
Refleksje biskupa łomżyńskiego Ja-
nusza Stepnowskiego o postaci Lu-
dwika Henryka Bojanusa i o biblijnej 
przypowieści o pomnażaniu talentów 
otworzyły ornament obchodów 70-le-
cia "Wety". Zakończyło go wspólne 
zdjęcie "rodziny" i przyjaciół szkoły, 
na którym widać właśnie owe pomno-
żone talenty:  siwowłosych absolwen-
tów sprzed lat, czynnych, wysokiej 
rangi specjalistów, elitę weteryna-
ryjną kraju, nauczycieli i nastolatków, 
którzy piszą już własną opowieść o cu-
downej "Wecie".

Talenty
Niezwykły dzień niezwykłej 

szkoły rozpoczęła msza w inten-
cji wszystkich, którzy w przeszło-
ści i obecnie tworzyli właśnie to 
miejsce. Biskupowi Januszowi 
Stepnowskiemu towarzyszyli 
przy ołtarzu proboszczowie Ka-
tedry oraz parafii św. Andrze-
ja Boboli - Marian Mieczkowski 
i Andrzej Popielski, ksiądz Mar-
cin Loba oraz ojciec Jan Boń-
kowski ze zgromadzenia Braci 
Mniejszych Kapucynów (repre-
zentanta nurtu wywodzącego  
się od św. Franciszka, przyjacie-
la "braci mniejszych" nie mogło 
w tym dniu zabraknąć).

Homilię biskup Janusz Step-
nowski rozpoczął od wspo-

mnienia postaci patrona szko-
ły, Ludwika Henryka Bojanusa. 
Pochodzący z Alzacji lekarz, ży-
jący na przełomie XVIII i XIX 
wieku interesował się także zoo-

logią. I w tej specjalności został 
profesorem Uniwersytetu Wi-
leńskiego. Jak podkreślił ordyna-
riusz łomżyński, stał się jednym 
z pierwszych na ziemiach pol-

skich, a nawet w Europie nauczy-
cieli zoologii i weterynarii.       

- Szkoła, której jest patro-
nem od 1964 roku, wpisała się na 
trwałe w pejzaż naszego łomżyń-

skiego grodu. Talent w wymiarze 
materialnym stanowił w czasach 
biblijnych ogromną wartość. 
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Dokończenie na str. 4

Od 10 października cały kraj obję-
ty jest strefą żółtą, z wyłączeniem 
powiatów należących do strefy 
czerwonej, a w każdym wojewódz-

twie powstał szpital koordynacyj-
ny, który kieruje opieką nad obja-
wowymi pacjentami zakażonymi 
SARS-CoV-2. W województwie pod-

laskim stał się nim szpital MSWiA 
w Białymstoku. 

I tak w strefie czerwonej znaj-
dują się 32 powiaty i 6 miast: w na-

szym województwie są to Suwał-
ki, a ponadto Grudziądz, Sopot, 
Piotrków Trybunalski, Kielce i Ko-
szalin. Z powiatów "na czerwono" 
w województwie  zaznaczone zo-
stały białostocki i zambrowski.   

W woj. kujawsko-pomorskim 
do czerwonej strefy należy powiat 
aleksandrowski i Grudziądz. W 
woj. lubelskim w czerwonej stre-
fie są powiaty: janowski, łęczyński 
i włodawski, a w woj. łódzkim: beł-
chatowski, wieluński i Piotrków 
Trybunalski. W woj. małopolskim 
czerwone są powiaty: limanow-
ski, myślenicki, nowotarski, suski 
i tatrzański; w woj. mazowieckim: 
otwocki i szydłowiecki, a w woj. 
opolskim powiat oleski. W woj. 
podkarpackim do czerwonej stre-
fy należą powiaty: dębicki i mie-
lecki; w woj. pomorskim: kartuski, 
kościerski, pucki, słupski i Sopot. 
W woj. śląskim czerwona strefa 
obowiązuje w powiecie kłobuc-
kim; w woj. świętokrzyskim w po-
wiecie kieleckim i w Kielcach, a w 
warmińsko-mazurskim w powia-
tach: bartoszyckim, działdowskim, 
iławskim i w ostródzkim. W woj. 

wielkopolskim czerwone powiaty 
to: krotoszyński, międzychodzki, 
rawicki i wolsztyński, a w woj. za-
chodniopomorskim – Koszalin.

16 szpitali koordynacyjnych
W związku z rosnącą liczbą 

zachorowań, baza łóżek dla pa-
cjentów z COVID-19 zostaje 
powiększona. Decyzjami woje-
wodów powstało 16 szpitali ko-
ordynacyjnych.

- Szpitale trzeciego po-
ziomu zostają przekształco-
ne w szpitale koordynacyj-
ne. Dzięki temu liczba łóżek 
zwiększyła się o blisko 4 tysią-
ce – wyjaśnia minister zdrowia 
Adam Niedzielski.

