
TYGODNIK    NR 568    30 czerwca 2020    ROK XIV    www.narew.info    redakcja@narew.info

powiat Łomżyński   powiat kolneński   powiat zambrowski   powiat wysokomazowiecki

Grupa archeologów po raz kolejny 
dokonała odkrycia w sercu Łomży. 
W trakcie prac modernizacyjnych na 
Starym Rynku, Mieczysławowi Bieni 
i jego zespołowi udało się znaleźć 
m.in. ruiny fundamentów starego ra-
tusza a także studnię.

Prace budowlane w historycz-
nej kolebce miasta wciąż trwa-
ją. Tym razem na Starym Rynku 
w Łomży, archeolodzy odkryli ka-
mienne pozostałości starego ratu-
sza, a także drewnianą studnię.

- Zaczynamy odsłaniać ruiny 
fundamentów starego ratusza 
oraz obiektów, które mu towa-
rzyszyły. Pewnie to był dom go-
ścinny i bliżej nieokreślona wie-
ża. Mamy już odsłoniętą studnię 
oraz prawdopodobnie zbiornik, 
z którego ściągano wodę i wyko-
rzystywano m.in. do pojenia koni 
- mówi Mieczysław Bienia.

Archeologom udało się tak-
że odkryć studnię z drugiej po-
łowy XIX. Co ciekawe, cegły no-

szą znaki, bukwy rosyjskie, więc 
umiejscowienie jej w czasie nie 
stanowiło aż tak wielkiego pro-
blemu.

- Ktoś pewnie produkował tę ce-
głę w Łomży bądź w okolicach. Bę-
dziemy tego jeszcze dokładnie szu-
kali w źródłach - wyjaśnia archeolog.

Mieczysław Bienia oraz jego 
zespół odkryli również studnię, 
a jak doskonale pamiętamy to nie 
pierwsze tego typu znalezisko.

- To jest ciekawy obiekt i spo-
dziewamy się, że bardzo głęboki. 
Na razie mamy odsłonięte trzy 
bale, a wiemy, że przynajmniej 
jeszcze dwa bądź trzy metry bę-
dziemy schodzić w dół. To jest 
dąb, a więc dobre drewno. Praw-
dopodobnie pokaże nam, prawie 
dokładnie, datę ścięcia - wyjaśnia 
szef badaczy.

Warto również wspomnieć, że 
archeolodzy odnaleźli wiele „ma-
teriału ruchomego”. Pomiędzy 
budynkami znajdowało się pieco-
wisko. To właśnie tam badaczom 
udało się odkryć blisko 7 tysięcy 
fragmentów ceramiki czy monet.

- Tych rzeczy jest mnóstwo. 
Mamy fragmenty różnych kafli, 
metali czy kości zwierzęce. To 
wszystko pozwala nam bardziej 
precyzyjnie datować te obiekty, 
które się tu znajdowały- tłumaczy 
Mieczysław Bienia.

Odkryto ruiny fundamentów starego ratusza w Łomży

Dokończenie na str. 3

Wybory prezydenckie 2020 za nami.  
28 czerwca Polacy ruszyli do urn, by wybrać 
głowę państwa. Do drugiej tury przeszli 
Andrzej Duda, prezydent ubiegający 
się o reelekcję, oraz kandydat Koalicji 
Obywatelskiej Rafał Trzaskowski.

To były nadzwyczajne, a nawet pierw-
sze takie w historii wybory prezydenc-
kie. Koronawirus, który sparaliżował cały 
świat, wpłynął również na święto demo-
kracji. Pierwotnie Polacy głowę państwa 
mieli wybierać  10 maja. Jednak z uwagi na 
sytuację epidemiologiczną w kraju wybo-
ry prezydenckie zostały przełożone na 28 
czerwca. Pewien „stan zawieszenia” nie 
był łatwą sytuacją zarówno dla wyborców, 
jak i samych kandydatów. Podwójna kam-
pania, która wprowadziła nowego kandy-
data, logistyczny proces zorganizowania 
hybrydowych wyborów czy samo ryzyko 
zarażenia podczas prowadzenia działań 
agitacyjnych. To tylko kilka spośród wie-
lu „wyzwań”, którym trzeba było sprostać. 

I kiedy pierwszy etap czasu decyzji 
mamy już za sobą, warto spojrzeć na licz-
by, a konkretnie na dane opublikowane 
przez Państwową Komisję Wyborczą. 

A zacząć należy od frekwencji, bo ta 
była najwyższa od kilku lat. Mimo pan-

demii SARS-CoV-2, 64,4 proc. Polaków 
zdecydowało się wypełnić karty do gło-
sowania. Oznacza to, iż z rąk 30 204 128 
osób uprawnionych do głosowania do urn  
trafiło19 320 645 ważnych kart, mających 
wpływ na wynik wyborów. 

Najwięcej głosów, bo 8 412 183, uzy-
skując tym samym poparcie na pozio-
mie 43, 67 procent zdobył ubiegający się 
o reelekcję, kandydat Prawa i Sprawiedli-
wości Andrzej Duda. Natomiast na jego 
głównego rywala, prezydenta Warszawy, 
kandydata Platformy Obywatelskiej Ra-
fała Trzaskowskiego głosowało 5 845 164 
osób. Tym samym otrzymał On popar-
cie rzędy 30, 34 procent. To właśnie oni 
powalczą teraz o najwyższy urząd w pań-
stwie. 

Trzeci wynik w Polsce należy zaś do 
Szymona Hołowni. Dziennikarz, publi-
cysta, działacz, a od 8 grudnia 2019 roku 
kandydat na prezydenta RP  zdobył 2 667 
655 głosów. Oznacza to, że takiej głowy 
państwa chciało 18,85 procent  głosują-
cych. 

Czwarty rezultat uzyskał natomiast 
Krzysztof Bosak, kandydat na prezyden-
ta Polski z ramienia partii „Konfederacja 
Wolność i Niepodległość”, który zdobył 1 
300 923, czyli 6,75 procent głosów. 

Po wyborach. Wygrywamy, a wirus przegrywa  

Dokończenie na str. 4Frekwencja wyborcza w Łomży wyniosła 60,19%.
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Nowe karetki 
pogotowia 
w Łomży

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ra-
tunkowego w Łomży otrzymała trzy 
nowe karetki. Ambulanse trafiły do 
Łomży, a także filii w Zambrowie 
i Wysokiem Mazowieckiem. Zakup 
karetek to koszt blisko 1,5 mln zł. Ofi-
cjalnego przekazania dokonał m.in. 
Marek Olbryś, wicemarszałek woje-
wództwa podlaskiego. 

Wojewódzka Stacja Pogo-
towia Ratunkowego w Łom-
ży uczestniczy w projekcie pod 
nazwą „Poprawa sytuacji epi-
demiologicznej w związku 
z zagrożeniem spowodowanym 
koronawirusem na terenie woje-
wództwa podlaskiego. Jest jed-
nym z 14 partnerów biorących 
udział w tym przedsięwzięciu. 

Środki przewidziano m.in. na za-
kup ambulansów medycznych, 
zakup sprzętu, aparatury i wy-
posażenia dla zespołów ratow-
nictwa medycznego oraz zakup 
środków ochrony osobistej. 

- Łomża ze szpitalem jedno-
imiennym stała się w naszym re-
gionie jednym z centrów walki 
z epidemią koronawirusa. Zarząd 
województwa uznał, że w tej sy-
tuacji koniecznie trzeba wzmoc-
nić i wyposażyć również sze-
reg innych jednostek ochrony 
zdrowia, w tym przede wszyst-
kim Wojewódzką Stację Pogo-
towia Ratunkowego w Łomży, 
której pracownikom przybyło 
obowiązków w warunkach za-
grożenia chorobą. Stąd decyzja 
o wyasygnowaniu tak poważnych 
środków unijnych i z bu-
dżetu województwa. To 
duży wysiłek samorządu, 
ale głęboko uzasadniony 
i bezdyskusyjny – przy-
znaje wicemarszałek wo-
jewództwa podlaskiego.

Jeden z zakupionych 
ambulansów trafi do fi-
lii łomżyńskiej WSPR 
w Wysokiem Mazowiec-
kiem, kolejny do Zam-
browa, a trzeci pozostanie 
w pogotowiu w Łomży. 
Karetki zostaną włączone 
do systemu Państwowe-
go Ratownictwa Medycz-
nego po otrzymaniu sto-
sownych zezwoleń. 

Zakupione przez 
WSPR w Łomży ambu-
lanse typu C zostały wy-
produkowane na bazie 
samochodu Mercedes 
Benz Sprinter 419 i zosta-

ły wyposażone w nosze Medirol 
Extero, krzesełko kardiologiczne 
PENSI oraz defibrylator ZOLL 
X Series. 

Warto podkreślić, że to 
nie pierwsza tego typu pomoc 
WSPR SPZOZ. Karetki pogoto-
wia już wcześniej trafiały do filii 
w Kolnie oraz Grajewie. Jeden 
ambulans został w Łomży.

- Z poprzedniej transzy, która 
przekazana została przez ministra 
na realizację projektu związanego 
z zakupem trzech nowych ambu-
lansów, udało nam się pozyskać 
właśnie te ambulanse. Wydało 
nam się oczywistym i słusznym, 
by zabezpieczyć i wesprzeć fi-
lie naszego pogotowia- wyjaśnia 
Sławomir Dariusz Szajda, dyrek-
tor WSPR w Łomży.

Z kolei Lech Antoni Koła-
kowski zaznaczał, iż tego typu 
sprzęt to podstawa ratowania ży-
cia i zdrowia.

- Nie wyobrażam sobie, by ra-
tować życie bez dobrych samo-
chodów. Cieszę się bardzo, że 
administracja rządowa czy samo-
rządy prawidłowo funkcjonują. 
Te środki, które uzyskujemy z bu-
dżetu państwa, urzędu marszał-
kowskiego czy UE mają sprzyjać 
ochronie życia - mówi poseł na 
Sejm RP.

Projekt pn. „Poprawa sytuacji 
epidemiologicznej w związku 
z zagrożeniem spowodowanym 
przez koronawirus SARS-CoV-2 
na terenie województwa podla-
skiego” jest realizowany na kwo-
tę ponad 56,1 mln zł przy udziale 

90 % dofinansowania w ramach 
Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Podla-
skiego na lata 2014-2020. 

W uroczystości przekazania 
nowych ambulansów łomżyń-
skiej WSPR wzięli też udział 
m. in. Poseł na Sejm Lech An-
toni Kołakowski, Przewodni-
czący Sejmiku Województwa 
Podlaskiego Bogusław Dęb-
ski, wiceprzewodniczący Łu-
kasz Siekierko, radni woje-
wódzcy Wanda Mieczkowska 
i Piotr Modzelewski, z-ca dy-
rektora departamentu zdrowia 
UMWP Monika Anna Bor-
kowska, starosta łomżyński 
Lech Marek Szabłowski, oraz 
wiceprezydent Łomży Andrzej 
Stypułkowski. 
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Mury szkoły opuścili już w połowie marca. 
W pośpiechu, bez większego przygotowania 
i konkretnego planu. Co prawda jeszcze wtedy 
nie wiedzieli, że ze swoimi kolegami i koleżan-
kami ze szkolnych ławek, a także pedagogami 
nie będą mogli spotkać się nawet na uroczystej 
akademi przy odbiorze świadectw. I choć teraz 
oficjalnie zakończyli rok szkolny i rozpoczęli wa-
kacje to radość z perspektywy dwóch miesięcy 
odpoczynku jest inna niż zwykle.  

Pandemia koronawirusa i nowa rzeczy-
wistość, z którą przyszło się zmierzyć spra-
wiła, iż był to pierwszy taki w historii rok 
szkolny. Tygodnie izolacji, miesiące nauki 
zdalnej i zupełnie inny, nie praktykowany 
dotąd sposób zakończenia roku wytężonej 
pracy. Z pewnością każdy uczeń zapamię-
ta go doskonale. 

Forma i tryb wręczania świadectw szkol-
nych nie są określone w przepisach prawa 
oświatowego, a wynikają wyłącznie z przyję-
tego w danej szkole zwyczaju oraz ceremonia-
łu. O jego przebiegu decydowali dyrektorzy 
szkół. Jednak Ministerstwo Edukacji Narodo-
wej podpowiadało i zachęcało, by spotkania 
odbywały się indywidualnie lub w niewielkich 
grupach. Także w Łomży ponad 10 tysięcy 
uczniów rok szkolny 2019/2020 zakończyło 
skromnie, najczęściej w zaciszu swojej klasy. 

Teraz czas na wakacje. Jakie plany mają 
uczniowie? Czy pandemia koronawirusa 
bardzo je pokrzyżowała? 

- Szczerze mówiąc wszystkie moje pla-
ny zmieniły się przez obecną sytuację. 
Jak na razie nie myślę o żadnych wyjaz-
dach - przyznaje Paulina, uczennica II Li-
ceum Ogólnokształcącego w Łomży. - Ja 
z pewnością będę chciał trochę odpocząć, 
ale codziennie będę trenować bo jestem 
w szkole sportowej – mówi z kolei Kacper. 

Epidemia dotknęła nie tylko szkoły, ale 
wszystkie dziedziny życia. Minister Edu-
kacji Narodowej już teraz zapowiedział, 
że szkoły przygotowują się od września do 
normalnego trybu nauczania, ponieważ 
nic nie zastąpi bezpośredniego kontaktu 
ucznia z nauczycielem. 

Jednogłośnie wszyscy uczniowie cie-
szą się z wakacji, ale co ważne, mimo 
epidemii koronawirusa prawie wszyscy 
uczniowie napotkani w okolicach II LO 
w Łomży, są zadowoleni ze swoich świa-
dectw. My możemy tylko apelować, aby 
wypoczynek i te kilka tygodni z dala od 
szkoły, były wykorzystane mądrze przez 
wszystkich uczniów, tak by we wrześniu 
spotkać się w szkolnych murach dokład-
nie w takim samym składzie. 

Mają cenzurki 
Czyli koniec roku szkolnego w cieniu epidemii 

Uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego im.  Marii Konopnickiej w Łomży rozpoczęli wakacje
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Bez opóźnień realizowana jest budowa od-
cinka drogi ekspresowej Via  Baltica od węzła 
Kolno do obwodnicy Stawisk. Rozpoczęcie prac 
budowlanych wymagało uzyskania szeregu 
pozwoleń. Ostatnie, od konserwatora zabyt-
ków, wykonawca otrzymał w październiku 
ubiegłego roku.

- Od tego dnia rozpoczęła się budowa 
trasy. Początkowo były to prace przygoto-
wawcze, związane z wycinką drzew, wy-
znaczaniem dróg dojazdowych, techno-
logicznych oraz   drogowych "bajpasów". 
Budowana droga to 16-kilometrowy od-
cinek Via Baltiki, czyli trasy S 61 od wę-
zła Kolno do obwodnicy Stawisk. Na tym 
odcinku znajduje się szesnaście obiektów 
inżynieryjnych, wykonywanych w tech-
nologii żelbetonowej.  Nawierzchnia trasy 
będzie wykonana z betonu nawierzchnio-
wego, cementowego. Mamy do wybudo-
wania węzeł drogowy Kolno z łącznikiem 
drogi krajowej nr 63   oraz dwa Miejsca 
Obsługi Podróżnych, Górki Wschód 
i Górki Zachód. Na liście obiektów inży-
nieryjnych znajdują się także cztery wia-
dukty na drogach krzyżujących się oraz 
dwa przejścia dla zwierząt - mówi Maciej 
Dekowski, kierownik budowy.

  Z ocen drogowców wynika, że za-
awansowanie robót drogowych sięga 25 

procent. W większym stopniu, sięgają-
cym 50 procent, zaawansowane są prace 
przy wznoszeniu obiektów inżynieryj-
nych. Koszt budowy 16-kilometrowego 
odcinka trasy S61  został  oszacowany na 
ponad 288 milionów złotych. Inwesto-
rem jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajo-
wych i Autostrad.

 - Od   października  ubiegłego roku 
kiedy przekazaliśmy plac budowy, pra-
ce przebiegają zgodnie z harmonogra-
mem. Rzeczowe zaawansowanie prac 
sięga 30 procent, licząc łącznie wykona-
ne roboty drogowe i budowę obiektów 
inżynieryjnych. Budowa pochłonęła już 
prawie 40 procent planowanych wydat-
ków. Cały odcinek powinien być goto-
wy w trzecim kwartale przyszłego roku, 
stąd takie tempo budowy - wyjaśnia 
Rafał Malinowski z białostockiego Od-
działu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajo-
wych i Autostrad.

Jednym z najważniejszych odcinków 
całej trasy Via Baltica jest obwodnica 
Łomży z mostem na Narwi.   Z informa-
cji przekazanych przez GDDKiA wynika, 
że rozpoczęcie budowy tego odcinka pla-
nowane jest jesienią tego roku. Inwestor 
oczekuje jeszcze na wydanie zezwolenia 
na realizację inwestycji drogowej.

Via Baltica  
zbliżyła się do Kolna

Bez opóźnień realizowana jest budowa odcinka drogi ekspresowej Via Baltica od węzła Kolno do 
obwodnicy Stawisk.

Zaznacza także, iż prace ar-
cheologiczne powinny zakoń-
czyć się w terminie, a więc do 
końca lipca 2020 roku. Trzeba 
pamiętać, że mieszkańcy Łom-
ży nadal mają trudności z do-
jazdem chociażby do Starego 
Rynku. Ciągle trwa remont ulic 
Giełczyńskiej, a także Rządo-
wej.

- Mam nadzieję, że uda nam 
się wyrobić w terminie. Na ra-
zie mamy problem, gdyż cały 
czas walczymy z warunkami at-
mosferycznymi. Wiadomo, że 
ulewy powodują ciągłe zalewa-
nie naszych wykopów, odkry-
tych ruin. Niestety sporo czasu 
poświęcamy na walkę z wodą, 
a nie walkę z ziemią i odsłania-
niem kolejnych fragmentów 
naszych obiektów, różnego ro-

dzaju fundamentów, następ-
nych elementów. Sądzę jednak, 
iż do końca lipca powinniśmy 
dać sobie radę - zapewnia ar-
cheolog.

Interesującym jest również 
fakt, że zespół archeologów li-
czy na kolejne odkrycia. Póki 
co, grupa badawcza przeszu-
kuje teren, który sprawdzany 
był w 1990 roku. Do zbadania 
zostaje jeszcze zachodnia część 
Starego Rynku. Jak mówią sami 
archeolodzy, zespół cały czas 
ma nadzieje na następne zna-
leziska.

