film zarobił w kinach na całym świecie prawie 200 

milionów dolarów. Kosztował 45 milionów.
Harrison Ford otrzymał 9 mln dolarów za rolę Jacka 

Ryana w tym filmie (1992). 

Richard Harris (Paddy O'Neil) został wybrany po 11 
godzinach kastingu. 

Tom Watt twierdzi, że dostał rolę w tym filmie, ponie-
waż reżysera Phillipa Noyce'a rozbawiło to, że ktoś o na-
zwisku Watt stara się o rolę elektryka w filmie.

W filmie Jack Ryan został Kawalerem Krzyża Ko-
mandorskiego Orderu Wiktorii, który jednak otrzymać 
może jedynie obywatel brytyjski. Jako funkcjonariusz CIA 
Jack mógł mieć tylko amerykańskie obywatelstwo, bowiem 
agencja zatrudnia wyłącznie takie osoby.

Sceny rozgrywające się w siedzibie CIA zostały na-
prawdę nakręcone w prawdziwym budynku mieszczącym 
biura CIA – po raz pierwszy CIA pozwoliła na kręcenie 
zdjęć w swojej siedzibie.

Autor książki Tom Clancy po pierwszym czytaniu sce-
nariusza wyłączył się z produkcji filmu.

Tytuł „ Patriot Games” jest nawiązaniem do irlandz-
kiej ballady „The Patriot Game”, popularnej w ruchu na-
cjonalistycznym. Opowiada historię Fergala O'Hanlona , 
bojownika IRA, który zginął w wieku 20 lat w ataku na 
koszary 1 stycznia 1957 r. 

Harrison Ford
Ford jest pilotem samolotów i helikopterów. 5 mar-

ca 2015 r. lecąc samolotem PT-22, awaryjnie lądował 
na polu golfowym w Kalifornii.W szpitalu stwierdzono 
złamanie miednicy i kilku kości nóg. Ford miał wtedy 72 
lata. 

Zanim został gwiazdą filmową, był mistrzem stolar-
skim, wykonywał prace przy przebudowie domów. Miał 
reputację jednego z najlepszych stolarzy w mieście, a jego 
usługi były bardzo poszukiwane. Nie miał formalnego 
wykształcenia jako cieśla. Pożyczał książki o stolarstwie 
z biblioteki, studiował je, a następnie ćwiczył. Mieszka 
w pomalowanym na biało domu, który sam zbudował na 
ranczu w Jackson Hole w Wyoming.

Na jego cześć (jest aktywnym działaczem ochrony śro-
dowiska) nazwano mrówkę afrykańską Peidole harrison-
fordi i pająka Calponia Harrisonfordi

Czas patriotów
Metro sobota 22.20
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Jack Ryan, były agent CIA uwikłany w zbrojną akcję terrorystyczną

Pojedynek na śmierć i życie
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TV Puls piątek 21.55

Meksyk. Były policjant i mistrz w walce bronią sieczną, 

Machete Cortez, odmawia podporządkowania się 

szefowi kartelu narkotykowego. Przypłaca to utratą 

żony i córki. Teraz ma zabić senatora Johna McLaughlina. 

W trakcie próby zamachu zostaje postrzelony przez ludzi 

zleceniodawcy.

Mechanik
TVP1 piątek 23.00, niedziela 1.50

Bezwzględny Arthur Bishop jest płatnym zabójcą. 

Jest dobry w swoim fachu, ale chciałby skończyć 

z dotychczasowym zajęciem. Przygotowuje następcę, 

młodego Steve'a McKennę. Po pewnym czasie wydaje się, 

że uczeń przerósł mistrza. Młodym zabójcą kieruje chęć 

dokonania zemsty.

Goście, goście
TV Puls2 sobota 20.00, niedziela 15.55

Rok 1122. Roztargniony czarodziej przypadkiem przenosi 

dzielnego wojownika – Godfryda de Maplhete, zwanego 

Śmiałym oraz jego wiernego giermka do XX wieku! Teraz, 

obaj muszą nauczyć się jak porozumiewać się z ludźmi 

„z przyszłości", ale przede wszystkim znaleźć sposób, by 

wrócić jak najszybciej do domu.

Miś
WP sobota 21.30, niedziela 14.30

„Absolutnie kultowa komedia ukazująca absurdy 

życia w PRL”. Prezes klubu sportowego „Tęcza" Ryszard 

Ochódzki, zwany Misiem, ma wyjechać do Londynu. 

Zostaje jednak zatrzymany, bo z jego paszportu wyrwano 

kilka kartek. Ochódzki podejrzewa o ten czyn żonę Irenę.

Niepokonani
TV Puls niedziela 22.15

W 1940 roku grupa śmiałków pochodzących z różnych 

krajów ucieka z gułagu. Bez mapy i kompasu uciekinierzy 

podejmują się niemożliwego. Z Syberii przez tajgę, 

wyżyny Mongolii, pustynię Gobi, Tybet i Himalaje 

docierają aż do Indii. Niezwykła podróż przez sześć tysięcy 

kilometrów pełna jest heroicznej walki o przetrwanie.

Wszystko, co kocham

Miłość, pasja, 
polityka

Jest w tym filmie szczerość, bezpretensjonalność 
i poczucie humoru. 

O czasie naznaczonym młodzieńczym buntem, 
ale i niestety polityką, opowiada film, zaczynający 
się wiosną 1981 roku. To historia 
Janka (Mateusz Kościukiewicz), 
maturzysty z nadmorskiej miej-
scowości, który wraz z kumplami 
i bratem zakłada punkowy zespół 
WCK (Wszystko Co Kocham). 
Pierwsze występy, pierwsze suk-
cesy, ale też pierwsza miłość. 
I choć wokoło polityka kipi, wy-
daje się, że nie ma ona wpływu na 
życie Janka. 

A jednak 13 grudnia brutal-
nie daje znać o sobie... Janek za-
kochuje się w koleżance ze szko-

ły, Basi. Gdy zostaje wprowadzony stan wojenny, 
związek nastolatków pada ofiarą polityki – rodzice 
Basi zakazują córce kontaktów z synem zawodowego 
wojskowego.

Jacek Borcuch, reżyser filmu, powiedział: „Jest 
taki czas, niezbyt długi, w życiu człowieka, w którym 
nie jest się już dzieckiem, ale jeszcze nie przestąpiło 
się progu dorosłości. Czas, kiedy wszystko zdarza się 
po raz pierwszy. Pierwsze wino, pierwsze rozczaro-
wanie, pierwszy bunt, pierwsza miłość. Czas wypeł-
niony po brzegi nadzieją i marzeniami”. 

Pewnie nie wiesz...
Był najdłużej oklaskiwanym 

przez publiczność filmem na 34. 
Festiwalu Polskich Filmów Fa-
bularnych w 2009 roku. 

W 2011 roku film był pol-
skim kandydatem do Oscara 
w kategorii najlepszy film obco-
języczny.

Wszystko, co kocham
TVP1 piątek 23.25

Kathleen (Meg Ryan) jest właścicielką księgarni. 
To jak przytulny dom pełen książek, w którym pra-
cują i spotykają się przyjaciele Kelly. Ona mieszka 
z narzeczonym, ale gdy chce porozmawiać z kimś, 
kto dzieli jej upodobania, wymienia korespondencję 
elektroniczną z nieznajomym z internetu, który ak-
ceptuje wszystkie jej poglądy, i który w kwestii gu-
stów i upodobań literackich jest z nią jednomyślny.

Tymczasem w okolicy powstaje salon wydawni-
czy Joego Foksa (Tom Hanks), który może zagrozić 
istnieniu księgarni Kathleen. Dziewczyna postana-
wia ratować sklepik, w czym utwierdza się zwłasz-
cza po nieprzyjemnym spotkaniu z samym Foksem. 
Gdy jej wysiłki okazują się daremne, a narzeczony 
ją opuszcza, Kathleen jak nigdy potrzebuje wsparcia 
kogoś bliskiego i oddanego, i właśnie wtedy prawie 
jednocześnie ona i jej anonimowy przyjaciel z inter-
netu postanawiają się spotkać.

Pewnie nie wiesz...
Psa Joe'go w filmie grały dwa różne psy. Widać to 

po różnej długości sierści.
Meg Ryan przygotowując się do roli przez kilka 

dni pracowała w księgarni. 
W grudniu 1994 r, Gubernator George Allen 

z Wirginii,  nakazał usunięcie wszystkich gier ze 
wszystkich komputerów w urzędach państwowych, 
z powodu obaw, że pracownicy grają w godzinach 
pracy i marnują pieniądze podatników.

Joe ma nick „NY152”, a Kathleen „Shopgirl”.

Masz wiadomość
TVN7 sobota 21.00, 

niedziela 17.30

Internetowa znajomość

Masz wiadomość
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Jarhead. Żołnierz piechoty morskiej

Rekruci  
na wojnie

Film Sama Mendesa mówi o Amerykanach, którzy w 1990 r. poszli na pierwszą 
wojnę w Zatoce Perskiej.

Drakońska musztra poborowych, mordercze ćwiczenia na poligonie, dziwne zaję-
cia, którymi żołnierze skracają sobie czas oczekiwania na walkę, destrukcyjny wpływ 
wojny na psychikę, konflikty między żołnierzami, ale także ich przyjaźnie i solidar-
ność – to znajdziecie w tym filmie.

Dwudziestoletni Anthony Swofford ( Jake Gyllenhaal) zaciąga się na ochotnika 
do elitarnej jednostki marines. Wybucha wojna w Zatoce Perskiej – chłopak zostaje 
wysłany do Arabii Saudyjskiej. Chce walczyć, marzy o spektakularnych wyczynach, 
lecz zostaje przydzielony do operacji „Pustynna tarcza", a jego zadaniem jest obrona 
złóż ropy przed podpaleniem. Wraz z innymi żołnierzami ćwiczy i wykonuje absur-
dalne rozkazy sierżanta Sykesa. Na patrolowaniu pustyni, robieniu okopów, graniu 
w futbol i czekaniu na prawdziwą walkę mija im pół roku.

Pewnie nie wiesz...
Film został sfilmowany w Królewskiej Dolinie w Południowej Kalifornii. Cyfro-

wo usunięto góry znajdujące się w tle. 
Płonące szyby naftowe zostały wygenerowane komputerowo. Olej na twarzach 

żołnierzy, był miksturą z melasy.
Jake Gyllenhaal powiedział: „Żyjemy w smutnym czasie, w którym aktorzy są po-

litykami, a politycy aktorami”.

Jarhead. Żołnierz piechoty morskiej
TV4 piatek 23.05

będzie się działo

Wszyscy maja się dobrze

Odkrywcza 
podróż

Kinowy hit z rewelacyjnym Robertem De 
Niro w roli mężczyzny, który po śmierci żony 
chce odzyskać kontakt z czwórką dorosłych 
już dzieci. 

Frank Goode przez całe życie ciężko pra-
cował, by zapewnić dostatek swojej rodzinie. 
Po śmierci żony odkrywa jednak, że właściwie 
nie zna swoich dorosłych już dzieci. Wyru-
sza w podróż, podczas której chce odwiedzić 
każde z nich i jak najwięcej się o nim dowie-

dzieć. Ku jego zaskoczeniu okazuje się, 
że David (Austin Lysy), Amy (Kate Bec-
kinsale), Robert (Sam Rockwell) i Rosie 
(Drew Barrymore) wcale nie mają się tak 
dobrze, jak sądził. 