Szpitalami koordynacyjny-
mi są główne szpitale w danym 
województwie ukierunkowane 
na opiekę nad pacjentem z CO-
VID-19. Taka placówka wspólnie 
z wojewódzkim zespołem zarzą-
dzania kryzysowego koordynuje 
ruch objawowych pacjentów za-
każonych SARS-CoV-2.

Dokończenie na str. 5

Stan epidemii. Cała Polska na żółto 

Cudowna „Weta”



Fotowoltaika zainstalowana na na-
szym kościele i Centrum Katolickim 
ruszyła i wytwarza prąd - ogłosił 
uczestnikom południowej mszy w nie-

dzielę (11.10) ksiądz Andrzej Godlew-
ski, proboszcz parafii p.w. Krzyża 
Świętego w Łomży. Wśród osób, któ-
rym przekazał słowa wdzięczności, 
byli obecni  w świątyni Marek Olbryś, 
Wicemarszałek Województwa Pod-
laskiego oraz Juliusz Jakimowicz, 
wicedyrektor Departamentu Infra-
struktury i Transportu Urzędu Mar-
szałkowskiego.

- Sprawy odnawialnych źródeł 
energii, poszanowania środowi-
ska są w centrum uwagi zarządu 
województwa i Sejmiku, a pro-
jekt, z którego skorzystała para-
fia Krzyża Świętego w Łomży, był 
pierwszym adresowanym do in-
stytucji, głównie samorządów, ale 
także takich, jak parafie. W grun-
cie rzeczy oznacza to pokaźne 
oszczędności i zmniejszanie "śla-
du węglowego" po prostu dla 
mieszkańców Łomży, a nie tylko 
dla jednej parafii - powiedział wi-
cemarszałek Marek Olbryś.            

Już po mszy proboszcz An-
drzej Godlewski zaprosił kil-
kuosobowe grono uczest-
ników przedsięwzięcia na 
spotkanie w Centrum Katolic-
kim. To obiekt, w którym znaj-
dują się mieszkania księży, ale 
przede wszystkim  jest to auten-
tyczne źródło wielu inicjatyw 
społecznych z zakresu edukacji, 
zdrowia, kultury, a nawet spor-
tu. Odbywają się tam m. in. kon-
kursy krasomówcze im. Hanki 
Bielickiej i kameralne koncerty, 
wystawy i akcje krwiodawstwa, 
feryjne zajęcia dla dzieci i mło-
dzieży. Korzystają z nich nie tyl-
ko parafianie, ale mieszkańcy 
całego miasta i regionu łomżyń-
skiego.

- Oszczędności związane 
z wydatkami na energię cieszą, 
ale równie mocno  cieszy wy-
tworzenie "energii dobrych serc". 
Z pasją i radością wszyscy pode-

szli do tworzenia projektu, z po-
tem ogromną życzliwością i po-
mocą spotkaliśmy się w Urzędzie 
Marszałkowskim, realizacja prze-
biegła fachowo i sprawnie. Jestem 
bardzo za to wszystko wdzięcz-
ny. Bardzo się cieszę mogąc pro-
mować to, co jest dobre - mówi 
ksiądz Andrzej Godlewski, pro-
boszcz parafii Krzyża Świętego 
w Łomży, który wręczył m. in. 
Markowi Olbrysiowi i Juliuszowi 
Jakimowiczowi specjalne podzię-
kowania.

Jak przyznał ksiądz Andrzej 
Godlewski, był początkowo 
sceptyczny, gdy współpracujący 
blisko z parafią Zbigniew Zalew-
ski przyszedł do niego z hasłem: 
"fotowoltaika". Wartość przed-
sięwzięcia pod hasłem "produk-
cja ekologicznej energii w para-
fii Krzyża Świętego w Łomży" 
wyniosła ponad 152 tysiące zło-
tych, dofinansowanie z RPO-

WP - przeszło 114 tys. Decyzję 
w tej sprawie zarząd wojewódz-
twa  podjął w początkach 2019 
roku.   

Teraz ksiądz Andrzej God-
lewski cieszy się, że zaryzykował 
dodatkowy wysiłek, a Zbigniew 
Zalewski szacuje, że oszczędno-
ści w wydatkach na energię (bar-
dziej precyzyjnych danych po 
niespełna dwóch miesiącach jesz-
cze nie ma) mogą sięgać 12 - 15 
tysięcy złotych rocznie.

- Zawsze powtarzam, zwłasz-
cza Ziemi Łomżyńskiej, że cały 
czas są ciekawe projekty z wielu 
różnych dziedzin, z których war-
to korzystać. W Urzędzie Mar-
szałkowskim czekamy z fachową 
pomocą i życzliwością. Proszę 
śledzić na portalu Wrota Podlasia 
informacje o kolejnych konkur-
sach i dobrze aplikować o fundu-
sze - podsumował wicemarszałek 
Marek Olbryś.          
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Nasz region jest najlepszy pod względem wy-
datków inwestycyjnych i pozyskiwania Fundu-
szy Europejskich na przedsięwzięcia związane 
z transportem. Tak wynika z rankingu, który 
ogłosił magazyn samorządowy „Wspólnota”. 