Do tej pory Mieczysławo-
wi Bieni oraz jego zespołowi 
udało się odkryć m.in. XIX-
-wieczny Hotel Polski. To bu-
dynek, który został wybudo-
wany przez zapisaną w historii 

Łomży postać, a mianowicie 
przez Mateusza Śmiarowskie-
go. W latach 40. XIX wieku, był 
to budynek mieszkalny, ale i za-
razem mieściła się tam kancela-
ria notarialna, gdyż właściciel 
był prawnikiem.

Natomiast przy narożniku 
ul. Rządowej i ul. Krzywe Koło, 
odkryto część fundamentu wie-
ży wschodniej kościoła jezuitów, 
który znajdował się na tzw. No-
wym Mieście. Budowa świąty-
ni rozciągała się w czasie, gdyż 
zaczęto ją w 1621 roku, a prace 
wiele razy przerywano. Final-
nie kościół ukończono w latach 
1725-31. W 1944 roku został 
zburzony przez hitlerowców i ro-
zebrany po wojnie, ze względu 
na rozpoczęcie budowy Hotelu 
Gromada.

Odkryto ruiny fundamentów starego ratusza w Łomży

Zbiornik wodny, który służył niegdyś do pojenia koni.  
To jedno z odkryć na łomżyńskiej Starówce

Obwodnica starych 
Kupisk już otwarta 

Obwodnica Starych Kupisk, która łączy się z dro-
gą wojewódzką nr 645 jest już otwarta. Po wielu 
trudnościach i problemach droga została oddana 
do użytku. Otwarcia dokonał Marek Olbryś, wice-
marszałek województwa podlaskiego.

- Tego, co się tu dzisiaj dzieje nie nazywa-
my uroczystym otwieraniem drogi. Nie bę-
dzie wstążeczek, ani peanów. Natychmiast 
po decyzji nadzoru budowlanego udostęp-
niamy po prostu drogę kierowcom. For-
malnie oddawana będzie później, ponieważ 
trwają jeszcze procedury administracyjne. 
Inwestycja rodziła się w bólach, ale teraz - 
mam nadzieję - już bez przeszkód będzie słu-
żyła podróżnym, a przede wszystkim zapew-
ni większe bezpieczeństwo mieszkańcom 
- mówił wicemarszałek Marek Olbryś.

Nawiązał w ten sposób do perypetii 
towarzyszących modernizacji drogi wo-
jewódzkiej 645 między Łomżą a Nowo-
grodem. Licząca 2,7 kilometra obwodni-
ca Starych Kupisk była elementem tego 
przedsięwzięcia. Jego budowlana część roz-
poczęła się w styczniu 2018 r. i przebiegła 
sprawnie. Już na początku września 2019 r. 
trasa wyprowadzająca ruch z gęsto zabudo-

wanej miejscowości tuż za rogatkami Łom-
ży była gotowa. Nie można jej jednak było 
przekazać ze względu na skargi mieszkań-
ców Kupisk na decyzje dotyczące inwesty-
cji (np. środowiskowe, czy wodnoprawne). 
Procedury odwoławcze prawomocnie za-
kończyły się dopiero teraz.

- Te opóźnienia nie wynikały z zanie-
chania czy winy zarządu województwa 
podlaskiego czy sejmiku województwa. To 
była sytuacja, którą zastaliśmy. Dokumen-
tacja nie była sformułowana w ten sposób, 
by odbiory dokonywały się natychmiasto-
wo. Staraliśmy się jak najszybciej dojść do 
porozumienia z Ministerstwem Infrastruk-
tury, by ta droga w końcu została oddana 
do użytku. Cieszymy się, że w końcu się 
udało - wyjaśnia Piotr Modzelewski, radny 
sejmiku województwa podlaskiego.

Sami mieszkańcy zaznaczali, że ob-
wodnica ułatwi funkcjonowanie w miej-
scowości.

- Dzięki tej drodze zostanie odciążony 
ruch w Starych Kupiskach. Dla nas, jako 
mieszkańców ona jest zbawieniem. Bardzo 
często zdarzają się tu wypadki. Niejedno-
krotnie wielkim problemem było wydosta-
nie się z posesji i włączenie do ruchu - tłu-
maczy Bożena Jackowska, sołtys Starych 
Kupisk i radna gminy Łomża.

Wicemarszałek Marek Olbryś wraz z radnym Piotrem Modzelewskim 
dokonali symbolicznego otwarcia obwodnicy Kupisk
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Dopiero na następnym miej-
scu znajdujemy szefa Polskiego 
Stronnictwa Ludowego. Kandy-
dat ludowców, Władysław Ko-
siniak-Kamysz uzyskał 457 092 
głosów, co przełożyło się na 2,37 
procentowe poparcie. Z pew-
nością nie na taki wynik oczeki-
wali wyborcy PSL-u. Szef partii 
według sondaży jeszcze 10 maja 
wymieniany był jako główny 
kontrkandydat Andrzeja Dudy. 
To właśnie on miał rywalizo-
wać z urzędującym prezydentem 
w drugiej turze.

Niewiele mniej głosów, bo 
425 734 zdobył kandydat lewicy 
Robert Biedroń. Na byłego pre-
zydenta Słupska głosowało tyl-
ko 2,21 procent. To jeszcze słab-
szy wynik niż ten, który uzyskała 
Magdalena Ogórek w poprzed-
nich wyborach prezydenckich. 
Wówczas dziennikarka i kandy-
datka Sojuszu Lewicy demokra-
tycznej uzyskała 2,4 procent.

Andrzeja Dudę chce Łomża. 
I nie tylko. Powiat i wojewódz-
two też

14 235 głosów. To wynik, 
jaki obecnie urzędujący prezy-
dent RP Andrzej Duda osiągnął 
w Łomży. Z danych publikowa-
nych przez Państwową Komisję 
Wyborczą wynika, iż kandydat 
Prawa i Sprawiedliwości w na-
szym mieście osiągnął poparcie 
przekraczające 51 procent. Jesz-
cze większe, bo przekraczające 
68 procent Andrzej Duda zdobył 
w powiecie. Tu głos na niego od-
dało 16 087 osób.

Na drugiej pozycji, z wyni-
kiem 6 583 głosów znajduje się 
Rafał Trzaskowski. Kandydat 
Platformy Obywatelskiej uzyskał 
w mieście blisko 24 procentowe 
poparcie. W Łomży podium za-
myka Szymon Hołownia. Kan-
dydat z Białegostoku zdobył tu 3 

685 głosów. To ponad 13 procent 
ze wszystkich oddanych w mie-
ście głosów.

O całkiem sporym poparciu 
może mówić kandydat Konfede-
racji. W mieście głos na Krzysz-
tofa Bosaka oddało 2 241 osób, 
plasując go na czwartym miejscu 
z wynikiem nieco ponad 8 pro-
cent.

Jeśli chodzi o pozostałych 
kandydatów wyniki prezentują 
się następująco:
Władysław Kosiniak-Kamysz – 506 
głosów (1,82 %)
Robert Biedroń – 410 głosów (1,47 
%)
Marek Jakubiak – 64 głosy (0,23 %)
Stanisław Żółtek – 49 głosów (0,18 
%)
Mirosław Piotrowski – 35 głosów 
(0,13 %)
Paweł Tanajno – 34 głosy (0,12 %)
Waldemar Witkowski – 30 głosów 
(0,11 %)

Jeśli chodzi o frekwencję, 
w Łomży wyniosła ona 60, 19%. 
Oznacza to, że spośród 46 436 
osób uprawnionych do głoso-
wania w wyborach prezydenc-
kich udział wzięły 27 952 oso-
by. W powiecie łomżyńskim 
frekwencja była nieco gorsza. 
Wyniosła 57, 84 procent.

Poza Łomżą i powiatem łom-
żyńskim, ubiegający się o reelek-
cję Andrzej Duda przewagę 
uzyskał także w województwie 
podlaskim. Jednak w tym przy-
padku nie była ona na tyle duża, 
by można było mówić o wygra-
nej w I turze. O to, jak prezentują 
się wyniki.
- Andrzej Duda -  280 113 głosów 
(50,59%)
- Rafał Trzaskowski - 114 076 głosów 
(20,60%) 
- Szymon Hołownia - 92 088 głosów 
(16,63%) 

- Krzysztof Bosak - 42 823 głosów 
(7,73%) 
- Władysław Kosiniak-Kamysz - 11 
681 głosów (2,11%) 
- Robert Biedroń - 8 746 głosów 
(1,58%)
- Stanisław Żółtek - 1 299 głosów 
(0,23%) 
- Marek Jakubiak - 1 024 głosów 
(0,18%) 
- Paweł Tanajno - 747 głosów 
(0,13%) 
- Mirosław Piotrowski - 602 głosów 
(0,11%) 
- Waldemar Witkowski -  518 głosów 
(0,09%) 

Frekwencja w pierwszej tu-
rze wyborów w województwie 
podlaskim wyniosła 60,35 proc. 
W lokalach wyborczych odda-
no łącznie 555 430 ważnych 
kart. Liczba osób uprawnio-
nych do głosowania w naszym 
województwie wynosiła 920 
327 mieszkańców. Największa 
frekwencja odnotowana została 
w Białymstoku (67,10%) oraz 
powiatach wysokomazowiec-
kim (63,66%) i białostockim 
(63,32%).

Andrzej Duda, największe 
poparcie w województwie pod-
laskim zyskał w gminie Przytuły. 
Tam, na kandydata ubiegającego 
się o reelekcję oddało głos 84,85 
procent mieszkańców. 

12 lipca ponownie staniemy 
przed ważnym i niezwykle odpo-
wiedzialnym wyborem. Zdecy-
dujmy mądrze! 

Niewiele pozytywnych zja-
wisk można znaleźć w świecie 
pogrążonym w cieniu globalnej 
choroby. Może jeszcze wiele złych 
dni i wiadomości nas czeka. Jest 
jednak kilka spraw, które w cza-
sie pandemii mają swój awers i re-
wers, dobrą i złą stronę.

Jasną stały się postawy wie-
lu ludzi, którzy sami zaczęli szyć 
maseczki nie tylko dla bliskich 
i nie dla zarobku. Tych, którzy 
jako wolontariusze wchodzili do 
domów pomocy opiekować się 
bezbronnymi. Zła twarz relacji 
między ludźmi to nienawiść i nie-
chęć, która dotykała np. lekarzy 
czy pielęgniarki.

Także sytuacja z wyborami 
prezydenckimi ma swoją ciem-

niejszą i jaśniejszą stronę. Ta 
pierwsza to polityczne oraz me-
dialne targi i rozgrywki z pogra-
nicza prawa i bezprawia, przy-
zwoitości i cynizmu. 

Wygrała jednak ta lepsza 
twarz. Jej liczba to 64,4, czy-
li odsetek Polaków, którzy mimo 
obaw o zdrowie, uznali, że wy-
bór prezydenta to sprawa ważna 
i godna zaangażowania. Pewnie, 
że powinno nas być przy urnach 
jeszcze więcej, ale te 64,4% to na-
prawdę dobry znak w trudnych 
czasach.

Niezależnie też od politycz-
nych sympatii, dobrze się stało, że 
wybory nie odbywały się w maju. 
Głównie dlatego, że nie było wte-
dy szans, aby wyborcy zetknęli się 
z kandydatami. Choćby z oddali, 
na wiecu z pandemicznymi ogra-
niczeniami. Żeby mogli poznać 
ich poglądy, popatrzyć na ich 
twarze, mowę ciała, zachowanie. 
Wybór pod koniec czerwca (z do-
grywką w lipcu) będzie po prostu 
mądrzejszy i dojrzalszy.

I jeszcze jedna refleksja doty-
cząca Łomży. W krótkiej i inten-
sywnej kampanii żaden z dwójki 
czołowych kandydatów nie zna-
lazł czasu na odwiedzenie na-
szego miasta. Przemknął jedynie 
jak meteor jeden wysokiej ran-
gi przedstawiciel obozu władzy. 
Może za bardzo jesteśmy przewi-
dywalni? Zbyt dobrze sztaby wie-
dzą kto tu wygrać może, a kto ra-
czej nie i uznają, że szkoda fatygi. 
Może też za mało domagamy się 
uwagi. Ale może też w grę wcho-
dzi okoliczność najsmutniejsza: 
za bardzo się sami ze sobą żremy, 
kopiemy po kostkach i strzelamy 
fochy, aby osoby aspirujące do 
najważniejszych funkcji w kraju 
chciały zostać w to wplątane.         

REDAKCJA         

W Kinie Millenium w Łomży 
żadnych sekretów nie ma – 
wszystkiego się dowiemy
Repertuar  3– 9 lipca 2020

Piątek 3 lipca
Duża sala: Gang zwierzaków - godz. 
12:00, Słoń Benjamin – godz. 14:00, 
Sonic  – godz. 16:00, Coś się kończy 
coś zaczyna – godz. 18:00, Zdrajca – 
godz.20:00.

Mała sala: Czworo dzieci i coś – 
godz. 18:00,Tylko sprawiedliwość  
– godz. 20:00.
Sobota 4 lipca
Duża sala: Sonic – godz. 10.00 
i 16.00, Gang zwierzaków - godz. 
12:00, Słoń Benjamin – godz. 14:00, 
Coś się kończy coś zaczyna – godz. 
18:00, Zdrajca – godz.20:00.
Mała sala: Czworo dzieci i coś – 
godz. 18:00,Tylko sprawiedliwość  
– godz. 20:00.
Niedziela 5 lipca
Duża sala: Sonic – godz. 10.00 
i 16.00, Gang zwierzaków - godz. 
12:00, Słoń Benjamin – godz. 
14:00, Coś się kończy coś za-
czyna – godz. 18:00, Zdrajca – 
godz.20:00.

Mała sala: Czworo dzieci i coś – 
godz. 18:00,Tylko sprawiedliwość  
– godz. 20:00.
Poniedziałek 6 lipca
Duża sala: Gang zwierzaków - 
godz. 12:00, Słoń Benjamin – godz. 
14:00,Sonic – godz. 16.00, Coś się 
kończy coś zaczyna – godz. 18:00, 
Zdrajca – godz.20:00.
Mała sala: Czworo dzieci i coś – 
godz. 18:00,Tylko sprawiedliwość  
– godz. 20:00.
Wtorek 7 lipca
Duża sala: Gang zwierzaków - 
godz. 12:00, Słoń Benjamin – godz. 
14:00,Sonic – godz. 16.00, Coś się 
kończy coś zaczyna – godz. 18:00, 
Zdrajca – godz.20:00.
Mała sala: Czworo dzieci i coś – 

godz. 18:00,Tylko sprawiedliwość  
– godz. 20:00.
Środa 8 lipca
Duża sala: Gang zwierzaków - 
godz. 12:00, Słoń Benjamin – godz. 
14:00,Sonic – godz. 16.00, Coś się 
kończy coś zaczyna – godz. 18:00, 
Zdrajca – godz.20:00.
Mała sala: Czworo dzieci i coś – 
godz. 18:00,Tylko sprawiedliwość  
– godz. 20:00.
Czwartek 9 lipca
Duża sala: Gang zwierzaków - godz. 
12:00, Słoń Benjamin – godz. 14:00,Sonic 
– godz. 16.00, Coś się kończy coś zaczy-
na – godz. 18:00, Zdrajca – godz.20:00.
Mała sala: Czworo dzieci i coś – 
godz. 18:00,Tylko sprawiedliwość  
– godz. 20:00.

czas decyzji

Po wyborach. Wygrywamy, a wirus przegrywa  
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- […], uznając słuszny interes spo-
łeczny od dnia 23 czerwca 2020 roku 
Stacja Dializ oraz Oddział Nefrologicz-
ny łomżyńskiego szpitala powraca 
do świadczenia usług medycznych 
zakontraktowanych z NFZ – czytamy 
w komunikacie przesłanym przez Jo-
lantę Gryc pełnomocnika ds. Systemu 
Zarządzania Jakością i Akredytacji 
szpitala wojewódzkiego w Łomży.

Decyzja Wojewody Podla-
skiego na mocy której, uznając 
słuszny interes społeczny, tym 
samym od 23 czerwca przywró-
cona zostaje Stacja Dializ oraz 
Oddział Nefrologiczny w łom-
żyńskim szpitalu to odpowiedź 
na wniosek dyrektora szpitala Ja-
rosława Pokoleńczuka. Zgodnie 
z decyzją w ddziale Nefrologicz-
nym 1 łóżko pozostaje wydzie-
lone dla nagłych pacjentów za-
każonych, bądź z podejrzeniem 
zakażenia SARS-CoV-2. 

Jak informuje Jolanta Gryc 
zgodnie z rozporządzeniem mi-
nistra zdrowia personel Oddzia-
łu Nefrologii i Stacji Dializ przed 
rozpoczęciem przyjęć pacjentów 
powinien przejść 14 dniową kwa-
rantannę lub badania w kierunku 
SARS-CoV-2. W związku z tym 
przyjęcia pacjentów będą realizo-
wane od 1 lipca 2020 roku. 

Ponad 9 milionów zł dla szpitali 
w województwie podlaskim  
z tzw. sieci

Ryczałty szpitali wzrastają od 
1 lipca. To oczekiwana przez dy-
rektorów placówek powiatowych 
zmiana wyceny świadczeń m.in. 
w internie, kardiologii, ortopedii.

Od 1 lipca 2020 r. wzrasta 
kwota bazowa wynikająca z usta-
wy o minimalnych wynagrodze-
niach w podmiotach leczniczych. 
Dzięki decyzjom Ministerstwa 
Zdrowia i NFZ, w tym samym 
czasie o 3% zwiększy się wyce-
na świadczeń w ramach leczenia 
szpitalnego PSZ.

– To kolejny, po pakiecie sta-
bilności finansowej dla sektora 
ochrony zdrowia w czasie CO-
VID-19, element wsparcia finan-
sowego szpitali. Teraz zwiększa-
my środki na świadczenia objęte 
ryczałtem w tzw. szpitalach sie-
ciowych – podkreśla Adam Nie-
dzielski, prezes Narodowego 
Funduszu Zdrowia.

Narodowy Fundusz Zdrowia 
w całej Polsce przeznaczy na sfi-
nansowanie tej podwyżki ponad 
302 mln zł. Pieniądze pochodzą 
z funduszu zapasowego i zostały 
podzielone pomiędzy wojewódz-
twa wg. algorytmu na rok 2020. 

