
O zmianach jakie nastąpiły 
w uczelni w związku z sytuacją 
spowodowaną pandemią 
koronawirusa, organizacji 
nowego roku akademickiego, 
podsumowaniu pierwszej kadencji 
i planach na kolejną, a także 
miejscu uczelni w przestrzeni 
gospodarczej miasta, z dr. hab. 
DARIUSZEM SUROWIKIEM,  
prof. PWSIiP, rektorem Państwowej 
Wyższej Szkoły Informatyki 
i Przedsiębiorczości w Łomży 
rozmawia Marlena Siok. 

Marlena Siok: - Panie rektorze, kilka 
miesięcy temu świat stanął w miej-
scu. Sytuacja związana z pandemią 
koronawirusa dotknęła także świat 
nauki i  szkolnictwa.  A jaki był to czas 

dla Państwowej Wyższej Szkoły Infor-
matyki i Przedsiębiorczości w Łomży? 

Dr hab. Dariusz Surowik, prof. 
PWSIiP: - Sytuacja, z którą przy-
szło się zmierzyć była dla wszyst-
kich nas ogromnym zaskoczeniem. 
Jeśli chodzi o uczelnię, był to aku-
rat początek semestru letniego po-
przedniego roku akademickiego. 
I muszę przyznać, że poradziliśmy 
sobie znakomicie. Zanim jesz-
cze świat usłyszał o nowym wiru-
sie, wymieniliśmy nasze serwery 
i infrastrukturę informatyczną oraz 
rozpoczęliśmy na uczelni realizację 
dwóch projektów, w których jed-
nym z istotnych elementów było 
uruchomienie platformy  e-lear-
ningowej z profesjonalnie przygo-
towanymi materiałami do kształce-
nia na odległość. 
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Dokończenie na str. 3

Zdzisław Folga za swój film "Łomżyński 
Park Krajobrazowy Doliny Narwi. Cztery 
Pory Roku" zdobył nagrodę specjalną  XVIII 
Międzynarodowego Festiwalu Filmów Przy-
rodniczych im. Włodzimierza Puchalskiego 
w Łodzi. Produkcję filmu w znacznej części 

sfinansował Urząd Marszałkowski Wojewódz-
twa Podlaskiego.

- Oczywiście bardzo się cieszę i gratu-
luję realizatorowi filmu i wszystkim, któ-
rzy przy nim pracowali w imieniu marszał-
ka Artura Kosickiego, własnym i całego 

zarządu województwa oraz Sejmiku. Mój 
szczególny powód do satysfakcji i radości 
to znalezienie filmowego sposobu na po-
kazanie jak pięknymi i unikalnymi skar-
bami natury możemy się pochwalić ca-
łej Polsce i światu. Mam nadzieję, że to 
nie koniec festiwalowych sukcesów filmu 
Zdzisława Folgi, bo zdecydowaliśmy o sfi-
nansowaniu udziału „Czterech Pór Roku” 
w FilmAT – Międzynarodowym Festiwalu 
Filmów Turystycznych i Korporacyjnych 
– powiedział Marek Olbryś, Wicemarsza-
łek Województwa Podlaskiego       

Tegorocznej edycji Festiwalu noszą-
cego imię wybitnego polskiego twórcy 
filmów przyrodniczych Włodzimierza 
Puchalskiego, towarzyszyło motto „BIO-
RÓŻNORODNOŚĆ SZANSĄ ZIEMI”. 
W konkursowej rywalizacji, przeprowa-
dzonej w warunkach „pandemicznych”, 
czyli z projekcjami internetowymi, a nie 
w sali kinowej, brało udział 29 filmów z 6 
krajów. Jurorzy pracujący pod przewod-
nictwem wybitnego naukowca i filmowca 
Adama Adamskiego Grand Prix przyznali 
niemieckiemu twórcy Janowi Haftowi za 
„Łąki. Utracony raj”.  

Zdzisław Folga Nagrodę Specjalną 
Jury otrzymał  za „wyjątkową umiejętność 
ukazania walorów przyrodniczych”.

- Wiele lat czekaliśmy, aby można 
było nasze opowieści o Łomżyńskim 

Parku Krajobrazowym Doliny Narwi za-
wrzeć także w atrakcyjnej formie wizual-
nej. Z taką edukacją, zwłaszcza w czasach 
pandemicznych, możemy znacznie sku-
teczniej trafiać do młodszych i starszych 
odbiorców. Materiały w dolinie Narwi 
Zdzisław Folga rejestrował od dawna, 
aż wreszcie znaleźliśmy sprzymierzeńca 
w wicemarszałku Marku Olbrysiu i moż-
na było nadać im profesjonalny kształt. Fi-
nansowy wkład miało też Stowarzyszenie 
Przyjaciół ŁPKD – powiedział Mariusz 
Sachmaciński, dyrektor Łomżyńskiego 
Parku Krajobrazowego Doliny Narwi. 

Jak dodał, film, którego premiera od-
była się w kwietniu, zawiera około jednej 
dziesiątej materiału godnego prezenta-
cji. Dlatego myśli o całym cyklu poświę-
conym np. poszczególnym grupom ro-
ślinnych i zwierzęcych „mieszkańców” 
doliny Narwi. Mariusz Sachmaciński 
przyznał, że trochę pechowo film w go-
towej postaci pojawił się w okresie, gdy 
epidemia koronawirusa doprowadzi-
ła np. do zamknięcia kin. Dlatego nie 
wszystkie z zaplanowanych działań pro-
mujących „Cztery Pory Roku” udało się 
zrealizować.

- Ale i tak film zdobył ogromne uzna-
nie i popularność, a do kolejnych pomy-
słów na jego upowszechnianie jeszcze 
wrócimy – dodał dyrektor ŁPKDN.            

Zdzisław Folga jest autorem zdjęć i sce-
nariusza nagrodzonego filmu. Ornitolog 
i ekolog Waldemar Krasowski napisał do 
niego komentarz, a zabrzmiał on z ekranu 
głosem łomżynianki, redaktor Doroty So-
kołowskiej z Polskiego Radia Białystok. 

Filmowa nagroda za obraz Łomżyńskiego 
Parku Krajobrazowego Doliny Narwi  

Ofertę dydaktyczną szyjemy na miarę rynku pracy

Zdzisław Folga ze specjalną nagrodą 
Festiwalu Filmów Przyrodniczych w Łodzi



Kolejna kamienica położona przy 
ulicy Dwornej, najbardziej repre-
zentacyjnej arterii na historycznej 
Starówce Łomży, odzyskuje dawny 
blask. Budynek zajmowany przez Po-
wiatową Stację Sanitarno-Epidemio-
logiczną poddawany jest gruntownej 
renowacji. Wykonania remontu pod-
jęła się renomowana firma Andrze-
ja Wszeborowskiego, zasłużonego 
w przywracaniu świetności zabytko-
wych obiektów w Łomży.

- Ulica Dworna to jedna z naj-
starszych ulic w Łomży, choć nie 
wszystkie, znajdujące się tutaj 
budynki, to obiekty zabytko-
we. Część zabudowy pochodzi 
z lat 50. i 60. ubiegłego wieku. 
Powstały w czasie odbudowy, po 

zniszczeniach wojennych. Tym 
bardziej powinniśmy dbać o bu-
dynki, które się zachowały. Przy-
kładem jest kamienica z początku 
XX wieku, którą remontujemy na 
zlecenie Sanepidu. Przed rozpo-
częciem prac przygotowany został 
projekt architektoniczny uwzględ-
niający zmiany w porównaniu do 
pierwotnego wyglądu kamienicy. 
Zrezygnowaliśmy z odbudowy 
drugiego balkonu, za to budynek 
zyskał drugie piętro. Równie waż-
na była renowacja ścian nośnych 
budynku. Wykonane wcześniej 

tynki cementowe spowodowały 
destrukcję murów. Dzięki zasto-
sowaniu odpowiednich technik, 
udało się je uratować - wyjaśnia 
Andrzej Wszeborowski właściciel 
firmy budowlanej.

Z remontem budynków za-
bytkowych najczęściej wiąże się 
konieczność przebudowy insta-
lacji wodno-kanalizacyjnej i osu-
szaniu fundamentów.

- W czasie remontu ulicy 
Dwornej przebudowana została 
instalacja kanalizacyjna. Dotych-
czas połączone były systemy ka-

nalizacji sanitarnej i burzowej. Po 
przebudowie oba systemy zosta-
ły rozdzielone i dostosowane do 
nowych wymogów. Warto do-
dać, że znajdujący się w tej czę-
ści Łomży system kanalizacyjny 
pochodzi z początku XX wieku 
i jest przykładem sztuki inżynier-
skiej i rzemieślniczej. System ka-
nalizacyjny o ponad metrowym 
przekroju ciągnie się wzdłuż uli-
cy Dwornej. Został wykonany 
z cegły i mimo upływu ponad stu 
lat jest w doskonałym stanie - za-
uważa Andrzej Wszeborowski.

Z informacji wykonawcy wy-
nika, że zakończenie głównych 
prac budowlanych planowane 
jest w ciągu dwóch tygodni. Do 
wykonania pozostanie jeszcze 
montaż bramy i balustrady na bal-
konie. Wiadomo, że będą wyko-
nane ze stalowych prętów w ko-
lorze grafitowym. Wystrój bramy 
i ogrodzenia balkonu zostaną 
wzbogacone o elementy ozdobne 
w stylu secesji warszawskiej. 
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Urząd Miejski opublikował wstęp-
ną listę 32 zadań zgłoszonych przez 
mieszkańców Łomży i dopuszczonych 
do głosowania w Budżecie Obywa-
telskim Miasta Łomża 2021. Na liście 
niedopuszczonych znalazło się 8 pro-
pozycji.    

Jak informuje Grzegorz Da-
niluk, kierownik Kancelarii Pre-
zydenta Miasta,  Rada Budżetu 
Obywatelskiego kilka dni temu 
analizowała 40 pomysłów miesz-
kańców zgłoszonych w 4 katego-
riach: ogólnomiejskiej, strefowej, 
osiedlowej i Młodzieżowego Bu-
dżetu Obywatelskiego.

Podsumowanie obrad wyglą-
da następująco: 

- zadania ogólnomiejskie – 6
- zadania strefowe (Centrum, 

Południe, Łomżyca) – 17
- zadania osiedlowe – 14
- Młodzieżowy Budżet Oby-

watelski – 3
Wśród zgłoszeń są trzy spo-

łeczne -  dwa w kategorii osie-
dlowej i jedno w kategorii 
Młodzieżowego Budżetu Oby-
watelskiego. Pozostałe to zadania 
inwestycyjne.

Harmonogram BO 2021:

do 9 października: możliwość 
składania odwołań od decyzji 
Rady Budżetu Obywatelskiego 
w sprawie niedopuszczenia zada-
nia pod głosowanie

12 – 16 października – zgła-
szanie protestów do zadań do-
puszczonych do głosowania

19 – 23 października – rozpa-
trywanie protestów od zadań do-
puszczonych do głosowania

26 października – ostatecz-
ne ogłoszenie listy zadań podda-
nych pod głosowanie

27 października – 2 listopada 
- działania informacyjne

2 – 20 listopada – głosowanie
23 listopada – 12 grudnia – li-

czenie głosów
15 grudnia – ogłoszenie wy-

ników.
•  •  •

Wstępna lista zadań dopusz-
czonych do głosowania w Budże-
cie Obywatelskim Miasta Łom-
ża 2021 dostępna jest na stronie 
www.lomza.pl. 

Podczas ostatniej sesji Rady Miej-
skiej Łomży przyjęto uchwałę, która 
pozwoli zwiększyć liczbę koncesji na 
sprzedaż alkoholu. W Łomży będzie 
zatem łatwiej zakupić trunki.

Łomżyńscy radni przyję-
li uchwałę w sprawie ustalenia 
maksymalnej liczby zezwoleń 
na sprzedaż napojów alkoholo-
wych przeznaczonych do spoży-
cia poza miejscem sprzedaży oraz 
w miejscu sprzedaży. Ponadto, 
ustalono również zasady usytu-
owania tychże miejsc w mieście. 

Zdaniem niektórych radnych, 
głosujących przeciw zwiększe-

niu liczby koncesji, uchwała ma 
niewiele wspólnego z przedsię-
biorczością, gdyż większa licz-
ba punktów sprzedaży alkoholu 
nie gwarantuje wzrostu sprzeda-
ży. Ponadto, nie jest to potrzeba 
pierwszego rzędu i w tym przy-
padku bardziej powinno się dbać 
o sklepy spożywcze.

Jak twierdzą radni głosujący 
za przyjęciem uchwały, przed-
siębiorcy wycofują się z róż-
nych podmiotów gospodarczych 
z tego powodu, iż nie dysponują 
zezwoleniem na sprzedaż napo-
jów alkoholowych.

Ponadto dodatkowe konce-
sje mają również wiązać się ze 
zwiększeniem wpływów do bu-
dżetu miasta. Galeria Veneda, 
która w tym momencie ma pro-
blem ze znalezieniem operato-
ra spożywczego, rocznie płaci 
908  356 zł podatku dla miasta. 
Jak podkreślono, w przypadku 
upadku galerii miasto traci bli-
sko 1 mln zł. 

Z kolei przedstawiciele Li-
dla zaznaczali, iż jest potrze-
ba zwiększenia liczby koncesji, 
gdyż w dzisiejszych czasach nie 
ma możliwości otwarcia sklepów 
spożywczych bez sprzedaży al-
koholu, a nowe sklepy chcą mieć 
pełny asortyment, przez co przy-
ciągają większą liczbę klientów. 
Ponadto, pełny asortyment rów-
noznaczny jest z zatrudnieniem 
większej liczby pracowników.

W wyniku głosowania 
podczas, którego dwie osoby 
wstrzymały się od głosu, radni 
13 głosami za i 7 przeciw przy-
jęli uchwałę w sprawie ustalenia 
maksymalnej liczby zezwoleń 
na sprzedaż napojów alkoholo-
wych przeznaczonych do spo-
życia poza miejscem sprzedaży 
oraz w miejscu sprzedaży. Usta-
lono także zasady usytuowania 
miejsc w mieście.

Łomża. Zadania do Budżetu 
Obywatelskiego 2021Wzrośnie 

liczba 
miejsc 
sprzedaży 
alkoholu  
w Łomży

MPGKiM ZB w Łomży ogłasza
przetarg nieograniczony 
w formie konkursu ofert na 
najem lokalu użytkowego

Pawilon nr 60 w Miejskiej Hali 
Targowej ul. gen. Wł. Sikorskiego 
176A w Łomży o pow. 13,30 m2.
Wyposażenie: instalacja wodno-
kanalizacyjna, zimna i ciepła 
woda, centralne ogrzewanie, 
energia elektryczna
Termin odbycia przetargu: 
27.10.2020 r., godz. 8:00. 
w siedzibie Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej przy ul. 
Nowogrodzkiej 7A
Więcej informacji na stronie 
internetowej https://bip-lomza.
pl/mpgkim/ w zakładce „Lokale 
użytkowe”.

Renowacja kamienicy 
Sanepidu

Kolejna kamienica położona przy ulicy Dwornej w Łomży odzyskuje dawny blask. Remont wykonuje firma 
Andrzeja Wszeborowskiego zasłużona w przywracaniu świetności zabytkowych obiektów w Łomży
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Dzięki pozyskanemu dofinan-
sowaniu dwa wydziały zostały przed 
pandemią objęte procesem przy-
gotowania do nauczania zdalnego, 
nauczyciele akademiccy otrzymali 
wynagrodzenie projektowe za przy-
gotowanie profesjonalnych progra-
mów e-learningowych, co - biorąc 
pod uwagę nakład ich pracy – było 
bardzo uczciwym rozwiązaniem. 
Czysto ludzki potencjał naszych dy-
daktyków, pracowników administra-
cji i studentów, sprawił, że bardzo 
szybko weszliśmy w zdalny wymiar 
nauczania i pracy. Bardzo za to dzię-
kuję społeczności akademickiej. Po-
radziliśmy sobie naprawdę dobrze, 
nie tylko w kontekście wideokonfe-
rencji, nowych metod nauczania, ale 
także elektronicznej wymiany doku-
mentów. Uważam, że wszyscy stanę-
liśmy na wysokości zadania. Część 
zajęć praktycznych, niestety, mu-
sieliśmy zrealizować w miesiącach 
wakacyjnych, ponieważ kształcimy 
praktyków i studenci, którzy koń-
czą studia musieli odbyć praktyki. 
Zwłaszcza studenci kierunków zwią-
zanych z naukami o zdrowiu, takich 
jak np. pielęgniarstwo. W związku 
z tym te zajęcia odbywały się w lipcu 
i sierpniu, ale studenci ukończyli stu-
dia o czasie. Obronili się, więc myślę, 
że spełniliśmy swoje zadanie. 
Marlena Siok: - A co jeśli chodzi 
o przyszłość? Czy nauka zdalna zostanie 
z nami na dłużej?

Dr hab. Dariusz Surowik, prof. 
PWSIiP: - Trudno przewidzieć ile 
czasu nauka zdalna z nami zostanie. 
W pierwszym semestrze nowego 
roku akademickiego nasza uczelnia 
będzie pracowała w systemie hy-
brydowym. Wykłady realizowane 
będą zdalnie, tak by mniej studen-
tów było obecnych na uczelni. Na-
tomiast ćwiczenia i laboratoria, ze 
względu na ich praktyczny charak-
ter, będą realizowane w siedzibie 
naszej uczelni.
Marlena Siok:- Panie profesorze, a nie 
uważa Pan, że epidemia to sygnał do 
głębokiej, strukturalnej zmiany szkol-
nictwa wyższego? 

Dr hab. Dariusz Surowik, prof. 
PWSIiP: - Tak się już chyba dzieje. 
Myślę, że większość uczelni zaczęła 
pracę w systemie zdalnym i nie tyl-
ko chodzi tu o dydaktykę. Przecież 
administracja czy wymiana różnych 
dokumentów na uczelniach reali-
zowana była w systemie zdalnym. 
Rzeczywiście ten proces jakoś prze-
szliśmy. Doświadczyliśmy tego, że 
pewne procesy, których zrealizowa-
nie w systemie zdalnym, jak dotąd 
nie przychodziło nam nawet do gło-
wy, są w stanie zaistnieć w przestrze-
ni wirtualnej. Tak się chyba dzieje 
też na świecie. Część uczelni pro-
gnozując swój rozwój w jakimś ho-
ryzoncie czasowym, poważnie roz-
waża realizację części swoich zadań 
dydaktycznych w systemie zdalnym. 
Marlena Siok:- A co na to ministerial-
ny zespół do spraw koordynacji dzia-
łań w systemie szkolnictwa wyższego 

i nauki w związku z zagrożeniem wy-
stąpienia COVID-19, którego jest Pan 
członkiem?