- Województwo podlaskie jest naj-
lepsze pod względem wydatków inwe-
stycyjnych samorządów i pozyskiwania 
Funduszy Europejskich na inwestycje 
transportowe. Tak wynika z rankingów 
magazynu "WSPÓLNOTA". Pozycja li-

dera w obu tych rankingach oznacza, że 
nie tylko rozwijamy się, ale także potrafi-
my na poczet tego rozwoju pozyskiwać ze-
wnętrzne środki. Działania obecnego za-
rządu województwa zmierzają do tego, by 
utrzymać pozycję lidera i osiągać najlep-
sze wyniki - podkreślił po ogłoszeniu wy-
ników marszałek Artur Kosicki.

„Liderzy inwestycji. Ranking wydat-
ków inwestycyjnych samorządów” to jed-
no z najważniejszych zestawień pokazu-

jących aktywność samorządów w Polsce. 
W zestawieniu „Wykorzystanie środków 
funduszy z UE - inwestycje transporto-
we” analizowano działalność samorządów 
w latach 2017-2019.

Z zestawień wynika, że w analizowa-
nym czasie w województwie na jedną oso-
bę średnie wydatki inwestycyjne wyniosły 
367,28 zł. Dla porównania, w przypadku 
województwa małopolskiego, znajdujące-
go się na 10. pozycji, to kwota 138,31 zł.

Natomiast jeśli o chodzi dotacje 
unijne, to w analizowanym okresie - la-
tach 2014-2019 - na transport w naszym 
regionie pozyskano na osobę kwotę 
812,88 zł.  

Rankingi są opracowywane przez 
prof. dr hab. Pawła Swianiewicza z Uni-
wersytetu Warszawskiego. Ich podstawą 
są sprawozdania budżetowe samorządów, 
uzupełnione ankietą wydatków inwesty-
cyjnych spółek komunalnych miast po-
wiatowych i miast na prawach powiatu. 
W rankingu unijnym pod uwagę zostały 
wzięte również kwoty wydatkowane na 
projekty współfinansowane ze środków 
unijnych. Wydatki samorządów dzielone 
były przez liczbę mieszkańców i zestawie-
nie w formie rankingu.

Podlaskie liderem dwóch 
rankingów samorządowych

Poszukiwany za zabójstwo żony 
Janusz F. znaleziony. Martwy

Janusz F., który podejrzany był o zamordowanie swojej żony Beaty został zna-
leziony martwy. Ciało 49-latka policjanci odkryli w miejscowości Brzozowo 
w powiecie kolneńskim. W tym momencie funkcjonariusze badają okoliczności 
śmierci mężczyzny.

Mundurowi od tygodnia poszukiwali Janusza F., który prawdo-
podobnie zamordował swoją żonę. Chciał upozorować samobójstwo 
i zmylić tym samym prowadzących śledztwo. Powieszoną kobietę zna-
lazł jej 16-letni syn. Sekcja zwłok 
wykazała jednak, iż nie mogła 
ona sama odebrać sobie życie.

Ślad za mężczyzną urwał się 
w miejscowości Jeże w woje-
wództwie warmińsko-mazur-
skim, gdzie porzucony został 
samochód oraz telefon komór-
kowy.

Ciało Janusza F. odnaleziono 
w miejscowości Brzozowo w po-
wiecie kolneńskim. Obecnie Po-
licja pod nadzorem prokuratury 
bada okoliczności śmierci męż-
czyzny.

Łomża. Energia ze słońca i życzliwości
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Lech Antoni Kołakowski to jeden 
z najstarszych stażem posłów w Pra-
wie i Sprawiedliwości. Był prezesem 
PC w województwie łomżyńskim już 
w 1991 roku. Zagłosował przeciw 
ustawie, która w jego ocenie niszczy 
wieś. A chodzi dokładnie o noweliza-
cję ustawy o ochronie zwierząt. Jak 
zaznacza, do końca zamierza stać 
po stronie polskich rolników. Teraz 
uruchamia specjalny telefon inter-
wencyjny, a każdy, kto czuje się po-
szkodowany lub zagrożony z powodu 
ustawy, może się do niego zgłaszać.

- Nie mogę zgodzić się na nisz-
czenie polskich rolników i ho-
dowców. Przed głosowaniem do-
stałem setki telefonów od moich 
wyborców, a drzwi biura w Łom-
ży praktycznie się nie zamykały. 
Ludzie opowiadali o swoich dra-
matach, kredytach i mówili o za-
wiedzionych nadziejach. Utrata 
hodowli wpłynie prawdopodob-
nie na wiele innych dziedzin na-
szego życia, w tym na ceny mleka. 

Nie mogłem postąpić wbrew woli 
osób, które mi zaufały, zawsze 
będę wierny polskiej wsi - mówi 
zdecydowanie poseł Kołakowski. 

Parlamentarzysta postanowił 
zatem uruchomić telefon inter-
wencyjny - 86 223 72 75 - któ-
ry czynny ma być 24h na dobę, 
a wszystkie osoby, które czują się 
zagrożone tą ustawą, mogą dzwo-
nić w każdej chwili.