Podlaski Oddział Wojewódzki 
Narodowego Funduszu Zdro-
wia przygotowuje teraz stosowne 
aneksy, które jak najszybciej po-
zwolą odczuć szpitalom zmiany 
finansowe. 

-Jest to kolejna w tym roku 
zmiana planu finansowego. W sto-
sunku do wyjściowych 2,7 mld zł, 
plan finansowy podlaskiego od-
działu NFZ wzrósł o ponad 116 
mln zł. Obecnie kwota przezna-
czona na świadczenia zdrowotne 
dla pacjentów w województwie 
podlaskim to 2,85 mld zł – infor-
muje Maciej Bogdan Olesiński, 
dyrektor podlaskiego NFZ. 

W województwie podlaskim 
wszystkie 22 szpitale są w tzw. 
sieci. To w większości szpitale 
powiatowe, ważne dla lokalnych 
społeczności i dla ochrony zdro-
wia w regionie. 

Dodatkowe 9 117 000 zł 
umożliwia kolejny wzrost ryczał-
tów w tym roku. W marcu ryczał-
ty szpitali w sieci zwiększyły się 
o ponad 28 mln zł w porównaniu 
z rokiem 2019.

Kolejne laboratorium w regionie 
z testami na COVID-19

Podlaski NFZ podpisał kolejne 
umowy z laboratoriami, które wy-
konują bezpłatne testy w kierunku 
koronawirusa. Jest już sześć takich 
placówek w regionie.

Jak informuje Izabela Bołtru-
czuk, Podlaski Narodowy Fundusz 
Zdrowia zawarł następną umowę 
z laboratorium, które bezpłatnie 
wykonuje testy dla pacjentów na 
obecność COVID-19. 

Na samym początku pande-
mii SARS-CoV-2, istniała ko-
nieczność, by wymazy pacjentów 
z województwa podlaskiego wo-
żone były do Warszawy czy Olsz-
tyna. Jednakże od jakiegoś czasu, 
takie badania wykonują laborato-
ria w Łomży, Białymstoku oraz 
Suwałkach.

Pięć dotychczasowych labo-
ratoriów z  umowami z Podla-
skim Narodowym Funduszem 
Zdrowia, to: 

• Regionalne Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznic-
twa w Białymstoku, które testy 
wykonuje w swoim laboratorium 
przy Szpitalu Wojewódzkim im. 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
w Łomży 

• Uniwersytecki Szpital Kli-
niczny w Białymstoku 

• Akademicki Ośrodek Dia-
gnostyki Patomorfologicznej 
i  Genetyczno-Molekularnej 
w Białymstoku 

• Uniwersytecki Dziecięcy 
Szpital Kliniczny im. L. Zamen-
hofa w Białymstoku 

• Szpital Wojewódzki w Su-
wałkach 

• Szóstym miejscem w re-
gionie, w którym wykonywane 
będą testy na obecność korona-
wirusa jest Wojewódzka Stacja 
Sanitarno - Epidemiologiczna  
w Białymstoku. Podlaski sane-
pid finansuje je w ramach własnej 
działalności. 

- Są to testy wymazowe, wy-
konywane dokładną metodą RT-
-PCR, która wykrywa obecność 
materiału genetycznego wiru-
sa SARS-CoV-2  – mówi Maciej 
Bogdan Olesiński, dyrektor Pod-
laskiego NFZ. 

Warto zaznaczyć, że laborato-
ria mają 24 godziny na wykona-
nie badania, przekazanie wyniku 
i wpisanie informacji o wyniku 
testu do specjalnego systemu in-
formatycznego, dzięki czemu 
osoby z kwarantanny, czy pacjen-
ci oczekujący na wyjazd do sana-
torium mogą szybko go poznać. 

-  Wcześniej szpitale zlecały wy-
konanie testu podwykonawcom 
a obecnie, dzięki umowom z Pod-
laskim NFZ,  mają możliwość roz-
liczać się bezpośrednio z nami 
i zarabiać dodatkowe pieniądze. Za 
wykonanie jednego testu NFZ pła-
ci laboratorium 280 złotych  -  do-
daje Maciej Bogdan Olesiński dy-
rektor Podlaskiego NFZ. 

W ramach planu finansowe-
go Podlaski NFZ otrzymał także 
z budżetu państwa pulę pienię-
dzy na walkę z COVID - 19.  Jest 
to kwota ponad 58 mln zł, z któ-
rej 52 mln zł przeznaczone są na 
leczenie szpitalne.

Zakażeń przybywa 
Epidemia koronawirusa zda-

je się nie odpuszczać, a w Łom-
ży mamy potwierdzone kolej-
ne ognisko wirusa. Z informacji 
przekazanych przez Powiatową 
Stacje Sanitarno – Epidemiolo-
giczną wynika, że zarażone są 
dwie siostry zakonne ze Zgroma-
dzenia Sióstr Służek NMP Nie-
pokalanej. Wszystkie osoby z naj-
bliższego kontakty zostały objęte 
opieką epidemiologiczną. Warto 
dodać, że siostry zakonne prowa-
dzą w Łomży przedszkole.

W momencie wydawania 568 
numeru Tygodnika Narew na tere-
nie Łomży i powiatu łomżyńskiego 
jest 48 osób zakażonych koronawi-
rusem. Tylko 6  z nich to mieszkań-
cy okolicznych gmin. 42 to miesz-
kańcy miasta. Służby sanitarne 

spodziewają się kolejnych potwier-
dzonych zakażeń. Wszystko za 
sprawą wzrostu liczby osób przeby-
wających na kwarantannie. Według 
najbardziej aktualnych danych, tyl-
ko w Łomży rygorowi izolacji pod-
danych jest 178 osób. Dlatego służ-
by sanitarne apelują o ostrożność, 
przestrzeganie zasad higieny i za-
chowanie dystansu społecznego.

Z uwagi na możliwość zaka-
żenia wirusem COVID-19 Bracia 
Mniejsi Kapucyni w Łomży zde-
cydowali o zamknięciu kościoła 
i klasztoru.

“Drodzy Parafianie i Przyja-
ciele naszego kościoła, z powodu 
możliwości zakażenia wirusem 
COVID-19, została podjęta de-
cyzja o zamknięciu naszego ko-
ścioła I klasztoru od dziś (czyli 
od poniedziałku 29 czerwca, od 
godz. 12.00) do odwołania. 

Nie będzie można uczestni-
czyć we Mszach św. ani w nabo-
żeństwach czerwcowych, nasz 
kościół będzie zamknięty do od-
wołania. W związku z tym nie-
czynne do odwołania pozosta-
ną również: zakrystia, kancelaria 
parafialna i furta klasztoru. Przy 
furcie nie będzie wydawana po-

moc potrzebującym. W pilnych 
sprawach (np. chrztu św. lub po-
grzebu) prosimy o kontakt pod 
numerem tel. +48506421261.

Polecamy się Waszej modli-
twie i sami o niej zapewniamy, 
pamiętając o Waszych intencjach 
przed miłosiernym Bogiem. Cze-
kamy na możliwość ponowne-
go spotkania z Wami” – czytamy 
w komunikacie zamieszczonym 
przez Braci Mniejszych Kapucy-
nów w Łomży.  

Jeśli chodzi o diagnostykę 
pod kątem COVID-19, na 29 
czerwca liczba przebadanych 
próbek w całym województwie 
to 39620. Od początku marca do 
29 czerwca w regionie zakażenie 
koronawirusem potwierdzono 
u 823 osób. Z informacji przeka-
zywanych przed Podlaski Urząd 
Wojewódzki wynika, iż 453 
mieszkańców regionu pokonało 
koronawirusa i uznawanych jest 
za tzw. ozdrowieńców. W całym 
województwie rygorowi izolacji 
poddanych jest 2471 osób. Na 
szczęście liczba zgonów od ostat-
niego wydania Tygodnika Narew 
nie wzrosła. W województwie 
podlaskim odnotowano ich 10. 

Stan epidemii. Wraca Stacja Dializ i Oddział 
Nefrologiczny w łomżyńskim szpitalu 
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Zemsta
Komedia, ale na pewno nie typowa i na 

pewno nie romantyczna. Są tu zaskakujące 
zwroty akcji i znakomite dialogi. Film 

opowiada o zemście rozwódki na adwokacie.

Atutami filmu braci Joela i Ethana Coenów, uznawa-
nych za mistrzów inteligentnej komedii, są świetnie na-
pisany scenariusz oraz kreacje odtwórców głównych ról: 
Catherine Zety-Jones i George'a Clooneya. On po raz 
kolejny udowadnia swoją wszechstronność, ona – profe-
sjonalizm i niepowtarzalny urok.

Los Angeles. Miles Massey (Clooney) jest wziętym 
adwokatem od spraw rozwodowych. Jego klienci zawsze 
wygrywają, bo on jest w tym mistrzem. To niezwykle po-
płatna profesja, więc żyje jak pączek w maśle. Jednak choć 
w niczym mu nie zbywa, czuje w życiu dziwną pustkę. 

Już otwierająca film scena sugeruje, że opowieść bę-
dzie oscylować wokół zdrady i zemsty. Telewizyjny pro-
ducent oper mydlanych, Donovan Donaly, zaskakuje 
żonę Bonnie w domu z muskularnym czyścicielem ba-
senów. Rozwścieczony wyciąga broń i mierzy do rywala, 
ale Bonnie staje w obronie kochanka, któremu udaje się 
uciec. Mąż zbiera dowody wiarołomności żony. Sprytna 
kobieta angażuje jednak najlepszego adwokata w spra-
wach rozwodowych, Milesa Masseya, i wygrywa proces, 
puszczając Donovana z torbami.

Atrakcyjna Marylin Rexroth (Zeta-Jones) właśnie 
rozstaje się z mężem, notorycznym kobieciarzem Rek-
sem Rexrothem (Edward Herrmann). 

W tanim motelu biznesmen zabawiał się ze znacznie 
młodszą atrakcyjną blondynką, kiedy nagle prywatny de-
tektyw wdarł się do pokoju z kamerą video i zarejestrował 
schadzkę kochanków. Marylin, odbierając od detektywa 
dowody zdrady, oświadcza, że właśnie zdobyła przepust-
kę do bogactwa i niezależności. Rex próbuje się rozmó-
wić z żoną, ale ona tylko szczuje go psami. 

Wkrótce małżonkowie spotykają się w sądzie. Adwo-
katem Reksa jest niezawodny Miles Massey, oczywiście 
Marylin, która spodziewała się znacznej części ogromne-
go majątku niewiernego męża, nie dostaje nic i poprzysię-
ga zemstę Masseyowi.

Kobieta ponownie wychodzi za mąż za potentata naf-
towego Howarda D. Doyle'a (Billy Bob Thornton). Pół 
roku później znów jest rozwiedziona, ale tym razem nie 
cierpi na brak gotówki. Silna i bogata postanawia przepro-
wadzić swój plan zemsty na Masseyu – chce go najpierw 
w sobie rozkochać, a potem porzucić. Kilka miesięcy póź-
niej głowni bohaterowie spotykają się w luksusowym ho-
telu w Las Vegas na zjeździe adwokatów specjalizujących 
się w rozwodach. Kobieta uwodzi prawnika...

Pewnie nie wiesz...
Rolę Marylin Rexroth pierwotnie miała otrzymać Julia 

Roberts, a rolę Milesa Massey'a – Richard Gere, przymierza-
ni także byli Julia Roberts i Hugh Grant.

Bracia Coenowie wyznali, że prace nad filmem zajęły im 8 lat.
Garnitur noszony przez George'a Clooneya był wzoro-

wany na używanym przez Cary'ego Granta w filmie „Niedys-
krecja”.

Efekty dźwiękowe wydawane przez sprzęt medyczny 
Herba pochodzą z filmu Stanleya Kubricka „2001: Odyseja 
kosmiczna”.

NOMAN oznacza National Organization of Matrimo-
nial Attorneys Nationwide, czyli krajową organizację adwo-
katów zajmujących się sprawami małżeńskimi.

Bracia Joel (ur.1954) i Ethan (ur.1957) Coen, amery-
kańscy filmowcy, to jeden z najbardziej twórczych duetów 
w historii kina. Starszy, Joel, zazwyczaj reżyseruje filmy 
i pisze do nich scenariusze; Ethan jest współscenarzystą 
i producentem ich dzieł. W 1997 roku zdobyli Oscara za 
scenariusz „Fargo”, a w 2008 roku trzy Oscary za reżyserię, 
scenariusz, najlepszy film „To nie jest kraj dla starych ludzi”.

Catherine Zeta-Jones 
Została wybrana w 1998 roku, przez magazyn „Pe-

ople”, jedną z najpiękniejszych kobiet na świecie.
W czasie kręcenia tego filmu, była w ciąży ze swoją córką 

Carys. Urodziła w kwietniu 2003 roku (mąż Michael Do-
uglas). 

Wcześniej, w czasie kręcenia filmu „Traffic” (2000) była 
w ciąży ze swoim pierwszym synem, Dylanem.

Catherine i jej mąż Michael Douglas urodzili się tego sa-
mego dnia, 25 września, on w 1944, ona w 1969 roku.

Jako dziecko zaraziła się wirusem, który spowodował 
trudności w oddychaniu. Po tracheotomii (rozcięcie tchawi-
cy), ma bliznę na szyi.

W 2004 roku rozpoczęła dwuletnią współpracę z T-Mo-
bile, za którą dostała 20 milionów dolarów.

Nazywa się Catherine Jones, ale dodała sobie imię babci 
(ze strony ojca), ponieważ było wiele innych Catherine Jo-
nes, nawet w jej klasie.

W latach 80. jej rodzice wygrali 100 000 funtów  
w bingo.

George Timothy Clooney
Urodził się 6 maja 1961 r. Matka była znaną królową 

piękności, ojciec prezenterem telewizyjnym.
Przez całą swoją karierę Clooney prowadzi działal-

ność polityczną i humanitarną. Od 2008 roku jest „Po-
słańcem Pokoju Narodów Zjednoczonych”. W marcu 
2012 r. Clooney został aresztowany, razem z ojcem pod-
czas protestów przed ambasadą Sudanu w Waszyngto-
nie. 

Po rozwodzie z aktorką Talią Balsam (w 1993 roku) 
przysięgał, że nigdy więcej się nie ożeni. Michelle Pfeiffer 
i Nicole Kidman założyły się z nim, każda postawiła 10 tys. 
dolarów, że będzie miał dzieci zanim skończy 40 lat. Prze-
grały. W 2014 roku ożenił się z prawniczką Amal Alamud-
din, z którą ma bliźniaki. Ich ślub kosztował 4,6 miliona 
dolarów.

Zgodził się zagrać w „Bracie, gdzie jesteś?” (2000 rok), 
nawet nie czytając scenariusza, tak bardzo chciał współpra-
cować z braćmi Coen. Zaakceptował nawet znacznie niższą 
gażę niż zwykle. Dostał 1 milion dolarów.

W październiku 2005 roku, po wypadku na planie filmu 
„Syriana” (za rolę w tym filmie dostał Oscara), cierpiał na 
bóle pleców, silne bóle głowy i zaniki pamięci. Po kilku ope-
racjach kręgosłupa w pełni wyzdrowiał.

Za występ w „Okrucieństwie nie do przyjęcia” otrzymał 
15 milionów dolarów.
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Cameron Poe to zwolniony warunkowo więzień, 
który wraca do domu pilnie strzeżonym samolotem. 
Mężczyzna jest byłym żołnierzem, który został ska-
zany na karę 8 lat pozbawienia wolności za zabicie 
dwóch ludzi (w obronie żony). Tą samą maszyną, 
lecą również najniebezpieczniejsi mordercy w kraju. 
Gdy przestępcy, pod dowództwem psychopatycz-
nego Cyrusa „Wirusa” Grissoma, przejmują kon-
trolę nad maszyną i próbują uciec z kraju, Cameron 
uświadamia sobie, że znalazł się w śmiertelnej pułap-
ce. Sprawy nie ułatwia fakt, że władze postanawiają 
wysadzić maszynę znajdującą się w powietrzu...

Na pokładzie tego samolotu zebrała się całkiem 
niezła obsada: Nicolas Cage, John Malkovich, John 
Cusack, Steve Buscemi, Danny Trejo. Jest napięcie, 
widowiskowa strzelanina i pościg na ulicach Las Ve-
gas, jest też odrobina humoru. 

Pewnie nie wiesz...
Film zarobił w kinach na świecie 224 miliony dola-

rów, kosztował 75 milionów.
Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone, Bruce 

Willis, Kurt Russell, Jean-Claude Van Damme, Steven 

Seagal, Dolph Lundgren, Johnny Depp, William Bald-
win, Stephen Baldwin, Keanu Reeves, Brad Pitt i Tom 
Cruise byli kandydatami do roli Camerona Poe.

Sceny w Las Vegas zostały filmowane w legendar-
nym Sands Hotel, bezpośrednio przed jego zburzeniem 
(wysadzeniem) w 1996 roku. 

John Malkovich był niezadowolony z trybu pracy, 
ponieważ scenariusz dostawał partiami każdego dnia. 
Nie miał więc pojęcia, co się z jego bohaterem będzie 
dalej działo.

John Cusack (w filmie Vince Larkin) nie lubił tego 
filmu tak bardzo, że odmawiał wywiadów na jego te-
mat.

Samolot Jailbird używany w filmie został sprzeda-
ny firmie z Alaski. 1 sierpnia 2010 r. rozbił się na górze 
Healy w parku narodowym Denali, zginęło 3 członków 
załogi.

Con Air – lot skazańców
TV Puls sobota 22.30

Con Air – lot skazańców

Mordercy  
za sterami

System

Odzyskać 
tożsamość

Dramat sensacyjny w najlepszym wydaniu. 
Angela Bennett (Sandra Bullock) to programistka 

komputerowa, która całe dnie spędza przed ekranem, pod-
łączona do sieci. Przez internet prowadzi życie towarzyskie. 
Pewnego dnia bohaterka dostaje od kolegi tajemniczy pro-
gram, który ma rozpracować. Dzieje się to w przeddzień jej 
pierwszych od wielu lat wakacji, a więc do Meksyku Ange-
la zabiera dyskietkę. 

Na miejscu poznaje uroczego Jacka Devlina, ale dziew-
czyna szybko przekonuje się, że dla zdobycia dyskietki 
mężczyzna nie cofnie się przed niczym, łącznie z próbą 
zabójstwa. Kiedy Angela wraca do Stanów z przerażeniem 
odkrywa, że ktoś wykasował jej dane z systemu i nadał 
nową tożsamość – recydywistki Ruth Marx... 