To ciepłe kino obyczajowe, które 
wybija się ponad przeciętność przede 
wszystkim dzięki roli Roberta De Niro, 
który otrzymał za nią nagrodę dla naj-
lepszego aktora na Hollywood Film 
Festival. Skomponowana dla potrzeb 
filmu przez Paula McCartneya piosenka 
„I Want To Come Here" była nomino-
wana do Złotego Globu.

Wszyscy mają się dobrze
TVP2 niedziela 22.25

Prezydent: Miłość w Białym Domu

Prawo  
do szczęścia

Prezydent Andrew Shepherd – wdowiec samotnie wychowujący dwunastoletnią 
córkę – cieszy się ogromną popularnością i sympatią. Gdy w Białym Domu poja-
wia się nowa lobbystka, Syndey Ellen Wade, prezydent od pierwszej chwili ulega jej 
urokowi. Tego samego wieczora zaprasza ją na oficjalną kolację z nowo wybranym 
prezydentem Francji. Wkrótce prasa zaczyna huczeć od plotek. 

Choć wątek romantyczny jest wiodący, to autorom filmu zależało także na uka-
zaniu kulis pracy i życia w Białym Domu.

Pewnie nie wiesz...
Przed rozpoczęciem zdjęć do filmu Michael J. Fox (w filmie Lewis Rothschild, asy-

stent prezydenta ds. polityki wewnętrznej) utrzymywał swoją chorobę Parkinsona 
w tajemnicy. Straciłby rolę, gdyby o chorobie dowiedzieli się producenci. Przed podsta-
wowym, rutynowym badaniem sprawności fizycznej Fox był przerażony, że lekarze 
wykryją chorobę. Wziął leki, aby stłumić drżenie rąk. Lekarze sprawdzili tylko ciśnie-
nie krwi.

Robert Redford został początkowo obsadzony w głównej roli, jednak po kłótni z re-
żyserem Robem Reinerem, zastąpił go Michael Douglas.

Camp David jest niedostępne dla publiczności i mediów. Scenografowie użyli wy-
obraźni i prywatnych zdjęć przy projektowaniu scenografii tego miejsca.

Prezydent: Miłość w Białym Domu
TVN7 sobota 17.40



Dzień Dziecka na Ziemi Łomżyńskiej
A tak w Zambrowie  

świętowali najmłodsi 
Dmuchańce, cukrowa wata dla wszystkich i mleczne napoje z Mlekpolu. To 

tylko częśc atrakcji z okazji dnia dziecka w Zambrowie. Organizacja festynu 
to wspólne przedsięzwięcie samorządów miasta Zambrowa i gminy Zambrów.

- Cieszymi się ,że tak dużo dzieci przyszło na festyn. Warto organizować 
takie spotkania ,aby sprawić dzieciom radość. Od kilku lat festyn z okazji dnia 
dziecka organizujemy we wspólpracy z gminą Zambrów, aby jak najwiecej dzieci 
moglo uczestniczyć w zabawie - mówi Adam Libuda zastęcpa burmistrza Za-
mbrowa.

Ciekawy program, doskonała pogoda, bezpieczne miejsce na stadionie miej-
skim to bardzo dobry pomysl na udany festyn z okazji dnia dziecka. 

Dla małych I dużych,  
czyli festyn w Kolnie

Dmuchane zjeżdżalnie, malowanie twarzy, koncerty, wszystko w programie 
festynu z okazji dnia dziecka w Kolnie. 

- Jest tu bardzo dużo atrakcji, można się dobrze bawić ale i wiele dowiedzieć. 
Nauczyłam sie, jak pomagać innym ludziom. Wiem ,że jeśli ktoś potrzebuje po-
mocy, to nie należy przechodzić obok niego obojętnie - tłumaczy Oliwka Do-
mańska, uczennica Szkoły Podstawowej numer 1 w Kolnie.

W czasie festynu wolontariusze prowadzili kwestę na leczenie serca małego 
Wiktora. Po urodzeniu lekarze wykryli u nieo wadę serca. Dziecko juz przeszło 
operację korygującą wadę, ale to nie koniec zabiegów. Potrzebne sa fundusze na 
dalsze leczenie. Pieniądze zbiera fundacja "Serce dziecka".

Dzień dziecka 
z Mlekpolem w Ełku

Kilka tysięcy dzieci z Mazur, Mazowsza i Podla-
sia przyjechało na wspaniały festyn rodzinny na dzień 
dziecka w Ełku. Współorganizatorem festynu była 
Spółdzielnia Mleczarska Mlekpol w Grajewie.

- Jesteśmy firmą ogólnopolską, skupujemy mle-
ko w 10-ciu województwach. To zobowiązuje nas do 
współpracy z lokalnym środowiskiem. Dzisiaj współ-
organizujemy festyn w Ełku. To nie przypadek, bo 
w 1995 roku spółdzielnia mleczarska w Ełku przy-
stąpiła do Mlekpolu. Wśród uczestników są rodziny 
producentów mleka z tego rejonu, nasi pracownicy 
oraz konsumenci. Cieszymy się, bo pogoda dopisa-
ła. Wszystkich częstujemy naszymi wyrobami. To 
naprawdę bardzo miły dzień- mówi Edmund Bo-
rawski, prezes Zarządu Spółdzielni Mleczarskiej 
Mlekpol w Grajewie.

Festyn został zorganizowany we współpracy z Ca-
ritas Diecezji Ełckiej, na placu Jana Pawła drugiego, 
który dwadzieścia lat temu, w tym właśnie miejscu od-
prawił mszę świętą.

- Naszym celem jest sprawić radość całym rodzi-
nom, a szczególnie dzieciom, w dniu ich święta. Ży-
czymy wszystkim dzieciom szczęścia. Bądźcie radośni 

i tą radością dzielcie się z innymi - prosił ksiądz biskup 
Jerzy Mazur, ordynariusz ełcki.

Namioty Mlekpolu były oblegane przez cały dzień. 
Wszyscy uczestnicy byli częstowani mlecznymi napo-
jami. W drugim namiocie odbywał się konkurs rysun-
kowy. 

- Mamy zaprojektować opakowanie dla sera. Mamy 
już pomysł na projekt dla sera , pleśniowego i  natural-

nego. Przed chwilą degustowaliśmy napoje Mlekpolu. 
Dzieciom najbardziej smakowała maślanka truskaw-
kowa i czekoladowa, natomiast mnie jogurt o smaku 
maliny z granatem – nie kryła zadowolenia Renata Li-
berzbach z Ełku.

Jak podkreślali uczestnicy festynu Plac Jana Paw-
ła II, położony u stóp katedralnego wzgórza, to dobre 
miejsce spotkań i odpoczynku. 



Detektyw Pikachu na tropie. 
Ślady prowadzą do Kina 
Millenium w Łomży 
Repertuar 7 - 13 czerwca 
Piątek 7 czerwca
Duża sala: X-Men Mroczna Pho-
enix -  godz. 15:30,18:00 i 20:30.    
Mała sala: Paskudy – godz. 10:00 
i 14:00; Pokemon - Detektyw Pika-
chu – godz.12:00 i 16:00; Trzy kro-
ki od siebie – godz. 18:00; Podły, 
okrutny, zły – godz. 20:30.

Sobota 8 czerwca
Duża sala:  Aladyn – godz. 11:00; 
Pokemon - Detektyw Pikachu – 
godz. 13:30;  X-Men Mroczna Pho-
enix -  godz. 15:30,18:00 i 20:30.   
Mała sala: Paskudy – godz. 10:00 
i 14:00; Pokemon - Detektyw Pika-
chu – godz.12:00 i 16:00; Trzy kro-
ki od siebie – godz. 18:00; Podły, 
okrutny, zły – godz. 20:30. 
Niedziela 9 czerwca 
Duża sala:  Aladyn – godz. 11:00; 
Pokemon - Detektyw Pikachu – 
godz. 13:30;  X-Men Mroczna Pho-
enix -  godz. 15:30,18:00 i 20:30.  
Mała sala: Paskudy – godz. 10:00 
i 14:00; Pokemon - Detektyw Pika-
chu – godz.12:00 i 16:00; Trzy kro-
ki od siebie – godz. 18:00; Podły, 

okrutny, zły – godz. 20:30. 
Poniedziałek 10 czerwca 
Duża sala:  Paskudy – godz. 16:15; 
X-Men Mroczna Phoenix - godz. 
18:00 i 20:30. 
Mała sala:  Paskudy – godz. 10:00 
i 14:00; Pokemon - Detektyw Pika-
chu – godz.12:00 i 16:00; Trzy kro-
ki od siebie – godz. 18:00; Podły, 
okrutny, zły – godz. 20:30. 
Wtorek 11 czerwca
Duża sala: Paskudy – godz. 16:15; 
X-Men Mroczna Phoenix -  godz. 
18:00 i 20:30.
Mała sala: Paskudy – godz. 10:00 
i 14:00; Pokemon - Detektyw Pi-
kachu – godz.12:00 i 16:00; Trzy 
kroki od siebie – godz. 18:00; 
Podły, okrutny, zły – godz. 20:30. 

Środa 12 czerwca
Duża sala: Paskudy – godz. 16:15; 
X-Men Mroczna Phoenix -  godz. 
18:00 i 20:30. 
Mała sala: Paskudy – godz. 10:00 
i 14:00; Pokemon - Detektyw Pika-
chu – godz.12:00 i 16:00; Trzy kro-
ki od siebie – godz. 18:00; Podły, 

okrutny, zły – godz. 20:30. 

Czwartek 13 czerwca
Duża sala: Paskudy – godz. 16:15; 
X-Men Mroczna Phoenix -  godz. 
18:00 i 20:30. 
Mała sala: Paskudy – godz. 10:00 
i 14:00; Pokemon - Detektyw Pika-
chu – godz.12:00 i 16:00; Trzy kro-
ki od siebie – godz. 18:00; Podły, 
okrutny, zły – godz. 20:30. 

Dzień Dziecka na Ziemi Łomżyńskiej

Dzięki zaangażowaniu licznych osób dobrej woli na Starym Rynku 
w Łomży odbył się koncert charytatywny dla Roberta. Całość 

wydarzenia koordynowała warszawska Fundacja Przyjaciół Dzieci 
Ariadna, mająca około 200 podopiecznych. Przypomnijmy, że Robert 
Kowalewski zmaga się z autyzmem, a jego rehabilitacja jest bardzo 

kosztowna. Jak podkreślał podczas niedzielnego koncertu tata 
chłopca godzina rehabilitacji to koszt 100 zł.

Do trzeciego roku życia chłopiec rozwijał się prawidłowo: 
utrzymywał kontakt wzrokowy, ładnie mówił, przyjmował 
jedzenie. Po trzecim roku życia nastąpił atak choroby: prze-
stał mówić, unikał kontaktu 
wzrokowego, obracał obsesyj-
nie nakrętki od słoików i klocki 
w sposób szybki, trudny do po-
wtórzenia. Diagnoza – autyzm 
i lekkie upośledzenie umysłowe. 
Regularna terapia m.in. logope-
dyczna, sensoryczna i psycholo-
giczna przynosi efekty. Zda-
niem lekarzy jest szansa, aby 
chłopiec otworzył się na ludzi, 
nauczył codziennego funkcjo-
nowania. Szansą jest kosztow-
na i długoletnia rehabilitacja 
i terapia m.in. pedagogiczna 
i uspołecznienia, uczenia i roz-
wijania umiejętności niezbęd-
nych do samodzielnego życia 
oraz usprawnienia zaburzonych 
funkcji organizmu.