W wyborach w 2019 roku 
Lech Antoni Kołakowski, star-
tując z siódmego miejsca, zdo-
był w swoim okręgu rekordowy 
wynik, ponad 16 tysięcy głosów, 
przy największej w kraju konku-
rencji na liście. 

- Chcę realizować program, 
z którym szedłem do wyborów. 
Stawiam na polskie rolnictwo, 
na lepszą edukację z wykorzy-
staniem cyfrowych rozwiązań, 
reformy administracyjne, któ-
re mają uczynić państwo bar-
dziej przyjaznym dla Polaków, 

na uproszczenie prawa i podat-
ków. Wspieram reformę sądów. 
Dzisiaj najważniejsze są sprawy 
rolnictwa, w czasach kryzysu nie 
możemy sobie pozwolić na utratę 
miejsc pracy i dopuścić do ludz-
kich dramatów – tłumaczy poseł 
na Sejm RP.

Zdaniem posła Kołakowskie-
go, jedynie ustawowe gwarancje 
dla uboju rytualnego bydła i dro-
biu oraz hodowli zwierząt futer-
kowych są sposobem obrony ludzi 
na wsi przed utratą dorobku życia, 
miejsc pracy i przychodów. Polska 
jest dzisiaj europejskim i świato-
wym liderem w tych branżach. 

- Ustawa "Piątka dla zwierząt" 
może zniszczyć polskie rolnictwo 
i polską wieś. Nasz kraj z produ-
centa stanie się importerem żyw-
ności, a jej ceny pójdą znacząco 
w górę. Poza tym ustawa w żaden 
sposób nie rozwiązuje problemu 
zwierząt, bo hodowle powstaną 
w innych krajach, najwięcej za-

tem skorzysta na tym zagranica 
– wyjaśnia.  

Jak podkreśla parlamenta-
rzysta, w czasie wyborów złożył 
obietnicę, iż będzie bronił spraw 
rolników, a praca na rzecz utrzy-
mania polskiego rolnictwa w eu-
ropejskiej czołówce ma być naj-
ważniejsza. Ponadto zauważa 
konieczność prawnego zabezpie-
czenia możliwości zwiększania 
produkcji i eksportu polskiej ho-
dowli, a obrona wsi jest jego nad-
rzędnym celem. 

- Polska wieś jest najwięk-
szą wartością w naszej Ojczyź-
nie. To mieszkańcy wsi zawsze 
stawali w obronie suwerenności 
i niepodległości Polski, przela-

li ogromną daninę krwi. Dlate-
go moim zdaniem obowiązkiem 
polskiego parlamentu, rządu 
i państwa polskiego jest bronić 
oraz wspierać polską wieś, rol-
ników, a także ich przyszłość – 
wskazuje poseł.

Infolinia interwencyjna czyn-
na ma być całą dobę, a sam po-
seł jeździć ma na wiele spotkań, 
gdzie widuje się z rolnikami oraz 
hodowcami. 

- Uważam, że proponowana 
ustawa powinna być odrzucona 
w całości – podsumowuje Koła-
kowski. 

Infolinia interwencyjna posła 
Lecha Kołakowskiego: 86 223 72 
75. 

Ponad 100 dróg w całym kraju zablokowali rolnicy, w ubiegłym tygodniu, w ra-
mach protestu przeciwko "piątce dla zwierząt", czyli nowelizacji ustawy, która 
m.in. zakazuje hodowli zwierząt na futra i wprowadza ograniczenia uboju ry-
tualnego, czy zwiększa kompetencje organizacji walczących o prawa zwierząt 
oraz wprowadza możliwość asysty policji przy odbieraniu źle traktowanych. 

Rolnicy w ramach sprzeciwu prowadzili blokady dróg w całej Pol-
sce. Ciągniki pojawiły się także na ulicach Łomży. Ponadto pod siedzi-
bą biura Prawa i Sprawiedliwości w Białymstoku, przy ulicy Słonecz-
nej 2, odbyła się manifestacja podlaskich rolników.

Zdaniem protestujących, "piątka dla zwierząt" to ustawa niszcząca 
polskie rolnictwo. W związku z tym domagają się oni zaniechania dal-
szych prac nad nowelizacją prawa

Obecnie ustawa procedowana jest w Senacie. To właśnie do izby 
wyższej parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej wpłynęło już około 
200 propozycji poprawek i ponad 2,5 tysiąca różnego rodzaju opinii 
i stanowisk w sprawie nowego brzmienia ustawy o ochronie zwierząt. 
Senat ma teraz trzy możliwości. Może przyjąć ustawę bez poprawek, 
uwzględnić ich znaczną część, co jest najbardziej prawdopodobne, 
bądź też odrzucić ustawę w całości. 