Sytuację dodatkowo komplikuje fakt, że niemal wszy-
scy, którzy mogliby jej pomóc, znają wyłącznie wirtualną 
Angelę. Osamotniona dziewczyna walczy o przetrwanie, 
a nawet życie, w stechnicyzowanym świecie. 

Pewnie nie wiesz...
Film zarobił w kinach na świecie 111 milionów dolarów, 

kosztował 22 miliony.
Finałowa scena pościgu na targach komputerów została 

sfilmowana podczas MacWorld Expo w Bostonie. Wystawę 
w związku z tym przedłużono specjalnie o jeden dzień.

System
Stopklatka sobota 20.00, niedziela 15.55

22 kule

Najważniejsze: 
zemsta

Czy da się uciec od przeszłości? Zaskakująca historia 
emerytowanego gangstera, który przysiągł zemstę na swo-
ich oprawcach. W roli głównej – Jean Reno. Spora dawka 
emocji! 

Charly Mattei ma bogatą kryminalną przeszłość. Pew-
nego dnia postanawia zerwać z półświatkiem, całkowicie 
poświęcić się rodzinie i żyć spokojnie u boku żony i dzieci. 
Od tej trudnej decyzji minęły już ponad 3 lata. Niestety 
pewnego dnia sielanka się kończy, a przeszłość go dopada. 
Kiedy Mattei parkuje na podziemnym parkingu, niespo-
dziewanie atakują go zamaskowani przestępcy...

Budzi się z dwudziestoma dwiema kulami w ciele. Cu-
dem udaje mu się przeżyć. Teraz jego obsesją staje się od-
nalezienie sprawców i zemsta.

Pewnie nie wiesz...
Opowiedzianą w filmie historię zainspirowały prawdzi-

we wydarzenia: wojna gangów, która toczyła się we Francji 
w latach 70. pomiędzy ludźmi Jacquesa Imberta (znaleziono 
go z 22 kulami w ciele, ale – podobnie jak Charly – przeżył) 
i Tany’ego Zampy. 

Imbert „Jacky Le Mat ” czyli „Jacky Wariat” po zama-
chu miał sparaliżowana prawa rękę, ale jak napisała jedna 
z gazet „mała sprawa, nauczył się strzelać z lewej”. Trzech 
z napastników, niedługo po zamachu zostało zastrzelonych, 
Imbert skomentował: „To zemsta Boga”. 

22 kule
TV Puls piątek 20.00

Okrucieństwo nie do przyjęcia

Zemsta
Komedia, ale na pewno nie typowa i na 

pewno nie romantyczna. Są tu zaskakujące 
zwroty akcji i znakomite dialogi. Film 

opowiada o zemście rozwódki na adwokacie.

Atutami filmu braci Joela i Ethana Coenów, uznawa-
nych za mistrzów inteligentnej komedii, są świetnie na-
pisany scenariusz oraz kreacje odtwórców głównych ról: 
Catherine Zety-Jones i George'a Clooneya. On po raz 
kolejny udowadnia swoją wszechstronność, ona – profe-
sjonalizm i niepowtarzalny urok.

Los Angeles. Miles Massey (Clooney) jest wziętym 
adwokatem od spraw rozwodowych. Jego klienci zawsze 
wygrywają, bo on jest w tym mistrzem. To niezwykle po-
płatna profesja, więc żyje jak pączek w maśle. Jednak choć 
w niczym mu nie zbywa, czuje w życiu dziwną pustkę. 

Już otwierająca film scena sugeruje, że opowieść bę-
dzie oscylować wokół zdrady i zemsty. Telewizyjny pro-
ducent oper mydlanych, Donovan Donaly, zaskakuje 
żonę Bonnie w domu z muskularnym czyścicielem ba-
senów. Rozwścieczony wyciąga broń i mierzy do rywala, 
ale Bonnie staje w obronie kochanka, któremu udaje się 
uciec. Mąż zbiera dowody wiarołomności żony. Sprytna 
kobieta angażuje jednak najlepszego adwokata w spra-
wach rozwodowych, Milesa Masseya, i wygrywa proces, 
puszczając Donovana z torbami.

Atrakcyjna Marylin Rexroth (Zeta-Jones) właśnie 
rozstaje się z mężem, notorycznym kobieciarzem Rek-
sem Rexrothem (Edward Herrmann). 

W tanim motelu biznesmen zabawiał się ze znacznie 
młodszą atrakcyjną blondynką, kiedy nagle prywatny de-
tektyw wdarł się do pokoju z kamerą video i zarejestrował 
schadzkę kochanków. Marylin, odbierając od detektywa 
dowody zdrady, oświadcza, że właśnie zdobyła przepust-
kę do bogactwa i niezależności. Rex próbuje się rozmó-
wić z żoną, ale ona tylko szczuje go psami. 

Wkrótce małżonkowie spotykają się w sądzie. Adwo-
katem Reksa jest niezawodny Miles Massey, oczywiście 
Marylin, która spodziewała się znacznej części ogromne-
go majątku niewiernego męża, nie dostaje nic i poprzysię-
ga zemstę Masseyowi.

Kobieta ponownie wychodzi za mąż za potentata naf-
towego Howarda D. Doyle'a (Billy Bob Thornton). Pół 
roku później znów jest rozwiedziona, ale tym razem nie 
cierpi na brak gotówki. Silna i bogata postanawia przepro-
wadzić swój plan zemsty na Masseyu – chce go najpierw 
w sobie rozkochać, a potem porzucić. Kilka miesięcy póź-
niej głowni bohaterowie spotykają się w luksusowym ho-
telu w Las Vegas na zjeździe adwokatów specjalizujących 
się w rozwodach. Kobieta uwodzi prawnika...

Pewnie nie wiesz...
Rolę Marylin Rexroth pierwotnie miała otrzymać Julia 

Roberts, a rolę Milesa Massey'a – Richard Gere, przymierza-
ni także byli Julia Roberts i Hugh Grant.

Bracia Coenowie wyznali, że prace nad filmem zajęły im 8 lat.
Garnitur noszony przez George'a Clooneya był wzoro-

wany na używanym przez Cary'ego Granta w filmie „Niedys-
krecja”.

Efekty dźwiękowe wydawane przez sprzęt medyczny 
Herba pochodzą z filmu Stanleya Kubricka „2001: Odyseja 
kosmiczna”.

NOMAN oznacza National Organization of Matrimo-
nial Attorneys Nationwide, czyli krajową organizację adwo-
katów zajmujących się sprawami małżeńskimi.

Bracia Joel (ur.1954) i Ethan (ur.1957) Coen, amery-
kańscy filmowcy, to jeden z najbardziej twórczych duetów 
w historii kina. Starszy, Joel, zazwyczaj reżyseruje filmy 
i pisze do nich scenariusze; Ethan jest współscenarzystą 
i producentem ich dzieł. W 1997 roku zdobyli Oscara za 
scenariusz „Fargo”, a w 2008 roku trzy Oscary za reżyserię, 
scenariusz, najlepszy film „To nie jest kraj dla starych ludzi”.

Catherine Zeta-Jones 
Została wybrana w 1998 roku, przez magazyn „Pe-

ople”, jedną z najpiękniejszych kobiet na świecie.
W czasie kręcenia tego filmu, była w ciąży ze swoją córką 

Carys. Urodziła w kwietniu 2003 roku (mąż Michael Do-
uglas). 

Wcześniej, w czasie kręcenia filmu „Traffic” (2000) była 
w ciąży ze swoim pierwszym synem, Dylanem.

Catherine i jej mąż Michael Douglas urodzili się tego sa-
mego dnia, 25 września, on w 1944, ona w 1969 roku.

Jako dziecko zaraziła się wirusem, który spowodował 
trudności w oddychaniu. Po tracheotomii (rozcięcie tchawi-
cy), ma bliznę na szyi.

W 2004 roku rozpoczęła dwuletnią współpracę z T-Mo-
bile, za którą dostała 20 milionów dolarów.

Nazywa się Catherine Jones, ale dodała sobie imię babci 
(ze strony ojca), ponieważ było wiele innych Catherine Jo-
nes, nawet w jej klasie.

W latach 80. jej rodzice wygrali 100 000 funtów  
w bingo.

George Timothy Clooney
Urodził się 6 maja 1961 r. Matka była znaną królową 

piękności, ojciec prezenterem telewizyjnym.
Przez całą swoją karierę Clooney prowadzi działal-

ność polityczną i humanitarną. Od 2008 roku jest „Po-
słańcem Pokoju Narodów Zjednoczonych”. W marcu 
2012 r. Clooney został aresztowany, razem z ojcem pod-
czas protestów przed ambasadą Sudanu w Waszyngto-
nie. 

Po rozwodzie z aktorką Talią Balsam (w 1993 roku) 
przysięgał, że nigdy więcej się nie ożeni. Michelle Pfeiffer 
i Nicole Kidman założyły się z nim, każda postawiła 10 tys. 
dolarów, że będzie miał dzieci zanim skończy 40 lat. Prze-
grały. W 2014 roku ożenił się z prawniczką Amal Alamud-
din, z którą ma bliźniaki. Ich ślub kosztował 4,6 miliona 
dolarów.

Zgodził się zagrać w „Bracie, gdzie jesteś?” (2000 rok), 
nawet nie czytając scenariusza, tak bardzo chciał współpra-
cować z braćmi Coen. Zaakceptował nawet znacznie niższą 
gażę niż zwykle. Dostał 1 milion dolarów.

W październiku 2005 roku, po wypadku na planie filmu 
„Syriana” (za rolę w tym filmie dostał Oscara), cierpiał na 
bóle pleców, silne bóle głowy i zaniki pamięci. Po kilku ope-
racjach kręgosłupa w pełni wyzdrowiał.

Za występ w „Okrucieństwie nie do przyjęcia” otrzymał 
15 milionów dolarów.

HALO TV NA WEEKEND 3–5.07

Okrucieństwo nie do przyjęcia
TVN sobota 22.25
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(STEC) Forma żeńska: Ma-
ryanna Stecówna 1809, KAŚŁ 
42; nazwisko utworzone prawdo-
podobnie od im. Stec (cerk. Stie-
fan) (za: SHNO t. II, s. 114) [3].

STECZKIEWICZ: Jan 
Steczkiewicz 1747, LBŁ 438; na-
zwisko utworzone od im. Stecko, 
Steczko (za: SHNO t. II, s. 114) 
formantem -ewicz [1].

STECZKOWSKI: Leon 
Steczkowski 1726, LBS 480; na-
zwisko utworzone od im. Stec-
ko, Steczko (cerk. Stiefan) (za: 
SHNO t. II, s. 114) formantem 
-owski [3].

Forma żeńska: Katarzyna 
Steczkowska 1728, LBŁ 661.

STEFAN: Stefan mieszcza-
nin 1426, ŁT. I 89; nazwisko 
utworzone od im. Stefan, Szcze-
pan, łac. Stephanus (z gr. ‘wie-
niec’) (za: SEM cz. 2, s. 122-
123).

STEFANOWICZ: Teodor 
Stefanowicz kancelista 1842, 
WMZŁ 195; nazwisko utworzo-
ne formantem -owicz od por. Ste-
fan (za: SEM cz. 2, s. 123) [10].

(STĘPCZYŃSKI) Forma 
żeńska: Ludwika Stępczyńska 
1808, KAZŁ 33;  nazwisko utwo-
rzone od stp. stępa ‘urządzenie 
do tłoczenia, ubijania; pułapka 
na niedźwiedzia’; też od stąpać 
‘kroczyć, iść’ (za: NP2, s. 485) 
formantem -yński [4]. 

STĘPIEŃ: Michał Stępień 
flisak 1868, KAZŁ 163; nazwisko 
utworzone prawdopodobnie od 
stąpać(za: SEM cz. 3, s. 287) for-
mantem -eń [1]. 

Forma żeńska: Elżbieta Joan-
na Stępniowna 1605, LBŁ 712.

STĘPIŃSKI: Benedykt Stę-
piński 1769, KAUŁ 970; nazwi-
sko utworzone od n. m. Stępa 
kal., gm. Czastary, Sępina rzesz., 
gm. Frysztak (za: NP2, s. 486) 
[9]. 

Forma żeńska: Barbara Stę-
pińska 1766, KAUŁ 751.

STODÓLSKI: Ludwik 
Szczepan Stodólski stolarz 1871, 
KAŚŁ 30; nazwisko utworzone 
od ap. stodoła ‘budynek do prze-
chowywania zboż i słomy’ (za: 
NP2, s. 487) formantem -ski [1]. 

STOKOWSKI: Mateusz 
Stokowski 1783, KACŁ 2; nazwi-
sko utworzone prawdopodobnie 
od ap. stok ‘strumień, źródło’ (za: 
SEM cz. 1, s. 288) formantem 
-owski [2].

STOLARCZYK: Agnieszka 
Stolarczyk 1730, LBS 75; nazwi-
sko utworzone od ap. stół > sto-
larz (za: SEM cz. 1, s. 288) for-
mantem -czyk [1].

STOLARZ: Jan Stolarz 
1655, LBŁ 3001; nazwisko utwo-
rzone od stolarz (za: SHNO t. II, 
s. 115).

Forma żeńska: Zofia Stola-
rzówna 1688, KAŚŁ 42.

STOPKA: Tomasz Stopka 
1608, MBŁ 237; nazwisko utwo-
rzone od ap. stopa (za: SEM cz. 
1, s. 288).

STRACHOCKI: Laurenty 
Starchocki 1729, LBŁ 38; na-
zwisko utworzone od n. msc. 
Wlkp: Strachocie, koniń., gm. 
Dobra; Młp: Strachocin,Stra-
choczyn, dziś Strawczyn, kiel., 
gm. Strawczyn; Strachocin, 
Straszęcin, wieś w par. Wrzawy 
w dawnym woj. lubelskim, dziś 
zaginiona; Krpłd: Strachocina, 
krośn., gm. Sanok (za: SEM cz. 
3, s. 186).

Forma żeńska: Marianna 
Strachocka 1730, LBŁ 116.

STRĘKOWSKI: Tomasz 
Strękowski gospodarz 1869, 
KAZŁ 86; nazwisko utworzo-
ne prawdopodobnie od n. msc. 
Strenki, Streńki (za: SHNO t. II, 
s. 11) formantem -owski [2].

STROMSKI: Władysław 
Stromski 1830, KAUŁ 95; nazwi-
sko utworzone prawdopodobnie 

od strum ‘potok’ (za: SEM cz. 1, 
s. 290) formantem -ski.

Forma żeńska: Paulina 
Stromska 1865, KAZŁ 217.

STROŻAK: Mateusz Stro-
zak 1745, LMŁc 1163; nazwisko 
utworzone od ap. stroż//stróż 
(za: SEM cz. 1, s. 291) forman-
tem -ak.

STRYCHARZ: Marianna 
Strycharz 1736, LBŁ 13; nazwi-
sko utworzone od ap. strycharz 
‘1. rzemieślnik produkujący ce-
głę; 2. jednostka miary ciał syp-
kich’ (za: SEM cz. 1, s. 291).

Forma żeńska: Marianna 
Strycharzowa 1758, LMŁ 2206.

STRZELECKI: Józef Strze-
lecki 1868, KAŚŁ 32; nazwisko 
utworzone od n. msc. Wlkp: 
Strzelce Wielkie, leszcz., gm. Pia-
ski; Młp: Strzelce, kiel., gm. Ole-
śnica; Krpłd: Strzelczyce, Strze-
lice, Strzelce (za: SEM cz. 3, s. 
188) lub od n. os. Stzrelec (za: 
NMK s. 362) formantem -cki 
[16].

Forma żeńska: Franciszka 
Strzelecka 1868, KAZŁ 89.

STRZESZEWSKI: Ma-
ciej Strzeszewski aresztant 1841, 
RRŁ 33; nazwisko utworzone 
od n. msc. Wlkp: Strzeszewo, 
Strzeszewice, Strzedzewo, dziś 
Strzydzew, pozn., gm. Czermiń; 
Strzeżewo Paszkowe, dziś Strzy-
żewo Paczkowe, pozn., gm. Gnie-
zno; Strzeżewo Kościelne, dziś 
Strzyżewo Kościelne, pozn., gm. 
Gniezno; Młp: Strzeżow, dziś 
Strzyżów, rad., gm. Drzewica; 
Strzeszowice, dziś Strzyżowice, 
tarnob., gm. Opatów; Strzeszow, 
Strzeżow, dziś Strzyżów, rzesz., 
miasto; Maz: Strzeszewo, łomż., 
gm. Śniadowo (za: SEM cz. 3, s. 
188) formantem -ski [4].

STYPUŁKOWSKI: Kazi-
mierz Stipułkowski 1699, LBŁc 
368; nazwisko utworzone od n. 
msc. Stypułki -Borki, -Szymany, 
-Święchy gm. Kobylin Borzy-
my, pow. Wysokie Mazowieckie 
(por. NWHS, s. 171) formantem 
-owski [10].

Forma żeńska: Zuzanna Sty-
pułkowska 1879, KOPŁ155.

SUCHAROWSKI: Aleksan-
der Sucharowski stolarz 1875, 
KAŚŁ 32; nazwisko utworzone 

prawdopodobnie od suchar ‘wy-
suszony kawałek chleba’, ‘uschłe 
drzewo’ (za: SHNO t, II s. 118) 
formantem -owski [1]. 

Forma żeńska: Maryanna Su-
charowska 1865, KAZŁ 254.

SUCHCICKI: Nicolaus Su-
chciczki f. d. Abraae Magnuzew-
ski iudicis Lomzensis 1556, RTA 
s. 104; nazwisko utworzone od n. 
msc. Maz: Suchcice, ostroł., gm. 
Czerwiń (za: SEM cz. 3, s. 189).

(SUCHCIEŃSKI) Forma 
żeńska: Katarzyna Suchcienska 
1717, LBŁ 34; nazwisko utwo-
rzone prawdopodobnie od n. 
msc. Maz: Suchcice, ostroł., gm. 
Czerwiń (za: SEM cz. 3, s. 189) 
formantem -ski.

SUCHCIŃSKI: Lauren-
ty Suchciński 1751, LBŁ 792; 
może: Suchczyński – nazwi-
sko utworzone od n. msc. Maz: 
Suszczyno, Suchczyn, dziś Su-
czyn, siedl., gm. Kobiel (za: SEM 
cz. 3, s. 190) formantem -ski.