Dr hab. Dariusz Surowik, prof. 
PWSIiP: - Rekomendacje zespołu 
są takie, by ten semestr zimowy re-
alizowany był w systemie hybrydo-
wym. Natomiast sama pandemia 
wymusiła pewne zmiany. Pojawiają 
się nowe regulacje prawne, a zespół 
je rekomenduje, ocenia, nanosi po-
prawki. Ale też sama Konstytucja 
dla Nauki, która wprowadzona zo-
stała w 2018 roku wymaga pewnych 
korekt, i tutaj głównie zespół na tym 
się koncentruje, żeby te wszystkie 
drobne uchybienia, usterki czy nie-
doskonałości ustawy, które wynikają 
z wdrażania przepisów zostały przez 
zespół zdiagnozowane i naprawione. 
Widzimy pewne mankamenty. Jako 
zespół analizujemy statuty, funkcjo-
nowanie nowych organów takich jak 
Rada Uczelni i sugerujemy minister-
stwu wprowadzenia stosownych ko-
rekt. Sądzę, że nowelizacja ustawy 
pojawi się w przyszłym roku, gdzie 
większość korekt proponowanych 
przez zespół będzie uwzględniona.
Marlena Siok:- Jakie zatem widzi Pan 
plusy i minusy Konstytucji dla Nauki?

Dr hab. Dariusz Surowik, prof. 
PWSIiP: -Patrząc z perspektywy 
uczelni, którą reprezentuję, a więc 
z perspektywy uczelni zawodo-
wej, jest kilka dobrych rozwiązań, 
które ta Konstytucja nam dała. Pa-
miętam, jak inaugurowaliśmy rok 
akademicki, w pierwszej mojej  ka-
dencji, wówczas takim moim „za-
rzutem” do ministerstwa było to, iż 
jako publiczna uczelnia zawodowa 
nie otrzymujemy w nowych rozwią-
zaniach legislacyjnych środków na 
badania naukowe. Wcześniej, mając 
kategorię naukową, otrzymywali-
śmy oddzielną dotację na badania. 
To zostało nam zabrane w zapisach 
ustawowych, ale z kolei zmienił się 
algorytm finansowania uczelni. 
I w tej chwili zamiast dotacji mamy 
subwencję, która umożliwia nam 
wyasygnowanie tych środków. Spo-
kojnie ich część możemy przezna-
czyć na badania. Mamy tu swobodę, 
a wcześniej jej nie było. To jest do-
bry ruch, jeśli chodzi o Konstytucję 
dla Nauki. Drugi ważny aspekt to 
fakt, że jeśli w tej chwili zatrudnia-
my na uczelni praktyków do pro-
wadzenia zajęć dydaktycznych, to 
mamy stuprocentowe finansowa-
nie takich etatów. Wcześniej było to 
tylko 60 %. Kolejny element, może 
mniej istotny dla poszczególnych 
uczelni, ale dla całego środowiska 
publicznych uczelni zawodowych 
jest taki, że w ustawie w Konstytucji 
dla Nauki pojawił się organ dorad-
czy ministra: Konferencja Rekto-
rów Publicznych Uczelni Zawodo-
wych, której mam przyjemność być 
przewodniczącym. Faktycznie, jako 
środowisko mamy teraz wpływ na 

funkcjonowanie całego systemu 
szkolnictwa wyższego. I to na pew-
no jest wartość dodana tej ustawy. 
Zapisy, które mniej nas cieszą, do-
tyczą odebrania publicznym uczel-
niom zawodowym przywileju otrzy-
mywania dedykowanych funduszy 
na badania naukowe w sytuacji, gdy 
posiadają one kategorię naukową, 
a w naszym przypadku kategoria 
naukowa została utrzymana przez 
jeden z wydziałów. Nie oznacza to 
jednak, że nie możemy badań na-
ukowych prowadzić. Finansujemy 
je z subwencji ministerialnej, którą 
możemy swobodnie dysponować, 
oczywiście w pierwszej kolejności 
zabezpieczając podstawowe potrze-
by. Z satysfakcją mogę stwierdzić, 
że każdy naukowiec z PWSIiP, któ-
ry chce prowadzić badania nauko-
we, może liczyć na wsparcie uczelni. 
Dużym plusem nowej ustawy jest 
natomiast milionowa motywacyjna 
premia Dydaktyczna Inicjatywa Do-
skonałości dedykowana najlepszym 
publicznym uczelniom zawodowym 
za sukcesy ich absolwentów na ryn-
ku pracy. W 2019 i 2020 roku otrzy-
maliśmy te pieniądze, co jest powo-
dem do satysfakcji. 
M.S:- Panie rektorze zarządzanie Pań-
stwową Wyższą Szkołą Informatyki 
i Przedsiębiorczości w Łomży rozpo-
czął Pan w 2017 roku, w momencie 
konstytuowania się nowej struktury 
organizacji uczelni oraz projektowania 
przez Ministerstwo Nauki i Szkolnic-
twa Wyższego zmian w obszarze nauki 
i szkolnictwa wyższego. W wyjątkowo 
niełatwym czasie, bo w połowie mar-
ca został Pan ponownie wybrany na 
stanowisko rektora.  Z jakimi zatem 
efektami zakończył Pan pierwszą ka-
dencję i z jakimi planami rozpoczął Pan 
kolejną?

Dr hab. Dariusz Surowik, prof. 
PWSIiP: - Początek drugiej kaden-
cji przypadł na trudny okres uczel-
ni. Nie twierdzę, że ona źle funk-
cjonowała, ale zmienialiśmy to 
funkcjonowanie. To była ta trud-
ność. Uczelnia świetnie się rozwija-
ła, powstawały nowe kierunki. Na-
tomiast w momencie, kiedy objąłem 
funkcje rektora to kompletnie zmie-
nialiśmy strukturę uczelni. To był 
trudny czas, dlatego że z siedmiu 
instytutów stworzone zostały dwa 
wydziały. Powstały też takie jednost-
ki wydziałowe jak katedry czy zakła-
dy. Wszyscy się uczyliśmy, zwłaszcza 
te osoby, które wcześniej nie funk-
cjonowały na uniwersytetach, poli-
technikach czy akademiach musiały 
wdrożyć się w nową strukturę orga-
nizacji pracy na uczelni, żeby kon-
centrować środowisko, prowadzić 
wspólnie badania. To był niełatwy 
czas. Drugi rok to jest wejście w ży-
cie ustawy, która troszkę nam prze-
wróciła system legislacyjny. Trze-
ba było dostosować, ale i stworzyć 
całą masę dokumentów: statut, re-

gulamin organizacyjny. Nie tylko 
my, ale wszyscy. To też był trudny 
czas. Trzeci rok mojej kadencji to 
też jest m.in. okres pandemii. Trud-
na kadencja, pełna wyzwań. Mam 
nadzieję, że jakoś sobie poradzi-
łem, skoro społeczność akademic-
ka obdarzyła mnie zaufaniem i po-
wierzyła kierowanie uczelnią przez 
kolejną kadencję. Jaka ona będzie? 
Trudno powiedzieć. Mamy hory-
zont czasowy, który trudno przewi-
dzieć. Ja mam nadzieję, że będzie 
troszkę spokojniejsza niż pierwsza, 
że będzie to czas jakiejś stabilizacji 
i że nie będzie tyle zmian, zwłaszcza 
legislacyjnych. Tak, jak wspomnia-
łem wcześniej, planowana jest no-
welizacja ustawy, ale ona nie będzie 
aż tak fundamentalnym dokumen-
tem, który zmienia całe życie śro-
dowiska akademickiego i systemu 
szkolnictwa wyższego, jak wprowa-
dzenie Konstytucji dla Nauki. Mam 
nadzieje, że uda nam się pewne rze-
czy zrealizować. Ofertę dydaktyczną 
szyjemy na miarę rynku pracy, na 
miarę jego zapotrzebowań. Wciąż 
tworzymy nowe kierunki. W tej 
chwili powstaje wniosek o utworze-
nie kierunku mechatronika, z czego 
bardzo się cieszę. Czeka nas też wy-
zwanie inwestycyjne, ponieważ roz-
pisujemy konkurs w porozumieniu 
ze Stowarzyszeniem Architektów 
Polskich na łącznik między budyn-
kami. Otrzymaliśmy jakiś czas temu 
budynek równoległy przy ul. Akade-
mickiej 20. Mam nadzieje, że będzie 
to równie ładny obiekt jak te, które 
mamy.
Marlena Siok:- To jednak nie jedyna 
kadencja, którą będzie Pan sprawował 
w najbliższych kilku latach. Zgroma-
dzenie Plenarne Konferencji Rektorów 
Publicznych Uczelni Zawodowych zde-
cydowało, iż to właśnie Panu powierza 
funkcję przewodniczącego. Jak się do-
myślam, to ogromne wyróżnienie, ale 
przede wszystkim chyba wyzwanie… 

Dr hab. Dariusz Surowik, prof. 
PWSIiP: - Tak. Koledzy rektorzy 
obdarzyli mnie zaufaniem i powie-
rzyli kierowanie Konferencją. Jest to 
ogromne wyróżnienie, ponieważ to 
są rektorzy z całej Polski. Nie była to 
nominacja, a wybór, więc bardzo się 
cieszę. Zgadzam się, że jest to ogrom-
ne wyzwanie. Polega ono na wzmoc-
nieniu roli i świadomości społecznej, 
jaką odgrywają publiczne uczelnie 
zawodowe. Ta świadomość się zmie-
niła. W ciągu ostatnich kliku lat do-
strzeżono, jak dużą rolę, zwłaszcza 
w środowisku lokalnym, odgrywa-
ją takie uczelnie jak nasza, że są to 
jednostki środowiskotwórcze, mia-
stotwórcze. Prowadzą świetne bada-
nia naukowe. Mają dobre zaplecze 
sprzętowe i dydaktyczne i że są na-
prawdę ważnym elementem systemu 
szkolnictwa wyższego w Polsce.
Marlena Siok:- Panie rektorze, od lat 
przekonujecie, iż uczelnia powinna być 

traktowana  jako niezwykle ważny ele-
ment przestrzeni gospodarczej miasta. 
Na ile faktycznie tak się dzieje?

Dr hab. Dariusz Surowik, prof. 
PWSIiP: - Ja bym powiedział, że 
ona nie powinna być, a po pro-
stu jest. Popatrzymy chociażby na 
liczby... W uczelni zatrudnionych 
na etacie mamy ponad 200 ludzi. 
Mamy prawie 2000 studentów. Jeśli 
popatrzymy sobie na kapitał, który 
uczelnia tutaj zostawia w formie np. 
subwencji, płacy, to jest to czynnik, 
który ma duży wpływ na gospodar-
kę. Myślę, że równie ważnym, a nie 
wiem czy nawet nie ważniejszym 
jest czynnik naukowotwórczy, śro-
dowiskotwórczy. My podejmujemy 
też ogromny wysiłek z punktu wi-
dzenia uczelni, w postaci kształce-
nia praktyków też na drugim stop-
niu. Mówię o wysiłku, dlatego że 
w porównaniu do uczelni akade-
mickich finansowanie studentów 
studiów magisterskich u nas jest tyl-
ko w 60 %, czyli 40 % musimy doło-
żyć z własnych środków. Natomiast 
stawiamy sobie trochę za cel zatrzy-
manie tych zdolnych ludzi w Łom-
ży, by nie było tak, że oni uzyskując 
u nas stopień licencjata czy inżynie-
ra, gdzieś poszukując dalszych eta-
pów swojej edukacji wyjeżdżają do 
większych aglomeracji i tam już zo-
stają. Chcemy ich tutaj zatrzymać. 
Marlena Siok:- W jakimś stopniu się to 
udaje?

Dr hab. Dariusz Surowik, prof. 
PWSIiP: - Zdecydowanie tak. A na-
wet ci, którzy zostali pracują w fanta-
stycznych firmach, zwłaszcza absol-
wenci informatyki. Zdarzają się nam 
takie sytuacje, jak chociażby z firmą 
Feniks, z którą będziemy realizować 
projekt budowy dronów do przewo-
zu ludzi i towarów, że tam pracują 
nasi absolwenci. Tak się zdarzyło, iż 
firma przyjechała do nas rozmawia-
jąc o współpracy i po prostu w dys-
kusji wyszło, że tam pracują dwaj 
nasi absolwenci, fantastycznie oce-
niani. Jest to firma, która współpra-
cuje z NASA, więc dla nas jest to 
ogromny zaszczyt. 
Marlena Siok:- 1 października mury 
uczelni zostały otwarte. Niekoniecznie 
w takim wymiarze jak pewnie Pan by 
chciał, ale jednak nowi studenci tchną 
życie w uczelnię...

Dr hab. Dariusz Surowik, prof. 
PWSIiP: - Zdecydowanie tak. Je-
śli chodzi o pierwszy rocznik, to ze 
względu na przesunięcie terminu 
egzaminu dojrzałości oni zaczyna-
ją zajęcia 14 października. Starsze 
roczniki rzeczywiście pojawiły się 
w murach uczelni 1 października. 
Myślę, że wszyscy za tym tęsknili-
śmy. Mam nadzieję, że ten semestr 
przyniesie pewnego rodzaju stabi-
lizację. 

Ofertę dydaktyczną szyjemy na miarę rynku pracy

Rozmowa do obejrzenia w Telewizji 
Narew i na www.narew.info.
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Z kwiatami, książkowym upomin-
kiem (o serach korycińskich), a przede 
wszystkim z gratulacjami Marek Ol-
bryś, Wicemarszałek Województwa 
Podlaskiego, odwiedził w piątek 
(25.09) siedzibę Łomżyńskiego To-
warzystwa Naukowego im. Wagów 
w Łomży. Obchodzące 45-lecie dzia-
łalności ŁTN zostało przez ministra 
kultury uhonorowane odznaką „Za-
służony dla Kultury Polskiej”, a takie 
samo wyróżnienie stało się udziałem 
dr Małgorzaty K. Frąckiewicz, wice-
prezes Towarzystwa.

- Podziwiam i doceniam pracę 
- często żmudną i mało dostrze-
ganą - osób, które badają i dbają 
o zachowanie naszego dziedzic-
twa. To dzięki nim wzmacniamy 
, a czasami nawet odnajdujemy 
fundamenty naszej tożsamości. 
Wspaniała jest żarliwość i ener-
gia z jaką swoją  misję realizuje 
pani Małgorzata Frąckiewicz i jej 

współpracownicy – powiedział 
wicemarszałek Marek Olbryś.

Choć jego wizyta w siedzibie 
ŁTN nie była niespodziewana, 
historia i praca na przez chwilę 
miały pierwszeństwo. Małgorza-
ta Frąckiewicz musiała najpierw 
okiem badacza ocenić i określić 
wagę dokumentów rodzinnych, 
z jakimi przyjechał mieszkaniec 
gminy Miastkowo. W tym zatem 
czasie młody naukowiec Kamil 
Leszczyński zaprezentował wice-
marszałkowi część zbiorów ŁTN. 
Perłą wśród nich jest kolekcja na-
zywana Gabinetem Janiny i Piotra 
Bańkowskich. Pochodzący z Wy-
sokiego Mazowieckiego profesor 
brał m. in. udział w odszukiwa-
niu polskich zabytków kultury, 
które trafiły do Rosji. W latach 
70. ubiegłego wieku zbiory swo-
jego życia zapisał w testamencie 
naukowcom z Łomży. To meble, 
obrazy, bibeloty z miśnieńskiej 
porcelany, ale przede wszystkim 
tysiące woluminów, wśród któ-
rych są prawdziwe perły – staro-
druki z XVI, XVII i XVIII wieku.  

Dr Małgorzata Frąckiewicz tak-
że indywidualnie została uhonoro-
wana przez ministra kultury. Słynie 
z naukowej dociekliwości i niespo-
żytej energii w prowadzeniu dzia-
łalności Towarzystwa. Realizu-

je i nadzoruje projekty badawcze 
z zakresu historii, kultury, języko-
znawstwa. Jest autorką m. in. słow-
nika najstarszych nazwisk łomżyń-
skich (wicemarszałkowi Markowi 
Olbrysiowi również wywiodła 
etymologię nazwiska). Najnowsze 
fundamentalne dla historii regio-
nu wydawnictwa, których wydanie 

przygotowali „Wagowie” to m. in. 
„Wielka księga pamięci gminy ży-
dowskiej w Łomży” i podobne wy-
dawnictwo dotyczące Stawisk oraz 
monografia 33 pułku piechoty au-
torstwa Henryka Pestki. Tytan pra-
cowitości i skromności – mówią 
o Małgorzacie Frąckiewicz wszy-
scy, którzy się z nią zetknęli.  

Nowogród ma nowy posterunek 

Pięciu policjantów będzie pełniło służbę w nowo wybudowanym posterunku 
Policji w Nowogrodzie. Grunt pod inwestycję przekazała gmina Nowogród, 
a zrealizowała ją policja. Koszt to około 1 800 000 złotych. 

W uroczystości wzięli udział samorządowcy, policjanci oraz parla-
mentarzyści, a wśród nich poseł Jarosław Zieliński oraz senator Marek 
Komorowski.

- Po zainwestowaniu w tak ważną inwestycję jestem przekonany, 
że nikt już nie pomyśli w przyszłości, aby cokolwiek zmieniać – mówi 
burmistrz Nowogrodu Grzegorz Palka. - Ten posterunek policji bę-
dzie służył mieszkańcom dwóch gmin: Nowogród oraz Zbójna - do-
daje.

Rządowy program i współpraca sa-
morządów trzech szczebli przyczynią 
się do modernizacji sieci drogowej 
w województwie podlaskim. W siedzi-
bie Starostwa Powiatowego w Łomży 
podpisana została w czwartek (01.10) 
przez wicemarszałka Marka Olbrysia 
i wicestarostę Marię Dziekońską umo-
wa dotycząca przebudowy i rozbudo-
wy drogi powiatowej 1961B z Wizny 
do Jedwabnego. Na dokumencie znaj-
dą się także podpisy marszałka Artu-
ra Kosickiego i starosty Lecha Marka 
Szabłowskiego oraz skarbników wo-
jewództwa i powiatu. 