Podczas niedzielnego pik-
niku w sercu miasta nie zabra-
kło koncertów, licytacji, stoisk 

z watą cukrową, fotobudki, czy policji i grupy ratowniczej na-
dzieja. Gwiazdami wieczoru był zespół Casanova i przyjaciele 
oraz raperzy Azet & Pogo.

Na tą chwilę wiadomo, że udało się zebrać ponad 2300 zł 
jednak nie jest to cała kwota, ponieważ w najbliższym czasie 
odbędą się licytacje przedmiotów przekazanych na akcję.

Osobom pragnącym wspomóc fundację udostępniamy konta:
PEKAO SA 34 1240 1095 1111 0000 0337 0135
PKO BP SA 13 1020 1127 0000 1102 0078 9883
tytułem: “rehab – Robert Kowalewski”
Numery kont dla wpłat z zagranicy:
PKOPPLPW 34 1240 1095 1111 0000 0337 0135
BPKOPLPW 13 1020 1127 0000 1102 0078 9883

Bo cząstka 
dziecka jest 

w każdym z nas 
Niezależnie czy ma się kilka czy kilka-
dziesiąt lat fragment dziecięcej duszy 
tkwi w każdym z nas. Dlatego święto-
wanie nie ma żadnych granic. Bo ileż 
radości może sprawić cukrowa wata 
czy występ ulubionego zespołu. Wie-
dzą o tym podopieczne Domu Pomocy 
społecznej w Łomży. 

- To dla nas bardzo radosny 
dzień. Pomimo, iż nasze miesz-
kanki są w wieku dojrzałym, to 
bardzo wyczekują tych wspólnych 
zabaw – wyjaśnia Krzysztof Jan-
kowski, dyrektor Domu Pomocy 
Społecznej w Łomży. - Chcemy, 
by nasze mieszkanki integrowały 
się z innymi, dlatego zaprosiliśmy 
do nas podopiecznych Środowi-
skowego Domu Samopomocy 
w Łomży. Dzięki temu razem 
spędzimy miło czas – dodaje dy-
rektor.

A wyjątkowymi gośćmi, na 
których czekały Panie był zespół 
4ever i Alfa Boys. Tańcom, zdję-
ciom i uśmiechom nie było końca. 

- Bawimy się wspólnie na dniu 
dziecka i jest bardzo fajnie. Mamy 
różne gry i zabawy, ale najbardziej 
czekałyśmy na zespoły – mówi 
Marta Cudakiewicz, mieszkan-
ka Domu pomocy Społecznej 
w Łomży.

I tak podczas dnia dziecka 
w wesołym miasteczku można 
było skosztować cukrowej waty, 
namalować na policzku serce czy 
wygrać wyjątkowy, mięciutki pre-
zent. 

Na Starym Rynku w Łomży 
zagrali dla Roberta 



a to ciekawe
Word Trade Center

Ratownicy  
pod gruzami

Oparta na faktach historia dwóch strażaków, 
którzy 11 września 2001 roku zostali uwięzieni 
w gruzach World Trade Center. 

Tuż po uderzeniu samolotu w budyn-
ki WTC sierżant John McLoughlin (Nicolas 
Cage), William J. Jimeno (Michael Pena) i ich 
koledzy wchodzą do jednego z budynków, by po-
móc w ewakuacji uwięzionych w nim ludzi. Do-
chodzi do zawalenia budynku. Strażacy zostają 
uwięzieni pod gruzami. Rozpoczyna się bezpre-
cedensowa akcja ratunkowa mająca na celu od-
kopanie ocalałych.

Pewnie nie wiesz...
Zdjęcia na posterunku powstały częściowo 

w rzeczywistej centrali nowojorskiej policji.
Producenci filmu postanowili przekazać po-

nad dwa i pół miliona dolarów na rzecz ofiar ata-
ków z 11 września 2001 roku. 

Nicolas Cage, za grę w filmie, otrzymał od 
Johna McLoughlina, który przeżył atak terro-
rystyczny, stalowy krzyż wyniesiony z ruin wież 
w Nowym Jorku. 

Tylko 20 żywych osób wydobyto spod gruzów. 
McLoughlin i Jimeno byli 18 i 19.

Ustalono ostatecznie, iż łącznie, w wyni-
ku czterech zamierzonych katastrof lotniczych, 
w zamachu zginęły 2973 osoby, nie licząc 19 po-
rywaczy i 26 osób nadal oficjalnie uznawanych za 
zaginione.

Bardzo duże straty poniosły służby miejskie, 
głównie straż pożarna i policja – w trakcie akcji 
ratunkowej zginęło ponad 300 funkcjonariuszy. 

Około 240 ton materiału użyto do odtworze-
nia ruin budynków. 

Word Trade Center
Metro piątek 20.45

Kulinarne podróże Magdy Gessler

Kurczak  
w czekoladzie
Magdalena Gessler wyrusza w kulinarną po-

dróż do Meksyku, królestwa tortilli, najbardziej 
pikantnego chili, chrupiących owadów i czekola-
dy. Na początek zwiedza stolicę kraju – Mexico 
City. Sprawdza, jakie dania serwuje się w lo-

kalnych restauracjach, poznaje tajemnice przy-
gotowania tradycyjnego guacamole i sosu mole 
poblano na bazie ostrych papryczek i czekolady, 
próbuje także różnego rodzaju tortilli. 

Znana restauratorka wybiera się również na 
najstarszy targ w mieście, gdzie można kupić 
i spróbować jaj komarów, czarnych omułek, sosu 
z koników polnych czy percebes, morskich sko-
rupiaków – najdroższych owoców morza (100 
euro za kilogram).

Kulinarne podróże Magdy Gessler
TVN sobota 16.00 

Bogowie

Wielki lekarz
Lata osiemdziesiąte XX wieku. Zbigniew Religa (Tomasz Kot) 

jest ambitnym warszawskim kardiochirurgiem, który marzy o prze-
prowadzeniu w komunistycznej Polsce pionierskiej operacji przesz-
czepu serca. 

Niestety, środowisko naukowe patrzy nieprzychylnie na jego 
aspiracje. Lekarz nie daje za wygraną i przenosi się do Zabrza, gdzie 
dostaje pełną swobodę działania. W 1985 roku razem ze swoim ze-
społem przeprowadza pierwszą operację przeszczepu serca. Pacjent 
umiera, jednak chirurdzy się nie poddają. Dwa lata później kolejny 
zabieg kończy się sukcesem, rozpoczynając rewolucję w polskiej me-
dycynie. 

Pewnie nie wiesz...
Profesor Zbigniew Religa po pierwszym udanym przeszczepie-

niu serca wciąż był pionierem polskiej kardiochirurgii, wykonując po 
raz pierwszy w kraju przeszczep płuc i serca, przeprowadzając za-
biegi leczenia przewlekłej zatorowości płucnej, stworzył też prototyp 
sztucznego serca i zastawki biologicznej

Kiedyś zmarło mu po kolei 11 pacjentów, a po trzydziestogodzin-
nej operacji 4-letnie dziecko. Wówczas Religa w pokoju lekarskim 
otworzył butelkę koniaku i wypił ją duszkiem

Był nałogowym palaczem. Mimo choroby nowotworowej, palił do 
końca, a palił bardzo dużo.

Był ministrem zdrowia w rządzie Kazimierza Marcinkiewicza 
oraz Jarosława Kaczyńskiego.

W wyjątkowych przypadkach był w stanie przemierzać wiel-
kie odległości i pracować całe doby, aby tylko móc dokonać udanej 
transplantacji.

Bogowie 
TVN7 piątek 23.45

John McLoughlin, 
policjant, który 
został uratowany 
spod gruzów.

William Jimeno, drugi 
bohater filmu, policjant, 

który ratując ludzi, 
ryzykował życiem.

reklama
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Dzieci nie dają się!

Geniusze  
w pieluchach

Podobno niemowlęta potrafią 
porozumiewać się między sobą i znają 

wszystkie tajemnice wszechświata. 

Doktor Elena Kinder od lat prowadzi ba-
dania nad psychologią dziecięcą podejrzewa-
jąc, że niektóre dzieci rodzą się geniuszami 
i nim zaczną mówić dysponują ogromnym 
zasobem wiedzy, który jest nie do osiągnięcia 

w późniejszym wieku. Kobieta robi wszyst-
ko, by poznać język maluchów, wykraść ich 
wiedzę i wykorzystać ją do swoich niecnych 
celów. Jednak na jej drodze staje najbystrzej-
szy z małych geniuszy – Sly, który jednoczy 
wszystkie dzieci przeciwko złej doktor Kinder.

Geniusze w pieluchach
TV Piuls2 sobota 14.00

Skok przez płot

Zwierzęta i ludzie
Przywódca grupy le-

śnych zwierząt, żółw Ver-
ne, po przebudzeniu się 
z zimowego snu stwier-
dza, że las, w którym 
mieszkał, przestał istnieć, 
a na jego miejscu wyrosło 
osiedle domków jednoro-
dzinnych.

O zwyczajach – głównie żywieniowych – dwunożnych 
istot, zwierzaki dowiadują się od nowego przybysza – wy-
gadanego szopa RJ, który koncentruje się na opowiadaniu 
o niekończących się korzyściach wynikających z sąsiedztwa 
ludzi. Można bezkarnie podkradać im jedzenie i korzystać do 
woli z ich śmieci. Postępowy RJ szybko zyskuje zwolenników 
i przejmuje dowodzenie nad zwierzakami, wśród których na 
pierwszy plan wybija się wiewiórka z ADHD, rodzina jeżoz-
wierzy, oposy oraz skunksiczka. 

Żółw Verne bezradnie patrzy, jak jego dawni podopieczni 
przeskakują płoty i z ochotą oddają się szabrownictwu. Gro-
madzą wielkie ilości jedzenia, ale zyskują też wroga – prze-
wodniczącą osiedla, która wynajmuje speca od tępienia szko-
dników. 

Skok przez płot Polsat niedziela 9.05

Gremliny rozrabiają

Miłe potwory
Billy Peltzer dostaje w pre-

zencie egzotyczne, małe włochate 
zwierzątko. 

Istnieją trzy podstawowe za-
sady opieki nad małym Gremli-
nem: nie wolno go wystawiać na 
jasne światło, dopuścić do jego 
kontaktu z wodą oraz karmić 
po północy. Chłopiec nieopatrz-
nie łamie wszystkie trzy zasady, 
co niesie ze sobą nieoczekiwa-
ne skutki. Pod wpływem wody 
sympatyczny Gremlin zaczyna 
się szybko rozmnażać, tyle, że jego potomstwo nie jest już 
tak miłe jak pierwowzór. W krótkim czasie miasteczko zosta-
je całkowicie sterroryzowane przez nieznośne stworki. Zach 
i jego dziewczyna Kate usiłują powstrzymać Gremliny.

Gremliny rozrabiają TVN7 niedziela 15.25
 

Beethoven 2

Miłość zd pierwszego wejrzenia
Kontynuacja opowieści o pewnym niesfornym psie, wa-

biącym się Beethoven, który zamieszkał z rodziną Newtonów 
i zamienił ich stabilne, wygodne życie w niekończące się pa-
smo przygód i niespodzianek. 

Podczas spaceru w parku zauważa śliczną suczkę rasy ber-
nardyn o imieniu Missy, z różową kokardą na czubku głowy, 
i obdarza ją wielką miłością od pierwszego wejrzenia. Kie-
dy rodzą się szczeniaki o imionach: Mo, Dolly, Czajkowski 
i Chubby, właścicielka Missy, Regina, chce je utopić – zmienia 
zdanie, gdy dowiaduje się, ile są warte. Wtedy do akcji wkra-
czają rodzeństwo Newtonów i sam Beethoven.