Forma żeńska: Elżbieyta Su-
chcińska 1737, LMŁ 681. 

SUCHNICKI: Edmund 
Suchnicki 1896, KS 357; nazwi-
sko utworzone prawdopodobnie 
od suchy (za: SHNO t. II, s. 118) 
formantem -cki [12].

SUCHOROG: Laurenty Su-
chorog 1608, MBŁ 112; nazwi-
sko utworzone od suchy por. 
Suchnnicki + rog ‘róg’ (za: NP2, 
s. 504). 

S U D R A ( W ) S K I / /
SIUDRAWSKI: Laurenty 
Sudraski 1668, LBŁ 144; Anto-
ni Sudrawski 1754, LMŁ 1809; 
nazwisko utworzone od niem. 
n. os. Suder, Sudor, te od śrw-
niem.  ap. sūter ‘szewc, krawiec’ 
lub średniem. suder ‘południowy, 
po południowej stronie’, albo od 
sudra, sudro ‘zniszczona odzież’, 
sudrać, szudrać ‘drapać’; może 
też od niem. n. os. Schuder, a ta 
od schudden ‘potrząsać, głównie 
głową’ (za: NP2, s. 505) forman-
tem -awski. 

Forma żeńska: Agnieszka 
Siudrawska 1792, KACŁ 1277.

SUIKA: Agnieszka Suika 
1600, LBŁ 217; może: Sojka – 
nazwisko utworzone od ap. soja, 
sojka, sójka ‘n. ptaka’ (za: SEM 
cz. 1, s. 282).

SULCZ: Anna Sulcz 1613, 
MBŁ 1255; Agnieszka Sulcz 
1619, LBŁ 1003; nazwisko utwo-
rzone od por. Szulc.

SULEJ: Marianna Sulej 
1790, KACŁ 1032; nazwisko 
utworzone od n. os. Sul-ej, będą-
cej formą członu Suli- < ps. płn. 
suliti ‘obiecywać’, pol. gw. sulić 
‘stręczyć, nakłaniać’ (za: SEM cz. 
1, s. 295) [5].

SULEJEWSKI: Szymon 
Suleiewski 1609, MBŁ 420; na-
zwisko utworzone od n. msc. 
Sulejewo, Sulejów (za: SHNO t. 
II, s. 119) formantem -ski.

Forma żeńska: Magdalena 
Suleiewska 1628, LBŁ 375.

SULEWSKI: Jan Sulew-
ski 1611, MBŁ 805; nazwisko 
utworzone od n. msc. Sulewo, 
dziś Sulejewo, pozn., gm. Brod-
nica; leszcz., gm. Lipno; Maz: 
Sulewo-Kownaty, Sulewo-Pru-
sy, łomż., gm. Wąsocz (za: SEM 
cz. 3, s. 189) formantem -ski 
[32].

Forma żeńska: Helena Sulew-
ska 1609, MBŁ 351.

SULIKOWSKI: Andrzej 
Sulikowski Exekutor Prefektu-
ry Departamentu Łomżyńskie-
go 1809, KAUŁ 224; nazwisko 
utworzone od n. msc. Młp: Suli-
kow, kat., gm. Siewierz (za: SEM 
cz. 3, s. 189), też Maz. łomż. Sul-
ki gm. Miastkowo, pow. Łomża 
(por. NWHS, s. 172) formantem 
-ski [44].

SULIMA: Franciscus Suli-
ma de Lomza 1575, RTA s. 349; 
nazwisko utworzone od ps. su-
liti ‘obiecywać’; gw. sulić ‘strę-
czyć, nakłaniać’ (za: SEM cz. 1, 
s. 295); może też od n. wsi Su-
lin leżącej w Wielkopolsce pod 
Kłeckiem, związanej z rodem Su-
limów (za: SEM cz. 6, s. 56) lub 
Maz. łomż. Sulimy gm. Nowo-
gród, pow. Łomża (por. NWHS, 
s. 172) [2].

SULIŃSKI: Albert Sulinski 
1611, MBŁ 748; nazwisko utwo-
rzone od n. msc. Wlkp: Sulino, 
dziś Sulin, pozn., gm. Kłecko; 
Maz: Suleńczyce, dziś Sulęcice, 
płoc., gm. Zawidz (za: SEM cz. 3, 
s. 189) formantem -ski.

Forma żeńska: Zofia Sulinska 
1613, MBŁ 1220.

Dąbrowski Kozłowski Chojnowski 
Kamiński Brzoza Chojka Gałązka 

Jankowski Szymański Zieliński Żelazny 

Modzelewski Wądołowski Kowalewski 

Grzymała Jemielity Kołakowski Cholewicki 

Makowski Malinowski Chrzanowski 

Korytkowski Wiśniewski Karwowski 
Sokołowski Piotrowski Borawski 

Mieczkowski Cwalina Rutkowski 

Kalinowski Rogowski Mierzejewski 
Konopko//Konopka Dardziński 

Jastrzębski Kossakowski Kosakowski 

Milewski Just Chludziński Zarzecki 

Bursztyn Witkowski Zajkowski 

Zakrzewski Łada Niksa Boguski 

Pogroszewski Śmiarowski Bazydło  

Blusiewicz Sierzputowski Bronowicz

„(…) aby drogę mierzyć przyszłą, 
trzeba-ć koniecznie pomnieć, 
skąd się wyszło!”

CYPRIAN KAMIL NORWID

Podaj mi swoje nazwisko,  
a powiem Ci czyś z Łomży (cz. 20)
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MAŁGORZATA K. 
FRĄCKIEWICZ 

SUŁOWSKI: Władysław 
Sułowski 1869, KAZŁ 262; na-
zwisko utworzone od n. msc. 
Maz: Sulikowo, dziś Sulkowo-
-Briany i Sulkowo Rzeczne, płoc., 
gm. Mochowo; Sulkowo Wiel-
kie, dziś Sulkowo Polne, ciech., 
gm.Strzegowo Osada (za: SEM 
cz. 3, s. 190), formanyem -ski.

Forma żeńska: Regina Sułow-
ska 1608, MBŁ 136.

SUPIŃSKI: Jan Supiński 
1876, WPRŁ 59; nazwisko utwo-
rzone od n. m. Supienie suwal., 
gm. Filipów (za: NP2, s. 508) 
[19].

Forma żeńska: Izabela Supiń-
ska 1815, KAZŁ 110.

SUPNIEWSKI: Maciej Sup-
niewski 1751, LBŁ 757; nazwisko 
utworzone od por. Supkowski 
formantem -ni+ewski [12].

SUPRANOWSKI: Supra-
nowski 1724, LMŁ 401; nazwi-
sko utworzone od im. Sofron, 
Sofronij, Sopron, używanego 
w Kościele prawosławnym, to 
od grec. Sōphrónios, od sōdzō 
‘zachować, ocalić’ i phrén ‘myśl, 
umysł’, notowane na Kresach 
Wsch. (za: NP2, s. 459) forman-
tem -owski.

Forma żeńska: Teresa Supra-
nowska 1719, LBŁ 96.

SURA(W)SKI: Mateusz 
Surawsky 1617, LBŁ 765; Stani-
sław Suraski 1795, KACŁ 1720; 
nazwisko utworzone od gw. ap. 
surawa ‘szuwar, sitowie, zarośla’, 
surawy ‘wilgotny, mokry’ (za: 
NP2, s. 508) formantem -ski 
[42].

Forma żeńska: Dorota Suraw-
ska 1717, LBŁ 5.

SURMA//SZURMA: Anna 
Surma 1609, MBŁ 378; Maryna 
Szurma 1654, LBŁ 2915; nazwi-
sko utworzone od ap. surma ‘ro-
dzaj instrumentu’ (za: SHNO t. 
II, s. 121) [2]. 

SUSKI: Joannis Suski vice 
capitanei Lomzensis 1600, APB 
zbiór Kapicjana; nazwisko utwo-
rzone od n. msc. Wlkp: Sucha, 
kal., gm. Żerków; Młp: Sucha, 
kiel., gm. Charsznica; rad., gm. 
Sucha; Maz: Susko Stare, dziś 
Stary Susk, ostroł., gm. Rzekuń 
(za: SEM cz. 3, s. 190) forman-
tem -i [9].

Forma żeńska: Jadwiga Suska 
1608, MBŁ 160.

S U S K I E W I C Z / / S I U -
SKIEWICZ//SIUSZKIE -
WICZ: Józef Siuskiewicz 1725, 
LBŁ 396; Damazy Suskiewicz 
1727, LBŁ 573; Franciszek Siusz-
kiewicz 1757, LMŁ 2149; nazwi-

sko utworzone od siusiać, siuś-
ka (za: NP2, s. 428) formantem 
-ewicz.

SUTOR: Jan Sutor 1611, 
MBŁ 810; nazwisko utworzone 
od ap. łac. sutor, -oris ‘szewc’ (za: 
SEM cz.1, s. 77).

SUWAŁA: Anna Suwała 
(córka Suwałów) 1788, KACŁc 
835; nazwisko utworzone może 
od n. msc. Suwała w pow. brod-
nickim (za: NMK s. 364).

SWEJK: Zofia Sweyk 1643, 
LBŁ 1977; nazwisko utworzone 
od lit. n. os. Sveja (za: SHNO t. 
II, s. 134).

SYDLIK: Stan. Szydlyk de 
Lomza 1508, 1509; Tym.; Zofia 
Sydlik 1612, MBŁ 971; nazwisko 
utworzone od por. Szydło for-
mantem -ik.

SYPNIEWSKI: Michał 
Sypniewski 1753, LBŁ 980; na-
zwisko utworzone od n. msc. 
Sypnie (za: SHNO t. II, s.123) 
formantem -wski [4]. 

Forma żeńska: Anna Sypnew-
ska 1687, LBŁ 959.

SZABŁO(W)SKI: Michał 
Stanisław Szabłoski 1832, KAUŁ 
99; nazwisko utworzone od Maz. 
n. msc. Szabły, Sabły, dziś Szabły 
Młode, łomż., gm. Śniadowo (za: 
SEM cz. 3, s. 191) formantem 
-owski [38].

Forma żeńska: Matylda Sza-
blowska 1868, KAZŁ 14.

SZAFIAŃSKI: Kacper Sza-
fiański 1842, WMZŁ 7; nazwi-
sko utworzone od por. Safiannik 
(za: NP2, s. 388-389) forman-
tem -ski.

Forma żeńska: Maryanna 
Szafianska 1831, KAUŁ 161

SZANIAWSKI: Alexander 
Szaniawski 1866, KAZŁ 331; 
nazwisko utworzone od n. oko-
licy szlacheckiej Szaniawy (za: 
SHNO cz. II, s. 124); może też 
od n. msc. Młp: Szaniawy, siedl., 
gm. Trzebieszów (za: SEM cz. 7, 
s. 559) formantem -ski [1].

Forma żeńska: Helena Sza-
niawska 1876, KAZŁ 220.

SZAPIRA, SZAPIRO: 
Wasyl Szapira syn Dawida pod-
oficer w stanie spoczynku za-
mieszkały w mieście Łomży wy-
znania prawosławnego 1879, 
AUPśT 24; Andrzej Szapiro syn 
podoficera Austriackiego Pułku 
Grenadierów w stanie spoczynku 
Wasyla syna Mikołaja zmarł na 
suchoty 1895, AZŁS 28; nazwi-
sko utworzone od ap. saper ‘żoł-
nierz wojsk inżynieryjnych’ lub 
od niem. n. os. Schapper (NP2, 
s. 397).

SZAWŁOWSKI: Stanislaus 
Szawlowski de Lomza 1573, RTA 
s. 284; nazwisko utworzone od n. 
msc. Młp: Szawłowice, dziś Sa-
dłowice, tarnob., gm. Wojciecho-
wice (za: SEM cz. 3, s. 191).

SZCZAWIŃSKI: Leyba 
Wolfowicz Szczawiński osadzo-
ny w więzieniu w Łomży kawa-
ler 1828, APŁ z. 169; nazwisko 
utworzone od n. msc. Wlkp: 
Szczawino, Szczawin, dziś Szcza-
win, łódz., gm. Zgierz; Młp: 
Szczawa, nowosąd., gm. Kamie-
nica; Maz: Szczawino, dziś Szcza-
win Kościelny, płoc., gm. Szcza-
win Kościelny; Krpłd: Szczawne, 
krośn., gm. Komańcza (za: SEM 
cz. 3, s. 192) formantem -ski [34].

Forma żeńska: Ludosława 
Szczawińska żona prezydenta 
Łomży 1867, KAZŁ 201.

SZCZEBUCH: Joannes et 
Franciscus Szczebuchowie kup-
cy łomżyńscy 1593, APŁ zbiór 
Kapicjana; może nazwisko utwo-
rzone od im. Szczepan, starszej 
postaci im. Stefan (por. NP2, s. 
480-481). 

SZCZEPAŃSKI: Maciej 
Szczepański 1809, KAŚŁ 32; na-
zwisko utworzone od im. Szcze-
pan formantem -ski (za: NMK s. 
367) [2].

(SZCZEPKOWSKI) For-
ma żeńska: Agnieszka Sczepkow-
ska 1650, LBŁ 2560; nazwisko 
utworzone prawdopodobnie od 
im. Szczepan (forma Szczepko) 
(za: SEM cz. 2, s. 123) forman-
tem -wski [7].

SZCZĘSNY: Adalbert 
Szczesny 1755, LBŁc 1120; na-
zwisko utworzone od ap. szczę-
sny, szczesny ‘szczęśliwy’ (za: 
SEM cz. 1, s. 301; SHNO t. II, s. 
125) [41].

Forma żeńska: Anna Szcze-
sna 1732, LBŁ 269. 

SZCZĘSNOWICZ: Stani-
sław Szczęsnowicz 1872, KAŚŁ 
40; nazwisko utworzone najpew-
niej od por. Szczęsny formantem 
-owicz [3].

SZCZUKA: Franciszek Sa-
lezy Alexander Szczuka 1820, 
KAZŁ 128; nazwisko utworzo-
ne od ap. szczuka ‘szczupak’ (za: 
SEM cz. 1, s. 301) [2].

SZELĄŻEK: Ignacy Szelą-
zek 1748, LMŁ 1358; nazwisko 
utworzone prawdopodobnie od 
ap. szeląg, od śrwniem. schilling 
(za: SEM cz. 1, s. 303) ‘pieniądz 
polski, jeden z najmniejszych, 
w różnych czasach różnie wartu-
jący’ (za: SW cz. II, s. 1628) for-
mantem -ek.

Forma żeńska: Szeląszkowny 
dziecię 1740, LMŁ 900.

SZELIGOWSKI: Franci-
szek Szeligowski 1749, LBŁ 582; 
nazwisko utworzone od n. msc. 
S(z)eligi-Leśnica, -Kolonia gm. 
Zambrów (por. NWH, s. 173); 
może też od n. herbowej Szeli-
ga, Szeligi < n. os. Szeliga, wcze-
śniej poświadczonej w nazwie 
msc. Szeligi w pow. pyzdrskim 
(za: SEM cz. 6, s. 57) formantem 
-owski [20].

Forma żeńska: Apolonia Sie-
ligowska 1733, LBŁ 323.

SZEMBORSKI: Jan Szem-
borski 1810, KAUŁ 360; nazwi-
sko utworzone od n. m. Szembo-
ry siedl., gm. Kałuszyn (za: NP2, 
s. 533); też Szembory dziś Szym-
bory gm. Szepietowo, pow. Wy-
sokie Mazowieckie (por. NWHS, 
s. 174). 

SZEPIETOWSKI//SIE-
PIETOWSKI: Adam Siepie-
towski 1768, KAUŁ 928; Jan 
Nepomucen Szepietowski 1774, 
KAUŁ 1283; nazwisko utworzo-
ne od n. msc. Szepietowo (za: 
SHNO t. II, s. 128) formantem 
-ski [1].

Forma żeńska: Józefa Szepie-
towska 1762, KAUŁ 367.

SZEWCZYK: Szewczyk 
u Dudzieńskiego 1699, LMŁ 
77; nazwisko utworzone od ap. 
szwiec, ps. šьvьcь ‘szewc’ (za: 
SEM cz. 1, s. 308) [21].

SZKLARZ: Joannes Sklarz 
de Lomza 1537, RTA s. 387; na-
zwisko utworzone od ap. szklarz 
‘rzemieślnik wprawiający szy-
by; ten, co handluje szkłem’ (za: 
SHNO t. II, s. 130).

SZKODA: Maciej Szkoda 
szewc 1437, ŁT. I 246; nazwisko 
utworzone od ap. szkoda ze stw-
niem. scado (za: SEM cz. 1, s. 
304).

SZKUTNIK: Brygida 
Szkutnik 1654, LBŁ 2873; na-
zwisko utworzone od ap. szku-
ta ‘mały statek rzeczny’ też gw. 
szkuta ‘coś lichego’, ‘ostra trawa’, 
‘sierść zwierząt’ (za: SEM cz. 1, 
s. 304).

SZKUTNICZEK: Jakub 
Szkutniczek 1651, LBŁ 2683; na-
zwisko utworzone od por. Szkut-
nik formantem -czek.

SZLAK: Florentyna Szlak 
( w rej. Szlach) 1833, KAUŁ 88; 
nazwisko utworzone od ap. szlak, 
ślak ‘droga, przesmyk; ślad, trop’, 
dawniej ‘uderzenie, udar serca, 
paraliż’ (za: NP2, s. 540) [2]. 

SZLAMOWICZ: Daszka 
Szlamowicz 1808, KAZŁ 32; na-

zwisko utworzone od żyd. im. 
Szloma (bibl. Szlome, Salomon) 
(za: AŻP s. 171) formantem 
-owicz.

SZLESZYŃSKA: Rozalia 
Szleszyńska służąca 1876, KAŚŁ 
46; nazwisko utworzone od n. m. 
Ślesin koniń., miasto; bydg., gm. 
Nakło (za: NP2, s. 577); też n. 
msc. Maz. Szlasy gm. Radziłów, 
pow. Grajewo (por. NWHS, s. 
175) [7]. 

SZMITKO: curka sławet-
nych Godliba Szmitki Maystra 
kunsztu krawieckiego i Maryan-
ny z Tandetow, (...) Małżonkow 
w Łomży zamieszkałych, 1818, 
AP; nazwisko utworzone for-
mantem -ek od por. Schmidt (za: 
SEM cz. 5, s. 227) [3].

Forma żeńska: Alexandra 
Szmitkówna 1863, KAZŁ 159.