W spotkaniu wzięli również 
udział burmistrz Jedwabnego 
Adam Niebrzydowski i Włodzi-
mierz Łąka, zastępca wójta Wi-
zny.  

- Stworzony przez rząd Pra-
wa i Sprawiedliwości Fundusz 
Dróg Samorządowych to znako-
mity instrument dla rozwoju go-
spodarczego i poprawiania jako-
ści życia mieszkańców. Dla wielu 
samorządów barierą okazywał 
się jednak problem tzw. wkładu 
własnego. Są już praktykowane 
przedsięwzięcia, gdzie samorzą-
dy powiatowe i gminne zawie-

rają porozumienia i wspólnie fi-
nansują inwestycje drogowe. My 
po raz pierwszy dołączamy do 
tej "układanki" kolejny element - 
udział samorządu województwa 
- stwierdził wicemarszałek Ma-
rek Olbryś.

Droga Wizna - Jedwabne 
nie przechodziła poważniej-
szych remontów od pół wieku. 
Zdaniem burmistrza Adama 
Niebrzydowskiego, należy do 
najgorszych w województwie. 
Plany modernizacji trasy, któ-
ra służy nie tylko mieszkańcom  
gmin i powiatu łomżyńskiego 
ale też  m. in. znacznie skraca 
drogę z Białegostoku do Kol-
na, a może też być awaryjnym 
"łącznikiem" krajowych szlaków 
nr 61 i  64, były omawiane od 
kilku miesięcy.  

- Dziś już jesteśmy gotowi 
dzięki zgodnej woli zarządu wo-
jewództwa i Sejmiku, władz po-
wiatu łomżyńskiego oraz gmin 
Wizna i Jedwabne oraz udziałowi 
wojewody jako przedstawiciela 
administracji rządowej dysponu-
jącej Funduszem Dróg Samorzą-
dowych - dodał wicemarszałek. 

- Dziękujemy zarządowi woje-
wództwa, że jako pierwsi bę-
dziemy mogli wypróbować ten 
pionierski "montaż" finansowy 
- stwierdziła wicestarosta Maria 
Dziekońska.  

Jak wyjaśniał Zbigniew Pio-
trowski, dyrektor Departamentu 
Infrastruktury i Transportu Urzę-
du Marszałkowskiego, zadanie 
będzie polegało na gruntownym 
remoncie drogi Wizna - Jedwab-
ne i jeszcze fragmentu innej drogi 
powiatowej w Jedwabnem o łącz-
nej długości ponad 11,6 km, , m. 

in. z niwelacją wzniesień i nową 
nawierzchnią o szerokości 6 me-
trów, czyli w pełnym standardzie, 
jaki droga powiatowa powinna 
spełniać. 

Wartość ogólna przedsię-
wzięcia to 12,5 miliona złotych. 
Około 50 procent pochodzić 
będzie z rządowego Funduszu 
Dróg Samorządowych. Ustalony 
przez zarząd województwa i za-
twierdzony przez Sejmik wkład 
to 2,5 miliona złotych (ok. 20%). 
Jedwabne i Wizna wykładają po 
15% kosztów (ok. 1,9 mln każ-

da z gmin). Powiat łomżyński 
w mniejszym zakresie włącza się 
finansowo, ale bierze na siebie 
rolę inwestora i organizatora ca-
łego przedsięwzięcia. Termin re-
alizacji to 2021 rok. 

Pilotażowa, jak to określa wi-
cemarszałek, współpraca przy-
czyni się do  unowocześniania 
systemu komunikacyjnego i po-
prawiania komfortu oraz bezpie-
czeństwa użytkowników infra-
struktury drogowej nie tylko 
w powiecie łomżyńskim, ale 
w całym województwie.      

- Jestem przekonany, że 
w przyszłym roku będziemy mo-
gli rozpocząć drugi etap tego 
projektu, czyli włączyć do współ-
pracy powiat kolneński i dopro-
wadzić zmodernizowaną drogę 
do Stawisk. Jeżeli ten pilotaż się 
sprawdzi, wtedy wszystkie gminy 
i powiaty, które zechcą się przyłą-
czyć do takiej formy moderniza-
cji dróg gminnych, powiatowych, 
a może nawet wojewódzkich, 
powinny wiedzieć, że jesteśmy 
otwarci na współpracę - podsu-
mował wicemarszałek Marek Ol-
bryś.  

Łomżyńscy „Wagowie” na 
straży kultury i przeszłości

Razem można więcej, czyli nowatorski pomysł na budowanie dróg   

Od lewej: Włodzimierz Łąka zastępca wójta Wizny, Maria Dziekońska wicestarosta 
powiatu łomżyńskiego, Marek Olbryś wicemarszałek województwa podlaskiego  
i Adam Niebrzydowski burmistrz Jedwabnego

Wicemarszałek Marek Olbryś oraz 
wiceprezes Towarzystwa  
Naukowego im. Wagów w Łomży  
dr Małgorzata Frąckiewicz
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Objawy COVID-19 wykryto u jednego 
z nauczycieli I Liceum Ogólnokształcą-
cego im. Tadeusza Kościuszki w Łom-
ży. W związku z tym 9 klas skierowano 
na kwarantannę. 

- Jesteśmy w stałym kontak-
cie z dyrekcją szkoły oraz sanepi-
dem i podjęliśmy decyzję, że cała 
szkoła będzie pracowała w trybie 
zdalnym – przekazuje zastępca 
prezydenta Andrzej Stypułkow-
ski, który odpowiada za sprawy 
oświatowe w mieście.

Na kwarantannie przebywa 
również jeden nauczyciel oraz 
trzech uczniów Szkoły Podsta-
wowej nr 7.

- Wszystkie te osoby miały 
kontakt z zakażonym koronawi-

rusem poza szkołą. Placówka jest 
w pełni bezpieczna, jeżeli chodzi 
o zagrożenie epidemiologiczne 
i po rozmowach z dyrekcją oraz 
sanepidem postanowiliśmy, iż za-

jęcia będą kontynuowane w try-
bie stacjonarnym – informuje za-
stępca prezydenta.

Już wcześniej jeden przypa-
dek koronawiurusa został po-
twierdzony u dziecka uczęsz-
czającego do Przedszkola 
Specjalnego nr 3, przy Zespole 
Szkół Specjalnych nr 8 w Łom-
ży. W związku z tym na kwaran-
tannie przebywa tam 8 przed-
szkolaków oraz 6 pracowników 
tej placówki oraz dyrektor, która 
obecnie pracuje zdalnie. W okre-

sie kilku dni przedszkole powin-
no wrócić do normalnego trybu 
pracy.

Sytuacja epidemiologiczna w regionie 
Jak wynika z raportu Pod-

laskiego Urzędu Wojewódzkie-
go od 21 marca, do momentu 
wydawania 579 numeru Tygo-
dnika Narew w województwie 
podlaskim zanotowano 2496 za-
chorowań. 1387 osób pokonało 
zagrożenie i uznawanych jest za 
tzw. ozdrowieńców. Liczba osób, 
które przebywają w szpitalu z po-
dejrzeniem zakażenia to 257, zaś 
3978 osób znajduje się w kwaran-
tannie. Liczba przebadanych pró-
bek wynosi 87 880. 

Jeśli chodzi o powiat łom-
żyński, od momentu wybuchu 
pandemii do 5 października, od-
notowano 212 zakażeń korona-
wirusem, z czego 176 osób po-
konało już chorobę. Obecnie 205 
osób z regionu poddawanych 
jest rygorowi izolacji. 77 z nich 
to mieszkańcy Łomży, natomiast 
128, to mieszkańcy powiatu łom-
żyńskiego. 

Niestety od ostatniego 
wydania Tygodnika Narew 
wzrosła także liczba zgonów. 
W województwie podlaskim od-
notowano ich 48. Wśród osób, 
które w ostatnim tygodniu po-
niosły śmierć jest 73-letnia 
mieszkanka powiatu augustow-
skiego oraz 41-letni mieszkaniec 
powiatu białostockiego. Byli ho-
spitalizowani w Białymstoku, 
mieli choroby współistniejące. 
Wojewódzka Stacja Sanitarno 
Epidemiologiczna w Białymsto-
ku poinformowała także o zgonie 
78-letniego mieszkańca powiatu 
augustowskiego, który był hospi-
talizowany w Augustowie, miał 
choroby współistniejące, 90-let-
niej mieszkanki powiatu siemia-
tyckiego, która była hospitalizo-
wana w Hajnówce, miała choroby 
współistniejące oraz 59-letnie-
go mieszkańca Łomży, który był 
hospitalizowany w Łomży i miał 
choroby współistniejące. 

Sytuacja epidemiologiczna w kraju 
Do tej pory, od początku 

pandemii, w Polsce zanotowa-
no już ponad 100 000 przypad-
ków zachorowań na koronawiru-
sa. W wyniku zakażenia zmarło 
ponad 2 600 osób. Wyzdrowia-
ło natomiast ponad 73,5 tysiąca 
osób. Jak wynika z raportu Mini-
sterstwa Zdrowia obecnie w kra-
ju zajętych jest 219 respiratorów 
i 3 158 łóżek. 154 365 osób obję-

tych jest kwarantanną, natomiast 
21 375 nadzorem epidemiolo-
gicznym. Do tej pory w Polsce 
przebadano 3 465 605 próbek. 
Natomiast liczba przebadanych 
osób to 3 325 513.

Obszary z nowymi zasadami 
bezpieczeństwa 

Ministerstwo Zdrowia opu-
blikowała aktualną listę powia-
tów objętych dodatkowymi 
obostrzeniami (żółtymi i czer-
wonymi). Zmiany obowiązują od 
soboty 3 października.  

Jeśli chodzi o województwo 
podlaskie, w związku ze zwro-
stem zakażeń COVID-19 na li-
ście obszarów z nowymi zasa-
dami bezpieczeństwa znalazł się 
powiat białostock (zakwalifiko-
wany do obszaru czerwonego) 
oraz powiat wysokomazowiec-
ki (zakwalifikowany do obszaru 
żółtego). Natomiast wśród po-
wiatów zagrożonych dodatkowy-
mi obostrzeniami jest powiat za-
mbrowski, a także Suwałki. 

Jak poinformował pod-
czas ostatniej konferencji mini-

ster zdrowia, Adam Niedzielski 
polityka obostrzeń będzie za-
ostrzana strefowo po obserwa-
cji ścieżki rozwoju pandemii, 
w zależności od skali zachoro-
wań w ciągu ostatnich dwóch ty-
godni. 

Minister zdrowia poinformo-
wał, że wkrótce zostanie przed-
stawiony projekt rozporządzenia, 
który wprowadzi nowe limity licz-
by osób biorących udział w zgro-
madzeniach, w tym w przyjęciach 
rodzinnych – w strefie zielonej do 
100 osób, w strefie żółtej do 75 
osób. Natomiast w strefie czerwo-
nej pozostanie ograniczenie zgro-
madzeń do 50 osób.

Zgodnie z projektowanymi 
zmianami, w strefie czerwonej 
pojawi się nowe obostrzenie 
– ograniczenie działalności re-
stauracji, pubów i barów do go-
dziny 22.00. Z kolei obowiązek 
zasłaniania ust i nosa na wol-
nym powietrzu zostanie roz-
szerzony i będzie obowiązywał 
również w strefie żółtej, a nie 
jak do tej pory tylko w strefie 
czerwonej.

Stan epidemii. Nauczyciel w Łomży  
z koronawirusem. 9 klas na kwarantannie 



6 www.narew.inforozmowa

Ocean’s Eleven: Ryzykowna gra
TVN7 sobota 22.20

Czy uda się skok na kasyna w Las Ve-
gas? Danny Ocean i jego 10-osobowa dru-
żyna w akcji!

Obsada jest imponująca: parę Geor-
ge Clooney – Brad Pitt wsparła nie tylko 
piękna Julia Roberts, ale również takie 
gwiazdy jak Matt Damon, Andy Garcia, 
Casey Affleck, Don Cheadle i Elliott 
Gould. 

Film rozpoczyna się zwolnieniem 
z więzienia głównego bohatera, chary-
zmatycznego oszusta i złodzieja, Dan-
ny'ego Oceana – recenzuje na stronie film-
web Ewelina Nasiadko. Nie mijają od tego 
momentu 24 godziny, a już Danny wpada 
na pomysł kolejnego skoku – wymyślnej 
i skomplikowanej kradzieży z wielkiego, 
podziemnego, nadzwyczaj pilnie strzeżo-
nego sejfu, który obsługuje trzy kasyna 
w Las Vegas. Danny zamierza wykorzy-
stać zamieszanie, jakie będzie towarzyszyć 
meczowi bokserskiemu, na który wszyscy 
czekają z niecierpliwością. Nie jest jed-
nak w stanie zrobić tego sam – potrzeba 
mu zgranej ekipy, składającej się z najlep-
szych fachowców. W tym celu udaje się 
do swojego przyjaciela, Rusty'ego, który 
pomaga mu w opracowaniu szczegółów 
i organizacji całego przedsięwzięcia. Ra-
zem organizują team, tytułową jedenast-
kę. To między innymi: wytrawny krupier, 
świetny kieszonkowiec, pirotechnik, spec 

od systemów zabezpieczeń, emerytowa-
ny handlarz bronią, elektronicy, a nawet 
chiński akrobata. Całość finansuje zacięty 
wróg właściciela obrabowywanych kasyn, 
Reuben.

Celem, który przyświeca Danny'emu 
nie jest jednak tylko chęć wzbogacenia się. 
Trzy kasyna należą bowiem do Terry'ego 
Benedicta, eleganckiego ale pozbawio-
nego skrupułów przedsiębiorcy. Oprócz 
pieniędzy, kasyn, hoteli i dość wrednego 
charakteru, jest też w posiadaniu czegoś, 
na czym głównemu bohaterowi zależy 
i to dużo bardziej niż na pieniądzach. 
Dziewczyną bogacza jest bowiem była 
żona Danny'ego, Tess – piękna kustoszka 
miejscowego muzeum sztuki. Szanse na 
odzyskanie wybranki serca są jednak dość 
marne.

Trzeba przyznać, że wybór aktorów 
był w tym przypadku znakomitym posu-
nięciem – gdyby nie gwiazdy na tak wy-
sokim poziomie i tak wielkiej charyzmie, 
byłby to średniej klasy film. Scenariusz 
nie zaskakuje bowiem jakimiś niespodzie-
wanymi zwrotami akcji. Mimo iż naszym 

bohaterom przydarzają się przygody, nie 
odbiera się go w kategoriach sensacji, ale 
raczej zabawnej opowieści – zabawnej 
zarówno dla widza jak i dla aktorów grają-
cych w nim główne role.

Niegasnącym urokiem emanuje Geo-
rge Clooney w roli Danny'ego, pomysło-
dawcy całego zamieszania. Jest przeko-
nujący jako mężczyzna wciąż zakochany 
w swej byłej żonie, jednocześnie z zimną 
krwią planujący obrabowanie jej aktual-
nego kochanka. Sympatyczny łobuziak 
Rusty, godzący się na udział w skoku tylko 
z powodu ogarniającej go życiowej nudy, 
to wręcz wymarzona rola dla Brada Pit-
ta. Zaś lekko znerwicowany, podejrzliwy 
i niepewny siebie kieszonkowiec Linus, to 
niemalże wypisz wymaluj sam Matt Da-
mon o dziecięcej twarzy. Znakomity jest 
też Andy Garcia w roli właściciela kasyn, 
będących celem skoku. Jest całkowitym 
przeciwieństwem Danny'ego, bezlito-
snym facetem o potężnym ego i jeszcze 
większych pieniądzach. Nie sposób go 
choć przez chwilę polubić, co z kolei spra-
wia, że jak to często w filmach bywa, widz 

staje po stronie stosunkowo niegroźnych, 
a budzących sympatię rzezimieszków.

Widzowie dostali film, który na pra-
wie dwie godziny pozwala im odprężyć 
się, uwolnić od myślenia, a przy okazji 
popatrzeć na twarze znanych i lubianych 
gwiazd Hollywood. Czegóż chcieć więcej?

Pewnie nie wiesz...
Film zarobił w kinach na świecie 451 

milionów dolarów, kosztował 85 milionów, 
z czego 60 milionów poszło na aktorskie 
gaże.

„Ocean’s Eleven” można przetłumaczyć 
na polski jako „Jedenastka Pana Oceana”.

Podczas napadu Benedict (Andy Garcia) 
otrzymuje kartkę z informacją, że w skarbcu 
znajduje się 163 156 759 dolarów. 

160 milionów dolarów w 100 dolaro-
wych banknotach waży około 1 tony i 600 
kg. Nawet jeśli cały gang wynosiłby pieniądze 
z kasyna, każdy musiałby udźwignąć 145 kg.

Za wykorzystanie do zdjęć domu 
w Palm Springs w Kalifornii, który w filmie 
jest rezydencją Reubena Tischkoffa, zapła-
cono 200 tys. dolarów.

Brad Pitt, podczas kręcenia jednej ze 
scen, która była kilka razy powtarzana, 
zjadł ponad 40 dorodnych krewetek.

Główni aktorzy mieszkali w superluksu-
sowym hotelu Bellagio, w osobnych willach, 
każda o powierzchni 650 metrów kwadrato-
wych.

Ten luksusowy hotel z kasynem znajduje 
się przy bulwarze Las Vegas Strip, za słynną 
fontanną. Nocleg jednej osoby kosztuje oko-
ło 800 złotych. 

Julia Roberts i George Clooney po raz 
pierwszy spotkali się na planie tego filmu.

W scenach z meczu bokserskiego brało 
udział 2000 statystów.

George Clooney w swojej garderobie 
miał... beczkę piwa Guinness.

Projektant kostiumów chciał, aby akto-
rzy nosili kamizelki bez koszul, ale oni na to 
się nie zgodzili.

Scena z filmu: pracownik kasyna wsia-
da z wózkiem do windy jadącej do skarbca, 
skanuje swoją kartę, na wyświetlaczu poja-
wia się napis: Coyle, Joseph. 