Pewnie nie wiesz...
Film zarobił w kinach na całym świecie ponad 110 milio-

nów dolarów. Kosztował 15 milionów dolarów. 
W czasie kręcenia filmu wykorzystano ponad 100 szczeniąt 

w różnym wieku. Missy zagrały trzy dorosłe psy, a Beethovena 
dwa.

Beethoven 2 TVN7 sobota 13.50
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Meandry Losu  
– Powieść z nieznaną historią 

w tle, tom II, cz. 6
Zenon 
Krajewski

„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 6, Tomu II, zaty-
tułowanego “Pod sowieckim butem”. 

Wiernik ukłonił się kobiecie, przy-
patrując jej się z ciekawością. Uderzyło 
go nietuzinkowe piękno tej kobiety. 
Postawna, ponad metr siedemdziesiąt 
wzrostu, niebieskooka blondynka. Miała 
wszystko na miejscu. I kształtną talię, 
i duże, pełne piersi. Dojrzała już ko-
bieta, ale jeszcze w pełnym rozkwicie 
swej kobiecości. Wiernik przypatrywał 
się jej odrobinę za długo. Była odświęt-
nie ubrana, w ciemnoczerwoną bluzkę 
i czarną spódnicę.

- A konkretnie to o co chodzi? – 
zapytała po chwili, zwracając się bezpo-
średnio do niego. – Zapraszam panów 
do stołu – wykonała nieznaczny gest 
ręką.

- Ja to będę się zbierał – zaznaczył 
od razu Łyn. – Tego pana przywiózł mój 
szwagier z Jankowa Młodzianowa. Nie 
mamy dużo czasu, bo chyba będą dziś 
wracać. 

- Pewnie masz ochotę obalić butel-
kę ze szwagrem –  Budziszowa dobrze 
znała miejscowe obyczaje. – To nie za-
trzymuję, bo szwagier będzie miał pre-
tensje – dodała z przekąsem. – Na pew-
no liczył na twoją gościnę. A temu panu 
wskażę drogę do ciebie, nie obawiaj się.

- No to do widzenia – Łyn wyszedł 
nie zwlekając ani chwili.

- To co konkretnie pana do mnie 
sprowadza? – wskazała mu krzesło przy 
stole, sama siadając na drugim i przypa-
trując mu się spod oka.

- No właśnie – ożywił się Wiernik. 
– Jestem byłym studentem medycy-
ny. Pobierałem nauki w Warszawie, ale 
wojna i podział Polski na dwie okupacje 
uniemożliwiły mi dokończenie studiów. 
Pochodzę z Łomży, ale teraz praktyku-
ję u lekarza w Stawiskach. Niebawem 
chciałbym praktykować samodzielnie, 
a o leki teraz trudno – pośpieszył z wy-
jaśnieniami, uważnie przypatrując się 
gospodyni. Była pewnie w wieku jego 
matki, ale Elian oceniał, że wyglądała 
od niej znacznie młodziej i lepiej. 

- Napije się pan herbaty? – spytała, 
aby choć na chwilę zejść z oczu chłopa-
ka, gapiącego się na nią niczym ciele na 
malowane wrota. 

- Z przyjemnością – zapewnił gor-
liwie. 

Natychmiast wstała i poszła rozpa-
lić w kuchni i nastawić wodę. Krzątając 
się przy kuchni indagowała gościa, pod-
trzymując konwersację. Gość odpowia-
dał oszczędnie, ważąc słowa.

- A może zrobię też coś do zjedze-
nia? – zaproponowała. – Jadł pan obiad?

- Wyjechałem około południa, po 
późnym śniadaniu. 

- To z pewnością jest pan już głod-
ny.

- Miałem kanapki.
- A zjadł je pan?
- Nie, ale u pana Jankowskiego mia-

łem obiad.
- A skąd właściwie pan jedzie?
- Z Łomży. Normalnie jeżdżę 

prostą drogą na Stawiski, ale dziś po-
jechałem przez Mątwicę i Nowogród, 
rozpytując o zielarzy. W Nowogrodzie 
skierowano mnie do Jankowa, więc 
poznałem najpierw jakieś Skarbowo, 
a potem Młodzianowo. Chodziłem od 
domu do domu, w końcu natrafiłem na 
szwagra pani sąsiada, który przyjeżdża 
czasem do Setna, więc słyszał o pani. 
Zaoferował się, że mi wskaże drogę na 
skróty, przez las, bo ponoć jadąc gościń-
cem przez Miastkowo nie dojechałbym 
tutaj do wieczora.

- Już on miał tam swoją kalkulację. 
Chciał miło spędzić wieczór ze szwa-
grem, przy butelce – wyraziła swoje 
przypuszczenie Budziszowa.

- Być może, ale jednak mi pomógł. 
Trafiłem w końcu do pani. 

- To co właściwie chce pan wiedzieć? 
– gospodyni wstawiła wodę do gotowa-
nia i wróciła do stołu, świdrując gościa 
swoimi dużymi, modrymi oczyma.

- Będę potrzebował dostawcy ziół, 
skoro chcę praktykować.

- I chciałby pan, żebym ja była tym 
dostawcą?

- Być może nie jedyną. Będę szukać 
zielarza też w bliższej okolicy Stawisk.

- A właściwie dlaczego tam? Prze-
cież pan jest z Łomży.

- To długa historia.
- Mam czas. No i mamy już wrzą-

tek – poderwała się od stołu, gdy zago-
towała się woda, wyjęła dwa kubki z kre-
densu, zasypała je jakąś ziołową herbatą 
i zalała wrzątkiem. Oba kubki postawiła 
na stole. – Ale nie mam cukru. Skończył 
się i chwilowo nie ma gdzie kupić. 

- Nic nie szkodzi. Jest przecież woj-
na. To wszystko usprawiedliwia.

- Czyli chciałby pan, abym była jego 
dostawcą? – Budziszowa podjęła prze-
rwany wątek.

- Bardzo chciałbym na to liczyć – 
zapewnił Wiernik.

- W takim razie chodźmy – wsta-
ła od stołu – oprowadzę pana po moim 

gospodarstwie. W tym czasie napój dla 
pana trochę ostygnie.

Gość podniósł się w ślad za Budzi-
szową. Wyszli z domu. 

- Jak pan widzi mam dwa budynki 
gospodarskie. W tym – wskazała ręką 
na prawo -  trzymam krowę, dwie świn-
ki, gęsi i kury. To na własne potrzeby. 
A tam dalej jest stodoła – wskazała ręką 
na wprost. – W połowie wykorzystuję 
to pomieszczenie do przechowywania 
zboża i siana, a w połowie do suszenia 
ziół, bo to miejsce przewiewne, a jedno-
cześnie zaciszne, czyli to, co potrzebne 
jest w procesie suszenia nie wszystkich, 
ale większości surowców ziołowych.

Wiernik kiwał głową ze zrozumie-
niem, chociaż o tym całym procesie miał 
tylko blade pojęcie.

- A tu – wskazała ręką po lewej 
stronie – mam suszarnię, wprawdzie 
dosyć prymitywną, ale czasem bardzo 
potrzebną. Chodźmy tam. 

Wiernik zobaczył „budowlę” ze sło-
mianym dachem, który podtrzymywało 
sześć słupów drewnianych z ponabija-
nymi od góry co kilkanaście centyme-
trów gwoźdźmi, od których odchodziły 
sznury. Niżej umieszczono piętrowo de-
ski, na których Budziszowa często roz-
kładała swój surowiec zielarski.

- Dam panu krótką lekcję poglądo-
wą na temat procesu suszenia, skoro już 
jesteśmy w tym miejscu – uśmiechnęła się 
do Wiernika, który pomyślał, że kto jak 
kto, ale ona to potrafi czarować mężczyzn.

- Chętnie się o tym czegoś dowiem. 
Jak na razie to trochę się nauczyłem na 
temat działania wielu leków ziołowych, 
bo na tym faktycznie polega moja prak-
tyka u lekarza w Stawiskach. Co chyba 
zrozumiałe, gdyż rolą medyka jest zaor-
dynowanie pacjentowi właściwego leku. 
Nie jest przecież ważne co spowodowa-
ło chorobę. Najważniejsze jest w tej pro-
fesji co mogłoby ją przemóc i zwalczyć. 
Tylko tyle i aż tyle. Niemniej jednak 
proszę opowiedzieć o tym procesie.

Kobieta zawahała się przez mo-
ment, ale jednak postanowiła coś mło-
demu gościowi o procedurze suszenia 
opowiedzieć.

- No to posłuchaj pan mojej krót-
kiej opowieści. O właściwym przebiegu 
suszenia decyduje dostęp, a inaczej – 
wymiana powietrza, no  i ciepło. Woda, 
którą surowiec traci w czasie wysycha-
nia, musi być odprowadzana, aby nie na-
stąpiło skroplenie i ponowne zawilgoce-
nie surowca. Ja suszę zioła w warunkach 
naturalnych i pod dachem. To chodźmy 
teraz do stodoły – skinęła głową, żeby 
szedł za nią. – Zobaczy pan moją drugą 
suszarnię. Czasem muszę naprędce za-
mieniać kuchnię w trzecią, ogrzewaną 

suszarnię, gdy nagle pogarszają się wa-
runki pogodowe.

 Weszli do stodoły i Wiernik 
zobaczył jeden sąsiek przeznaczony do 
zielarskich potrzeb Budziszowej. Tam 
także były ustawione prowizoryczne 
stoły z desek, na których niewątpliwie 
zielarka układała swój surowiec prze-
znaczony do suszenia.

- To wszystko wykonał mój już nie-
żyjący mąż – głos kobiecie uwiązł w gar-
dle, ale tylko na chwilę. - Świeć Panie 
nad jego duszą. Zmarł w ubiegłym roku 
– dodała.

- Moje kondolencje – spojrzał 
współczująco na gospodynię. – Pewnie 
dużo pani pomagał.

- Tak – przyznała – dobry był z nie-
go chłop. Nawet chodził ze mną do lasu 
i pomagał zbierać. Kochał mnie jak wariat.

- No pewnie, taką piękną kobietę – 
wyrwało się Wiernikowi.

- Dziękuję – uśmiechnęła się do 
niego, aprobując komplement. – Dziś 
to już, jak to się mówi,  i po śmietanie, 
i po mleku, ale kiedyś... Mąż był silny 
i szybko rwał się do bitki, więc chłopi 
trzymali się ode mnie z dala. Był spo-
ro ode mnie starszy i zachorowało mu 
się ubiegłego lata. Kilka tygodni i po 
chłopie. Teraz przyszło mi radzić sobie 
samej – westchnęła. – Ale chodźmy już 
stąd, bo jak ktoś nas widział wchodzą-
cych, to zaraz będą plotki co to ja robi-
łam w swojej stodole z młodym, atrak-
cyjnym mężczyzną – uśmiechnęła się do 
Wiernika tak promiennie, że pomyślał 
czy go aby czasem nie kokietuje. 

- No to w takim razie wychodźmy 
stąd szybko – odwrócił się i skierował 
do wyjścia. – Nie chciałbym, aby wzię-
li panią na języki. W tym wieku może 
jeszcze pani ponownie wyjść za mąż.