Rolnicy blokowali drogi, 
także w Łomży i okolicy 

To protesty przeciwko 
„piątce dla zwierząt”

Jak informuje Urząd Miejski, kandy-
datów na „Łomżyńskiego Społecznika 
Roku” oraz „Łomżyńską Inicjatywę 
Roku” zgłaszać można do 30 paź-
dziernika 2020 roku. Konkurs po raz 
kolejny ogłasza Prezydent Miasta 
Łomży wspólnie z Łomżyńską Radą 
Działalności Pożytku Publicznego. Na 
zwycięzców czekają statuetki i nagro-
dy finansowe.

Prezydent Łomży do udziału 
w konkursie zaprasza organiza-
cje pozarządowe (stowarzysze-

nia, fundacje, kluby sportowe, 
ochotnicze straże pożarne), spół-
dzielnie socjalne, osoby fizycz-
ne, placówki oświatowe, insty-
tucje kultury, instytucje pomocy 
społecznej, jednostki świadczące 
opiekę medyczną i inne instytu-
cje współpracujące z wolontariu-
szami i organizacjami pozarządo-
wymi na terenie Łomży.

Kandydatów do nagrody 
można zgłaszać w dwóch katego-
riach:

• „ŁOMŻYŃSKI SPOŁECZ-
NIK ROKU” – dwie nagrody/
dwa tytuły, w tym jedna nagro-
da/jeden tytuł dla osoby do 20. 
roku życia

• „ŁOMŻYŃSKA INICJA-
TYWA ROKU”

Zgłoszenia kandydatów bądź 
wydarzeń przyjmowane będą na 
podstawie: wypełnionej KAR-
TY ZGŁOSZENIA oraz KLAU-
ZULI INFORMACYJNEJ wraz 
z podpisaną zgodą wniosko-

dawcy (jeśli jest osobą fizyczną) 
i kandydata do nagrody na prze-
twarzanie danych osobowych 
w celach organizacji konkursu 
dostępnych w: Wydziale Kultury, 
Sportu i Inicjatyw Społecznych 
Urzędu Miejskiego w Łomży, ul. 
Farna 1, na stronie  www.lomza.
pl  w zakładce Organizacje poza-
rządowe.

Kartę zgłoszenia wraz z pod-
pisaną Klauzulą i zgodą na prze-
twarzanie danych osobowych 

należy dostarczyć do siedziby or-
ganizatorów:

• drogą mailową na ad-
res:  ngo@um.lomza.pl  (skan 
wypełnionego formularza wraz 
z klauzulą)

• złożyć w Punkcie Obsługi 
Mieszkańców w Urzędzie Miej-
skim w Łomży, ul. Stary Rynek 
14

• wysłać pocztą na adres: 
Urząd Miejski w Łomży, Stary 
Rynek 14, 18-400 Łomża.

Zgłoś swojego kandydata na „Łomżyńskiego Społecznika Roku”

Lech Antoni Kołakowski 
uruchamia telefon 

interwencyjny  
w sprawie  

„piątki dla zwierząt”
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Można powiedzieć, że był zapłatą 
za 20 lat pracy ówczesnego czło-
wieka. Każdy z nas przynajmniej 
jeden taki talent otrzymał od 
Boga. Dbajmy, a mówię to szcze-
gólnie do was, droga młodzieży, 
abyśmy go nie stracili - mówił bi-
skup Janusz Stepnowski.

Duszpasterzom koncelebru-
jącym mszę dyrektor Bogumiła 
Olbryś wyraziła wdzięczność bu-
kietami kwiatów. 

Dąb i gołębie
Budynek Zespołu Szkół Wete-

rynaryjnych i Ogólnokształcących 
nr 7 przy ul. Stacha Konwy przy-
witał uczestników jubileuszowych 
uroczystości odnowionymi mura-
mi wśród zieleni i kwiatów. Dyrek-
tor Bogumiła Olbryś wielokrotnie 
tego dnia kierowała słowa podzię-
kowań pod adresem prezyden-
ta  Łomży Mariusza Chrzanow-
skiego i jego współpracowników 
za wspieranie kolejnych etapów 
modernizacji mających ponad pół 
wieku obiektów szkolnych. Jak 
podkreślała, dzięki władzom mia-
sta, ale także Urzędowi Marszał-
kowskiemu oraz innym przyjacio-
łom, szkoła pozostaje tradycyjna, 
ale jednocześnie bardzo nowocze-
sna w swoim wyglądzie zewnętrz-
nym i w wewnętrznej strukturze. 
Wprowadzane są innowacje edu-
kacyjne,  specjalistyczne pracow-
nie. Wielkim przedsięwzięciem 
jest np. tworzenie centrum dia-
gnostyczno - weterynaryjnego. 

Biskupa Janusza Stepnowskie-
go, ministra Bogdana Konopkę 
(absolwent "Wety"), Główne-
go Lekarza Weterynarii, senato-
ra Marka Adama Komorowskie-
go, marszałka Artura Kosickiego 
i wiceprezydenta Łomży Andrze-
ja Stypułkowskiego Bogumiła Ol-
bryś zaprosiła do ceremonii posa-

dzenia dębu, który w żywy sposób 
upamiętni jubileusz (zaakcento-
wany także specjalną tablicą na 
budynku i okolicznościowym wy-
dawnictwem). Ich zadaniem było 
również wypuszczenie w niebo 
białych gołębi. Łącznie wzbiło się 
nad miasto 70 ptaków - "symboli 
wolności, pokoju i szacunku dla 
drugiego człowieka", jak określiła 
dyrektor Bogumiła Olbryś.