Joseph Joey Coyle był bezrobotnym do-
kerem w Filadelfii, który zyskał sławę, kiedy 
w 1981 roku znalazł 1,2 miliona dolarów 
w nieoznakowanych banknotach, które wy-
padły z opancerzonego ciężarówki. Pienią-
dze pochodziły z kasyna w Atlantic City. 
Coyle rozdał część pieniędzy znajomym 
i sąsiadom. Kilka miesięcy później został 
aresztowany na lotnisku, gdy wybierał się 
do Acapulco. Policja znalazła 105 000 do-
larów w kopertach owiniętych taśmą wokół 
jego nóg. Z powodu zaburzeń psychicznych 
nie został skazany. Popełnił samobójstwo.

HALO TV NA WEEKEND 9–11.10

Obrobić trzy kasyna

Danny Ocean nie jest zwykłym włamywaczem. To prawdziwy artysta, 
dżentelmen, który zawsze unika przemocy i okrada tylko tych,  

którzy na to zasługują.

Ocean's Eleven: 
Ryzykowna gra Przekładaniec

TV 1 piątek 22.55

Dramat kryminalny. XXXX, gangster handlujący 

narkotykami, postanawia wycofać się z interesu. Ale szef 

przewidział dla niego kolejne zadanie. Ma on odnaleźć 

córkę przyjaciela bossa. XXXX obmyśla intrygę, która 

pozwoli mu wykonać polecenie i zniknąć. 

Ucieczka gangstera
TVP Kultura sobota 23.45

Sensacyjny. Doc McCoy od czterech lat odsiaduje karę. Za 

jego namową żona, Carol, postanawia przekupić polityka 

Beynona, by pomógł mężowi opuścić więzienne mury. 

Stawką jest połowa łupu z planowanego napadu na bank 

w małym miasteczku w Teksasie. 

Sławna restauracja
TV Puls niedziela 9.50

Komedia. Przywódca kraju południowoamerykańskiego, 

podejmowany z honorami w paryskiej restauracji pana 

Septime'a (Louis de Funès), znika podczas prezentacji 

tortu. Septime zostaje oskarżony o współpracę 

z porywaczami.

Pachnidło:  
Historia mordercy

Stopklatka niedziela 20.00

Thriller. XVIII-wieczny Paryż. Jean-Baptiste Grenouille 

jest obdarzony niezwykle czułym węchem. Chce 

skomponować perfumy, których najcenniejszym 

i najbardziej wyjątkowym składnikiem jest woń 

dziewczęcego ciała. Opętany tą myślą zaczyna polować na 

młode kobiety.

Zulu
TVP Kultura niedziela 20.00

Dramat historyczny. Oparta na autentycznych 

wydarzeniach opowieść o bohaterskiej obronie misji 

w Afryce, gdzie garstka brytyjskich żołnierzy skutecznie 

przeciwstawiła się kilkudziesięciokrotnie większym siłom 

zuluskim.

Po ośmiu 
miesiącach te-
rapii Pat Solatano 
wraca do rodzinnego 
domu. Chce postępować 
według zasad tzw. pozytyw-
nego myślenia, które poznał 
w czasie terapii w szpitalu. Jego ce-
lem jest odzyskanie żony, którą przy-
łapał na zdradzie. Był bliski zamordowa-
nia jej kochanka, co stało się bezpośrednią 
przyczyną hospitalizacji. 

Konsekwentna strategia Pata zmienia się, gdy 
poznaje on intrygującą dziewczynę z sąsiedztwa, 
Tiffany. Dziewczyna szybko zaprzyjaźnia się z Patem 
i obiecuje pomóc mu odzyskać żonę, pod warun-
kiem, że najpierw on pomoże jej. Wzajemna niechęć 
pary ekscentryków przeradza się w niespodziewaną 
więź. 

Komedia romantyczna pokazana w dość nie-
konwencjonalny sposób. Film bardzo dobrze przy-
jęli nie tylko widzowie, ale także krytyka. Obok 
licznych prestiżowych wyróżnień, jak Złoty Glob, 
BAFTA, „Poradnik...” zdobył również Oscara dla 
najlepszej aktorki pierwszoplanowej Jennifer La-
wrence oraz 7 nominacji do tej najwyższej nagro-
dy, m.in. za najlepszy film, scenariusz adaptowany 

i za reżyserię oraz dla aktora pierwszoplanowego 
Bradleya Coopera.

Pewnie nie wiesz...
Film zarobił w kinach na świecie 237 milionów do-

larów, kosztował 21 milionów. 
Bradley Cooper i Jennifer Lawrence tydzień ćwiczy-

li taniec, który pokazali na turnieju.
Sceny z De Niro zostały nakręcone w kilku wer-

sjach, raz był oschły, raz w tej samej scenie cieplejszy. 
Reżyser dopiero przy montażu decydował, którą wy-
brać.

Reżyser David O Russell napisał scenariusz i prze-
rabiał go ponad 20 razy. Czuł osobisty związek z fil-
mem, ponieważ jego syn cierpi na chorobę afektywną 
dwubiegunową, tak jak bohater. 

Przyjaźń czy kochanie

Kto tu rządzi?
 
Kobiety, nawet jeżeli są zależne od mężczyzn, to 

robią to wyłącznie na swoich warunkach.
Podziwiamy galerię silnych kobiet i sparaliżowa-

nych własną nieporadnością mężczyzn, którzy albo 
są szaleńczo zakochani i co za tym idzie ślepi, albo 
wszystko jest im obojętne, albo są zwyczajnymi kre-
tynami.

O Lady Susan Vernon (Kate Beckinsale) krążą 
legendy. Piękna wdowa już niejednemu zamożnemu 
panu zawróciła w głowie, po czym brutalnie zerwa-
ła znajomość. Jako że jest zagrożona zubożeniem 
pragnie tylko jednego: bogato wydać za mąż swoją 
córkę Fredericę, a i dobrze, jakby jej samej przy oka-
zji coś skapnęło. I tym sposobem wdówka trafia do 

Churchill, gdzie przewróci do góry nogami życie 
krewnych swojego zmarłego męża. Szczególnie, że 
w oko wpadnie jej młodszy brat szwagierki, bardzo 
przystojny Reginald DeCourcy (Xavier Samuel). 
A do tego wszystkiego na horyzoncie pojawi się 
także córka Frederica, przygłupi, ale bardzo bogaty 
zalotnik (Tom Bennett) i przerażona wizją ewentu-
alnego przymusowego powrotu do Stanów Zjedno-
czonych, przyjaciółka Alicia (Chloë Sevigny). Bę-
dzie się działo!

Całość jest popisem Kate Beckinsale, która na-
wet nie musi się wysilać. Jej środki aktorskie są mi-
nimalne, ale właśnie dzięki temu osiąga tak pioru-
nujący efekt. Brytyjka nie szarżuje, czym wygrywa. 
W roli epizodycznej świetnie prezentuje się Chloë 
Sevigny, jednak show wszystkim kradnie Tom Ben-
nett. Salwy śmiechu gwarantowane!

 Przyjaźń czy kochanie
TVP1 niedziela 22.55
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Ocean’s Eleven: Ryzykowna gra
TVN7 sobota 22.20

Czy uda się skok na kasyna w Las Ve-
gas? Danny Ocean i jego 10-osobowa dru-
żyna w akcji!

Obsada jest imponująca: parę Geor-
ge Clooney – Brad Pitt wsparła nie tylko 
piękna Julia Roberts, ale również takie 
gwiazdy jak Matt Damon, Andy Garcia, 
Casey Affleck, Don Cheadle i Elliott 
Gould. 

Film rozpoczyna się zwolnieniem 
z więzienia głównego bohatera, chary-
zmatycznego oszusta i złodzieja, Dan-
ny'ego Oceana – recenzuje na stronie film-
web Ewelina Nasiadko. Nie mijają od tego 
momentu 24 godziny, a już Danny wpada 
na pomysł kolejnego skoku – wymyślnej 
i skomplikowanej kradzieży z wielkiego, 
podziemnego, nadzwyczaj pilnie strzeżo-
nego sejfu, który obsługuje trzy kasyna 
w Las Vegas. Danny zamierza wykorzy-
stać zamieszanie, jakie będzie towarzyszyć 
meczowi bokserskiemu, na który wszyscy 
czekają z niecierpliwością. Nie jest jed-
nak w stanie zrobić tego sam – potrzeba 
mu zgranej ekipy, składającej się z najlep-
szych fachowców. W tym celu udaje się 
do swojego przyjaciela, Rusty'ego, który 
pomaga mu w opracowaniu szczegółów 
i organizacji całego przedsięwzięcia. Ra-
zem organizują team, tytułową jedenast-
kę. To między innymi: wytrawny krupier, 
świetny kieszonkowiec, pirotechnik, spec 

od systemów zabezpieczeń, emerytowa-
ny handlarz bronią, elektronicy, a nawet 
chiński akrobata. Całość finansuje zacięty 
wróg właściciela obrabowywanych kasyn, 
Reuben.

Celem, który przyświeca Danny'emu 
nie jest jednak tylko chęć wzbogacenia się. 
Trzy kasyna należą bowiem do Terry'ego 
Benedicta, eleganckiego ale pozbawio-
nego skrupułów przedsiębiorcy. Oprócz 
pieniędzy, kasyn, hoteli i dość wrednego 
charakteru, jest też w posiadaniu czegoś, 
na czym głównemu bohaterowi zależy 
i to dużo bardziej niż na pieniądzach. 
Dziewczyną bogacza jest bowiem była 
żona Danny'ego, Tess – piękna kustoszka 
miejscowego muzeum sztuki. Szanse na 
odzyskanie wybranki serca są jednak dość 
marne.

Trzeba przyznać, że wybór aktorów 
był w tym przypadku znakomitym posu-
nięciem – gdyby nie gwiazdy na tak wy-
sokim poziomie i tak wielkiej charyzmie, 
byłby to średniej klasy film. Scenariusz 
nie zaskakuje bowiem jakimiś niespodzie-
wanymi zwrotami akcji. Mimo iż naszym 

bohaterom przydarzają się przygody, nie 
odbiera się go w kategoriach sensacji, ale 
raczej zabawnej opowieści – zabawnej 
zarówno dla widza jak i dla aktorów grają-
cych w nim główne role.

Niegasnącym urokiem emanuje Geo-
rge Clooney w roli Danny'ego, pomysło-
dawcy całego zamieszania. Jest przeko-
nujący jako mężczyzna wciąż zakochany 
w swej byłej żonie, jednocześnie z zimną 
krwią planujący obrabowanie jej aktual-
nego kochanka. Sympatyczny łobuziak 
Rusty, godzący się na udział w skoku tylko 
z powodu ogarniającej go życiowej nudy, 
to wręcz wymarzona rola dla Brada Pit-
ta. Zaś lekko znerwicowany, podejrzliwy 
i niepewny siebie kieszonkowiec Linus, to 
niemalże wypisz wymaluj sam Matt Da-
mon o dziecięcej twarzy. Znakomity jest 
też Andy Garcia w roli właściciela kasyn, 
będących celem skoku. Jest całkowitym 
przeciwieństwem Danny'ego, bezlito-
snym facetem o potężnym ego i jeszcze 
większych pieniądzach. Nie sposób go 
choć przez chwilę polubić, co z kolei spra-
wia, że jak to często w filmach bywa, widz 

staje po stronie stosunkowo niegroźnych, 
a budzących sympatię rzezimieszków.

Widzowie dostali film, który na pra-
wie dwie godziny pozwala im odprężyć 
się, uwolnić od myślenia, a przy okazji 
popatrzeć na twarze znanych i lubianych 
gwiazd Hollywood. Czegóż chcieć więcej?

Pewnie nie wiesz...
Film zarobił w kinach na świecie 451 

milionów dolarów, kosztował 85 milionów, 
z czego 60 milionów poszło na aktorskie 
gaże.

„Ocean’s Eleven” można przetłumaczyć 
na polski jako „Jedenastka Pana Oceana”.

Podczas napadu Benedict (Andy Garcia) 
otrzymuje kartkę z informacją, że w skarbcu 
znajduje się 163 156 759 dolarów. 

160 milionów dolarów w 100 dolaro-
wych banknotach waży około 1 tony i 600 
kg. Nawet jeśli cały gang wynosiłby pieniądze 
z kasyna, każdy musiałby udźwignąć 145 kg.

Za wykorzystanie do zdjęć domu 
w Palm Springs w Kalifornii, który w filmie 
jest rezydencją Reubena Tischkoffa, zapła-
cono 200 tys. dolarów.

Brad Pitt, podczas kręcenia jednej ze 
scen, która była kilka razy powtarzana, 
zjadł ponad 40 dorodnych krewetek.

Główni aktorzy mieszkali w superluksu-
sowym hotelu Bellagio, w osobnych willach, 
każda o powierzchni 650 metrów kwadrato-
wych.

Ten luksusowy hotel z kasynem znajduje 
się przy bulwarze Las Vegas Strip, za słynną 
fontanną. Nocleg jednej osoby kosztuje oko-
ło 800 złotych. 

Julia Roberts i George Clooney po raz 
pierwszy spotkali się na planie tego filmu.

W scenach z meczu bokserskiego brało 
udział 2000 statystów.

George Clooney w swojej garderobie 
miał... beczkę piwa Guinness.

Projektant kostiumów chciał, aby akto-
rzy nosili kamizelki bez koszul, ale oni na to 
się nie zgodzili.

Scena z filmu: pracownik kasyna wsia-
da z wózkiem do windy jadącej do skarbca, 
skanuje swoją kartę, na wyświetlaczu poja-
wia się napis: Coyle, Joseph. 

Joseph Joey Coyle był bezrobotnym do-
kerem w Filadelfii, który zyskał sławę, kiedy 
w 1981 roku znalazł 1,2 miliona dolarów 
w nieoznakowanych banknotach, które wy-
padły z opancerzonego ciężarówki. Pienią-
dze pochodziły z kasyna w Atlantic City. 
Coyle rozdał część pieniędzy znajomym 
i sąsiadom. Kilka miesięcy później został 
aresztowany na lotnisku, gdy wybierał się 
do Acapulco. Policja znalazła 105 000 do-
larów w kopertach owiniętych taśmą wokół 
jego nóg. Z powodu zaburzeń psychicznych 
nie został skazany. Popełnił samobójstwo.

HALO TV NA WEEKEND 9–11.10

Obrobić trzy kasyna

Danny Ocean nie jest zwykłym włamywaczem. To prawdziwy artysta, 
dżentelmen, który zawsze unika przemocy i okrada tylko tych,  

którzy na to zasługują.

Ocean's Eleven: 
Ryzykowna gra Przekładaniec

TV 1 piątek 22.55

Dramat kryminalny. XXXX, gangster handlujący 

narkotykami, postanawia wycofać się z interesu. Ale szef 

przewidział dla niego kolejne zadanie. Ma on odnaleźć 

córkę przyjaciela bossa. XXXX obmyśla intrygę, która 

pozwoli mu wykonać polecenie i zniknąć. 

Ucieczka gangstera
TVP Kultura sobota 23.45

Sensacyjny. Doc McCoy od czterech lat odsiaduje karę. Za 

jego namową żona, Carol, postanawia przekupić polityka 

Beynona, by pomógł mężowi opuścić więzienne mury. 

Stawką jest połowa łupu z planowanego napadu na bank 

w małym miasteczku w Teksasie. 

Sławna restauracja
TV Puls niedziela 9.50

Komedia. Przywódca kraju południowoamerykańskiego, 

podejmowany z honorami w paryskiej restauracji pana 

Septime'a (Louis de Funès), znika podczas prezentacji 

tortu. Septime zostaje oskarżony o współpracę 

z porywaczami.

Pachnidło:  
Historia mordercy

Stopklatka niedziela 20.00

Thriller. XVIII-wieczny Paryż. Jean-Baptiste Grenouille 

jest obdarzony niezwykle czułym węchem. Chce 

skomponować perfumy, których najcenniejszym 

i najbardziej wyjątkowym składnikiem jest woń 

dziewczęcego ciała. Opętany tą myślą zaczyna polować na 

młode kobiety.

Zulu
TVP Kultura niedziela 20.00

Dramat historyczny. Oparta na autentycznych 

wydarzeniach opowieść o bohaterskiej obronie misji 

w Afryce, gdzie garstka brytyjskich żołnierzy skutecznie 

przeciwstawiła się kilkudziesięciokrotnie większym siłom 

zuluskim.

Po ośmiu 
miesiącach te-
rapii Pat Solatano 
wraca do rodzinnego 
domu. Chce postępować 
według zasad tzw. pozytyw-
nego myślenia, które poznał 
w czasie terapii w szpitalu. Jego ce-
lem jest odzyskanie żony, którą przy-
łapał na zdradzie. Był bliski zamordowa-
nia jej kochanka, co stało się bezpośrednią 
przyczyną hospitalizacji. 

Konsekwentna strategia Pata zmienia się, gdy 
poznaje on intrygującą dziewczynę z sąsiedztwa, 
Tiffany. Dziewczyna szybko zaprzyjaźnia się z Patem 
i obiecuje pomóc mu odzyskać żonę, pod warun-
kiem, że najpierw on pomoże jej. Wzajemna niechęć 
pary ekscentryków przeradza się w niespodziewaną 
więź. 

Komedia romantyczna pokazana w dość nie-
konwencjonalny sposób. Film bardzo dobrze przy-
jęli nie tylko widzowie, ale także krytyka. Obok 
licznych prestiżowych wyróżnień, jak Złoty Glob, 
BAFTA, „Poradnik...” zdobył również Oscara dla 
najlepszej aktorki pierwszoplanowej Jennifer La-
wrence oraz 7 nominacji do tej najwyższej nagro-
dy, m.in. za najlepszy film, scenariusz adaptowany 

i za reżyserię oraz dla aktora pierwszoplanowego 
Bradleya Coopera.

Pewnie nie wiesz...
Film zarobił w kinach na świecie 237 milionów do-

larów, kosztował 21 milionów. 
Bradley Cooper i Jennifer Lawrence tydzień ćwiczy-

li taniec, który pokazali na turnieju.
Sceny z De Niro zostały nakręcone w kilku wer-

sjach, raz był oschły, raz w tej samej scenie cieplejszy. 
Reżyser dopiero przy montażu decydował, którą wy-
brać.

Reżyser David O Russell napisał scenariusz i prze-
rabiał go ponad 20 razy. Czuł osobisty związek z fil-
mem, ponieważ jego syn cierpi na chorobę afektywną 
dwubiegunową, tak jak bohater. 