- Może i tak się stanie, ale taki 
amator przywiędłych śliwek musiałby 
przyjść tutaj. Ja nigdzie się stąd nie ru-
szę. Mam tu swój raj. Okolica obfituje 
w potrzebny mi surowiec zielarski.

Wyszli z powrotem na podwórko.
- Zioła chyba spotyka się wszędzie 

– zauważył Wiernik.
- Są jednak miejsca lepsze i gorsze 

– odparła gospodyni. - Teraz chodźmy 
do domu. Pokaże panu mój urobek. Jak 
pan z pewnością wie, surowiec pozy-
skuje się z różnych części rośliny. Może 
to być kora, korzeń, kłącze, kwiat albo 
liść. A na wartość surowca ma wpływ 
wiele czynników, takich choćby jak po-
goda i pora dnia. No i niezwykle istotne 
jest postępowanie w procesie suszenia. 
Czas i temperatura suszenia jest zależna 
od rodzaju surowca. To może trwać od 
kilku do kilkunastu godzin, w tempera-
turze od trzydziestu do stu dwudziestu 

stopni. Ale nie chciałabym pana za-
nudzać – zreflektowała się.  Weszli do 
domu. – Proszę usiąść. Szczegóły usta-
limy jak wrócę z wieczornego oporząd-
ku. Muszę nakarmić moje zwierzęta, 
wydoić krowę, zebrać jajka, takie tam 
– machnęła ręką – zwykłe, codzienne 
obowiązki. To potrwa z pół godzinki. 
Poczeka pan?

- Rzeczywiście robi się późno – za-
uważył gość. – Gospodarz, który mnie 
do pani przyprowadził zaoferował mi 
nocleg na sianie w jego stodole. Przy-
puszczam, że nie zamyka na klucz 
tej swojej stodoły, więc trafię tam i po 
zmierzchu.

- Sierpniowe noce są już chłodne. Ja 
panu mogę zaproponować nocleg na nor-
malnym łóżku w tamtym pokoju – wska-
zała ręką. – Zapraszam. Jest wolne łóżko 
małżeńskie, którego nie używam wiado-
mo od kiedy – dodała. – Zjemy kolację 
i porozmawiamy dłużej – zachęcała.

- To świetnie – ucieszył się Wier-
nik. – Z chęcią skorzystam z zaprosze-
nia. Prawdę mówiąc jestem miastowy 
chłopak i jeszcze nie miałem okazji spać 
w stodole, ale skoro pani mówi, że może 
być zimno…

- Noce stają się teraz coraz chłod-
niejsze. Czas na spanie w stodole już 
minął. Koniec czerwca i lipiec to sama 
przyjemność na świeżym sianku, ale 
teraz, pod koniec sierpnia to żadna 
atrakcja, zapewniam pana. Gdy minie 
Anki, zimne noce i poranki. U mnie pan 
normalnie wypocznie i jutro rano będzie 
pan jak nowonarodzony, gotowy do dłu-
giej drogi.

- Skoro tak, chętnie zostanę u pani 
– uśmiechnął się do gospodyni, zadowo-
lony z tak niespodziewanego zaprosze-
nia – ale w takim razie muszę uprzedzić 
tego pana gospodarza, że nie skorzystam 
z jego oferty. Przy okazji nakarmię mo-
jego konika, który mnie tu przyciągnął. 
To zajmie jakichś czas.

- W takim razie ja przebieram 
się i idę do swoich zajęć, a pan niech 
zajrzy do Łynów. I niech pan szybko 
wraca, bo jak wleją w pana gorzałkę 
to mógłby się pan nie nadawać już do 
rozmowy o ziołach.

- Z przyjemnością skorzystam 
z pani gościny, a od ich gorzałki się wy-
mówię – zapewnił Wiernik i zadowo-
lony wybrał się z powrotem na posesję 
Łynów. C.D.N.

Miło nam poinformować, że autorem 
prawidłowej odpowiedzi na pytanie 
dotyczące książki „Meandry losu” jest 
Pan ROBERT GÓRSKI. Po odbiór nagrody 
zapraszamy do redakcji Telewizji Narew 
w Łomży, Stary Rynek 13
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Marlena Siok: - Muszę się do czegoś 
przyznać… Podsłuchałam fragment 
próby i tak sobie myślę, że Czesław 
Niemen, gdzieś tam obserwując 
z góry chyba nie powstydziłby się dzi-
siaj słów, że z „Andrzeja Rybińskiego 
będą ludzie”?  

Andrzej Rybiński: - Cieszę 
się. To bardzo miłe. To były ta-
kie zupełne początki, wczesne 
lata 70. Bardzo piękny czas. By-
liśmy wtedy bardzo młodzi, całe 
życie było przed nami. I faktem 
jest, że ten drogi Czeslaw, jak 
na niego mówiliśmy, bo pięknie 
wymawiał literkę „l”, zapytany 
w momencie przyjmowania mnie 
do takiego teatru muzycznego, co 
sądzi o moim warsztacie pogła-
skał mnie po głowie i powiedział: 
„Będą z niego ludzie”. 

M.S: - Tęskni Pan trochę za czasami 
Andrzeja i Elizy? Za czasami prawdzi-
wego bluesa?

A.R: -  Oczywiście. Jest czas 
za którym bardzo się tęskni. Bo 
to jest właśnie ta nasza młodość. 
Moment, w którym wydaje się, że 
cały świat należy właśnie do nas. 
I nikt inny nie będzie się liczył. 
Jednak życie weryfikuje wszyst-
kie plany. Chociaż tak naprawdę, 
nigdy nie miałam konkretnych 
planów na siebie. Starałem się, 
żeby mieć swoje ambicje i pomy-
sły. A kiedy życie płynie trzeba 
czasami włożyć nogę w ten nurt, 
by poniosło. Oczywiście tęsknię, 
ale nie dlatego, że teraz jest źle. 
Jest naprawdę bardzo dobrze. Je-
stem szczęśliwy z tego czego te-
raz mogę doświadczać, ale to co 
już się spełniło było piękne. 

M.S: - A ma Pan jeszcze apetyt na wię-
cej?

A.R: - Tak. Mam apetyt na 
więcej, jak chyba większość lu-
dzi. W człowieku niemal zawsze 
tkwi taki niedosyt, że to co już 
się spełniło, to wciąż za mało, że 
można więcej. W każdej chwili 
może okazać się, że ta piosenka, 
która będzie najpiękniejszą może 
narodzić się właśnie teraz, że coś 
w końcu przebije „Nie liczę go-
dzin i lat” (śmiech). 

M.S: -  Spodziewał się Pan tego, że 
utwór który został stworzony w 15 
minut, stanie się ponadczasowy, nie-
śmiertelny?

A.R: - Rzeczywiście są takie 
piosenki, które stają się feno-

menem. Nie wiem dlaczego tak 
się dzieje. Tworząc jakikolwiek 
utwór, żaden muzyk, artysta nie 
wie czy publiczność  się z nim za-
przyjaźni. My możemy tworzyć, 
a to ludzie są pewnymi weryfi-
katorami i decydują czy coś bę-
dzie trwało sekundę, czy tak jak 
w przypadku „Nie liczę godzin 
i lat” ponad 35 lat. 

M.S: - A co z Beatlesami? Tak łatwo 
odpuścił Pan im ponad 300 utworów? 

A.R: - Teraz byłem na kon-
cercie McCartney’a… (śmiech) 
zgrywam się odrobinę, ale rze-
czywiście kiedyś ktoś zapytał 
mnie o moje wzorce i fascyna-
cje muzyczne. A wtedy świat 
młodych chłopców dzielił się na 
dwa obozy. Był obóz The Rol-
ling Stones i obóz tych, którzy 
szaleli za The Beatles, do których 
ja również należałem. I właśnie 
zapytany o te wzorce i twórczość 
The Beatles, odpowiedziałem, że 
bardzo ją cenię, ale zespół ten 
ukradł mi jakieś 300 piosenek, bo 
gdyby nie oni, to ja bym to na-
pisał. Dlatego mogę powiedzieć, 
że w pewnym sensie zabrali mi te 
piosenki. Oczywiście to wszyst-
ko było jedną wielką fascynacją. 
Niemniej jednak muszę powie-
dzieć, że całe to moje pokolenie 
muzyczne, gdyby nie ta sztuczna 
kurtyna, na dodatek jeszcze że-
lazna, to naprawdę nasze my-
śli, poglądy na muzykę mimo 
wszystko były bardzo zbliżone. 
Kiedy tworzyłem zespół Andrzej 
i Eliza spotkałem się z takim 
porównaniem, w którym zesta-
wiano nas z zespołem Peter, Paul 
and Mary, amerykańską grupą 
folkową. A ja, nigdy wcześniej 
o takiej grupie nie słyszałem. Nie 
wiedziałem zupełnie o ich istnie-
niu. Gdy posłuchałem, rzeczywi-
ście zauważyłem, że jest między 
nami pewne podobieństwo. Nie 
było może takich samych linii 
melodycznych, ale bardzo po-
dobny klimat czy pomysły har-
moniczne. Dlatego myślę, że nie-
zależnie od tego czy urodziliśmy 
się w Polsce czy nad Tamizą, to 
jednak, to nasze pokolenie miało 
bardzo podobne poczucie estety-
ki muzycznej. I teraz po latach, to 
widać. 

M.S: - Ale czy to właśnie to poczucie 
estetyki sprawiło, że w pewnym sen-
sie wasza muzyka przetrwała próbę 
czasu?

A.R: - Tak mi się wydaje, że ta 
muzyka w ogóle była o czymś. Jej 
treść po prostu nas dotyczyła. Jak 
pisałem te piosenki, to naprawdę 
czułem zapach ulicy, kobiet i ich 
perfumy. I to wszystko w tych pio-
senkach słychać. Dlatego według 
mnie tak trudno jest zrobić nowe 
wersje tych dawnych utworów. 
Może dla młodszego pokolenia 
jest to łatwe do zaakceptowania, 
ale te starsze pokolenie, które zna 
te pierwsze wersje ma już z tym 
problem. Piosenki powinny żyć 
swoim życiem, bo skoro publicz-
ność po upływie kilkudziesięciu 
lat chce je słuchać, to znaczy, że 
tam już nic nie trzeba ulepszać. 

M.S: - Czy wciąż jednak wyśpiewuje 
się je z takimi samymi emocjami? 

A.R: - Proszę mi wierzyć, że 
każdy koncert jest inny. Każdy 
kontakt z publicznością jest inny. 
Zawsze śpiewa się inaczej. Nigdy 
nie traktuję „Nie liczę godzin 
lat”, „Nie płacz Maleńka, szko-
da łez” czy „Czas relaksu”, jako 
piosenek za karę. Ja je naprawdę 
śpiewam z ogromną przyjemno-
ścią. To one sprawiły, że potrafię 
być w pamięci publiczności przez 
tyle lat. Dlatego na każdym kon-
cercie je dopieszczam. Zawsze 
gdzieś tam pogłaszczę i przytulę. 

M.S: - Koszenie trawy, spacery po 
Puszczy Kapinoskiej i książki… Brzmi 
znajomo?

A.R: - Oj tak. Brzmi bardzo 
znajomo! To jest piękna sprawa. 
Rozmawiając z Panią mam świa-
domość, że przez trzy dni będę 
wolny w domu i sobie odpocz-
nę. Obudzę się o 10:00 i nic nie 
będę robił. Ale nie, bo już wzywa! 
Ona, kosiarka! Tej ziemi mam, co 
prawda nie za dużo, ale jak wejdę 
z tą kosiarką tak właśnie o 10:00, 
to kończę dopiero po 18:00. 
Oczywiście z przerwami, bo ina-
czej nie dałbym rady. Tak więc 
jest co robić. Trzeba najpierw 
skosić, przesypać do worka, wy-
wieźć do kompostownika, wysy-
pać i wrócić. I tak kilkanaście albo 
kilkadziesiąt razy. Wszystko boli. 