Wzruszenia          
- Zespół Szkół Weterynaryj-

nych i Ogólnokształcących nr 7 
w Łomży to szkoła, która łączy 
tradycję z nowoczesnością, szkoła 
wielopokoleniowa, szczycąca się 
dokonaniami swoich Absolwen-
tów - ludzi nauki, kultury, sztuki. 
To właśnie ich sylwetki stawia-
my za wzór młodemu pokoleniu. 
Wszyscy kultywujemy tradycję, 
a naszym działaniom przyświeca 
szacunek do dorobku poprzed-
nich pokoleń, nieustanny rozwój 
oraz utrzymanie wysokiej jakości 
kształcenia. Możemy poszczycić 
się sukcesami naszych uczniów, 
dbamy o poziom nauczania, 
wprowadzamy liczne nowator-
skie działania, bierzemy udział 
w ogólnopolskich konkursach. 
Jesteśmy szkołą z pasją, "szuka-
my nowych, nieodkrytych dróg", 
wiemy, że "z drobiazgów życio-
wych wykonanych wielkim ser-
cem powstaje wielkość człowie-
ka" - powitała dyrektor Bogumiła 
Olbryś absolwentów, nauczycieli, 
uczniów i przyjaciół szkoły w sali 
gimnastycznej, gdzie odbyła się 
dalsza część uroczystości.

Popłynęły gratulacje i życze-
nia. Senator Marek Adam Ko-
morowski dołączył do nich także 
serdeczności z okazji zbliżające-
go się Dnia Nauczyciela. Minister 
Bogdan Konopka w towarzystwie 

kolegów weterynarzy podarował 
drewnianą figurę świętego Rocha, 
który jest patronem zawodu. 

- Te 70 lat to wspaniała tra-
dycja, wspaniali absolwenci - eli-
ta polskiej weterynarii, a także 
praca samorządowców i miesz-
kańców - powiedział marszałek 
Artur Kosicki. Wręczył dyrektor 
Bogumile Olbryś bukiet kwia-
tów, a wicemarszałek Marek Ol-
bryś dodatkowo serdecznie uści-
skał małżonkę wzbudzając aplauz 
zebranych. - Swą obecnością 
chcemy podziękować całej spo-
łeczności Zespołu Szkół Wetery-
naryjnych i Ogólnokształcących 
nr 7 w Łomży za wkład w rozwój 
naszego miasta i województwa, 
ale także kraju – mówił. 

Słowa gratulacji i prezenty 
przekazali także m. in. burmistrz 
Adam Niebrzydowski z Jedwab-
nego, wiceprezydent Andrzej Sty-
pułkowski, wicestarosta Maria 
Dziekońska, prezes Towarzystwa 

Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej 
Zygmunt Zdanowicz (absolwent), 
Waldemar Szczesny (także absol-
went), dyrektor oddziału ARiMR  
w Łomży, przedstawiciele łomżyń-
skich i regionalnych instytucji i or-
ganizacji, leśnicy, wojskowi. 

- Uroczystość ta przywołuje 
wiele wspomnień. Muszę przy-
znać, że spędziłem tu 5 wspania-
łych lat. Była to nie tylko nauka, 
bo także działalność kulturalna 
czy sportowa. Czyli wszystko to 
czym żyła i żyje w dalszym cią-
gu szkoła – wspomina Waldemar 
Szczesny, który naukę w szkole 
ukończył w 1976 roku. 

Szczególne wzruszenia wzbu-
dził film poświęcony szkole 
z udziałem m. in. przyjętych go-
rącymi brawami byłej dyrektor 
Albiny Galik-Chojak i kolejnego 
Andrzeja Kruszewicza, dyrektora 
ZOO w Warszawie.    

- Dziś po latach przenieście się 
do "kraju lat młodości", obudźcie 
wspomnień czar, niech dźwięk 
dzwonka przywoła je ponownie. 
Niech każdy zakątek szkolnych 
korytarzy i sal lekcyjnych przemó-
wi do Was, przywoła w pamięci 
koleżanki, kolegów i nauczycieli, 
obudzi wzruszenia, niech pozo-
stanie w Waszych sercach. Pamię-
tajcie, że drzwi "Wety" są zawsze 
dla Was szeroko otwarte, wracaj-

cie z najdalszych zakątków świata 
na ulicę Stacha Konwy 11, odno-
ście sukcesy w życiu osobistym 
i zawodowym, sięgajcie gwiazd! 
- zwróciła się do absolwentów dy-
rektor Bogumiła Olbryś. 

Dawni uczniowie "Wety" po-
wędrowali w bardzo różnych kie-
runkach.