Przyjaźń czy kochanie

Kto tu rządzi?
 
Kobiety, nawet jeżeli są zależne od mężczyzn, to 

robią to wyłącznie na swoich warunkach.
Podziwiamy galerię silnych kobiet i sparaliżowa-

nych własną nieporadnością mężczyzn, którzy albo 
są szaleńczo zakochani i co za tym idzie ślepi, albo 
wszystko jest im obojętne, albo są zwyczajnymi kre-
tynami.

O Lady Susan Vernon (Kate Beckinsale) krążą 
legendy. Piękna wdowa już niejednemu zamożnemu 
panu zawróciła w głowie, po czym brutalnie zerwa-
ła znajomość. Jako że jest zagrożona zubożeniem 
pragnie tylko jednego: bogato wydać za mąż swoją 
córkę Fredericę, a i dobrze, jakby jej samej przy oka-
zji coś skapnęło. I tym sposobem wdówka trafia do 

Churchill, gdzie przewróci do góry nogami życie 
krewnych swojego zmarłego męża. Szczególnie, że 
w oko wpadnie jej młodszy brat szwagierki, bardzo 
przystojny Reginald DeCourcy (Xavier Samuel). 
A do tego wszystkiego na horyzoncie pojawi się 
także córka Frederica, przygłupi, ale bardzo bogaty 
zalotnik (Tom Bennett) i przerażona wizją ewentu-
alnego przymusowego powrotu do Stanów Zjedno-
czonych, przyjaciółka Alicia (Chloë Sevigny). Bę-
dzie się działo!

Całość jest popisem Kate Beckinsale, która na-
wet nie musi się wysilać. Jej środki aktorskie są mi-
nimalne, ale właśnie dzięki temu osiąga tak pioru-
nujący efekt. Brytyjka nie szarżuje, czym wygrywa. 
W roli epizodycznej świetnie prezentuje się Chloë 
Sevigny, jednak show wszystkim kradnie Tom Ben-
nett. Salwy śmiechu gwarantowane!

 Przyjaźń czy kochanie
TVP1 niedziela 22.55
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Srebrni

Grażyna Czajkowska, Przewodniczą-
ca Łomżyńskiej Rady Seniorów i Sta-
nisław Kaseja, Wiceprzewodniczący 
Łomżyńskiej Rady Seniorów wzięli 
udział w VI sesji Obywatelskiego Par-
lamentu Seniorów, która odbyła się 
1 października 2020 roku w siedzibie 
Senatu Rzeczpospolitej Polskiej.

Tematem przewodnim se-
sji była „Sytuacja osób starszych 
w Polsce z uwzględnieniem 
aspektów medycznych, społecz-
nych i ekonomicznych”. Szcze-
góle znaczenie ma ten temat 
w związku z sytuacją epidemiolo-
giczną panującą w kraju.

„Witajcie w domu!” – tymi 
słowami rozpoczął obrady mar-
szałek Tomasz Grodzki. Za-
pewnił, że kolejne obrady Par-
lamentu Seniorów będą mogły 
odbywać się w siedzibie Senatu, 
ponieważ „Senat to swego rodza-
ju rada starszych, jest zatem miej-
scem, w którym Obywatelski 
Parlament Seniorów powinien 
czuć się jak u siebie”. Stwierdził, 
że seniorzy „to bezcenny kapi-
tał. (..) Mądra władza powinna 
wykorzystać (…) energię i do-
świadczenie”, a pomysły starać się 
przekuwać w inicjatywy ustawo-
dawcze. Seniorzy bowiem dys-
ponują energią, mądrością  i do-
świadczeniem życiowym, które 
pozwalają spojrzeć inaczej na rze-
czywistość, z pewnego dystansu. 
Jednocześnie ich wiedza i mą-
drość powinna służyć innym po-
koleniom, dzieciom  i wnukom, 
władzom naszego kraju.

Przewodnicząca Prezydium 
Obywatelskiego Parlamentu Se-
niorów Krystyna Lewkowicz po-
dziękowała Marszałkowi Senatu 
za objęcie patronatem ruchu se-
nioralnego w Polsce i możliwość 
zorganizowania obrad Parlamen-
tu Seniorów w Senacie. 

- Izba wyższa parlamentu 
to właściwe miejsce na debatę 
z seniorami i o seniorach. „Czu-
jemy się współodpowiedzialni za 
losy naszego kraju, za warunki, 
w jakich żyją nasze dzieci i wnu-
ki, a także za sposób wychowy-
wania przyszłych pokoleń” – 
mówiła. Zaznaczyła, że seniorzy 
w Polsce dysponują siłą nabyw-
czą 140 mld zł swoich rent i eme-
rytur oraz 9 mln głosów wybor-
czych.

Wicemarszałek Sejmu Mał-
gorzata Kidawa – Błońska wyra-
ziła nadzieję, że obrady pozwolą 
wypracować dobre rozwiązania, 
które posłużą nie tylko osobom 
starszym. Zwróciła uwagę na po-

głębiające się ubóstwo seniorów 
wynikające z istniejącego syste-
mu emerytalnego.

Zdaniem Prezesa Polskiego 
Stronnictwa Ludowego Włady-
sława Kosiniaka–Kamysza se-
niorzy powinni móc wpływać na  
kształt krajowej polityki społecz-
nej, zwłaszcza w obszarze senio-
ralnym. Zasadnym jest stworze-
nie działu administracji rządowej 
dedykowanego osobom star-
szym. Priorytetem Jego działa-
nia jest wprowadzenie programu 
„emerytura bez podatku” oraz za-
pewnienie seniorom miejsc w jak 
największej liczbie dziennych do-
mów pobytu Senior+ oraz równe 
traktowanie wszystkich podmio-
tów ubiegających się o wspar-
cie w ramach programów rządo-
wych. 

-Polityka na rzecz osób star-
szych nie może być tworzona bez 
udziału seniorów – to słowa po-
sła Michała Szczerby kierującego 
Parlamentarnym Zespołem ds. 
Uniwersytetów Trzeciego Wie-
ku. Podkreślił on, jak ważne są 
działania na rzecz chorych, cier-
piących na choroby otępienne, 
osób o ograniczonej samodziel-
ności, przebywających w ośrod-
kach zamkniętych. Zapowiedział, 
że zespół przygotuje nowelizację 
obowiązującej obecnie ustawy 
o osobach starszych oraz będzie 
monitorował prace nad progra-

mem alzheimerowskim i ustawą 
dotyczącą ochrony pieszych. Na-
leży także wypracować system 
rekompensat dla kobiet, które 
w związku z wychowaniem dzie-
ci uzyskują niższe niż mężczyźni 
emerytury. Bardzo duże znacze-
nie mają działania międzypoko-
leniowe, włączanie się w nie rad 
młodzieżowych, gminnych rad 
seniorów, instytucji i organizacji. 
Jego sugestia, aby w przyszłości 
zorganizować w Polsce obrady 
Europejskiego Parlamentu Se-
niorów spotkała się z pozytywną 
reakcją uczestników. Wydarzenie 
to wzmocni znaczenie Obywatel-
skiego Parlamentu Seniorów i po-
zwoli wykorzystać jego doświad-
czenie i potencjał. W związku 
z przybywającą liczbą osób star-
szych i koniecznością zapewnie-
nia tej grupie godziwych warun-
ków życia, poseł Michał Szczerba 
uważa, że powinno powstać Mi-
nisterstwo Polityki Senioralnej 
i to może już w 2023 roku.

Prezydent m.st. Warszawy 
Rafał Trzaskowski podkreślił, że 
działania na rzecz seniorów są 
priorytetem dla władz miasta. 

- Seniorzy są doceniani. Mają 
ogromny potencjał, doświad-
czenie i mądrość. Miasto przy 
współpracy z instytucjami i orga-
nizacjami pozarządowymi reali-
zuje wiele programów, z których 
mogą korzystać seniorzy i które 

sprzyjają ich aktywności – za-
pewniał Rafał Trzaskowski.

O bezpieczeństwie zdrowot-
nym seniorów w dobie pandemii 
mówił Zastępca Rzecznika Praw 
Pacjenta Grzegorz Błażewicz. 
Wymienił problemy najczęściej 
zgłaszane przez środowiska se-
nioralne, tj.: kolejki do lekarzy, 
brak pogłębionej diagnostyki 
i koordynacji specjalistów w le-
czeniu osób starszych, trudności 
w dostępie do opieki geriatrycz-
nej, poziom standardów w zakła-
dach opieki czy odmowy zapew-
nienia transportu medycznego. 
Koniecznym jest stworzenie lep-
szego nadzoru nad jakością opie-
ki medycznej i szerzej – opieki 
społecznej. W związku z pande-
mią wskazane jest opracowanie 
nowych procedur obsługi star-
szych pacjentów w placówkach 
medycznych, ponieważ stanowią 
oni grupę osób szczególnie nara-
żonych na zachorowania.

Wiceprzewodniczący Zarzą-
du Głównego Polskiego Towa-
rzystwa Gerontologicznego prof. 
dr hab. Piotr Błędowski przedsta-
wił społeczne aspekty życia se-
niorów w czasie pandemii. Wśród 
seniorów wyraźniej da się zauwa-
żyć różnice wynikające z sytuacji 
ekonomicznej gospodarstw do-
mowych, wykształcenia oraz do-
stępu do urządzeń komunikacji 
elektronicznej. W wielu wypad-

kach dochodzi do wykluczenia 
osób starszych, często bezrad-
ności, lęku, poczucia zagrożenia, 
izolacji, samotności, utrudnień 
w dostępie do usług społecznych 
i medycznych. Jednym ze sposo-
bów rozwiązania problemów jest 
m.in. konieczność rozbudowy in-
frastruktury społecznej i systemu 
świadczeń środowiskowych.

Prezes Uniwersytetu Trzecie-
go Wieku im. Haliny Szwarc Ire-
na Moskal mówiła o 45 – letniej 
historii ruchu UTW i sytuacji or-
ganizacji senioralnych w dobie 
pandemii. Zaapelowała do władz 
uczelni, organizacji i instytucji 
o ich otwarcie dla seniorów od-
wołując się do dobrej praktyki, 
jaką jest spotkanie w Senacie.

Reprezentanci Parlamentu 
Seniorów w swoich wystąpie-
niach podkreślali konieczność 
tworzenia delegatur OPS, mówi-
li o przeciwdziałaniu samotności 
i wykluczeniu, zabezpieczeniu 
socjalnym, finansowaniu działal-
ności organizacji senioralnych, 
dziedzictwie kulturowym i histo-
rycznym, sytuacji seniorów re-
prezentujących służby munduro-
we i inne. 

W przyjętej deklaracji progra-
mowej uczestnicy VI sesji plenar-
nej Obywatelskiego Parlamentu 
Seniorów podkreślili, iż osoby 
starsze mają „szczególne prawo 
i obowiązek aktywnej partycypa-
cji w życiu społecznym, wyraża-
nia poglądów oraz prowadzenia 
dialogu z władzami publicznymi, 
współtworzenia prawa, polityki 
senioralnej, dzielenia się wiedzą 
i doświadczeniem oraz budo-
wania relacji międzypokolenio-
wych. (…) Potencjał intelektu-
alny, ekonomiczny, wytwórczy, 
a także wyborczy osób starszych 
to ogromny kapitał społeczny, 
który polscy seniorzy oferują 
społeczeństwu, rodzinie i krajo-
wi. Uzasadnia on oczekiwanie 
szacunku oraz zapewnienie god-
nego życia, właściwej opieki me-
dycznej i socjalnej oraz szeroko 
definiowanego bezpieczeństwa”. 
Obywatelski Parlament Senio-
rów zaapelował „aby sprawy osób 
starszych stały się jednym z prio-
rytetów działań każdego rządu, 
władz samorządowych, wszyst-
kich instytucji i organizacji se-
nioralnych. Wymaga to jednak 
spójnej koncepcji i odpowied-
nich środków, przede wszystkim 
finansowych. Za główny waru-
nek skutecznego oddziaływania 
na realizację i finansowanie poli-

VI sesja Obywatelskiego Parlamentu Seniorów  
„SENIORZY I PRZYSZŁOŚĆ POLSKI”

Grażyna Czajkowska, Przewodnicząca 
Łomżyńskiej Rady Seniorów  

i Stanisław Kaseja, Wiceprzewodniczący 
Łomżyńskiej Rady Seniorów wzięli udział  

w VI sesji Obywatelskiego Parlamentu Seniorów
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tyki senioralnej Obywatelski Par-
lament Seniorów uważa dalszy 
proces konsolidacji środowisk 
senioralnych”.

Obywatelski Parlament Se-
niorów stwierdził, że sytuacja 
zdrowotna i społeczna osób star-
szych w okresie pandemii wy-
raźnie się pogorszyła. Dlatego 
konieczne są spójne i komple-
mentarne działania władz cen-
tralnych, terytorialnych, instytu-
cji i organizacji pozarządowych 
pracujących na rzecz seniorów. 
Odosobnienie, zamknięcie w do-
mach, pozbawienie kontaktów, 
działań edukacyjnych i aktywi-
zujących spowodowało spusto-
szenie w zdrowiu i kondycji psy-
chicznej seniorów. Stosowanie 
przez służbę zdrowia w przewa-
żającej większości leczenia zdal-
nego i teleporad, bez kontaktu le-
karza z pacjentem oraz bieżących 
badań diagnostycznych i specja-
listycznych, może doprowadzić 
do nasilenia chorób przewle-
kłych. Priorytetowe zadania to 
przywrócenie podstawowej opie-
ki zdrowotnej w tradycyjnej for-
mie, pilne wdrożenie zmian do-
konanych w ustawie dotyczącej 
bezpłatnych leków dla seniorów 
75+, a także szczepienia przeciw 
grypie. Konieczne jest zintensyfi-
kowanie monitorowania sytuacji 
seniorów, zwłaszcza samotnych, 
żyjących w miejscach słabo sko-
munikowanych z najbliższymi 
ośrodkami pomocowymi, pod-
jęcie działań przeciwdziałają-
cych ich wykluczeniu, zwiększe-
nie dostępności do państwowych 
i samorządowych ośrodków sta-
cjonarnego długoterminowego 
pobytu oraz zapewnienie stan-

dardów gwarantujących godny 
pobyt, szacunek i bezpieczeń-
stwo.

Uczestnicy sesji zwrócili się 
do władz uczelni, placówek kul-
tury, sportu i aktywizacji śro-
dowiskowej o maksymalne 
ułatwienie prowadzenia dotych-
czasowych bezpośrednich form 
aktywizacji intelektualnej i psy-
chofizycznej seniorów. Za ko-
nieczne uznali skrócenie termi-
nów rozpatrywania wszelkich 
spraw sądowych i procedur ad-
ministracyjnych z uczestnic-
twem osób starszych, które czę-
ściej niż inne grupy społeczne 
są ofiarami przestępstw, oszustw 
bankowych, ubezpieczenio-
wych, przemocy w rodzinie.

Obywatelski Parlament Se-
niorów zwrócił się do senackiej 
Komisji Rodziny, Polityki Se-
nioralnej i Społecznej oraz Par-
lamentarnego Zespołu ds. Uni-
wersytetów Trzeciego Wieku 
o podjęcie inicjatywy legislacyj-
nej w sprawie nowelizacji ustawy 
o osobach starszych w szczegól-
ności w zakresie dotyczącym ra-
portu o sytuacji osób starszych. 
Powinien on mieć formę ocen-
ną, z diagnozą obrazującą stopień 
zaspokojenia potrzeb we wszyst-
kich obszarach, a nie stanowić 
tylko zbiór informacji statystycz-
nych o skali udzielanych świad-
czeń rzeczowo – finansowych. 
Jako niezbędne OPS wskazał 
utworzenie Narodowego Progra-

mu Zdrowia 60+, wdrożenie Na-
rodowego Planu Alzheimerow-
skiego, kontynuowanie prac nad 
Konwencją o prawach osób star-
szych, wdrożenie systemowych 
rozwiązań wsparcia dla osób nie-
samodzielnych i ich opiekunów.

Obywatelski Parlament Se-
niorów wyraził aprobatę dla 
wszelkich inicjatyw rządu zmie-
rzających do poprawy sytuacji 
osób starszych i zapewnienia im 
godnego miejsca w społeczeń-
stwie, ale widzi konieczność re-
alizacji tego zadania poprzez 
spójną, całościową politykę se-
nioralną. Oczekuje przedsta-
wienia realnego, systemowego 
programu podwyżek świadczeń 
emerytalno – rentowych. Wyra-

ził nadzieję, że sprawy osób star-
szych staną się jednym z prio-
rytetów działań każdego rządu, 
władz samorządowych, wszyst-
kich instytucji i organizacji se-
nioralnych, co da realne efekty 
społeczne. Wymaga to jednak 
spójnej koncepcji i przeznacze-
nia na ich realizację odpowied-
nich środków, przede wszystkim 
finansowych.

Posiedzenie Obywatelskie-
go Parlamentu Seniorów odbyło 
się w Międzynarodowym Dniu 
Osób Starszych, ustanowionym 
przez Zgromadzenie Ogólne 
ONZ 14 grudnia 1990 r. Jesienią 
1993 r. w Luksemburgu z inicja-
tywy Parlamentu Europejskiego 
odbył się Europejski Parlament 
Seniorów, w którym udział wzię-
li przedstawiciele organizacji se-
niorskich ze wszystkich państw 
członkowskich Unii Europej-
skiej. W konkluzji Zgromadzenia 
rekomendowano, aby w każdym 
państwie członkowskim powstał 
Parlament Seniorów jako krajo-
we forum osób starszych i repre-
zentacja seniorów, która mogła-
by wpływać na politykę państwa 
wobec osób starszych.

W Polsce Obywatelski Parla-
ment Seniorów został powołany 
1 października 2015 r. podczas 
inauguracyjnej sesji w Sali Posie-
dzeń Sejmu RP.

Delegatami OPS są m.in. 
przedstawiciele wszystkich śro-
dowisk senioralnych w Polsce, 
w szczególności Uniwersyte-
tów Trzeciego Wieku, Polskiego 
Związku Emerytów, Rencistów 
i Inwalidów oraz gminnych rad 
seniorów.