M.S: - A co podczas takiego koszenia 
nuci sobie pod nosem Andrzej Rybiń-
ski?

A.R: - Nie śpiewam nic. 
Wymyślam sobie różne historie. 
Wyobrażam sobie, że coś robię, 
że coś piszę, że coś komuś opo-
wiadam. Wymyślam historie, 
które mogą być tematem. Mogą, 
ale nie muszą. A poza tym, to jest 
ostatni moment, ostatnie dzieło 
fizyczne podczas, którego moż-
na się poruszać I trochę te kości 
rozchodzić. Co prawda mówią, 
że nie liczę godzin i lat, ale swój 
PESEL mam i on czasami o so-
bie przypomina. 

M.S: - Za chwilę piękny, urodzinowy 
jubileusz? Przychodzą refleksje? 

A.R: - Refleksje się nasuwa-
ją, ale widzi Pani… powiedziała 
Pani o jubileuszu I w mojej gło-
wie zapaliła się od razu czerwona 
lampka. Jaki jubileusz? Nic nie 
wiem o żadnym jubileuszu.

M.S: - Przypomnę październikowy… 
A.R: - Tak, no właśnie. Bę-

dzie to na pewno moment, 
w trakcie którego pomyślę sobie 
o tym życiu. Chociażby dlatego, 
że coś już było I czegoś się w tym 
krótkim życiu dokonało. Chociaż 
ja w dalszym ciągu uważam, że 
te dokonania nie są zbyt duże, 
by można było się czym chwalić. 
Parę piosenek to nie jest znowu 
aż tak dużo. Ale może jeszcze coś 
fajnego przyjdzie mi do głowy. 
Obecnie pracuje z moim synem, 
który gra na instrumentach kla-
wiszowych. Pomaga mi także 
podczas nagrań. Wydaje mi się, 
że to doskonały wzór na połą-
czenie pokoleń. Oprócz działań 
muzycznych, humorystycznie 
mogę zdradzić, że wspiera mnie 
także w takich codziennych za-
daniach, chociażby wożąc mnie 
samochodem, co jest niezwykle 
ważną sprawą. I chociaż bardzo 
lubię jeździć, jemu wychodzi to 
znacznie lepiej. On mnie wozi, ja 
mu za to płacę i wszyscy są zado-
woleni. A tak całkiem poważnie, 
to doskonale się uzupełniamy. 
To niebywałe szczęście móc na 
kimś polegać. Kiedyś myślało 
się, że człowiek jest w stanie sam 
wszystko załatwić, ale to wcale 
nieprawda. 

M.S: - Czyli raczej kompan niż następ-
ca? 

A.R: - Rewelacyjny kompan 
(mam nadzieję, że tego nie prze-
czyta). 

M.S: - A co dzisiaj Andrzejowi Rybiń-
skiemu powiedziałby ten 20-letni 
chłopak, który nagrywał śpiewogry 
„Na Szkle Malowane, współtwo-
rzył grupę 2 plus 1 czy stał na scenie 
w Opolu?

A.R: - Suchaj tego, co masz 
w swoim sercu, bo w głowie 
można mieć różne rzeczy. Za-
wsze ktoś nam może powiedzieć, 
co mamy robić. I te wpływy róż-
nych osób mogą być naprawdę 
silne. Dlatego trzeba zaglądać 
w głąb swojego serca. I to nie jest 
żaden truizm, chociaż tak brzmi. 
W swoim życiu chyba niczego 
bym nie zmienił. 

Mam apetyt na więcej 
Jak przyznaje, niezależnie od tego czy rodzili się nad Tamizą czy w Polsce, jego pokolenie miało podobne poczucie estetyki muzycznej, co właśnie widać. 

A gdy śpiewa kultowe "Nie liczę godzin i lat" czy "Czas relaksu" wciąż czuje tamte zapachy ulic i dni. Za chwilę skończy 70 lat, a mimo to wciąż ma apetyt na więcej. 
O tęsknocie za prawdziwym bluesem, ulubionym zajęciu, czyli koszeniu trawy i o tym, że w życiu nigdy nie wolno iść na ustępstwa, z Andrzejem Rybińskim rozmawia Marlena Siok.

I
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Od 3 do 7 czerwca bijące mocno aka-
demickie serce rozprowadza tlen 
w Łomży i regionie. – Bądźcie z nami. 
W tym roku celebrujemy nie tylko 
studencką samorządność, ale także 
jubileusz 15-lecia naszej ukochanej 
uczelni – zachęca Magdalena Zach, 
przewodnicząca Samorządu Studen-
tów PWSIiP oraz studentka filologii 
angielskiej. 

Zbliża się Tydzień Kultury 
Studenckiej, wielkie święto ża-
ków Państwowej Wyższej Szkoły 
Informatyki i Przedsiębiorczości 
w Łomży - przypomina Jolanta 
Święszkowska, rzecznik PWSIiP. 
Poza studenckim graniem na 
Muszli Koncertowej w Łomży 7 
czerwca, będą atrakcje dla dzieci 
i seniorów, grillowanie, rywaliza-
cje na zielonej murawie i wirtu-
alnym boisku oraz łącząca ludzi 
dobrej woli kwesta pod hasłem 
„Uratuj Serce Wiktora”.

W programie
4 czerwca, na Starym Rynku, 

odbędą się Nestoralia. To kolejna 
propozycja studentów i prezy-
denta Łomży. Poza występami 
artystycznymi, będą profilaktycz-
ne i popularnonaukowe stoiska, 
na których seniorzy będą zasięgać 
porad dietetycznych, fizjotera-
peutycznych i innych. – To impre-
za łącząca pokolenia, warto wtedy 
być z nami. Zapraszamy nie tylko 
seniorów, także ich rodziny na 
piknik, podczas którego studen-
ci, ale także wykładowcy uczelni, 
pokażą seniorom, jak poruszać się 
po mediach społecznościowych, 
dbać o bezpieczeństwo danych 
osobowych, ale także utrzymy-
wać własne ciało w sprawności 
i zdrowiu– przekonuje Magda-
lena Zach. Dodaje, że w organi-
zację imprezy aktywnie włączyły 
się Łomżyńska Rada Seniorów, 
Dzienny Dom Senior+, Klub Se-
niora Miejskiego Ośrodka Pomo-
cy Społecznej w Łomży, zespoły 
Tabor oraz Maryna. 

5 czerwca przy ulicy Aka-
demickiej 1, czyli na kampusie 
uczelni, odbędzie się Studenckie 
Grillowanie. – Ciepłe kiełbaski, 

karkówka i kaszanka, wspól-
ne chwile przy dobrej muzyce 
i smacznym jedzeniu, pozwolą 
na integrację naszego środowi-
ska, luźne rozmowy i zebranie 
sił przed zbliżającą się sesją eg-
zaminacyjną –mówi Magdalena 
Zach i podkreśla, że po kulinar-
nym relaksie studenci udadzą się 
na wirtualne boisko, czyli czeka 
ich wzorem ubiegłego roku Let’s 
Play Together. 

6 czerwca to Dzień na Spor-
towo, podczas którego żacy rzucili 
wyzwanie pracownikom PWSIiP, 
zapraszając ich na piłkarskie bo-
isko. – To będzie dzień, podczas 
którego weźmiemy odwet za 
wszystkie niezaliczone egzaminy, 
nieprzespane noce nad książka-
mi – mówią żartobliwie studenci. 
Są pewni, że na murawie Orlika 
przy ulicy Katyńskiej, będą górą. 
Pierwszy gwizdek o godz. 10:00. 

7 czerwca odbędzie się wycze-
kiwany koncert w łomżyńskim 
Amfiteatrze przy ulicy Zjazd. 
Wystąpią między innymi znany 
raper Małpa, czyli Łukasz Mał-
kiewicz, tekściarz od trzynastego 
roku życia. W 2019 roku otrzy-
mał Złotą Karetę, nagrodę przy-
znawaną przez największy to-
ruński dziennik „Nowości”. Jego 
drugi solowy album „Mówi”, wy-
dany przez wytwórnię Proximite, 
uzyskał w 2016 roku status złotej, 
a w 2018 roku platynowej, płyty. 
Wykonawca tego samego gatun-
ku muzycznego, Bartosz Krupa, 
czyli PlanBe, z pewnością zapre-
zentuje utwory z debiutanckiej 
płyty „Insomnia”, która dotarła 
do czwartego miejsca polskiej 
listy przebojów – OLiS. Będzie 
także oferta dla miłośników 
popowo-rockowych dźwięków, 
w które wprowadzi klimatyczny 

zespół Video – znany z wpadają-
cych w ucho utworów „Wszystko 
jedno”, „Kryzysowy” oraz z dzia-
łalności społecznej. W 2015 roku 
podczas VI Balu Charytatywne-
go „Gwiazdy Dobroczynności” 
zespół odebrał nagrodę, w kate-
gorii kultura, za wsparcie osób 
niesłyszących. Wystąpią również 
zespoły disco polo – Akcent 
i Miły Pan, które rozpalają wy-
obraźnię milionów słuchaczy 
w Polsce. 

Koncert zainauguruje łom-
żyński wykonawca DJ Bell-
wether: Accordion live act, czyli 
Piotr Komorowski, akordeonista, 
absolwent Akademii Muzycznej 
w Gdańsku, laureat licznych na-
gród i konkursów, który ekspery-
mentuje z muzyką łącząc dźwięki 
akordeonu z brzmieniami elek-
tronicznymi. Z łomżyńskich 
wykonawców wystąpi także ta-

neczny team BK Step, pod okiem 
Marka Kisiela. – Tego dnia, to dla 
nas bardzo ważne, będziemy kwe-
stować, aby uratować serce Wik-
tora, syna Karoliny Grabowskiej, 
która należy do akademickiej ro-
dziny, jest absolwentką pracy so-
cjalnej naszej uczelni. Chłopczyk 
ma zaledwie półtora roku, a za 
sobą wiele trudnych chwil. Za-
raz po narodzinach lekarze zdia-
gnozowali u niego złożoną wadę 
serca pod postacią przełożenia 
dużych naczyń, ubytków w prze-
grodzie międzyprzedsionkowej 
i międzykomorowej oraz zwęże-
nia zastawkowego pnia płucnego. 
W czternastej dobie życia prze-
szedł długą i bardzo skompliko-
waną operację korygującą wadę. 
Ostatnie badanie wykazało zwę-
żenie lewej gałęzi tętnicy płucnej, 
zwężenie ujścia lewej komory 
oraz ciężką niedomykalność za-
stawki pnia płucnego. To wszyst-
ko bardzo obciąża serduszko 
Wiktora, przez co nieunikniona 
jest kolejna operacja. Rodzice 
dzielnie walczą o swojego synka, 
lecz koszty jego leczenia i rehabi-
litacji znacznie przewyższają ich 
możliwości finansowe – mówi 
Magdalena Zach. Z pomocą 
Wiktorowi spieszą studenccy 
wolontariusze, podczas koncertu 
będą zbierać do puszek fundusze 
na leczenie chłopca. Ubrani będą 
w charakterystyczne koszulki 
PWSIiP, a na szyjach będą mieli 
widoczne identyfikatory Fun-
dacji Serce Dziecka z siedzibą 
w Warszawie. 