SZMULOWICZ: Sender 
Szmulowicz 1809, KAZŁ 217; 
nazwisko utworzone od im. żyd. 
Szmul (bibl. Szemuel, Szmuel, 
Samuel) (za: AŻP s. 173) for-
mantem -owicz.

Forma żeńska: Tauba Szmu-
lowna (w rej. Szlomowna) 1819, 
KAŚŁ 28.

SZMUYŁO: Leia z Szmuy-
łow, żona Moszka Aronowicza 
Rozanowicza , 1827, APŁ z. 169; 
nazwisko utworzone od żyd. im. 
Szmujło, por. Szmulowicz.

SZNEJDER: Hiob Sznejder 
syn Daniela czasowo urlopowany 
szeregowy wyznania prawosław-
nego 1878, AMPśT 8; nazwisko 
utworzone od niem. ap. Schne-
ider, śrwniem. snīder ‘krawiec’ 
i od niem. n. os. Schneider (za: 
NP2, s. 544).

SZNIAROWSKI: Jakub 
Szniarowski 1809, KAUŁ 223; 
nazwisko utworzone od por. 
Śmiarowski.

Forma żeńska: Małgorzata 
Szniarowska 1774, KAUŁc 1305.
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Spływ rzeką Jukon
Focus TV sobota 10.00 odc. 1/8, 

niedziela 10.00 odc. 2/8

W dzikich ostępach Alaski, trzy załogi 
wyruszają w życiową podróż. Budują gi-
gantyczne tratwy z bali, które służą im nie 
tylko jako środek transportu, ale również 
mieszkanie

Ich misja? Sprzedaż drewna opało-
wego i zapasów mieszkańcom żyjącym 

w osadach wzdłuż brzegów rzeki. Jednak 
przy szybko nadciągających, zimowych 
mrozach, potrzebne będą ich umiejętno-
ści i odwaga, by zarobić i wyjść z tego cało.

Jukon to największa rzeka w północ-
no-zachodniej Ameryce Północnej. Ponad 
połowa jej biegu jest na Alasce, natomiast 

górna część płynie w większości przez ka-
nadyjskie terytorium Jukon, które tej rze-
ce zawdzięcza nazwę. Rzeka ma długość 
3185 km i wpływa do Morza Beringa. Po-
wierzchnia dorzecza wynosi 840 000 km², 
z czego 323 800 znajduje się w Kanadzie. 
Jukon zamarza na około 8 miesięcy. 

Spływ rzeką Jukon

Uciec przed zimą

Miasto Dawson City nad rzeką Jukon w Kanadzie, w pobliżu 
granicy ze Stanami Zjednoczonymi. W okolicach miasta 
nad rzeką Klondike w sierpniu 1896 roku rozpoczęła się 

„Gorączka złota”. 

Narzeczone z Ukrainy wg Jodie Marsh

Mężczyźni w potrzebie
Jodie Marsh to angielska osobowość 

medialna, kulturystka, felietonistka i mo-
delka. Autorka wielu bulwersujących po-
mysłów. W maju 2007 r. przez internet 
zaczęła poszukiwanie męża. „Przesłucha-
nia” kandydatów transmitowała telewizja. 
Marsh ostatecznie wybrał Matt'a Peacoc-
ka. Para pobrała się 1 września 2007 r. 
Rozstała się w grudniu. „Małżeństwo było 
dla telewizji. Nigdy nie było naprawdę, nie 
ukrywam, robiłam ten program dla pienię-
dzy”. 

Nazywana jest najbardziej seksowną 
kulturystką na świecie i właścicielką naj-
większego biustu w kulturystyce.

Marsh dołącza do wycieczki zorganizowanej przez międzynaro-
dową agencję randkową, która pobiera od mężczyzn prawie 3000 
funtów za podróż na Ukrainę. Tam spędzają tydzień na zorganizo-
wanych imprezach, podczas których mają nadzieję spotkać kobie-
tę swoich marzeń. 10 mężczyzn z Wielkiej Brytanii, USA, Kanady 
i Australii , tak desperacko szuka miłości, że są gotowi zapłacić spo-
re pieniądze za podróż do nieznanego kraju i zaryzykować związek 
z kobietą, którą ledwie znają. Przedstawiono im prawie 80 kobiet 
z Ukrainy, wśród których mieli szukać życiowej partnerki.

Narzeczone z Ukrainy wg Jodie Marsh
Metro niedziela 23.20

Borg/McEnroe. Między odwagą a szaleństwem 

Pasja 
Film o największych ikonach światowego 

tenisa – Björnie Borgu i jego głównym rywalu, 
młodym i utalentowanym Johnie McEnroe. Opo-
wieść o mężczyznach, którzy zmienili oblicze te-
nisa i stali się legendami oraz o cenie ich sukcesu.

6 lipca 1980 roku sportowy świat wstrzymał 
oddech. Obserwuje finał Wimbledonu między 
Szwedem Björnem Borgiem, a Amerykaninem 
Johnem McEnroe. To starcie jest uznawane za 
jeden z najlepszych pojedynków w historii tenisa. 
Mecz trwał grubo ponad trzy godziny. 

Borg (Sverrir Gudnason) był już czterokrot-
nym mistrz Wimbledonu. Spokojny, zamknięty 
w sobie, bardzo skoncentrowany, odporny psy-

chicznie – w decydujących momentach potrafił 
zachować zimną krew. Ulubieniec publiczności. 
Film pokazuje inne oblicze mistrza, dramat, któ-
ry rozgrywa się poza kortem. Mordercza praca 
na treningach niszczy jego życie, Szwed staje się 
fizycznym i psychicznym wrakiem.

McEnroe (Shia LaBeouf) – nadpobudliwy, 
przypominający momentami rozkapryszone 
dziecko. Do historii przeszły jego dyskusje z ki-
bicami, rywalami oraz awantury z arbitrami po 
przegranych piłkach. Po jednej z takich kłótni na-
dano mu przydomek „Superbrzdąc”.

Szwedzka prasa z entuzjazmem pisała o fil-
mie: „prawie doskonały. Pokazuje rzeczywistość 
ze wspaniałą precyzją, a sceny tenisowego poje-
dynku wyglądają jak dokument, oddają ogromny 
dramatyzm tego wydarzenia”.

Borg/McEnroe. Między odwagą a szaleństwem 
TVP Kultura sobota 20.05

Tenisiści: 
McEnroe, Borg, 
aktorzy ich grający: 
Shia LaBeouf, 
Sverrir Gudnason.

Dziewięcioletni Bruce Wayne jest świad-
kiem zabójstwa swoich rodziców. Przygnębio-
ny przysięga, że poświeci życie w walce ze złem. 
Odziedziczony po rodzicach majątek pozwala 
mu na wszechstronny rozwój, żeby jak najefek-
tywniej przeciwstawić się przemocy. Bruce 
potrafi przemienić się w człowieka-nietoperza, 
Batmana obdarzonego nadprzyrodzonymi 
zdolnościami. 

Akcja rozgrywa się w Gotham City, ciem-
nym, ponurym mieście „chronionym” tylko 
przez skorumpowaną policję. Pojawia się tu 
złowrogi Joker ( Jack Nicholson), który snuje 
okrutne plany wobec mieszkańców Gotham. 
Władze miasta nie są w stanie stawić mu czoła. 

Joker musi się zmierzyć z przeciwnikiem, ta-
jemniczym Batmanem (Michael Keaton), który 
ma zamiar ocalić miasto. Człowiekowi-nietope-
rzowi będzie pomagać dziennikarka Vicki Vale 
(Kim Basinger).

Pewnie nie wiesz...
Film zarobił w kinach na świecie 412 milio-

nów dolarów, kosztował 35 milionów.

Wybór Michaela Keatona do roli Batmana 
wywołał kontrowersje wśród fanów komiksu, do 
wytwórni przyszło ponad 50 000 listów protesta-
cyjnych.

Michael Keaton sam odgrywał większość scen 
walki. 

Podczas noszenia stroju Batmana, Michael 
Keaton prawie nic nie słyszał.

Jack Nicholson otrzymał procent od sprzeda-
ży biletów na ten film, zarobił w ten sposób około 
60 milionów dolarów. 

Jack Nicholson tak bardzo lubił swoją rolę 
w tym filmie, że oglądał go na wideo w domu raz 
w tygodniu.

Charakteryzacja Nicholsona trwała ponad 
dwie godziny. 

W 2008 roku burmistrz miasta Batman 
w Turcji, zapowiedział pozew przeciwko produ-
centom filmu i zabawek za nielegalne wykorzysta-
nie nazwy miasta.

Batman
TVN7 sobota 17.25

Batman

Niebezpieczny 
Joker

Underword: Bunt Lykanów

Wolność dla 
wilkołaków!

Okrutny król wampirów, Viktor, uczynił z wilkołaków-Lyka-
nów niewolników. Mają oni za zadanie strzec murów jego królestwa 
w ciągu dnia, kiedy to moc opuszcza krwiopijców. Traktowani jak 
zwierzęta, Lykanie pod dowództwem Luciana (Michael Sheen) po-
stanawiają stawić czoła odwiecznym wrogom i odzyskać upragnio-
ną wolność. Po stronie uciemiężonych wilkołaków staje także córka 
Viktora, Sonja (Rhona Mitra), szaleńczo zakochana w Lucianie. 
Między armią demonicznych wampirów i marzącymi o wolności 
Lykanami dochodzi do krwawej rzezi.

Akcja toczy się w cudownie fotografowanym, mrocznym gotyc-
kim zamku. Porywają widza fenomenalne sceny zbiorowych walk 
i indywidualnych pojedynków przedstawicieli nienawidzących się 
ras. Właściwie przez cały czas serwuje się nam mordy, krew na ekra-
nie leje się strumieniami, oponenci walczą ze sobą wręcz na wszelkie 
znane nam sposoby.

„Underworld: bunt Lykanów” to opowieść o początkach wie-
lowiekowej, krwawej wojny między wampirami-arystokratami, 
zwanymi Handlarzami Śmiercią, a barbarzyńskimi wilkołakami, 
Lykanami. Opowiadały o tej wojnie wcześniejsze przeboje filmowe: 
„Underworld” i „Underworld – Ewolucja”. 

Pewnie nie wiesz...
Film zarobił w kinach na świecie ponad 91 milionów dolarów, kosz-

tował 35 milionów.
Michael Sheen, który gra Luciana, trzy razy wcielił się w postać bry-

tyjskiego premiera Tony'ego Blaira. W „The Deal” (2003), „Królowa” 
(2006) oraz „Władcy świata” (2010).

Underword: Bunt Lykanów
Super Polsat piątek 22.00

Jutro idziemy do kina

Trzej przyjaciele 
Film przejmujący i piękny. Prostymi środkami, bez zbędnego 

patosu i taniego sentymentalizmu, twórcy filmu ukazali – na przy-
kładzie losów przyjaciół, maturzystów z 1938 r. – tragiczne losy po-
kolenia ówczesnych dwudziestolatków.

Nareszcie mogą bezkarnie palić papierosy, iść do kawiarni czy 
do kina, romansować: świat stoi przed nimi otworem, a oni szyku-
ją się, by go podbić. Są młodzi, pewni siebie, można by rzec – nie-
śmiertelni. Wszyscy oczywiście marzą o wielkiej miłości i przyrze-
kają sobie podtrzymywać tę przyjaźń.

Andrzej, Jerzy i Piotr zdają maturę i idą na studia. Latem 1939 r. 
atmosfera polityczna w kraju staje się coraz bardziej napięta. Coraz 
częściej mówi się o wojnie. Andrzej, który zakochał się w pięknej 
Ani, córce starosty, umawia się z nią w końcu na randkę. Mają się 
spotkać 6 września, gdy on wróci z ćwiczeń z Pomorza, a ona ze 
Lwowa. Z kolei Krysia i Jurek wyznaczają sobie spotkanie na 1 wrze-
śnia. Piotr i Zosia są w tym czasie nad morzem. Wieść o wybuchu 
wojny spada na nich wszystkich jak grom z jasnego nieba.

Głównym atutem filmów jest doborowa stawka młodych wy-
konawców: Mateusz Damięcki (Andrzej), Antoni Pawlicki (Piotr), 
Jakub Wesołowski ( Jerzy), a partnerują im Anna Gzyra (Krysia), 
Marta Ścisłowicz (Ania) i nagrodzona w Gdyni Julia Pietrucha (Zo-
sia). Entuzjazm i wiarygodność aktorskiej młodzieży sprawia pioru-
nujące wrażenie: nieoczekiwanie zostaje postawiony znak równości 
między młodymi z końca lat 30. XX wieku i współczesnymi dwu-
dziestolatkami. W efekcie film ogląda się nie jak spojrzenie wstecz, 
na pokolenie dziadków, ale jak historię na wskroś współczesną.

Jutro idziemy do kina
TVP Kultura piątek 16.45
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Spływ rzeką Jukon
Focus TV sobota 10.00 odc. 1/8, 

niedziela 10.00 odc. 2/8

W dzikich ostępach Alaski, trzy załogi 
wyruszają w życiową podróż. Budują gi-
gantyczne tratwy z bali, które służą im nie 
tylko jako środek transportu, ale również 
mieszkanie

Ich misja? Sprzedaż drewna opało-
wego i zapasów mieszkańcom żyjącym 

w osadach wzdłuż brzegów rzeki. Jednak 
przy szybko nadciągających, zimowych 
mrozach, potrzebne będą ich umiejętno-
ści i odwaga, by zarobić i wyjść z tego cało.

Jukon to największa rzeka w północ-
no-zachodniej Ameryce Północnej. Ponad 
połowa jej biegu jest na Alasce, natomiast 

górna część płynie w większości przez ka-
nadyjskie terytorium Jukon, które tej rze-
ce zawdzięcza nazwę. Rzeka ma długość 
3185 km i wpływa do Morza Beringa. Po-
wierzchnia dorzecza wynosi 840 000 km², 
z czego 323 800 znajduje się w Kanadzie. 
Jukon zamarza na około 8 miesięcy. 

Spływ rzeką Jukon

Uciec przed zimą

Miasto Dawson City nad rzeką Jukon w Kanadzie, w pobliżu 
granicy ze Stanami Zjednoczonymi. W okolicach miasta 
nad rzeką Klondike w sierpniu 1896 roku rozpoczęła się 

„Gorączka złota”. 

Narzeczone z Ukrainy wg Jodie Marsh

Mężczyźni w potrzebie
Jodie Marsh to angielska osobowość 

medialna, kulturystka, felietonistka i mo-
delka. Autorka wielu bulwersujących po-
mysłów. W maju 2007 r. przez internet 
zaczęła poszukiwanie męża. „Przesłucha-
nia” kandydatów transmitowała telewizja. 
Marsh ostatecznie wybrał Matt'a Peacoc-
ka. Para pobrała się 1 września 2007 r. 
Rozstała się w grudniu. „Małżeństwo było 
dla telewizji. Nigdy nie było naprawdę, nie 
ukrywam, robiłam ten program dla pienię-
dzy”. 

Nazywana jest najbardziej seksowną 
kulturystką na świecie i właścicielką naj-
większego biustu w kulturystyce.

Marsh dołącza do wycieczki zorganizowanej przez międzynaro-
dową agencję randkową, która pobiera od mężczyzn prawie 3000 
funtów za podróż na Ukrainę. Tam spędzają tydzień na zorganizo-
wanych imprezach, podczas których mają nadzieję spotkać kobie-
tę swoich marzeń. 10 mężczyzn z Wielkiej Brytanii, USA, Kanady 
i Australii , tak desperacko szuka miłości, że są gotowi zapłacić spo-
re pieniądze za podróż do nieznanego kraju i zaryzykować związek 
z kobietą, którą ledwie znają. Przedstawiono im prawie 80 kobiet 
z Ukrainy, wśród których mieli szukać życiowej partnerki.

Narzeczone z Ukrainy wg Jodie Marsh
Metro niedziela 23.20

Borg/McEnroe. Między odwagą a szaleństwem 

Pasja 
Film o największych ikonach światowego 

tenisa – Björnie Borgu i jego głównym rywalu, 
młodym i utalentowanym Johnie McEnroe. Opo-
wieść o mężczyznach, którzy zmienili oblicze te-
nisa i stali się legendami oraz o cenie ich sukcesu.

6 lipca 1980 roku sportowy świat wstrzymał 
oddech. Obserwuje finał Wimbledonu między 
Szwedem Björnem Borgiem, a Amerykaninem 
Johnem McEnroe. To starcie jest uznawane za 
jeden z najlepszych pojedynków w historii tenisa. 
Mecz trwał grubo ponad trzy godziny. 

Borg (Sverrir Gudnason) był już czterokrot-
nym mistrz Wimbledonu. Spokojny, zamknięty 
w sobie, bardzo skoncentrowany, odporny psy-

chicznie – w decydujących momentach potrafił 
zachować zimną krew. Ulubieniec publiczności. 
Film pokazuje inne oblicze mistrza, dramat, któ-
ry rozgrywa się poza kortem. Mordercza praca 
na treningach niszczy jego życie, Szwed staje się 
fizycznym i psychicznym wrakiem.

McEnroe (Shia LaBeouf) – nadpobudliwy, 
przypominający momentami rozkapryszone 
dziecko. Do historii przeszły jego dyskusje z ki-
bicami, rywalami oraz awantury z arbitrami po 
przegranych piłkach. Po jednej z takich kłótni na-
dano mu przydomek „Superbrzdąc”.

Szwedzka prasa z entuzjazmem pisała o fil-
mie: „prawie doskonały. Pokazuje rzeczywistość 
ze wspaniałą precyzją, a sceny tenisowego poje-
dynku wyglądają jak dokument, oddają ogromny 
dramatyzm tego wydarzenia”.

Borg/McEnroe. Między odwagą a szaleństwem 
TVP Kultura sobota 20.05

Tenisiści: 
McEnroe, Borg, 
aktorzy ich grający: 
Shia LaBeouf, 
Sverrir Gudnason.

Dziewięcioletni Bruce Wayne jest świad-
kiem zabójstwa swoich rodziców. Przygnębio-
ny przysięga, że poświeci życie w walce ze złem. 
Odziedziczony po rodzicach majątek pozwala 
mu na wszechstronny rozwój, żeby jak najefek-
tywniej przeciwstawić się przemocy. Bruce 
potrafi przemienić się w człowieka-nietoperza, 
Batmana obdarzonego nadprzyrodzonymi 
zdolnościami. 