GRAŻYNA CZAJKOWSKA

Słowa tworzą 
nasze życie

Pamiętam, że wprost nie mogłem 
doczekać się dorosłości, by nareszcie 
móc żyć w zgodzie ze sobą. Nie mia-
łem beztroskiego dzieciństwa.  Lata 
1940 - 1957 dwudziestego wieku były 
okrutne. Jak oceniam rzeczywistość? 

Uważam, że jesteśmy w stanie 
wojny, której nikt nie rozpoczął. 
Wiemy doskonale, że wojna wy-
maga hartu ducha. Wszyscy są-
dzili, że wojna 1939 roku zakoń-
czy się już w grudniu, a to była 
długa droga. I tak postrzegam to, 
co dzieje się teraz. Czas po dru-
giej wojnie światowej zmienił 
Europę i życie milionów ludzi,  
w tym i moje.

Czy mamy czas na transfor-
mację?

Większym zagrożeniem jest 
brak ochrony środowiska natu-
ralnego. To zagrożenie może po-
zbawić wszelkich nadziei na ura-
towanie czegokolwiek.

Demokracja w Europie jest 
w głębokim kryzysie, wielu ludzi 
się jej przeciwstawia, zarówno 
z prawej, jak i lewej strony. Wie-
lu młodych nie widzi w niej już 
wielkiej wartości.

Lata 1945-1975 były okre-
sem nieprzyzwoitym, w którym 
jednak starano się zbliżyć do za-
pewnienia równouprawnienia 
w edukacji czy służbie zdrowia 
tak wielu ludziom. Jednak to był 
system, do którego nie powin-
niśmy dążyć. Ludzie cierpieli 
i umierali za przytoczone argu-
menty, a to ma znaczenie.

Potrzebujemy aktywnego 
pokolenia.

Nie da się porównać co my-
śmy otrzymali, a co przekazuje-
my młodym. Dziś młodzi mogą 
być przerażeni, pełni obaw 
i mają do tego pełne prawo. Nie 
narzekam na młode pokole-
nie. Oceniając sytuację, kryty-
ka w stosunku do młodych jest 
niewiarygodna, niesprawiedli-
wa. Młodzi są chętni do rozmo-
wy o kapitalizmie i antykapita-

lizmie. Problem polega na tym, 
że nie mają świadomości jak głę-
boko kapitalizm zakorzeniony 
jest w ich świadomości.

Należy wspólnie budować 
strategię dla Łomży po Co-
vid-19.

Nie wiemy jak długo potrwa, 
i jak będzie wyglądało nasze ży-
cie po pandemii. Musimy mówić 
sobie prawdę w oczy jeśli chce-
my zaktywizować szeroko ro-
zumiane społeczeństwo. Należy 
pobudzić  umysły i serca Łom-
żan. Nie wystarczy mówić co bę-
dziemy robić, należy pytać jak to 
zrobić. Mądrzy ludzie nie boją 
się czerpać z doświadczenia in-
nych ludzi. Mieszkańcy muszą 
być świadomi swoich praw ale 
i obowiązków.

Należy budować świado-
mość społeczną. Budować mia-
sto bezpieczne, w którym wszy-
scy mieszkańcy, niezależnie od 
ich religii, pochodzenia i koloru 
skóry, mają pewność utrzymania 
poczucia bezpieczeństwa, które 
stabilizuje ich życie  i pozwala na 

rozwój w sferze społeczno-eko-
nomicznej, miasta sprzyjającego 
do życia.

Wizja rozwoju miasta wy-
maga wkładu od mieszkańców, 
bo to oni najlepiej wiedzą co im 
brakuje i jaka jest potrzeba w sfe-
rze społecznej, biznesowej i kul-
turalnej. Szukajmy razem roz-
wiązań. Tematów do rozmów 
i pomysłów na lepsze jutro jest 

mnóstwo. Miasto Łomża powin-
no stworzyć Centrum Obywatel-
skie gdzie będzie miejsce i czas 
na bezpośredni kontakt z miesz-
kańcami, na warsztaty, spotkania 
i rozmowy. Niech będzie wspól-
na płaszczyzna do rozmów i dzie-
lenia się pomysłami.

Łomża, wrzesień 2020r.
STANISŁAW KASEJA
Senior IV wieku
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 Czerwona dusza
TVP Kultura sobota 12.15

Czerwona dusza

Wczoraj  
i dziś

Dokument o Józefie Stalinie. Auto-
rzy analizują różne aspekty jego dzia-
łalności i osobowości, zastanawiając 
się, czy był wielkim przywódcą, który 
uczynił z Rosji supermocarstwo, czy 
bezwzględnym dyktatorem, odpowie-
dzialnym za śmierć milionów niewin-
nych ludzi. Wielu Rosjan broni Stalina, 
uznając go za bohatera. I robi to w kra-
ju, w którym niemal żadna rodzina nie 

uniknęła głodu, strachu i przemocy 
spowodowanych stalinowskim terro-
rem, a nikt nigdy nie został skazany za 
zbrodnie popełnione w jego reżimie. 

Prawie 70 lat po śmierci Józe-
fa Stalina Rosjanie są nadal głęboko 
podzieleni w sprawie oceny bolesnej 
przeszłości. Film prześwietla dzisiej-
szą rosyjską psychikę i pokazuje świat 
pełen sprzeczności. Ojciec wędruje 

przez opuszczony las wraz ze swoją 
nastoletnią córką, szukając masowych 
grobów rosyjskich więźniów. Dwie sio-
stry, których matka została zabrana do 
obozu jenieckiego, dzielą się swoimi 
tragicznymi wspomnieniami. Nadal 
boją się mówić o wydarzeniach otwar-
cie, ponieważ postawią swoją ojczyznę 
w negatywnym świetle, a jest przecież 
mnóstwo innych Rosjan, którzy woleli-

by zapomnieć o tym ciemnym rozdziale 
historii. 

Ból przeplata się w tych opowie-
ściach z dumą, a nostalgiczne historie 
o państwie kwitnącym w komunizmie 
kontrastują z bolesnymi wspomnieniami 
głodu, przemocy i zdrady. Film pokazu-
je, jak radziecka przeszłość żyje w dzi-
siejszych pokoleniach ludzi i jak odci-
snęła swoje piętno na historii Rosji.

Neandertalczycy: poznaj 
swoich przodków

To nie 
małpa

Najczęściej przedstawia się ich jako topornych mięso-
żerców koniecznie z pałką w rękach, ale pojawiły się nowe 
dowody na to, że neandertalczycy nie byli prostakami.

Byli mądrzejsi, szybsi i bardziej podobni do nas niż 
nam to się wcześniej wydawało.

Kiedyś wierzono, że neandertalczycy wymarli tuż 
przed pojawieniem się Homo sapiens. To się zmieniło, 
gdy odkrycia archeologiczne udowodniły, że przez kilka 
tysięcy lat oba gatunki ludzkie żyły obok siebie w Europie.

„Neandertalczycy byli naszymi bezpośrednimi przod-
kami”. Jest to błędne twierdzenie rozpropagowane przez 
media. W rzeczywistości, neandertalczycy i ludzie współ-

cześni żyli obok siebie jako dwie odrębne grupy. Miesza-
nie genetyczne pomiędzy tymi dwoma gatunkami, nie-
wątpliwie przyczyniło się do tego, kim jesteśmy dzisiaj. 
Tak więc cząstka naszych odległych wymarłych kuzynów 
neandertalczyków żyje w nas po dziś dzień, i bez ich 
udziału nie byłoby współczesnego człowieka. Uznaje się, 
że 2 procent naszych genów pochodzi właśnie od nean-
dertalczyków.

Prowadzący program, przy współpracy z paleonto-
logami wykorzystując najnowsze badania naukowe i no-
woczesną trójwymiarową animację niemal przywraca na-
szych przodków do życia. Wiedza na temat ich ewolucji 
i przyzwyczajeń żywieniowych pomaga naukowcom na 
nowo spojrzeć na problemy zdrowotne współczesnych lu-
dzi, takie jak cukrzyca, problemy z odpornością czy nawet 
autyzm. Twórcy programu uświadamiają, że zdobywanie 
wiedzy o naszej historii może mieć ogromny wpływ na 
naszą przyszłość. 

Neandertalczycy: poznaj swoich przodków
TVP Historia niedziela 12.45

Francja przy stole

Smacznego
Historia sztuki kulinarnej to historia kultury. Kulinarne nowin-

ki błyskawicznie rozprzestrzeniały się po całym świecie. Dokument 
przedstawia ewolucję kuchni, od starożytności po współczesne 
czasy: od narodzin kawiarni i restauracji, przez historię warzyw, po 
historie pierwszych genialnych kucharzy. A pomiędzy tym można 
znaleźć odpowiedzi na wiele interesujących pytań: w jaki sposób 
widelec pojawił się w naszych rękach, który król sprawił, że jedzenie 
zyskało wymiar polityczny?

Francja przy stole
TVP Historia sobota 11.40

Ptaszek na uwięzi

Uciekaj!
Rick Jarmin (Mel Gibson) popełnił w prze-

szłości poważny błąd – naraził się gangsterom. 
Przez piętnaście lat żył bezpiecznie, otoczo-
ny opieką agentów FBI, dzięki programowi 
ochrony świadków. Pewnego dnia jednak Rick 
spotkał na stacji benzynowej swoją byłą dziew-
czynę, Marianne (Goldie Hawn). W obawie 
o własne i jej bezpieczeństwo, Rick udaje, że jej 
nie poznaje. Marianna, która w szkole kochała 
się w Ricku, a później przez lata żyła w przeko-
naniu, że zginął, nie zamierza stracić go kolejny 
raz. Jej nagłe zainteresowanie pracownikiem 
stacji benzynowej nie pozostaje niezauważone. 
Wkrótce gangster (David Carradine), który 
od lat poluje na Ricka, aby wyrównać dawne 
porachunki, nabiera pewności, że go odnalazł. 
Na celowniku żądnego zemsty przestępcy jest 
teraz nie tylko Rick, ale i jego przyjaciółka. 
Rick był dotąd tchórzem, dla którego jedynym 
sposobem na przetrwanie było ukrywanie się. 
Teraz musi się zmienić i pokazać, że potra-
fi walczyć o własne życie i o bezpieczeństwo 
ukochanej.

Film ma niezłe tempo i kilka znakomitych 
dowcipów. Jest solidną robotą fachowców.

Pewnie nie wiesz...
Film zarobił w kinach na świecie 139 milio-

nów dolarów, kosztował 20 milionów.
Gigantyczny ogród-zoo zbudowany do filmu 

miał 25 metrów szerokości i 107 metrów długości, 
był wysoki na prawie sześć pięter. 

Zatrudniono dwie ekipy do podlewania 
wszystkich roślin przez cały czas trwania zdjęć.

Przywieziono 16 ciężarówek piasku. W zoo 
były: lew, pawian, iguana, dwumetrowy waran 
paskowaty, 3,5 metrowy pyton, trzy jaguary, czte-
ry aligatory, sześć tygrysów, sześć szympansów 
i 25 rodzajów papug.

Zbudowano trzy wodospady, z których naj-
większy miał około trzech pięter.

Mel Gibson dostał, do wykorzystania na wa-
kacje dla całej rodziny, dom producenta, co po-
zwoliło mu spokojnie kręcić film.

Ptaszek na uwięzi
Stopklatka sobota 20.00, 

niedziela 15.45

James West (Will Smith), który wierzy tyl-
ko w siłę swego rewolweru i Artemus Gordon 
(Kevin Kline), osobnik o wiele bardziej ostroż-
ny, ale za to utalentowany technicznie, są agen-
tami rządowymi i tylko tyle ich łączy. A jednak 
to właśnie ich obu wybiera sam prezydent 
Stanów Zjednoczonych, aby przeprowadzili 
nadzwyczaj ważną misję. Chodzi o uratowanie 
mu życia. Doktor Loveless (Kenneth Branagh) 
zaplanował zamach na prezydenta. W tym celu 
skonstruował przerażającą i niezwykle sku-
teczną kroczącą maszynę bojową „Tarantulę”. 
Loveless był kiedyś podziwianym naukowcem 
i wojskowym, niestety w wyniku wypadku zo-
stał sparaliżowany. Kalectwo doprowadziło go 
do obłędu, dlatego zaplanował, że zabije prezy-
denta. 

West i Gordon przyjmują zlecenie. Posta-
nawiają odnaleźć ukrywającego się naukowca 
i zapobiec nieszczęściu. Chociaż początkowo 
ich współpraca nie układa się najlepiej, wkrót-
ce zaczynają się rozumieć. Zyskują nawet asy-
stentkę, piękną Ritę Escobar (Salma Hayek), 

która ma osobiste powody ku temu, by odna-
leźć i poskromić szalonego naukowca. 

To dość nietypowe połączenie westernu, 
komedii i elementów science fiction. 

Pewnie nie wiesz...
Will Smith odrzucił główną rolę w filmie „Ma-

trix” (1999), aby zagrać w tym. Później powie-
dział, że to była najgorsza decyzja, jaką podjął 
w swojej karierze.

Rolę Rity Escobar odrzuciła Jennifer Lopez. 
Penélope Cruz też nie wyraziła zgody, bo kolido-
wało to z jej planami. Na koniec role objęła Salma 
Hayek.

Podczas kręcenia pożaru budynku, wymknął 
się on spod kontroli strażaków, spłonęła znaczna 
część zbudowanego dla filmu miasta.

Film oparty jest na serialu telewizyjnym z lat 
sześćdziesiątych XX wieku.

Bardzo Dziki Zachód
TVN7 niedziela 17.50

Gra tajemnic

Prześladowany 
geniusz

Nieprzeciętnie utalentowany bry-
tyjski matematyk Alan Turing (Be-
nedict Cumberbatch) w kluczowym 
momencie II wojny światowej łamie 
niemiecki kod Enigmy. Współpraco-
wał z zespołem najbardziej utalen-
towanych ludzi w tej dziedzinie na 
świecie. Niezwykłe dokonanie po-
zwala dużo wcześniej położyć kres 
najbardziej okrutnej wojnie w historii, 
oszczędziło miliony istnień ludzkich.

Po wojnie prowadzi badania, których efektem jest powstanie 
komputera. Mimo ogromnych zasług geniusz, a przy tym homo-
seksualista skazany jest w 1952 roku na przymusową kastrację 
chemiczną za „czyny nieobyczajne” – jak brytyjskie prawo defi-
niowało wówczas stosunki seksualne między mężczyznami. Cięż-
ka terapia hormonalna złamała Turinga psychicznie, w 1953 roku 
popełnił samobójstwo.

Dopiero w 2009 roku, po masowej kampanii internetowej, 
brytyjski premier Gordon Brown złożył oficjalne przeprosiny 
rodzinie Turingów i społeczności LGBT za sposób, w jaki brytyj-
ski rząd traktował Turinga. W 2013 roku królowa Elżbieta II po-
śmiertnie ułaskawiła Turinga.

W wywiadzie dla „USA Today” Benedict Cumberbatch po-
wiedział: „Jedyną osobą, która powinna komukolwiek przeba-
czać, jest on (Turing). Miejmy nadzieję, że film ukaże, jakim był 
niezwykłym człowiekiem i jak przerażający było jego traktowanie 
przez rząd. To naprawdę haniebna, haniebna część naszej historii”. 

Pewnie nie wiesz...
Film zarobił w kinach na świecie 228 milionów dolarów, koszto-

wał 14 milionów. 
Pierwotnie w rolę Alana Turinga miał wcielić się Leonardo DiCa-

prio.
W filmie nie wspomniano, że Turing był światowej klasy biega-

czem długodystansowym. W 1946 roku przebiegł maraton w 2:46:03.
To debiut scenariuszowy Grahama Moore'a. Chciał napisać 

o Alanie Turingu, odkąd skończył 14 lat.

Gra tajemnic 
TVP Kultura sobota 20.00

Bardzo 
Dziki 

Zachód

Obłędny 
zamachowiec
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 Czerwona dusza
TVP Kultura sobota 12.15

Czerwona dusza

Wczoraj  
i dziś

Dokument o Józefie Stalinie. Auto-
rzy analizują różne aspekty jego dzia-
łalności i osobowości, zastanawiając 
się, czy był wielkim przywódcą, który 
uczynił z Rosji supermocarstwo, czy 
bezwzględnym dyktatorem, odpowie-
dzialnym za śmierć milionów niewin-
nych ludzi. Wielu Rosjan broni Stalina, 
uznając go za bohatera. I robi to w kra-
ju, w którym niemal żadna rodzina nie 

uniknęła głodu, strachu i przemocy 
spowodowanych stalinowskim terro-
rem, a nikt nigdy nie został skazany za 
zbrodnie popełnione w jego reżimie. 

Prawie 70 lat po śmierci Józe-
fa Stalina Rosjanie są nadal głęboko 
podzieleni w sprawie oceny bolesnej 
przeszłości. Film prześwietla dzisiej-
szą rosyjską psychikę i pokazuje świat 
pełen sprzeczności. Ojciec wędruje 

przez opuszczony las wraz ze swoją 
nastoletnią córką, szukając masowych 
grobów rosyjskich więźniów. Dwie sio-
stry, których matka została zabrana do 
obozu jenieckiego, dzielą się swoimi 
tragicznymi wspomnieniami. Nadal 
boją się mówić o wydarzeniach otwar-
cie, ponieważ postawią swoją ojczyznę 
w negatywnym świetle, a jest przecież 
mnóstwo innych Rosjan, którzy woleli-

by zapomnieć o tym ciemnym rozdziale 
historii. 

Ból przeplata się w tych opowie-
ściach z dumą, a nostalgiczne historie 
o państwie kwitnącym w komunizmie 
kontrastują z bolesnymi wspomnieniami 
głodu, przemocy i zdrady. Film pokazu-
je, jak radziecka przeszłość żyje w dzi-
siejszych pokoleniach ludzi i jak odci-
snęła swoje piętno na historii Rosji.

Neandertalczycy: poznaj 
swoich przodków

To nie 
małpa

Najczęściej przedstawia się ich jako topornych mięso-
żerców koniecznie z pałką w rękach, ale pojawiły się nowe 
dowody na to, że neandertalczycy nie byli prostakami.

Byli mądrzejsi, szybsi i bardziej podobni do nas niż 
nam to się wcześniej wydawało.

Kiedyś wierzono, że neandertalczycy wymarli tuż 
przed pojawieniem się Homo sapiens. To się zmieniło, 
gdy odkrycia archeologiczne udowodniły, że przez kilka 
tysięcy lat oba gatunki ludzkie żyły obok siebie w Europie.