7 czerwca –  studenckie granie 
na Muszli Koncertowej w Łomży 

18.00 DJ Bellwether: accor-
dion live act 

18.40 MadBee
19.40 BK Step
20.00 Akcent
21.10 Video
22.20 PlanBe
23.30 Małpa
00.40 Miły Pan

Oficjalna strona Juwenalia 
PWSIiP 2019  https://juwenalia.
pwsip.edu.pl/

Jedyny raz musiałem zająć 
się czymś innym niż muzyka. 
Był moment, w którym trud-
no było śpiewać, bo było bar-
dzo biednie. I wstyd było grać 
i jeszcze brać od tych ludzi pie-
niądze. Namówiono mnie wte-
dy, żebym wyjechał do Stanów 
Zjednoczonych. Rzeczywiście 
przywiozłem trochę pieniędzy 

i wszedłem w jakiś układ bizne-
sowy. Po trzech miesiącach nie 
miałem już ani grosza. Wyczy-
ścili mi wszystko dokładnie.  To, 
co miałem, przepadło. I od tam-
tej pory wiem, że robić moż-
na to, na czym człowiek choć 
odrobinę się zna. Bardzo łatwo 
jest patrzeć, jak inni zarabiają 
pieniądze. Wydaje się, że sko-

ro on może, to dlaczego ja nie? 
Dziś wiem to na pewno, że nie 
mam żadnego planu B. Muzyka, 
to całe moje życie. Oczywiście 
mogą być pewne odstępstwa, bo 
świat też nie lubi takich, któ-
rzy są w sobie zadufani. Trzeba 
nauczyć się słuchać i wypraco-
wywać kompromisy. Z pełną 
odpowiedzialnością mogę po-

wiedzieć, że jestem szczęśliwy. 
Mam wspaniałą żonę, syna, 
wnuki i niebywałe zwierzęta, 
z którymi jesteśmy w doskona-
łej symbiozie. A do tego wszyst-
kiego mam odrobinę zdrowia I, 
co najważniejsze, publiczność 
chce mnie słuchać.  A jak jest 
zdrowie, praca I miłość w koło, 
to niczego więcej już nie trzeba. 

M.S: - W takim razie gorąco życzę wytrwa-
łości w realizowaniu tego planu A także 
miłości i niesłabnącego apetytu na kolej-
ne lata. Niech to będę pierwsze życzenia, 
z okazji tego pięknego jubileuszu. 

A.R: - Bardzo dziękuję! To była 
przyjemność rozmawiać z Panią. 

Zapraszamy do Telewizji Narew,  
140 kanał TK Vectra i na www.narew.info

Juwenalia PWSIiP 2019. 
Jubileusz, studenckie granie i serce Wiktora

I

Magdalena Zach z kluczami do miasta. Studenci na klika dni objęli rządy w Łomży
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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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USŁUGI REMONTOWO – BUDOWLANE
Układanie kostki brukowej z materiału 
własnego i powierzonego. Projekt GRA-
TIS. Doświadczenie, szybko i solidnie. 
Tel. 602 520 783. 

H ydraul ik , 
I n s t a l a c j e 
s a n i t a r n e 
i C.O. mon-
taż kotłowni, grzejników, ogrzewanie 
podłogowe, przeróbki, odkurzacze cen-
tralne, pompy ciepła C.W.U. 
Tel. 668 645 922. 

Usługi dekarskie - Perfekt dach: pokrycia 
dachowe, wymiana konstrukcji dacho-
wych, kominy z klinkieru, podbitki, mon-
taż 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 Sokołowska 
– twoja pewność w rozliczeniach z Urzę-
dem Skarbowym i ZUS. Zapraszamy: ul 3 
Maja 9. Tel. 862 173 474, 606 728 258. 

Pożyczki pozabankowe pod grunty rolne i nie-
ruchomości bez Bik, umowa notarialna, RRSO 
36%, szybko i uczciwie. Tel. 577 873 616.

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 dębowy, 
drewniana stolarka wewnętrzna, okna 
PCV, blisko centrum handlowo - usługo-
we, Galeria, szkoła i przedszkola, szpital, 
przystanek MPK. Tel. 662 307 684.

Sprzedam łąki  9 ha lub trawa, ciągnik 
Zetor 7211 stan bdb, przyczepę do bel 
i inny sprzęt rolnniczy. Tel. 512 807 562

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

Sprzedam atrakcyjną działkę budowla-
ną ze strumykiem 25 ar, Stare Kupiski. 
Tel. 798 356 571.

Sprzedam Kawalerkę po remoncie ka-
pitalnym. 29 m2 (własnościowa). IV 
piętro, ul. Wojska Polskiego. Kontakt: 
533649897
Sprzedam działkę rekreacyjną w Bali-
kach-Ptakach, o powierzchni 800 m2, 

z domkiem (na dole duży pokój z anek-
sem kuchennym i łazienką, na górze 
dwie sypialnie). Tel. 667744311

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

RENOWACJA WYROBÓW SKÓRZANYCH. 
ZAJMUJEMY SIĘ: RENOWACJĄ MEBLI 
SKÓRZANYCH ,TAPICERKĄ SAMOCHO-
DOWĄ SKÓRZANĄ,ODNAWIANIEM KOM-
BINEZONÓW MOTOCYKLOWYCH ORAZ 
INNE USŁUGI. TEL. 882 621 247

Sprzedam kojec dla psa 2x2,5 m2 z budą. 
Tel. 572 345 607

Gęsie pierze Sprzedam. Tel. 295 940 275.

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

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 barmankę, pomoc kuchenną. 
Karczma w Kisielnicy, Tel. 606 387 387.

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
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Zagrają 
o ekstraklasę
Ogromna szansa na awans 
do kobiecej elity krajowych 
rozgrywek ligowych w teni-
sie stołowym kobiet otwiera 
się przed zespołem KU AZS 
PWSIP Metal - Technik Łomża. 
Decyzje zapadną w sobotę 7 
czerwca.

Tego dnia o godz. 
18:00 w Hali Sporto-
wej przy II LO na placu 
Kościuszki rozpocznie 
się drugi barażowy mecz 
o wejście do Ekstraklasy 
łomżyńskich „Akademi-
czek” z zespołem MKS 
Płotbud Skarbek Tarnow-
skie Góry. 

W pierwszym w Tar-
nowskich Górach padł re-
mis 5:5, dający niezłą za-
liczkę przed pojedynkiem 
we własnej hali.      

Zatem, wszyscy do 
kibicowania. Niech wspa-
niałe podopieczne trenera 
Wacława Tarnackiego po-
czują moc kibiców.    

Park Wodny do konserwacji 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łomży informuje, iż w dniach od 10 - 30 czerwca włącz-
nie w Parku Wodnym przy ulicy Wyszyńskiego będą trwały prace konserwacyjne. W tym 
okresie czynna będzie Pływalnia przy ulicy Niemcewicza.

Planowana przerwa odbywa się raz w roku. Wyłączenie Parku Wodnego 
i przeprowadzenie jego konserwacji nie jest możliwe do wykonania w normal-
nym trybie pracy obiektu basenowego. Ze wszystkich niecek zostanie spusz-
czona woda, dzięki czemu zostanie skontrolowany stan płytek i wyczyszczo-
ne fugi. Przerwa technologiczna jest okazją do przeglądu i konserwacji tego, 
czego nie widać gołym okiem. Chodzi tutaj o zbiorniki wyrównawcze, filtry 
i instalacje dozowania środków chemicznych – wszystko to odpowiada za pra-
widłową pracę części basenowej.

W tym okresie zapraszamy do korzystania z usług Pływalni Miejskiej przy 
ulicy Niemcewicza 17a. Na czas zamknięcia Parku Wodnego Pływalnia będzie 
czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 6.00-22.00 oraz w sobotę i nie-
dzielę w godzinach 8.00-22.00. Dnia 20 czerwca (Boże Ciało) Pływalnia nie 
będzie czynna.

Po wznowieniu funkcjonowania Parku Wodnego planowane są prace kon-
serwacyjne na Pływalni w okresie od 1 lipca do 1 września 2019r.

Czym dla tenisa jest Wimbledon, tym dla 
biegowej rywalizacji w "drapaczach chmur" 
są zawody Empire State Building Run Up. 
Własną legendę buduje w nich Piotr Łobo-
dziński, sportowiec  klubu "Prefbet Śniado-
wo" Łomża. 

Jeden z najstarszych wysokościow-
ców na  świecie jest także jedną z ar-
chitektonicznych ikon Nowego Jorku 
i całych Stanów Zjednoczonych. Em-
pire State Building bywa scenerią me-

lodramatów i komedii romantycznych, 
ale też kolejnych wersji filmów o King 
Kongu. Prestiżowe zmagania specjali-
stów od błyskawicznego  pokonywania 
schodów przyciągają zatem uwagę ca-
łego, nie tylko sportowego świata. Cie-
szy, że reprezentant łomżyńskiego klu-
bu odgrywa w nich tak znakomitą rolę.          

Piotr Łobodziński juz po raz dru-
gi w swojej karierze wygrał zawody 
Empire State Building Run Up. Po-

Imperator na szczycie Empire State Building

konując 86 pięter i 1 576 schodów słynnego 
nowojorskiego drapacza chmur w czasie 10 
minut i 5 sekund, ustanowił drugi najlep-
szy wynik w 42-letniej historii tej imprezy. 
Reprezentant LŁKS "Prefbet Śniadowo" 
Łomża na mecie o ponad minutę wyprzedził 
swoich rywali - Wai Ching Soh z Malezji 
(11:14) oraz Włocha Fabio Ruga (11:18). 

Jak podkreśla Andrzej Korytkowski, pre-
zes i szkoleniowiec klubu, najlepszy i najbar-
dziej znany polski towerrunner po raz kolej-
ny pokazał, że jest prawdziwym mistrzem 
w tej specjalności. Tym razem okazał się 
bezkonkurencyjny w rywalizacji na schodach 
najsłynniejszego nowojorskiego wieżowca – 
Empire State Building. 

Piotr Łobodziński już raz wygrał te za-
wody w swojej karierze, w 2017 roku z wy-
nikiem 10:31. Teraz było jeszcze lepiej, bo-
wiem dwukrotny mistrz świata po pokonaniu 

1 576 stopni i 86 pięter, 
dotarł na punkt wido-
kowy słynnego budynku 
w czasie 10:05. Tym wy-
nikiem łomżyniak po-
prawił swoje poprzednie 
osiągnięcie o 26 sekund 
oraz ustanowił drugi 
najlepszy czas w historii 
imprezy. Przez 42 lata 
trwania tych zawodów, 
tylko jeden człowiek po-
biegł szybciej. W 2003 
roku na szczyt Empire 
State Building w czasie 
9:33 wbiegł Paul Crack 
z Australii. Polak, choć 
zanotował świetny re-
zultat, nie był do końca 

zadowolony ze swojego występu. Tak relacjo-
nował na gorąco po starcie:

"Pomimo wygranej w biegu na ikonę 
towerruningu, czyli Empire State Building 
w Nowym Jorku nie jestem zadowolony z bie-
gu. Plan był prosty. Wygrać i pobiec poniżej 
10 minut, może zbliżyć się do kosmicznego 
rekordu 9:33. Do szczęścia zabrakło niewiele, 
bo 6 sekund. Wiem, że mogłem to pobiec, 
ale nie dałem z siebie wszystkiego. Trudno 
jest to uczynić, gdy rywale nie naciskają, a na 
trasie nie da się kontrolować tempa. Taki bieg 
w ciemno, taka specyfika schodów. Bieganie 
na wyczucie, co nie jest łatwą sztuką. Zacząć 
nie za szybko, nie za wolno i pobiec równo 
i do tego na miarę własnych możliwości. 
Skąd wiem, że nie dałem maksa? Proste. Za 
metą stałem na nogach. Wniosek jeden, nie 
wyjechałem się do końca. A w komforcie re-
kordów się nie poprawia"
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Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu Pań-
stwowej Wyższej Szkoły Informatyki 
i Przedsiębiorczości w Łomży jed-
nomyślnie przegłosowała, a Polski 
Związek Bokserski pozytywnie zaopi-
niował, uruchomienie na kierunku 
wychowanie fizyczne specjalizacji 
trener boksu II klasy. Uzyskana przez 
PWSIiP zgoda, to pierwsza decyzja, 
jaką podpisał odpowiedzialny za wy-
szkolenie polskich bokserów nowy wi-
ceprezes PZB Zbigniew Maleszewski. 