Akcja rozgrywa się w Gotham City, ciem-
nym, ponurym mieście „chronionym” tylko 
przez skorumpowaną policję. Pojawia się tu 
złowrogi Joker ( Jack Nicholson), który snuje 
okrutne plany wobec mieszkańców Gotham. 
Władze miasta nie są w stanie stawić mu czoła. 

Joker musi się zmierzyć z przeciwnikiem, ta-
jemniczym Batmanem (Michael Keaton), który 
ma zamiar ocalić miasto. Człowiekowi-nietope-
rzowi będzie pomagać dziennikarka Vicki Vale 
(Kim Basinger).

Pewnie nie wiesz...
Film zarobił w kinach na świecie 412 milio-

nów dolarów, kosztował 35 milionów.

Wybór Michaela Keatona do roli Batmana 
wywołał kontrowersje wśród fanów komiksu, do 
wytwórni przyszło ponad 50 000 listów protesta-
cyjnych.

Michael Keaton sam odgrywał większość scen 
walki. 

Podczas noszenia stroju Batmana, Michael 
Keaton prawie nic nie słyszał.

Jack Nicholson otrzymał procent od sprzeda-
ży biletów na ten film, zarobił w ten sposób około 
60 milionów dolarów. 

Jack Nicholson tak bardzo lubił swoją rolę 
w tym filmie, że oglądał go na wideo w domu raz 
w tygodniu.

Charakteryzacja Nicholsona trwała ponad 
dwie godziny. 

W 2008 roku burmistrz miasta Batman 
w Turcji, zapowiedział pozew przeciwko produ-
centom filmu i zabawek za nielegalne wykorzysta-
nie nazwy miasta.

Batman
TVN7 sobota 17.25

Batman

Niebezpieczny 
Joker

Underword: Bunt Lykanów

Wolność dla 
wilkołaków!

Okrutny król wampirów, Viktor, uczynił z wilkołaków-Lyka-
nów niewolników. Mają oni za zadanie strzec murów jego królestwa 
w ciągu dnia, kiedy to moc opuszcza krwiopijców. Traktowani jak 
zwierzęta, Lykanie pod dowództwem Luciana (Michael Sheen) po-
stanawiają stawić czoła odwiecznym wrogom i odzyskać upragnio-
ną wolność. Po stronie uciemiężonych wilkołaków staje także córka 
Viktora, Sonja (Rhona Mitra), szaleńczo zakochana w Lucianie. 
Między armią demonicznych wampirów i marzącymi o wolności 
Lykanami dochodzi do krwawej rzezi.

Akcja toczy się w cudownie fotografowanym, mrocznym gotyc-
kim zamku. Porywają widza fenomenalne sceny zbiorowych walk 
i indywidualnych pojedynków przedstawicieli nienawidzących się 
ras. Właściwie przez cały czas serwuje się nam mordy, krew na ekra-
nie leje się strumieniami, oponenci walczą ze sobą wręcz na wszelkie 
znane nam sposoby.

„Underworld: bunt Lykanów” to opowieść o początkach wie-
lowiekowej, krwawej wojny między wampirami-arystokratami, 
zwanymi Handlarzami Śmiercią, a barbarzyńskimi wilkołakami, 
Lykanami. Opowiadały o tej wojnie wcześniejsze przeboje filmowe: 
„Underworld” i „Underworld – Ewolucja”. 

Pewnie nie wiesz...
Film zarobił w kinach na świecie ponad 91 milionów dolarów, kosz-

tował 35 milionów.
Michael Sheen, który gra Luciana, trzy razy wcielił się w postać bry-

tyjskiego premiera Tony'ego Blaira. W „The Deal” (2003), „Królowa” 
(2006) oraz „Władcy świata” (2010).

Underword: Bunt Lykanów
Super Polsat piątek 22.00

Jutro idziemy do kina

Trzej przyjaciele 
Film przejmujący i piękny. Prostymi środkami, bez zbędnego 

patosu i taniego sentymentalizmu, twórcy filmu ukazali – na przy-
kładzie losów przyjaciół, maturzystów z 1938 r. – tragiczne losy po-
kolenia ówczesnych dwudziestolatków.

Nareszcie mogą bezkarnie palić papierosy, iść do kawiarni czy 
do kina, romansować: świat stoi przed nimi otworem, a oni szyku-
ją się, by go podbić. Są młodzi, pewni siebie, można by rzec – nie-
śmiertelni. Wszyscy oczywiście marzą o wielkiej miłości i przyrze-
kają sobie podtrzymywać tę przyjaźń.

Andrzej, Jerzy i Piotr zdają maturę i idą na studia. Latem 1939 r. 
atmosfera polityczna w kraju staje się coraz bardziej napięta. Coraz 
częściej mówi się o wojnie. Andrzej, który zakochał się w pięknej 
Ani, córce starosty, umawia się z nią w końcu na randkę. Mają się 
spotkać 6 września, gdy on wróci z ćwiczeń z Pomorza, a ona ze 
Lwowa. Z kolei Krysia i Jurek wyznaczają sobie spotkanie na 1 wrze-
śnia. Piotr i Zosia są w tym czasie nad morzem. Wieść o wybuchu 
wojny spada na nich wszystkich jak grom z jasnego nieba.

Głównym atutem filmów jest doborowa stawka młodych wy-
konawców: Mateusz Damięcki (Andrzej), Antoni Pawlicki (Piotr), 
Jakub Wesołowski ( Jerzy), a partnerują im Anna Gzyra (Krysia), 
Marta Ścisłowicz (Ania) i nagrodzona w Gdyni Julia Pietrucha (Zo-
sia). Entuzjazm i wiarygodność aktorskiej młodzieży sprawia pioru-
nujące wrażenie: nieoczekiwanie zostaje postawiony znak równości 
między młodymi z końca lat 30. XX wieku i współczesnymi dwu-
dziestolatkami. W efekcie film ogląda się nie jak spojrzenie wstecz, 
na pokolenie dziadków, ale jak historię na wskroś współczesną.

Jutro idziemy do kina
TVP Kultura piątek 16.45
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Od 21.04.2020 r. w Tygodniku 
Narew publikujemy fragmenty 
tomu 3 „Meandrów losu”. Auto-
rem jest Zenon Krajewski. Akcja 
w tym tomie dzieje się w ciągu 
kilkunastu dni po ataku Niemiec 
na Sowiety w 1941 r. i doty-
czy początków Holocaustu na 
naszych ziemiach. To zdaniem 
autora najważniejszy tom w ca-
łym jego cyklu powieściowym.

Begier przyjechał tak, 
jak obiecał. Jeszcze w po-
niedziałek wieczorem. Nie 
pojawił się w Stawiskach 
z pustymi rękoma. Przy-
wiózł sporo tego, co po-
trzebne było do przetrwa-
nia wielu dni bez głodu 
i na co Wiernik niejako 
złożył zamówienie. Dwu-
dziestokilogramowy wo-
rek mąki, kopę jaj, kil-
ka kur oraz tak cenne 
o tej porze roku ziem-
niaki i inne warzywa. Po-
czekał do zmroku, aby to 
wszystko, ukryte na wo-
zie, przenieść do domu 
Lewentów.

Elian wyglądał kilka 
razy na ulicę. W końcu dostrzegł 
przyjaciela, który zatrzymał się 
dwa domy dalej. Ucieszony, że 
Begier  nie zawiódł jego nadziei, 
wybiegł mu na spotkanie.

Przywitali się jak zwykle, ser-
decznie ściskając sobie dłonie.

- I co? Masz? – spytał od razu 
Elian.

- A jakże – przytaknął chłop 
z satysfakcją. – Nie gonię koni 
na pusto ponad dziesięć kilome-
trów, kiedy umówiliśmy się, że 
coś mam przywieźć.

- To podjedź pod dom. Już 
zmrok zapada. 

- Właśnie na to czekałem. 
Czego obce oko nie widzi, to 
serce nad tym nie boleje. Chyba 
nie chcesz się dzielić tym, com 
ci przywiózł z sąsiadami?

- Jak będzie trzeba, zrobię to 
z pewnością – Elian odpowie-
dział bez zastanowienia, twardo 
i prosto.

- I takim cię lubię – Begier po 
przyjacielsku klepnął w ramię 
przyjaciela.

- Ale nie myśl, żeś spotkał tu 
altruistę, który nie myśli przede 
wszystkim o swoich. Wszakże 
bliższa koszula ciału. Czyż nie?

- Tak, tak – chłop rozejrzał 
się bacznie po okolicy. – To co, 
podjadę?

- A podjeżdżaj.
- Zawołaj swoich, żeby zabra-

li to wszystko jednym skokiem. 
Czego oczy nie widzą…

- Dobra, dobra – Elian rzucił 
się biegiem do domu.

Kiedy Begier podjechał pod 
dom Lewentów, pojawili się 
przed nim, oprócz Wiernika, 
jego żona i dwaj synowie Samu-
ela, Berek i Nohem. Chłop, wi-
dząc posiłki, ściągnął prowizo-
ryczne nakrycie towaru. Oczom 
obecnych ukazały się przywie-
zione dla nich dobra. Wiernik 
wziął najcięższy przedmiot, wo-
rek z mąką. Chłopcy i Hannah 
otrzymali po dwie kury, pozba-
wione już głów i wykrwawione, 
ale nie oskubane, ani wypatro-
szone.

- No to będziemy mieć tro-
chę z tym roboty, panie Begier – 
wyrwało się dziewczynie.

- Tak najlepiej było przy-
wieźć – usłyszała w odpowiedzi.

- Ja nic. Bynajmniej nie na-
rzekam. Nic z tych rzeczy. 
Z radością zajmiemy się spra-
wieniem ich jutro. Nie narzeka-
my na nadmiar zajęć. A jedną od 
razu przeznaczymy do garnka. 

Po chwili wrócił Elian.
- Co jeszcze masz do wzię-

cia?

- Trochę warzyw. Kilka kilo 
ziemniaków, marchwi i cebu-
li. Wybacz, że nie więcej. Teraz 
przednówek. Chłopi nie mają 
już tego za wiele. Wyprosiłem 
to tu, to tam po trochu – podał 
wszystko Wiernikowi w jednej 
skrzynce. – Mam też dla ciebie 
pieniądze, które mi zostały, nie 
wydane.

- Niemożliwe – zdziwił się 
Elian.

- A jednak. Dwieście rubli.
- Zachowaj je, Janku – Wier-

nik powstrzymał rękę przyja-
ciela, gdy ten sięgał już do kie-
szeni. Mi tu nic po nich, a tobie 
może jeszcze coś uda ci się kupić 
w najbliższych dniach. W naszej 
sytuacji od przybytku głowa nie 
boli.

- Właśnie, właśnie. O tej wa-
szej sytuacji chciałbym jeszcze 
z tobą porozmawiać zanim za-
wrócę i pogonię moje koniki 
z powrotem.

- W takim razie uwiąż je przy 
najbliższym słupie i chodźmy na 
ławeczkę.

 Begier nie zwlekając uczy-
nił to, co mu przyjaciel zasu-
gerował, podczas gdy Elian 
poniósł skrzynkę pod dom 
i postawił ją na schodach, przy 
drzwiach.

- Dobry nasz panie, przecież 
bym zapomniał – zreflektował 
się chłop. – Przecież mam jeszcze 
jajka. Zebrałem ich kopę na wsi.

- To dawaj, dawaj.
W tej samej chwili z domu 

raz jeszcze wyszła Hannah.
- Masz jeszcze do wzięcia jaj-

ka – poinformował ją Elian.
Begier podał jej duży, plecio-

ny, wiklinowy koszyk, na który 
dziewczyna spojrzała z podzi-
wem.

- Piękny wyrób.
- Kiedy do nas przyjedziecie, 

nauczę panią wyrabiać takie wi-
klinowe cacka.

- To Elian o tym zdecyduje 
czy jedzie i gdzie jedzie. Ja tylko 
mogę iść w ślad za nim - zastrze-
gła dziewczyna nad wyraz weso-
ło, niosąc koszyk do domu.

Dwaj przyjaciele usiedli so-
bie na przydomowej ławeczce. 
Begier machinalnie wyciągnął 
z kieszeni pudełko z tytoniem.

- Daj spokój, Janku. Nie pal 
chociaż przy mnie, swoim me-
dyku – poprosił Wiernik.

- Może masz rację? Po-
wstrzymam się. Zwłaszcza przy 
tobie – schował pudełko do kie-
szeni.

- O czym chciałeś mi powie-
dzieć?

- To chyba bardzo ważne. 
Coś przeciwko wam się szyku-
je, bo niektórzy byli granatowi 
policjanci jeżdżą po sołtysach. 
U mnie jeszcze nikt nie był, ale 
kolega ze Słucza, którego dziś 
spotkałem nad stawem, wła-
śnie mi to powiedział. Ma coś 

być w Stawiskach i Ra-
dziłowie. Wygląda na to, 
że namawiają sołtysów, 
aby skrzyknęli chłopów 
i wykorzystali okazję, że 
Niemców nie ma jesz-
cze w obydwu miastecz-
kach, aby podziękować 
wam za wasz komunizm 
i ukarać kogo trzeba. Wia-
domo ilu policjantów So-
wieci wywieźli na białe 
niedźwiedzie. Przetrze-
bili ich okrutnie. Wasze 
ciury im ich wskazywali. 
Tak wieść gminna niesie 
– spojrzał usprawiedliwia-
jąco na Wiernika. – Sowie-
ci szli po nich jak po swoje, 
a przecież spisów nie mie-
li. Ktoś im wskazywał tych 
ludzi. Dziś ci, którzy do-
brze się ukryli, dyszą chę-
cią zemsty.

- Dobre sobie. To jakaś 
odpowiedzialność zbio-
rowa? Ilu tu w Stawiskach 
było tych naszych komuni-
stów?

- Tego nie wiem. Ty sam 
musisz wiedzieć lepiej, bo 
mieszkasz już długo w Sta-
wiskach, a ja w końcu spo-
ro kilometrów dalej. Wiedz 

jednak, że ja tu nikogo z moich 
chłopów nie wyślę, ale z innych 
wsi chętnie przyjadą. Bądźcie na 
to przygotowani.

- A co my możemy zrobić?
- Nie wiem, może ukryć się.
- Kiedy przyjdą podpalić 

dom, trzeba stanąć do walki, 
a nie chować się po piwnicach.

- Po co palić wasze domy? 
Oni zechcą was obrabować. 
I wymierzyć swoją sprawiedli-
wość, zemścić się na komuni-
stach.

- Takich już tu nie ma od 
dwóch dni.

- Wydaje ci się, Elian. Ukry-
li się i chcą przeczekać. Ale nie 
uda im się to. Znajdą ich. To mó-
wię ci ja, prosty chłop.

- A co ja mam z tym wszyst-
kim wspólnego? Jaką ja pono-
szę odpowiedzialność za ko-
munizm, który zawsze był mi 
obcy? I wielu innych Żydów, 
którzy w politykę się nigdy nie 
bawili?

- W każdym razie ja cię 
ostrzegam, przyjacielu. Żeby nie 
było, że nie mówiłem. Bywaj!

Begier wstał, podał rękę 
Wiernikowi i szybkim krokiem 
skierował się do wozu. Elian pod-
szedł do bramy i patrzył w ślad za 
nim aż zniknął w mroku.

Meandry Losu

Więzy śmierciZenon 
Krajewski

tom III, 
cz. 11

literatura
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RÓŻNE/SPRZEDAM
Sprzedam duże bele sianokiszonki. Cena 
130 szt. Nowe Kupiski 60. Tel. 696 837808.

Oprawa obrazów Ignacy Jaworski, Łomża, 
ul. Rządowa 9a. Tel. 86 216 57 38.

SZYCIE I NAPRAWA: PARASOLE, ALTANY, 
PRZEDSIONKI CAMPINGOWE, POKRYCIE 
NA ŁAODZIE, TAPICERKA, SKÓRY, TRUD-
NE MATERIAŁY. KOLNO UL. SENATORSKA  
2. TEL. 698 947 100.

Camping LEŚNA POLANA w Boguszach 
woj. warm-maz. zaprasza na wypoczy-
nek pośród pięknego malowniczego 
lasu sosnowego z bezpośrednim do-
stępem do jeziora Toczyłowo. W ofercie 
wynajem domków góralskich i przyczep 
kempingowych. Idealne miejsce na po-
stawienie namiotu i campingu - wypo-
sażony węzeł sanitarny. Kontakt : P.H.U. 
Iwona Wiśniewska. Tel. 600 011 914, 
www.mazurskicamping.pl

Sprzedam altanę 3x3 m, drewniana - 500 
zł, stan dobry oraz okna plastikowe 117 
x 170 - 6 szt. używane - 50 zł/sztuka. Tel. 
512 560 894.

Sprzedam piec, opony 185x70,r 14 zdat-
ne do jazdy 20 zł/szt, golf, skoda. Tel. 508 
479 725.

Sprzedam ule oraz opryskiwacz z Pilme-
tu Wrocław typ Permit 317. 
Tel. 784 190 989.

Sprzedam poręcz na schody 4stopnie 
stal nierdzewka rura nierdzewna sr,50 
mm tanio. Tel. 508 479 725

Tynki gipsowe agregatem, profesjonal-
nie i z doświadczeniem. Tel. 511 917 737.

MATRYMONIALNE
Facet 57 lat pozna samotną Panią do 
stałego związku. Tel. 692 810 599.

NIERUCHOMOŚCI
Sprzedam działkę  2100 m2 z domem 
piętrowym  oraz drugim domem drew-
nianym w Rogienicach Wielkich przy ul. 
M. Konopnickiej  12. Cena do uzgodnie-
nia. Tel. 694 243 760.

Sprzedam gospodarstwo rolne nie-
daleko Łomży lub wydzierżawię sie-
dlisko oraz sprzedam działkę nad jeż. 
Białoławka na Mazurach. 
Tel. 727 490 070.

Wynajmę lokal 100 m2 w centrum 
miasta ul. Pana Tadeusza 11. 
Tel. 798 471 790.

Gospodarstwo rolne 11 ha. 
Tel. 730 231 675.

Wynajmę lokal 100 m2 w centrum Łomży 
(ul. Długa na zapleczu Dwornej). 

Tel. 606 878 444.

Sprzedam mieszkanie 64 m2, I pię-
tro w centrum Łomży, ul. Długa (do 
mieszkania przynależą dwie piwnice). 
Mieszkanie po generalnym remoncie, 
do zamieszkania. Cena 349 tys. do ne-
gocjacji. Tel. 505 474 596.