„Neandertalczycy byli naszymi bezpośrednimi przod-
kami”. Jest to błędne twierdzenie rozpropagowane przez 
media. W rzeczywistości, neandertalczycy i ludzie współ-

cześni żyli obok siebie jako dwie odrębne grupy. Miesza-
nie genetyczne pomiędzy tymi dwoma gatunkami, nie-
wątpliwie przyczyniło się do tego, kim jesteśmy dzisiaj. 
Tak więc cząstka naszych odległych wymarłych kuzynów 
neandertalczyków żyje w nas po dziś dzień, i bez ich 
udziału nie byłoby współczesnego człowieka. Uznaje się, 
że 2 procent naszych genów pochodzi właśnie od nean-
dertalczyków.

Prowadzący program, przy współpracy z paleonto-
logami wykorzystując najnowsze badania naukowe i no-
woczesną trójwymiarową animację niemal przywraca na-
szych przodków do życia. Wiedza na temat ich ewolucji 
i przyzwyczajeń żywieniowych pomaga naukowcom na 
nowo spojrzeć na problemy zdrowotne współczesnych lu-
dzi, takie jak cukrzyca, problemy z odpornością czy nawet 
autyzm. Twórcy programu uświadamiają, że zdobywanie 
wiedzy o naszej historii może mieć ogromny wpływ na 
naszą przyszłość. 

Neandertalczycy: poznaj swoich przodków
TVP Historia niedziela 12.45
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Od 21.04.2020 r. w Tygodniku 
Narew publikujemy fragmen-
ty tomu 3 „Meandrów losu”. 
Autorem jest Zenon Krajew-
ski. Akcja w tym tomie dzieje 
się w ciągu kilkunastu dni po 
ataku Niemiec na Sowiety 
w 1941 r. i dotyczy początków 
Holocaustu na naszych zie-
miach. To zdaniem autora naj-
ważniejszy tom w całym jego 
cyklu powieściowym.

Wachmistrz wstał sprę-
żyście i zasalutował prze-
łożonemu. W tej samej 
chwili rozległo się nie-
śmiałe pukanie. Koch za-
trzymał się w pół kroku.

- Wejść! – komendant 
już wiedział kto może być 
za drzwiami.

W drzwiach pojawiła się siwa 
głowa Lewińskiego.

- Pan komendant raczył mnie 
wezwać – grzecznie zagaił rabin 
po niemiecku.

- Tak – potwierdził Schwa-
rzwald –  mamy kilka spraw do 
omówienia. – Jesteś wolny, wach-
mistrzu! – zwrócił się do swoje-
go zastępcy, nie chcąc, aby był 
świadkiem jego rozmowy z przy-
wódcą żydowskiej społeczności.

Christian Koch jeszcze raz za-
salutował od drzwi i wyszedł.

- No to zostaliśmy sami. Pro-
szę usiąść – kapitan wskazał rabi-
nowi krzesło.

- Dziękuję, postoję.
- To może potrwać, uprze-

dzam.
- W takim razie skorzystam 

z zaproszenia – Lewiński ośmielił 
się usiąść.

Przez chwilę lustrowali się 
wzrokiem. Rabin wytrzymał 
twarde spojrzenie Niemca.

- Przejdę od razu do sed-
na sprawy. Chcę zrobić remont 
w tym budynku. Potrzebuje po-
mieszczeń dla siebie, mojego za-
stępcy i reszty załogi komisariatu. 
Nie mam ochoty długo mieszkać 
kątem u Polaków. Potrzeba mi tu 
kilku waszych złotych rączek do 
zbudowania ścianek działowych, 
ocieplenia i wyposażenia mojej 
kwatery. Jeśli nie macie odpo-
wiednich ludzi, zwrócę się w tej 
sprawie do Polaków.

- Nie będzie takiej potrzeby – 
Lewiński zaręczył zbyt gorliwie, 
aby komendant tego nie zauwa-
żył.

- Co, nie lubicie pracować 
z Polakami? – uśmiechnął się szy-

derczo. – Ja też chciałbym unik-
nąć tej ostateczności. Tu trzeba 
pracować, a nie licytować się czyja 
racja na wierzchu. To co, znajdzie-
cie zręcznych ludzi do tej roboty?

- A jakże. Damy radę – zapew-
nił rabin, gorączkowo myśląc jak 
przekonać swoich ziomków.

- To dobrze. Od razu zastrze-
gam się, że nie mam środków, aby 
wam zapłacić, ale możecie sko-
rzystać z zasobów tej ziemi bez 
ograniczeń. Wszystko teraz jest 
własnością państwa niemieckie-
go. Piasek, żwir, kamień, drzewo 
będą wasze. Dostaniecie ochro-
nę moich ludzi i nikt wam nie bę-
dzie w stanie utrudnić tej pracy. 

- Rozumiem, ale…
- Co w zamian, tak? Już mó-

wię bez ogródek – kapitan 
Schwarzwald wstał i z założony-
mi do tyłu rękoma zaczął space-
rować po pokoju. – Jestem teraz 
waszym panem i władcą. Mogę 
z wami zrobić wszystko, co mi się 
spodoba. Mija doba naszej byt-
ności tutaj. Czy spadł wam cho-
ciaż włos z głowy z naszej przy-
czyny?

- Mi nie, ale z tymi na placu 
może być różnie – odpowiedział 
z wahaniem Lewiński.

- O dziesiątej oni wszyscy zo-
staną zwolnieni do domów. Nie 
zamierzam ich, a tym bardziej 
swoich ludzi, trzymać w słońcu 
i spiekocie na tym placu. Nie za-
mierzam gnębić ani Żydów, ani 
Polaków. Każde działanie musi 
mieć sens. Miasteczko musi być 
czyste i schludne. Roboty w celu 
jego uporządkowania i trzyma-
nia w czystości będą odbywać 
się codziennie od siódmej do 
dziesiątej, poza sobotą i niedzie-

lą. Uszanuję wasz szabas. Nie bę-
dzie pracy od zmierzchu w pią-
tek do zmierzchu w sobotę. Ani 
w niedzielę – dodał. - Nikt tu 
nie zginie bez wyraźnej przyczy-
ny. Niemniej jak będzie trzeba, 
nie zawahamy się użyć wszelkich 
dostępnych środków – Niemiec 
podszedł i usiadł na skraju biur-
ka, nachylając się ku rabinowi. 
– Jestem człowiekiem, nie be-
stią. Znęcanie się nie leży w mo-
jej naturze. Wierzę w tego same-
go Boga, co Polacy i wy, Żydzi. 
Jak będziecie mądrzy, ta miej-
scowość pozostanie oazą spoko-
ju tak długo, jak się da. Jestem 
jednak funkcjonariuszem pań-
stwa niemieckiego, Tysiącletniej 
Trzeciej Rzeszy. Jeśli ta rozmo-
wa nie pozostanie między nami, 
ktoś może sprawić, że stąd znik-
nę, a w zamian przyjdzie tu jakieś 
bydlę, które uczyni wasze życie 
piekłem, o ile radykalnie jego nie 
skróci… Rozumiemy się?

Rabin Lewiński spojrzał 
Niemcowi w oczy i pokiwał apro-
bująco głową.

- Skąd wynika taka otwartość 
pana komendanta? – odważył się 
spytać.

- Z moich zasad. Z jednej stro-
ny wynikają z chrześcijaństwa, 
a z drugiej z lojalności wobec 
państwa. Moje państwo uczyniło 
was wrogami, a ja służę mojemu 
państwu i nigdy go nie zdradzę. 
Oficjalnie zatem jesteśmy wro-
gami. Ja szanuję także wrogów. 
I Polaków, i was. I to jest cena, 
jaką wam zapłacę za wasze usługi 
– znów uśmiechnął się w swoim 
stylu, kpiąco. – Czy to mało?

- Chyba w sam raz – odpowie-
dział z wahaniem rabin.

- To najwyższa cena, 
jaką można sobie wyma-
rzyć, parszywy Żydzie! 
– Schwarzwald ryknął 
wściekle, w reakcji na co 
Lewiński skulił się w prze-
rażeniu. W chwilę póź-
niej komendant zamilkł, 
obserwując twarz Żyda 
i gdy ten w końcu odwa-
żył się podnieść wzrok, 
mrugnął i uśmiechnął 
się do niego, mówiąc już 
znacznie ciszej. – Czy tak 
mam cię nazywać, rabi-
nie, parszywym Żydem, 
abyś zrozumiał różnicę? 
Zatem pytam jeszcze raz: 
czy to mało?

- Panie komendancie, 
to więcej, niż mogłem 
sobie wymarzyć. To naj-

wyższa cena – przyznał Lewiński 
z nieco przesadną pokorą.

- No to obaj mamy już ja-
sność. Te żółte oznaczenia na 
ubraniach nie są przeze mnie do 
zaakceptowania. Zbyt małe i nie 
zauważyłem ich na ramieniu. 

- Nie mieliśmy tyle, żółtego 
materiału, nawet dla tych, co mu-
sieli wyjść do pracy – pośpieszył 
się z tłumaczeniem Lewiński.

- Powiedzmy, że przymknę 
oko na te uchybienia. Ponieważ 
potrzeba będzie pracowników 
przy remoncie, niech jutro do 
sprzątania miasteczka przyjdzie 
tylko sześć drużyn. Może tak 
być? – Schwarzwald pytającym 
tonem chciał rabinowi dać do 
zrozumienia, że liczy się z jego 
zdaniem, ale jego mina wcale 
na to nie wskazywała. - Z cza-
sem dla waszej wygody wpro-
wadzimy opaski. Nie są to moje 
wymysły, jak pewnie się domy-
ślacie. Ktoś postanowił odsepa-
rować jeden naród od drugiego. 
Nie będę tego komentować. Ma-
cie już swój Judenrat. Pozwalam 
wam kierować do mnie swoje 
uwagi, jeśli takie będziecie mieć. 
Nie uważam, że jestem najmą-
drzejszy na świecie. No, to chyba 
tyle co miałem do przekazania. 
Jutro mają być tutaj dwie bry-
gady. Jedna pracować będzie od 
szóstej rano do drugiej po połu-
dniu, zaś druga od drugiej po po-
łudniu do dziesiątej wieczór. Nie 
zależy mi na tym, aby wyeksplo-
atować ludzi. Oni mają szybko 
i efektywnie pracować, a nie snuć 
mi się tu, obijając się o ściany ze 
zmęczenia. 

- Rozumiem.

- I jeszcze jedno. Od dziś obo-
wiązywać będzie godzina poli-
cyjna. Od dziesiątej wieczór do 
szóstej rano. Oczywiście przy-
mkniemy oczy jeśli chodzi o ro-
botników zmierzających do pracy 
czy z pracy. Musimy kontrolować 
migracje. Miasteczko będzie pa-
trolowane w dzień i w nocy. Bę-
dziecie mogli czuć się tu bez-
pieczniejsi, niż kiedykolwiek 
– Schwarzwald znów uśmiechnął 
się nieznacznie mówiąc te sło-
wa. – Dla naruszających przepisy 
przygotujemy areszt nieopodal 
komisariatu i będziemy go zapeł-
niać bez wahania. Rolą Judenra-
tu niech będzie zadbanie, aby nie 
znalazł się tam ani jeden Żyd. Po-
lacy są większymi indywiduali-
stami. No to szybko przekonają 
się na własnej skórze jak smakuje 
nie stosowanie się do przepisów. 
Aresztantów nie będziemy kar-
mić – roześmiał się na samą myśl 
o tym. – Nie mamy ku temu środ-
ków. No to chyba wszystko. 

Rabin Lewiński podniósł się 
z trudem, nic już nie mówiąc.

- Oczekuje pierwszej ekipy 
jutro o szóstej. Sam osobiście 
będę na nich tutaj czekał. Wszyst-
kie szczegóły mają być ze mną 
uzgadniane. Mam zamiar osobi-
ście nadzorować wszystkie prace 
aż do końca.

- Oczywiście, panie komen-
dancie!  Do zobaczenia! – rabin 
powoli skierował się do wyjścia.

- Aha, jeszcze jedno. Ro-
zumiem, że ta wasza Miriam 
Abramson miała być tak zwanym 
prezentem dla mnie. Będzie jed-
nak lepiej jak zdąży się przez ty-
dzień nauczyć obowiązków go-
spodyni domowej. Chcę, żeby 
nią była tutaj, na kwaterze, ale na 
noc będzie wracać do domu. Czy 
wyraziłem się jasno?

- Tak, oczywiście! – Lewiński 
zatrzymał się na chwilę i pokiwał 
głową. – Dziękuję! Bardzo dzię-
kuję!

Wychodząc z komisariatu ra-
bin pomyślał, że musi zmyć głowę 
temu przemyślnemu Bluchowi. 
Jak on mógł sądzić, że Schwa-
rzwald nie przejrzy jego zamia-
rów? I znów obarczył mnie tak 
ciężkim zadaniem, cmoknął z dez-
aprobatą. Jakaż przeprawa mnie 
czeka z tymi wszystkimi rzemieśl-
nikami. Nie rozumieją co to po-
lityka, która jest grą możliwości, 
a oni, Żydzi, teraz mają ich prze-
cież niewiele. Tu idzie o przetrwa-
nie ich społeczności, a większość 
tych „złotych rączek” myśli tylko 
w kategoriach pieniądza i tego, 
co można z nim zrobić. Cóż, wes-
tchnął ciężko, kto wie czy nie mają 
racji, ale ja, Lewiński, muszę my-
śleć inaczej, to znaczy, szeroko 
i kompleksowo, dbając o cały po-
zostawiony mojej pieczy naród. 
I tylko w mojej przemyślności dla 
niego nadzieja...

Meandry Losu

Więzy śmierciZenon 
Krajewski

tom III, 
cz. 22
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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, TRUDNE MA-
TERIAŁY. KOLNO UL. SENATORSKA  2. 
TEL. 698 947 100.

Camping LEŚNA POLANA w Boguszach 
woj. warm-maz. zaprasza na wypoczynek 
pośród pięknego malowniczego lasu so-
snowego z bezpośrednim dostępem do 
jeziora Toczyłowo. W ofercie wynajem dom-
ków góralskich i przyczep kempingowych. 
Idealne miejsce na postawienie namiotu 
i campingu - wyposażony węzeł sanitarny. 
Kontakt : P.H.U. Iwona Wiśniewska. 
Tel. 600 011 914, www.mazurskicamping.pl

Tynki gipsowe agregatem, profesjonalnie 
i z doświadczeniem. Tel. 511 917 737

WRÓŻKA KASIA, TAROT NUMEROLOGIA. PN - PT 
OD 10.00 - 17.00. TEL. 607 191 070.

Zlecę wykonanie garażu z płyty warstwowej 
konstrukcji drewnianej, wynajmę mieszkanie 
dla 4 Panów pracujacych 500 zł/osoba. Wynaj-
mę magazyn 50 m2 z kabalem. Tel. 535 480 220

Okna plastikowe używane wysokość 170x110 
sztuk 6 - 50 zł sztuka. Brama z furtką 140 x180 - 
140x80 - 200 ZŁ. Tel. 512 560 894

Pomalują, poszpachlują. Tel. 503 969 530

NIERUCHOMOŚCI

Sprzedam gospodarstwo rolne niedale-
ko Łomży lub wydzierżawię siedlisko oraz 
sprzedam działkę nad jeż. Białoławka na 
Mazurach. Tel. 727 490 070.

Szukam pokoju do wynajęcia dla jednej 
osoby na terenie Łomźy. Tel. 691 606 432.

Działkę 2100 m2 wraz z domem murowa-
nym 160 m2 oraz dom drewniany Rogieni-
ce Wielkie  ul. M. Konopnickiej 12. Cena do 
uzgodnienia. Tel. 694 243 760.

Zlecę wykonanie garażu z płyty warstwo-
wej, konstrukcji drewnianej, wynajmę 
mieszkanie dla 4 Panów pracujacych 500 
zł/osoba, wynajmę magazyn 50 m2 z kaba-
lem. Tel. 535 480 220.

USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE

Szpachlowanie, malowanie, panele podło-
gowe i inne prace wykończeniowe. 
Tel. 791 538 893.

Układanie kostki brukowej z materiału wła-
snego i powierzonego. Projekt GRATIS. Do-
świadczenie, szybko i solidnie. 
Tel. 602 520 783.

Usługi dekarskie- Per-
fekt dach: pokrycia 
dachowe, wymiana 
konstrukcji dacho-
wych, kominy z klinkieru, podbitki, montaż 
okien dachowych i włazów, materiały. Łom-
ża, Boguszyce 17, Łukasz Just. 
Tel. 508 637 509.

IWBUD Iwona Wiśniewska wypożyczalnia 
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 Sobociński 
Sławomir: instalacje CO, instalacje wodno-
-kanalizacyjne, montaż urządzeń sanitar-
nych, kotłowanie (olejowe, gazowe, wę-
glowe), kolektory słoneczne, pełen zakres 
usług. Tel. 516 376 389.

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

Zlecę budowę domu jednorodzinnego 
w Wołominie. Zainteresowanym dokumen-
tację prześle mailem. Możliwość zakwatero-
wania na miejscu. Zapytania proszę kiero-
wać  na: szeligowskik@gmail.com

Usługi wykończeniowe solidnie i szybko - 
szpachlowanie i malowanie. 
Tel. 503 969 530

DOM

EDWAL-meble na zamówienie. Projekt gra-
tis. Konarzyce. Tel. 86 218 79 53, 601 804 
117.

USŁUGI FINANSOWE

E-dyt biuro rachunkowe, Edyta Sokołowska 
-  twoja pewność w rozliczeniach z Urzędem 
Skarbowym i ZUS. Zapraszamy: Łomża, ul. 3 
Maja 9. Tel. 862 173 474, 606 728 258.

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

USŁUGI RTV-AGD

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

Zakład usługowy RTV – marek Brzeziak ul. 
Wojska Polskiego 26A, Łomża. Tel.862 115 
343, 696 884 735. Usługi w zakresie napra-
wy: TV, DVD VCR, KAMERY, LAPTOPY, MONI-
TORY KOMPUTEROWE I INNE oraz montaż 
anten TV i SAT. www.brzesiakrtv.pl

Multi Serwis. Serwis 
komputerowy i RTV, 
sprzedaż  sprzętu kom-
puterowego. 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: MAŁA-
CHOWSKIEGO 2. Tel. 505 997 115 

SALE WESELNE, USŁUGI WIDEOFILMOWANIE, ZESPOŁY 
MUZYCZNE

Fotografia ślubna, portretowa i okoliczno-
ściowa. rafallesicki.com 
Tel. 600 455 252.