„Państwówka” jest jednocze-
śnie jedyną uczelnią w Polsce, 
która uzyskała tego typu upraw-
nienie. – Jestem łomżyniakiem 
i chcę, aby nasze miasto stało się 
zapleczem krajowego boksu – 
mówi Zbigniew Maleszewski. 

Specjalizacja trener boksu II 
klasy będzie trwała 3 lata, czy-
li tyle, ile cały cykl dydaktyczny 
studiów licencjackich na wycho-
waniu fizycznym. Będzie się na 
nią składało 150 godzin zajęć 
dydaktycznych oraz 30 godzin 
praktyk trenerskich, które będą 
realizowane na obozach spor-
towych organizowanych przez 
łomżyńską uczelnię. 

– Nowa specjalizacja wpłynie 
na popularność naszego kierun-
ku, a Łomża stanie się kuźnią 
młodych talentów. W prowa-
dzonym przez PWSIiP Liceum 
Mistrzostwa Sportowego także 
kładziemy silne akcenty na wy-
szkolenie bokserów – informuje 
dr Tomasz Waldziński, kierow-
nik Zakładu Kultury Fizycznej 
PWSIiP. 

Specjalizacja umożliwi absol-
wentom wychowania fizycznego 
zatrudnienie w klubach bokser-
skich oraz otwieranie własnej 
praktyki, czyli de facto szkolenie 
adeptów najstarszej, obok zapa-
sów, olimpijskiej sztuki walki.  

– Boks jest niezwykle popu-
larnym sportem walki.  O specja-
lizacji trenerskiej dyskutowaliśmy 
na zarządzie PZB z rektorem 
PWSIiP dr hab. Dariuszem Su-
rowikiem już w 2018 roku. Cie-
szę się, że te pierwotne ustalenia 
udało się zmaterializować po 
objęciu przeze mnie nowej funk-
cji. „Państwówka” będzie jedyną 
uczelnią w kraju szkoląca w fa-
chowy sposób trenerów boksu. To 
także plus dla miasta, które będzie 
przyciągać do siebie młodych 
ludzi – mówi Zbigniew Male-
szewski, od wielu lat szef pię-
ściarskiego klubu Tiger Łomża 
i prezes Podlaskiego Okręgowego 
Związku Bokserskiego. Niedaw-
no został powołany na stanowisko 
wiceprezesa Polskiego Związku 
Bokserskiego. To najwyższej rangi 
funkcja, jaką w strukturach pol-
skich związków sportowych, któ-
re biorą udział w kształtowaniu 
w kraju dyscyplin olimpijskich, 
osiągnął łomżyniak. Władze PZB 
powierzyły Maleszewskiemu nie-
zwykle odpowiedzialną funkcję 
wiceprezesa do spraw wyszkole-
nia. Dotychczasowy wychowawca 
łomżyńskich pięściarzy, uzyskał 
decydujący wpływ na tworzenie 
systemu, który zadecyduje o lo-
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Złota kula Beaty Trzonkowskiej
Beata Trzonkowska, kulomiotka z Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsię-
biorczości w Łomży, wywalczyła złoto Akademickich Mistrzostw Polski w Lekkiej Atle-
tyce, które odbyły się w Łodzi. Pchnięta przez sportsmenkę kula poszybowała na odle-
głość 14.11 metrów, czyli o pół metra dalej niż osiągnęła zawodniczka, która stanęła 
na drugim stopniu 
podium. Jak in-
formuje Jolanta 
Ś w i ę s z k o w s k a , 
rzecznik PWSIiP, 
to pierwsze złoto 
w lekkiej atletyce 
wywalczone przez 
żaka z łomżyńskiej 
uczelni.

A k a d e m i c -
kie Mistrzostwa 
Polski w Lekkiej 
Atletyce odby-
ły się w Łodzi. 
Wzięli w nich 
udział zawodni-
cy z całej Polski, 
łącznie ponad dwa tysiące sportowców. W pchnięciu kulą rywalizowało 65 
kobiet.

Najlepsza z nich, Beata Trzonkowska, tak wspomina sportowe emo-
cje: – Jadąc na mistrzostwa nie spodziewałam się złota, po cichu liczyłam 
na srebro. Zrobiłam sobie wspaniałą niespodziankę – mówi. Na tej samej 
imprezie zajęła czwarte miejsce w rzucie dyskiem, z wynikiem 48.17, usta-
nawiając tym samym nowy rekord Ziemi Łomżyńskiej.

Beata Trzonkowska (lat 24) jest absolwentką fizjoterapii i studentką 
pracy socjalnej Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczo-
ści w Łomży oraz utytułowaną zawodniczką klubu LŁKS „Prefbet Śnia-
dowo” Łomża. Trenuje od 2009 roku. – Robię jeden, a zdarza się, że i dwa 
treningi dziennie. To ciężka praca, która daje satysfakcję – mówi.

Na podium Beata Trzonkowska stawała wielokrotnie, zajęła drugie 
miejsce w pchnięciu kulą w meczu międzypaństwowym Czechy – Polska – 
Słowenia – Węgry w Mariborze w 2016 roku (na rozgrywki pojechały dwie 
najlepsze zawodniczki z Polski w kategorii młodzieżowców).  W tej samej 
dyscyplinie i w tym samym roku zdobyła srebrny medal mistrzostw Polski. 
W 2017 roku z krajowych młodzieżowych mistrzostw wróciła do rodzin-
nej Łomży z brązowym krążkiem za pchnięcie kulą. Jej rekord życiowy 
w pchnięciu ważącą cztery kilogramy kulą wynosi 14.18 metrów.

Więcej o Beacie Trzonkowskiej w artykule:
https://www.pwsip.edu.pl/uczelnia/aktualnosci/895-beata-trzonkow-

ska-marzenia-chce-spelniac-stopniowo

Jedyna w Polsce  
kuźnia trenerów boksu

Zbigniew Maleszewski (z lewej) i Tomasz Waldziński będą wychowywać w Łomży bokserskich trenerów 

sach polskiego boksu. 
Trener boksu II kla-

sy będzie trzecią, obok 
narciarstwa zjazdowe-
go i tenisa, ścieżką edu-
kacyjnego wyboru dla 
studentów wychowania 
fizycznego Państwowej 
Wyższej Szkoły Informa-
tyki i Przedsiębiorczości 
w Łomży. 
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PROGRAM   12 - 15 czerwca 2019 r.

10.30
OBRAZKI Z CHIN
Guangxi Puppetry Theatre /Chiny/
sala TLiA

12.00 
HISTORIE ŚCIAN
Bratislava Puppet Theatre /Słowacja/
sala MDK

12.00  
WARSZTATY ILUZJONISTYCZNE
Maciej Pol /Polska/ 
Stary Rynek ***

19.00 
KOŃCÓWKA
Teatrino Giullare /Włochy/
sala TLiA

21.00 
MAGICZNY TEATR 
Maciej Pol /Polska/ 
Stary Rynek ***

11.00
BOBO, CZYLI SKĄD SIĘ BIORĄ DZIECI
Fundacja LALE. Teatr /Polska/
sala MDK

12.30
KARLSSON Z DACHU 
Little Theatre “Duško Radović” /Serbia/ 
sala TLiA

18.00
ZACZAROWANY JELEŃ
Teatr Lalki i Aktora w Łomży /Polska/ 
sala TLiA ***

19.30
ZAKOŃCZENIE FESTIWALU
sala TLiA

12 czerwca 2019 /środa/ 13 czerwca 2019 /czwartek/ 14 czerwca 2019 /piątek/ 15 czerwca 2019 /sobota/

10.00
OTWARCIE FESTIWALU / sala TLiA

10.30
KŌTUKU I KSIĘŻYCOWE  DZIECKO
Birdlife Productions /Nowa Zelandia/ 
sala TLiA

10.00 / 12.00 

PIASKOWY WILK
Teatr Lalka /Polska/ SP 4 w Łomży
17.00
LALKI PATRZĄ NA NAS – WYSTAWA
Galeria pod Arkadami ***

18.00 

MARZENIA NIE UMIERAJĄ
COSmino Productions /Niemcy/
sala MDK

19.30 

ONY
Białostocki Teatr Lalek /Polska/
sala TLiA 

21.00 

ZAPACH CZASU
Teatr KTO /Polska/ 
Stary Rynek ***

16+

10.00   
HUMPTY DUMPTY
MTK Puppet Theatre /Rosja/
sala TLiA

11.30 
NIEPODLEGŁOŚĆ SŁOIKÓW
Fundacja Teatr PAPAHEMA /Polska/
sala MDK

18.00  
DZIEWCZYNKA Z ZAPAŁKAMI
Mini teater /Słowenia/ sala MDK

19.30 
GRA CZASU
David Zuazola /Hiszpania/ sala TLiA

21.00  
SUMMIT 2.0
Teatr Ósmego Dnia /Polska/
Stary Rynek ***

5+

3+ 3+ 6+

4+

6+

11+

16+
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7+
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16+
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12+
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PATRONAT HONOROWY
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

Marszałek Województwa Podlaskiego 
Prezydent Łomży

PARTNERZY
Hotel Gromada w Łomży, Miejski Dom Kultury - Dom Środowisk Twórczych w Łomży, Związek Artystów Scen Polskich, Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży,

Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej, Zakład Karny w Czerwonym Borze, Szkoła Podstawowa nr 4 im. Gen. Władysława Andersa w Łomży,
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łomży, Restauracja na Farnej

PATRONAT MEDIALNY
TVP Kultura, TVP Białystok, Gazeta Współczesna, Polskie Radio Białystok, Grupa Medialna Narew, Radio ESKA,

czasdzieci.pl, Wrota Podlasia, 4lomza.pl, e-teatr.pl, Teatr dla Wszystkich

ORGANIZATOR
Teatr Lalki i Aktora w Łomży

BILETY W CENIE: 16 ZŁ, KARNET 4-DNIOWY: 100 ZŁ 

DO NABYCIA W KASIE TEATRU, 18-400 ŁOMŻA, PLAC NIEPODLEGŁOŚCI 14

*** impreza towarzysząca

Urząd Marszałkowski
Województwa Podlaskiego

Urząd Miejski
w Łomży

Starostwo Powiatowe 
w Łomży

Podlaski 
Urząd Wojewódzki

Wójt Gminy 
 Łomża

Dofinansowano ze środków 
Ministra Kultury

i Dziedzictwa Narodowego 
pochodzących z Funduszu 

Promocji Kultury.