- 40 lat temu stąd wyszedłem 
i nadal wiem, że to cudowna 
szkoła, jest co wspominać  - mó-
wił minister Bogdan Konopka. 
- Pięć lat niesamowitych osób 
i przyjaźni, które się nawiązały 
i trwają do dzisiaj Wychowaw-
czyni, nauczyciele ukształtowali 
mój charakter - dodała Justyna 
Korytkowska, znakomita lekko-
atletka, rekordzistka i reprezen-
tantka Polski.

Jednym z finalnych akcentów 
jubileuszowej uroczystości było 
wręczenie przyjaciołom "Wety" 
pamiątkowych statuetek. Bogu-
mile Olbryś pomagały w tym 
uczennice szkoły Ewelina Gutow-
ska, Aleksandra Ołtarzewska i Ju-
lia Nizik, czyli laureatki niedaw-
nych wyborów Miss Nastolatek 
Ziemi Łomżyńskiej. Na koniec 
uczestnicy spotkania uwiecznieni 
zostali na wspólnej fotografii.   

Relacja w Telewizji Narew 
i na www.narew.info

jubileusz

Cudowna „Weta”
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Na liście 16 szpitali koordy-
nacyjnych znalazły się:

1. Regionalny Szpital Specja-
listyczny im. dr. Wł. Biegańskie-
go w Grudziądzu

2. 7 Szpital Marynarki Wojen-
nej w Gdańsku

3. Samodzielny Publiczny Za-
kład Opieki Zdrowotnej w Puła-
wach

4. Powiatowy Zakład Opieki 
Zdrowotnej w Starachowicach

5. Samodzielny Publiczny 
Wojewódzki Szpital Zespolony 
w Szczecinie

6. Wielospecjalistyczny Szpi-
tal Miejski im. Józefa Strusia 
z Zakładem Opiekuńczo Leczni-
czym w Poznaniu

7. Wojewódzki Specjalistycz-
ny Szpital im. dr. Wł. Biegańskie-
go w Łodzi

8. Centralny Szpital Kliniczny 
MSWiA w Warszawie

9. Samodzielny Publiczny Za-
kład Opieki Zdrowotnej MSWiA 
w Białymstoku

10. Centrum Medyczne 
w Łańcucie

11. 105. Kresowy Szpital Woj-
skowy z Przychodnią w Żarach

12. Wojewódzki Szpital Spe-
cjalistyczny im. J. Gromkowskie-
go we Wrocławiu

13. Samodzielny Publicz-
ny Zakład Opieki Zdrowotnej 
MSWiA w Katowicach

14. Samodzielny Publiczny 
Zespół Opieki Zdrowotnej w Kę-
dzierzynie-Koźlu

15. Szpital w Ostródzie
16. Szpital Uniwersytecki 

w Krakowie
By usprawnić koordynację 

przepływu pacjentów, w skład 
Wojewódzkich Zespołów Zarzą-
dzania Kryzysowego weszli dy-
rektorzy oddziałów wojewódz-
kich Narodowego Funduszu 
Zdrowia oraz przedstawiciele 
szpitali koordynacyjnych.

Do zadań Zespołu należą:
• bieżące koordynowanie prze-

pływu pacjentów pomiędzy szpi-
talami na terenie województwa 
w uzgodnieniu z lekarzami innych 
szpitali, lekarzami POZ, AOS;

• koordynowanie ruchu kare-
tek „wymazowych”;

• koordynowanie ruchu kare-
tek transportowych COVID19;

• koordynowanie przekazy-
wania pacjentów do Izolatoriów.

Wprowadzanie obostrzeń
By ograniczyć rozprzestrzeniania 

się wirusa SARS-CoV-2, od soboty 
10 października 2020 r. zmieniły się 
niektóre obostrzenia, obowiązujące 
w wybranych strefach:

 Zakazane – jest do odwoła-
nia - prowadzenie przez przed-
siębiorców nie tylko działalno-
ści polegającej na prowadzeniu 
dyskotek i klubów nocnych, ale 
także działalności, która pole-

ga na udostępnieniu miejsca do 
tańczenia organizowanego w po-
mieszczeniach lub w innych za-
mkniętych przestrzeniach.

W przypadku zwolnienia 
z obowiązku zakrywania ust 
i nosa z powodów związanych ze 
zdrowiem wymagane jest przed-
stawienie, na żądanie policji lub 
staży gminnej, zaświadczenia le-
karskiego lub innego dokumen-
tu potwierdzającego całościowe 
zaburzenia rozwoju, zaburzenia 
psychiczne, niepełnosprawność 
intelektualną w stopniu umiarko-
wanym, znacznym albo głębokim 
lub trudności w samodzielnym za-
kryciu lub odkryciu ust lub nosa.

Odległość między organi-
zowanymi zgromadzeniami nie 
może być mniejsza niż 100 m.

W strefie czerwonej loka-
le gastronomiczne mogą działać 
między godz. 6:00 a 22:00 z wy-
jątkiem realizacji usług polegają-
cych na przygotowywaniu i poda-
waniu żywności na wynos lub jej 
przygotowywaniu i dostarczaniu.