Fotografia ślubna. Tel.605 405 110.

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

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

MOTORYZACJA

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

Elektromechanika samochodowa. Kom-
pleksowy serwis klimatyzacji, nabijanie, od-
grzybianie, 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 ANTYCELULI-
TOWY (WYŁĄCZNIE DLA KOBIET). Tel.532 
282 383.

MATRYMONIALNE

Kawaler po 50-ce bez nałogów pozna Panią 
w podobnym wieku do życia we dwoje. 
Tel. 572 336 245.

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

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

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

Tel. 606 878 444.

OGLĄDAJ  NA  140  KANALE
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59-latek  
z promilami  

i bez uprawnień
Kolejny kierowca, który zdecydował 
się na jazdę pod wpływem alkoholu, 
wpadł w ręce policjantów. Okazało 
się, również, że nie ma on uprawnień 
do kierowania. Za swoje nieodpowie-
dzialne zachowanie odpowie przed 
sądem.

Policjanci z Posterunku Po-
licji w Jedwabnem zatrzymali 
do kontroli kierującego oplem. 
W rozmowie z mężczyzną od 
razu wyczuli woń alkoholu. Stan 
zdrowia 59-latka, nie pozwalał na 
wykonanie badania alkomatem. 
W tej sytuacji od mieszkańca gmi-
ny Piątnica została pobrana krew, 
pozwalająca stwierdzić jakie do-
kładnie stężenie alkoholu było 
w organizmie kierowcy w trakcie 
kierowania pojazdem. Ponadto 
podczas sprawdzania danych męż-
czyzny w systemach policyjnych 
okazało się, że nie ma on upraw-
nień do kierowania. Zostało mu 
ono zatrzymane, trzy lata temu. 
Pojazd, którym kierował 59-latek 
trafił na parking strzeżony. 

Poszukiwany 
Janusz F. 

podejrzany  
o zabójstwo

Policjanci poszukują 49-letniego Ja-
nusza F. podejrzanego o to, że w miej-
scowości Brzozowo (powiat Kolno) 
dokonał zabójstwa swojej żony. Na 
prośbę policji publikujemy wizerunek 
poszukiwanego mężczyzny.

Według informacji przeka-
zanych przez funkcjonariuszy, 
do zdarzenia doszło 30 września 
2020 roku, w miejscowości Brzo-
zowo. Powieszoną kobietę znalazł 
jej 16-letni syn, ale bliższe oglę-
dziny wskazują, że mogło dojść 
do upozorowania samobójstwa.

Wszystkie osoby, które widzia-
ły poszukiwanego lub mogą udzie-
lić jakichkolwiek informacji w tej 
sprawie proszone są o kontakt tele-
foniczny pod numerem: 47 718 22 
12 lub 47 711 23 05 lub 112.

31-letni kierowca volvo nie zatrzymał się do 
kontroli drogowej i zaczął uciekać. Policjanci 
natychmiast ruszyli za nim w pościg, który 
zakończył się po tym, jak kierujący spowodował 
kolizję drogową.

Policjanci z łomżyńskiej drogówki, spraw-
dzali z jaką prędkością poruszają się kierow-
cy w Janczewie. Volvo, które zmierzyli w go-
dzinach wieczornych, przekroczyło prędkość 
o ponad 70 km/h. Kierowca nie zareagował 
na sygnały do zatrzymania, nie zamierzał 
poddać się kontroli i zaczął uciekać. Policjan-
ci ruszyli za nim w pościg. Pomimo używania 
sygnałów świetlnych i dźwiękowych, kierow-
ca dalej nie reagował. 

Nawet zderzenie z jadącą z przeciwnego 
kierunku toyotą i wyprzedzanym lexusem, 
nie zmusiły mężczyzny do zatrzymania się. 
Kierowca volvo, po tym jak doprowadził do 
kolizji, kontynuował jazdę, ale już po polu. 
Kiedy już jego auto odmówiło posłuszeń-
stwa, próbował jeszcze swoich sił pieszo. 
Szybko jednak został zatrzymany przez ści-
gających go funkcjonariuszy. W pojeździe 
podróżowała z mężczyzną pasażerka, któ-
ra - jak ustalili policjanci - w trakcie trwa-
nia pościgu schowała w swoim biustonoszu 
narkotyki. Okazało się, że była to amfeta-
mina i marihuana, które należały do 31-let-
niego kierowcy volvo. Łączna waga odnale-

zionych przez mundurowych narkotyków, 
to blisko 20 gramów. Kierowca volvo, oraz 
jego pasażerka zostali zatrzymani w policyj-
nym areszcie. Mężczyźnie pobrano krew do 
badań na zawartość środków odurzających. 
31-latek tłumaczył, że spanikował i dlatego 
uciekał. Para za popełnione przestępstwa 
odpowie przed sądem.

Obowiązujące od 1 czerwca 2017 
roku zmiany w przepisach mówią o tym, 

że kierowca, który świadomie zmusi 
funkcjonariuszy do pościgu i nie zatrzy-
ma się mimo wydawanych mu poleceń 
w postaci sygnałów świetlnych i dźwię-
kowych, popełnia przestępstwo zagro-
żone karą pozbawienia wolności do lat 
5. Oprócz tego sąd obligatoryjnie wyda 
w takim przypadku zakaz prowadzenia 
pojazdów mechanicznych na okres mo-
gący sięgnąć nawet 15 lat.

Policyjny pościg i narkotyki w biustonoszu 

Dachowanie  
golfa pod Wizną

Jedna osoba trafiła do szpitala po wypadku, do któ-
rego doszło pod Wizną. Z relacji świadków wynika, że 
poszkodowany po dachowaniu sam opuścił pojazd.

Do zdarzenia doszło podczas manewru wy-
przedzania, w którego trakcie kierujący VW zo-
rientował się, że może dojść do zderzenia z to-
yotą. Chcąc tego uniknąć, zjechał na pobocze, 
po czym dachował i wylądował w polu. Obaj 
kierowcy byli trzeźwi, jednak kierujący toyo-
tą o tym, że doszło do wypadku dowiedział się 
dopiero od świadków zdarzenia, którzy jadąc za 
nim poinformowali go o tym. Dokładne okolicz-
ności zdarzenia wyjaśnia policja. 

Potrącenie 
rowerzystki między  

Nowogrodem  
a Zbójną 

Starsza kobieta trafiła do szpitala po wypadku, do któ-
rego doszło przed miejscowością Dębniki. Do zdarzenia 
doszło w skutek nieustąpienia pierwszeństwa przez 
kierującą SUV-em, prawidłowo jadącej rowerzystce. 

Dokładne okoliczności zdarzenia wyjaśnią 
policjanci Wydziału Ruchu Drogowego w Łom-
ży.
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Łomża. 
Wicemarszałek 

wśród 
medalistów

Wicemarszałek Marek Olbryś spo-
tkał się w czwartek (01.10) w Łomży 
z Andrzejem Korytkowskim, pre-
zesem i szkoleniowcem klubu LŁKS 
"PEFBET ŚNIADOWO" Łomża i grupą 
jego podopiecznych, którzy w ostat-
nich tygodniach przynieśli wiele ra-
dości kibicom lekkiej atletyki i pięknie 
promowali Łomżę oraz województwo 
podlaskie.

- To nasza sztandarowa dru-
żyna w dyscyplinie zwanej "Kró-

lową sportu". W wielu kon-
kurencjach, zwłaszcza w tych 
młodszych kategoriach wieko-
wych, ale nie tylko, reprezentu-
ją najwyższy krajowy poziom. 
A dla Urzędu Marszałkowskiego 
wspieranie sportu młodzieżo-
wego, zwłaszcza w dyscyplinach 
olimpijskich, to ważne zadanie. 
Spotkaliśmy się jednak, by po-
rozmawiać nie tylko o sprawach 
sportowych, ale także organi-
zacyjnych i promocyjnych: jak 
samorząd województwa może 
wesprzeć tak utalentowanych 
sportowców, a także jak wyko-
rzystać ich sukcesy do promocji 
regionu - powiedział wicemar-
szałek Marek Olbryś.

Andrzejowi Korytkowskiemu 
towarzyszyła grupa sportowców 

z medalami na szyjach. Justyna 
Korytkowska (prywatnie żona 
prezesa) reprezentowała starszą  
część klubowej ekipy. Na niedaw-
nych mistrzostwach Polski se-
niorów na 10 000 metrów wraz 
z Anną Szyszką i Moniką Nawrat 
wywalczyła brązowy medal w kla-
syfikacji zespołowej. Ich klubo-
wi koledzy: Piotr Łobodziński, 
Przemysław Dąbrowski i Mateusz 
Niemczyk zakończyli te mistrzo-
stwa z drużynowym złotem.

Obecni byli także na spo-
tkaniu: Martyna Krawczyńska 
i Paweł Dąbrowski, czyli brązowi 
medaliści  mistrzostw Polski do 
lat 18 na 1500 metrów i w sztafe-
cie 4x100 m oraz Piotr Dąbrow-
ski i Bartosz Jurak. Stanowili 
połowę sztafety 4x400 metrów, 
która znalazła się na czołówkach 
sportowych mediów, bo na tej sa-
mej imprezie pobiła liczący 40 lat 
klubowy rekord Polski. Startowa-
li z nimi także Igor Duchnowski 
i Aleksander Zwirkowski. Pierw-
sza trójka wymienionych to tak-
że brązowi medaliści na 4x100 
metrów. Wśród rozmówców wi-
cemarszałka Marka Olbrysia był 

również Dawid Likwiarz, mistrz 
Polski na 1500 metrów do lat 20.          

- Bardzo jestem wdzięcz-
ny za to spotkanie i możliwość 
omówienia zasad ewentualnej 
współpracy z Urzędem Marszał-
kowskim. Dla naszych młodych 
zawodników to także bardzo 
ważne, bo czują, że ich wysiłek 

jest dostrzegany i doceniany. To 
"walczaki" i mam nadzieję, że do-
starczą nam jeszcze wiele powo-
dów do dumy i dreszczy emo-
cji, jakie miałem gdy w relacjach 
z imprez mówi się o Łomży, fa-
worytach z Łomży, medalistach 
z Łomży - powiedział Andrzej 
Korytkowski.        

sport

Wiktor  
– pierwsza rakieta Mazowsza

Wiktor Kosowski, zawodnik klubu UKS "Return" Łomża działającego przy III Li-
ceum Ogólnokształcącym w Łomży, zwyciężył w Mistrzostwach Mazowsza Ju-
niorów w Tenisie. 

Jak informuje Tomasz Waldziński, działacz i szkoleniowiec Retur-
nu, w turnieju wzięło udział 25 tenisistów, a organizatorem prestiżo-
wych zawodów był ATZ TENISPOINT Warszawa przy Chiwes Sport 
s.c.

- Wiktor w drodze do zwycięstwa rozegrał pięć meczów nie tracąc 
przy tym ani jednego seta. Na uwagę zasługuje również fakt, że nasz 
szesnastoletni tenisista grał w wyższej kategorii wiekowej – juniorów, 
czyli chłopców do 18 roku życia- dodaje Tomasz Waldziński.

Zawodnicy 
PREFBET-u  
utrzymują 

formę 
Kolejne dobre występy lekkoatletów 
klubu „PREFBET ŚNIADOWO” Łomża 
w dobiegającym końca nietypowym 
sezonie. Podopieczni prezesa i szko-
leniowca Andrzeja Korytkowskiego 
wzięli udział w Mistrzostwach Polski 
Młodzików oraz biegach ulicznych 
i przełajowych w różnych częściach 
kraju.

W Słupsku spotkanie wy-
znaczyli sobie uczestnicy mi-
strzostw Polski do lat 16. Jak in-
formuje Andrzej Korytkowski, 
w tych zawodach Dawid Wo-
łyniec w rzucie oszczepem za-
jął dobre 6 miejsce (47,29 m). 
Piotr Bagiński po zwycięstwie 
w swojej serii na 600 metrów 
i ustanowieniu rekordu życio-
wego(1:27,44 ) awansował z 17 
na 9 pozycje w tegorocznym 
rankingu tej specjalności. 

- Również zwycięstwo w swo-
jej serii i duży postęp zanotował 
Łukasz Porucznik, który w bie-
gu na 200m przez płotki popra-
wił swoje najlepsze osiągnięcie 
o prawie 2 sekundy i awansował 
z 37 na 10 pozycję. Także  Jakub 
Jamiołkowski w tej samej konku-
rencji ustanowił rekord życiowy. 
W biegu na 600 metrów Wik-
toria Grabowska pomimo kilku 
błędów osiągnęła dobry wynik 
1;43,83 zajmując 22 lokatę - rela-
cjonuje trener.                      

Ekipa seniorów PREFBET-
-u z kolei rozjechała się po całej 
Polsce. 

- Startowali z sukcesami - in-
formuje Andrzej Korytkowski.

Piotr Łobodziński w Tatrzań-
skim Biegu na Kasprowy Wierch 
zajął 3 lokatę w kategorii open, 
które oznacza także srebrny medal 
w rywalizacji o mistrzostwo  Polski. 

- Następnego dnia nasz nie-
strudzony towerunner zaliczył 
jeszcze dwa biegi w Trzebini. 
W obu wygrał: na 5 km w cza-
sie 16.05. a po południu na 10 
km -z wynikiem 32.35. Również 
dwoma zwycięstwami mogą się 

pochwalić Mateusz Niemczyk 
i Justyna Korytkowska. Mate-
usz zwyciężył w biegach prze-
łajowych w Tczewie na 10 km 
(31,37) oraz w Borównie na 5,5 
km. Justyna zwycięsko kończy-
ła biegi w Ostródzie na 10km 
(38.56) oraz w Winnicy na 5 
km(19.39). W tych samych za-
wodach Rafał Pogorzelski zajął 
odpowiednio 5 i 2 miejsce - wyli-
cza Andrzej Korytkowski.

To jeszcze nie były finałowe ak-
centy tego sezonu. Lekkoatletów 
czekają jeszcze starty w mistrzo-
stwach Polski w sztafetach oraz ko-
lejne biegi uliczne i przełajowe. 

Dziewczyny z MOSiR Łomża 
zagrały w kadrze ZPN

Dziewczęta z drużyny MOSiR Łomża miały okazję zagrać w pierwszym turnie-
ju eliminacyjnym rozgrywek PZPN im. I. Półtorak, w którym wzięły udział re-
prezentacje Podlaskiego ZPN, Pomorskiego ZPN, Warmińsko-Mazurskiego ZPN 
oraz Kujawsko - Pomorskiego ZPN.

Jak informuje Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łomży, we 
wszystkich spotkaniach wystąpiły nasze zawodniczki: Anna Popkow-
ska, Aleksandra Tarnacka, Aleksandra Bączek, Oliwia Lubak oraz Zu-
zanna Kowalczyk, które wraz z koleżankami z kadry, zajęły 3 miejsce. 
Turniej rozegrany został w Sokółce.

Wyniki:
Podlaski ZPN - Pomorski ZPN 1:3
Podlaski ZPN - Warmińsko-Mazurski ZPN 1:1
Podlaski ZPN - Kujawsko_Pomorski ZPN 1:2

Łukasz PorucznikDawid Wołyniec
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W Kinie Millenium w Łomży 
Skandal Ewenement Molesty 
Repertuar   
9 – 15 października 2020

Piątek  09 października
Duża sala: Trole 2 - godz. 12:00, 
14:00, 16:00, 25 lat niewinności – 
godz.  18:00, Skandal Ewenement 
Molesty – godz. 20:15. 
Mała sala: Pinokio – godz. 13.00, 
15:30, Trole 2  - godz. 18:00, Jak zo-
stać gwiazdą – godz. 20:00.

Sobota 10 października
Duża sala: Trole 2 - godz. 10:00, 
12:00, 14:00, 16:00, 25 lat niewin-
ności - godz. 18:00, Skandal Ewe-
nement Molesty – godz. 20:15. 
Mała sala: Pinokio – godz. 10.30, 
13:00, 15:30, Trole 2 – godz. 18:00, 
Jak zostać gwiazdą - godz. 20:00.

Niedziela 11 października
Duża sala: Trole 2 - godz. 10:00, 
12:00, 14:00, 16:00, 25 lat niewin-
ności - godz. 18:00, Skandal Ewe-
nement Molesty – godz. 20:15. 
Mała sala:Pinokio – godz. 10:30, 
13:00, 15:30, Trole 2 - godz. 18:00, 
Jak zostać gwiazdą – godz. 20:00.

Poniedziałek  12 października
Duża sala: Trole 2 - godz. 12:00, 
14:00, 16:00, 25 lat niewinności  - 
godz. 18:00, Skandal Molesty Ewe-
nement – godz. 20:15.
Mała sala: Pinokio – godz. 13.00, 

15:30, Trole 2 - godz. 18:00, Jak zo-
stać gwiazdą – godz. 20:00.

Wtorek  13 października
Duża sala: Pinokio - godz. 13:00, 
15:30, 25 lat niewinności - godz. 
18:00, Skandal Molesty Ewene-
ment – godz. 20:15.
Mała sala: Trole 2 – godz. 12.00, 
14:00, 16:00, 18:00, 25 lat niewin-
ności  - godz. 18:00, Skandal Mole-
sty Ewenement – godz. 20:15.

Środa 14 października
Duża sala: Trole 2 - godz. 12:00, 
14:00, 16:00, 18:00, 25 lat niewin-
ności  - godz. 18:00, Skandal Mole-
sty Ewenement – godz. 20:15.
Mała sala: Pinokio – godz. 13.00, 
15:30, Trole 2 – godz. 18:00, Jak zo-
stać gwiazdą - godz. 20:00.

Czwartek 15 października
Duża sala: Trole 2 - godz. 12:00, 
14:00, 16:00, 25 lat niewinności - 
godz. 18:00, Skandal Molesty Ewe-
nement – godz. 20:15.
Mała sala: Pinokio – godz. 13.00, 
15:30, Trole 2 - godz. 18:00, Jak zo-
stać gwiazdą – godz. 20:00.

tel. 503 010 038