Mieszkanie 2 pokoje w Warszawie na 
Bemowie do wynajęcia. Tel. 509 114 
008.

Szukam pokoju do wynajęcia na tere-
nie Łomży. Tel. 691 606 432.

Wynajmę lokal 120 m2: na rogu Pił-
sudskiego i Legionów obok Żabki. Tel. 
512 560 894.

USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE
Szpachlowanie, malowanie, panele 
podłogowe i inne prace wykończe-
niowe. Tel. 791 538 893.

Układanie kostki brukowej z materia-
łu własnego i powierzonego. Projekt 
GRATIS. Doświadczenie, szybko i so-
lidnie. Tel. 602 520 783.

Usługi dekarskie- 
Perfekt dach: po-
krycia dachowe, 
wymiana kon-
strukcji dachowych, kominy z klin-
kieru, podbitki, montaż okien da-
chowych i włazów, materiały. Łomża, 
Boguszyce 17, Łukasz Just. Tel. 508 
637 509.

IWBUD Iwona Wiśniewska wypo-
życzalnia sprzętu budowlanego 
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.

Usługo hydrauliczne PLUMBER Sobo-
ciński Sławomir: instalacje CO, insta-
lacje wodno-kanalizacyjne, montaż 
urządzeń sanitarnych, kotłowanie 
(olejowe, gazowe, węglowe), kolekto-
ry słoneczne, pełen zakres usług. Tel. 
516 376 389.

Układanie kostki brukowej: podjazdy, 
tarasy, chodniki i schody. SOLIDNIE. 
Tel. 509 981 956.

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

USŁUGI FINANSOWE
E-dyt biuro rachunkowe, Edyta Soko-
łowska -  twoja pewność w rozlicze-
niach z Urzędem Skarbowym i ZUS. 
Zapraszamy: Łomża, ul. 3 Maja 9. Tel. 
862 173 474, 606 728 258.

USŁUGI RTV-AGD
Serwis ELEKTRO-AGD. Łomża, ul. Pru-
sa 14 lok.75. Tel. 86 2190 900.

Zakład usługowy RTV – marek Brze-
ziak ul. Wojska Polskiego 26A, Łomża. 
Tel.862 115 343, 696 884 735. Usługi 
w zakresie naprawy: TV, DVD VCR, KA-
MERY, LAPTOPY, MONITORY KOMPU-
TEROWE I INNE oraz montaż anten TV 
i SAT. www.brzesiakrtv.pl

Multi Serwis. 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.

Expres szewc. ZMIANA  ADRESU, teraz: 
MAŁACHOWSKIEGO 2. Tel. 505 997 115 

SALE WESELNE, USŁUGI WIDEOFILMOWANIE, 
ZESPOŁY MUZYCZNE
Fotografia ślubna, portretowa i oko-
licznościowa. rafallesicki.com 
Tel. 600 455 252.

Fotografia ślubna. Tel.605 405 110.

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

Zespół Muzyczny Amor. Zagramy na 
weselu, studniówce, balu okoliczno-
ściowym i inne imprezy. Tel. 508 637 
509. www.zespol-amor.dzs.pl

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

Elektromechanika samochodowa. 
Kompleksowy serwis klimatyzacji, 
nabijanie, odgrzybianie, sprawdzenie
szczelności. Stara Łomża p/sz., 
ul. Akacjowa 5. Tel. 518 362 426.

ZDROWIE/ URODA

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

MASAŻ LECZNICZY, MASAŻ ANTYCE-
LULITOWY (WYŁĄCZNIE DLA KOBIET). 
Tel.532 282 383.

PRACA

UMOWA O PRACĘ NA CZAS 
NIEOKRESLONY! KIEROWCA C + E

- praca na miejscu
- wysokie wynagrodzenie

- pakiet socjalny, dobre warunki 
pracy

CV - PROSIMY PRZESYLAC  
NA ADRES: praca@farmal.pl

lub tel.: +48 606-686-326

ZATRUDNIĘ PRACOWNIKA  
MAGAZYNOWEGO

- mile widziane prawo jazdy kat. B
- praca jednozmianowa

- pakiet socjalny
- dobre warunki pracy

CV - PROSIMY PRZESYŁAĆ  
NA ADRES: praca@farmal.pl

lub kontakt tel.: 606-686-326

tel. 503 010 038

RĘCZNA MYJNIA
ZBIGNIEW JAKACKI

 602 422 762

 Łomza, ul. Nowogrodzka 24

-CZYSZCZENIE I KONSERWACJA 
TAPICEREK SKÓRZANYCH

-ODŚWIEŻANIE I KOREKTA POWŁOK 
LAKIERNICZYCH

-CERAMICZNE I SZKLANE POWŁOKI
ZABEZPIECZAJĄCE

-TWARDE WOSKI OCHRONNE
-GLINKOWANIE I INSPEKCJA POWŁOK

LAKIERNICZYCH

100-letnia tradycja 
zobowiązuje
ul. M.C. Skłodowskiej 1 Łomża
ul. Sikorskiego 27  Łomża
ul. Sienkiewicza 2 Łomża
ul. Bernatowicza 6 Łomża
ul. Kołłątaja 1A/17  Łomża
ul. Przykoszarowa 22 Łomża
ul. Stacha Konwy 11 Łomża
ul. Wyszyńskiego 4D Zambrów
ul. Wojska Polskiego 31 
Zambrów
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Sześć osób w szpitalu, w tym dwójka 
dzieci, to bilans wypadku, do którego 
doszło w niedzielę 28 czerwca wieczo-
rem na drodze między Nowogrodem, 
a Chojnami. 

- O godzinie 19.12 dostali-
śmy zgłoszenie o zdarzeniu dro-
gowym na drodze między No-
wogrodem, a Chojnami. Ze 
wstępnych ustaleń policji wyni-
ka, że kierowca mercedesa z nie-
ustalonych przyczyn zjechał na 
przeciwny pas ruchu i zderzył się 
z renault. Kierowcy byli trzeźwi. 
Do szpitala trafiło 6 osób, kierow-
ca i pasażerka z renault oraz kie-
rowca i 3 pasażerów z mercedesa 
w tym 2 dzieci w wieku 4 i  12 lat 
- poinformował asp. Marcin Ga-
wryluk z Komendy Wojewódz-
kiej Policji w Białymstoku.

Motocyklista w szpitalu po 
zderzeniu na rondzie Kościuszki 

W ubiegłym tygodniu na rondzie Kościuszki doszło do zderzenia motocykla i sa-
mochodu osobowego, w wyniku którego kierujący jednośladem trafił do szpita-
la. Na miejscu wypadku kierowcy przez długi czas napotykali utrudnienia, przez 
co tworzyły się duże korki.  

Policjanci apelują do wszystkich kierowców, nie tylko motocykli-
stów o rozwagę i przestrzeganie przepisów ruchu drogowego. Ze swej 
strony policjanci, których zadaniem jest zapewnienie maksimum bez-
pieczeństwa na drogach, także tym, którzy kierują motocyklami będą 
stanowczo reagować na wszelkie wykroczenia.

Sześć osób, w tym dwoje dzieci, 
w szpitalu po wypadku dwóch 

samochodów

Jedna osoba w szpitalu 
po wypadku z udziałem 

motocyklistów
W piątek 26 czerwca w Konarzycach doszło do groźnego wypadku, wskutek 
którego jedna osoba trafiła do szpitala. Poszkodowana to pasażerka jadąca 
motocyklem.

W Konarzycach na ulicy Łomżyńskiej doszło do zdarzenia drogo-
wego z udziałem motocyklisty.

- Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierująca hyundaiem nie ustą-
piła pierwszeństwa przejazdu skręcając w lewo w kierunku Śniadowa, 
wskutek czego kierowca motocykla honda zjechał i wywrócił się aby 
uniknąć zderzenia z pojazdem. Do szpitala trafiła pasażerka z motocy-
kla. Kierowcy byli trzeźwi - informuje Marcin Gawryluk z Komendy 
Wojewódzkiej Policji w Białymstoku,

Trzy osoby 
w szpitalu 

po wypadku 
czterech 

pojazdów
Trzy osoby trafiły do szpitala po 
wypadku, do którego doszło w po-
niedziałkowy poranek (29 czerwca) 
na skrzyżowaniu drogi Łomża – Za-
mbrów z Szosą do Mężenina. W zda-
rzeniu drogowym udział brały cztery 
pojazdy. 

Jak informuje policja po-
jazd opel corsa nie zachował 
należytej ostrożności i uderzył 
w pojazd poprzedzający, który 
uderzył w kolejny. Tak powstał 

efekt domino. Na skutek zde-
rzenia Trzy osoby  trafiły do 
szpitala.

Dokładne okoliczności wy-
padku wyjaśni policja. 
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Po dwóch miesiącach „zamrożenia”  
lekkoatleci rozpoczęli sezon starto-
wy. Znakomicie wypadli zawodnicy 
„PREFBETU” , którzy wciągu sześciu 
dni startowali w czterech miastach 
Polski. Po startach w Białymstoku (2 
razy), Olsztynie, Warszawie i Łodzi, aż 
ośmioro uzyskało minima na mistrzo-
stwa Polski w swoich kategoriach 
wiekowych oraz, a  wszyscy ustanowi-
li aż 30 rekordów życiowych.

Relacjonuje Andrzej Koryt-
kowski, prezes i szkoleniowiec 
„PREFBET-u”: 

- Białystok (23.06) to 7 zwy-
cięstw i 5 miejsc na podium. 
Świetny start młodzika Bartosza 
Rogińskiego, który zwyciężył na 
100 i 200 metrów. Warte zauwa-
żenia są zwycięstwa Rafała Pogo-
rzelskiego na 1000 m (2:30,86), 
Dawida Likwiarza na 800m 
(1:58,52), Beaty Trzonkowskiej  
w dysku (48,79), Piotra Dąbrow-
skiego na 100m (11,32) oraz 
awans Martyny Krawczyńskiej 
na Mistrzostwa Polski Juniorów 
Młodszych 400m (58,85).

Olsztyn (26 06) to zwycię-
stwo Martyny Krawczyńskiej 
i drugie miejsce Bartosza Ro-
gińskiego odpowiednio na 800 
(2:18,51) i 300 metrów (39,19). 

Białystok (27.06) to trzy 
awanse czterystumetrowców 
na Mistrzostwa Polski Junio-
rów Młodszych: Piotr Dąbrow-
ski (50,10), Igor Duchnow-
ski(50,68) i Bartosz Jurak 
(51,05).

Warszawa (27.06) Zwycię-
stwo  i „życiówka” Rafała Pogo-
rzelskiego z awansem na Mło-
dzieżowe MP w biegu na 1500m 
(3:56,54) oraz awans na Mi-
strzostwa Polski Juniorów Dawi-
da Likwiarza również na 1500m 
(4:05,21).

Łódź (28.06) juniorka 
młodsza Maja Łyskowka  usta-
nawia rekord życiowy na 100m 
-12.65

- Gratuluję zawodnikom, po-
nieważ bardzo dobrze zaczynają 
ten trudny sezon. Najważniej-
sze, że przerwa spowodowana 
wirusem nie wpłynęła zbytnio 
na naszych zawodników i są oni 
w wysokiej formie. Tradycyjnie 
chciałbym podziękować za po-
moc i możliwość przygotowań 
do sezonu firmie PPB PREFBET 
ze Śniadowa oraz  rodzicom 
dzieciaków, którzy wożą  za-

wodników na zawody. Na pew-
no sami nie bylibyśmy w stanie 
tego zrobić ze względu na małą 
dotację od miasta, któremu prze-
cież przysparzamy popularności 
w Polsce. Pewne decyzje prezy-
denta Mariusza Chrzanowskiego  
i jego doradców są dla nas trudne 
do zrozumienia. Miejska dotacja 
starczyła nam mniej więcej do …
marca. I już moglibyśmy ją roz-
liczyć, bo od tamtej pory dzia-
łamy tylko dzięki sponsorowi 
i rodzicom. Na razie nic nie za-
mierzamy odpuszczać, bo mamy 
nadzieję na pozyskanie jakiś 
środków finansowych pozwala-
jących normalnie działać zwłasz-
cza, że szczyt sezonu mistrzostw 
Polski i innych imprez przypa-
da tym razem na okres wrzesień  
- listopad. Zobaczymy co czas 
przyniesie, na razie cieszymy się 
z dobrej rozpoczęcia sezonu, nie 
poddajemy się i z niecierpliwo-
ścią czekamy następnych zawo-
dów – podsumowuje Andrzej 
Korytkowski.

Do rywalizacji w X edycji rozgrywek 
Miejskiej Ligi Koszykówki MOSiR 
Łomża przystąpiło 6 drużyn. Pierw-
szy mecz odbył się 19 października 
2019r. na parkiecie sali sportowej 
Szkoły Podstawowej Nr 10 w Łomży 
przy ulicy Niemcewicza. W sumie w 10 
kolejkach rundy zasadniczej zostało 
rozegranych 30 meczów.

Po rundzie zasadniczej MLK 
sezonu 2019/20 klasyfikacja pre-
zentowała się następująco:

1. FABRYKA ŚRUBEK 19 PKT
2. OPZ KOSZ OSTRÓW 
MAZOWIECKA 18 PKT
3. KARTEL ŁOMŻA 16 PKT
4. ROOKIE TEAM 15 PKT
5. BASKETOHOLICS ŁOMŻA 12 PKT
6. WOJOWNICY JANCZEWO 10 PKT

Kolejnym etapem rozgry-
wek była rywalizacja systemem 
Play-off. Drużyna która zajęła 
pierwsze miejsce na koniec run-
dy zasadniczej zmierzyła się z ze-
społem z szóstego miejsca, druga 
drużyna z piątą natomiast trze-
cia z czwartą. Rozegrany został 
tzw. dwumecz. Drużyny, które 
zwyciężyły dwa razy lub miały 
korzystniejszy bilans punktowy 
zmierzyły się w finale, do którego 
awansowały trzy drużyny, po jed-
nej z każdej pary.

Po rozegranym dwume-
czu o miejsca I-III systemem 
każdy z każdym walczyły dru-
żyny OPZ Kosz Ostrów Ma-
zowiecka, Fabryka Śrubek 
oraz Kartel Łomża, natomiast 
o kolejne miejsca rywalizo-
wały drużyny Rookie Team, 
Bascetoholics oraz Wojowni-
cy Janczewo.

Ostatni mecz po przerwie 
związanej z wirusem COVID 
19, który odbył się w piątek 
26 czerwca między drużyna-
mi Kartel Łomża i Fabryką 
Śrubek decydował o ostatecz-
nym rozkładzie czołowych 
miejsc. Również mecz, któ-
ry rozegrany został jako drugi 
tego dnia- pomiędzy drużyna-
mi Bascetoholics i Wojownicy 
Janczewo- przedstawił osta-
teczną klasyfikację rozgrywek 
MLK.

Mistrzem Miejskiej Ligi Ko-
szykówki w sezonie 2019/2020 
została drużyna: OPZ KOSZ 
OSTRÓW MAZOWIECKA. II 
miejsce wywalczyła drużyna Fa-
bryka Śrubek, a miejsce III Kar-
tel Łomża.

Statuetka dla najlepszego rzu-
cającego za 2 punkty z dorob-

kiem 114 trafionych trafiła do 
Kamila Pietrusewicza, natomiast 
Rafał Jackowski trafiając 51 razy 
został najlepszym zawodnikiem 
za 3 punkty.

Statuetka MVP sezonu za-
sadniczego powędrowała do za-
wodnika drużyny OPZ Kosz 
Ostrów Mazowiecka Łukasza 
Wilczyńskiego, a MVP Play off 
został również zawodnik zespołu 
z Ostrowi Arkadiusz Siwek.

Wybrani i wyróżnieni zostali 
najlepsi zawodnicy z poszczegól-
nych drużyn:

1. KAMIL PIETRUSEWICZ FABRYKA 
ŚRUBEK
2. MAKSYMILIAN MATYJASIEK OPZ 
KOSZ OSTRÓW MAZOWIECKA
3. ROBERT KOŚCIELECKI KARTEL 
ŁOMŻA
4. DAMIAN GODLEWSKI ROOKIE 
TEAM
5. ADAM MISIEWICZ BASKETOHO-
LICS ŁOMŻA
6. AURELIUSZ POSTÓŁ WOJOWNICY 
JANCZEWO

Puchary, statuetki I meda-
le wręczył Artur Nadolny Z-ca 
Przewodniczącego Komisji Ro-
dziny, Sportu i Zdrowia Rady 
Miejskiej w Łomży.

Ruszyło kąpielisko nad Narwią  
Od 27 czerwca ratownicy wodni patrolują Narew czuwają na plaży przy moście 
„Hubala”. Do 25 lipca będzie tam funkcjonowało „miejsce okazjonalnie wyko-
rzystywane do kąpieli”, czyli okresowe, ale legalne kąpielisko. Ponadto dwu-
osobowe patrole na Narwi będą prowadzone do 1 września. Na ten cel Okrę-
gowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Łomży z budżetu miasta 
otrzymało 100 tysięcy złotych.

Bezpieczeństwa osób korzystających z kąpieli w Narwi w wyzna-
czonym do tego celu miejsca ratownicy będą pilnowali przez miesiąc 
od godz. 11:00 do godz. 19:00. Od poniedziałku do czwartku będzie 
to 3 ratowników, a od piątku do niedzieli 4 ratowników. Miejsce do 
kąpieli zostało podzielone na dwie części. Boje czerwone wyznacza-
ją akwen dla osób nieumiejących pływać, a boje koloru żółtego dla 
umiejących pływać. Ponadto przy wieżyczce ratowniczej na maszcie 
będzie powiewała flaga informacyjna. Kolor biały oznacza kąpiel do-
zwoloną, a kolor czerwony zakaz kąpieli. Na plaży znajdą się także to-
alety, przebieralnie i stojaki na rowery. 

Do końca sierpnia w godzinach od 11:00 do 19:00 ratownicy będą 
także patrolowali rzekę Narew w granicach administracyjnych nasze-
go miasta. Do 26 lipca będzie to jeden dwuosobowy patrol, a od 27 
lipca, kiedy nie będzie już funkcjonowało miejsce okazjonalnie wyko-
rzystywane do kąpieli, będą to dwa patrole.

Mocne otwarcie nietypowego sezonu 
sportowców „PREFBETU ŚNIADOWO” Łomża

OPZ Kosz Ostrów Mazowiecka Mistrzem Miejskiej 
Ligi Koszykówki MOSiR Łomża sezonu 2019/20
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