 Na obszarze czerwonym 
i żółtym jest obowiązek zakrywa-
nia ust i nosa w przestrzeni pu-
blicznej niezależnie od odległo-
ści 1,5 m między osobami.

 Nie ma obowiązku zakrywa-
nia ust i nosa na terenie lasów, par-
ku, zieleńca, ogrodu botaniczne-
go, ogrodu zabytkowego i plaży.

W przypadku hospicjów 
i oddziałów opieki paliatywnej 
wynik testu w kierunku SARS-
-CoV-2 nie jest wymagany, gdy 
stan zdrowia pacjenta wskazuje 
na pilne przyjęcie go do hospi-
cjum lub oddziału.

Zmiany 
Od 15 października 2020 r. 

w sklepach i aptekach w godzi-
nach 10:00 – 12:00 zakupy będą 
mogły robić tylko osoby po 60. 
roku życia.

Od 17 października 2020 r. 
wesela i inne uroczystości ro-
dzinne będą się odbywały przy 
ograniczeniach 75 osób w strefie 
żółtej i 50 w czerwonej.

Sytuacja epidemiologiczna w regionie
Jak wynika z raportu Podla-

skiego Urzędu Wojewódzkiego 
od 21 marca, do momentu wy-
dawania 580 numeru Tygodnika 
Narew w województwie podla-
skim zanotowano 3260 zachoro-
wań. 1468 osób pokonało zagro-
żenie i uznawanych jest za tzw. 
ozdrowieńców. Liczba przebada-
nych próbek wynosi 92375 . 

Jeśli chodzi o powiat łom-
żyński, od momentu wybuchu 
pandemii do 12 października, 
odnotowano 286 zakażeń ko-
ronawirusem, z czego 182 osób 
pokonało już chorobę. Obecnie 
484 osoby z regionu poddawane 
są rygorowi izolacji. 227 z nich 
to mieszkańcy Łomży, natomiast 
257, to mieszkańcy powiatu łom-
żyńskiego. 

Niestety od ostatniego wyda-
nia Tygodnika Narew wzrosła tak-
że liczba zgonów. W wojewódz-
twie podlaskim odnotowano ich 
65. Wśród osób, które w ostat-
nim tygodniu poniosły śmierć 
jest 72-letni mieszkaniec powia-
tu hajnowskiego (był hospitali-
zowany w Hajnówce), 78-letnia 
mieszkanka Białegostoku (była 
hospitalizowana w Białymsto-
ku), 62-letni mieszkaniec powia-
tu hajnowskiego (był hospitali-
zowany w Hajnówce), 95-letni 
mieszkaniec Warszawy (był hospi-
talizowany w Hajnówce), 84-letni 
mieszkaniec Białegostoku (był 
hospitalizowany w Białymstoku), 
51-letni mieszkaniec Białegosto-
ku (był hospitalizowany w Bia-
łymstoku), 89-letnia mieszkanka 
powiatu wysokomazowieckiego, 
70-letnia mieszkanka powiatu bia-

łostockiego (była hospitalizowana 
w Choroszczy), 63-letni mieszka-
niec powiatu białostockiego (był 
hospitalizowany w Białymstoku), 
70-letni mieszkaniec powiatu bia-
łostockiego (był hospitalizowany 
w Białymstoku), 87-letni mieszka-
niec powiatu białostockiego (był 
hospitalizowany w Białymstoku), 
59-letni mieszkaniec Białegosto-
ku (był hospitalizowany w Cho-
roszczy), 69-letni mieszkaniec 
powiatu białostockiego, 58-let-
ni mieszkaniec Białegostoku (był 
hospitalizowany w Białymstoku),-
77-letni mieszkaniec powiatu haj-
nowskiego (był hospitalizowany 
w Hajnówce), 89-letni mieszka-
niec powiatu sejneńskiego (był 
hospitalizowany w Sejnach) oraz 
82-letni mieszkaniec powiatu kol-
neńskiego (był hospitalizowany 
w Łomży). Wszyscy mieli choro-
by współistniejące.

Zakażenia w szkołach
- Informuję, że w dniach 12 

- 16.10.2020 klasy 4 - 8 przecho-
dzą na nauczanie zdalne - czytamy 
w komunikacie opublikowanym 
przez Martę Ogonowską-Stolar-
czyk, dyrektor Zespołu Szkolno-
-Przedszkolnego w Piątnicy.

A wszystko za sprawą po-
twierdzenia zakażenia korona-
wirusem u dwóch nauczycie-
li. Pozytywne testy na obecność 
COVID-19 otrzymał jeden na-
uczyciel ze szkoły podstawowej 
i jeden z przedszkola. W związku 
z tym kwarantanną objęta została 
jedna klasa podstawowa oraz bli-
sko 20 nauczycieli. Nie mniej jed-
na z uwagi na to, iż jest to 1/3 ka-
dry pedagogicznej dyrekcja szkoły 
zdecydowała o przejściu na zdalne 
nauczanie wszystkich klas 4-8 (po-
nad 300 dzieci). Placówka nie zo-
stała jednak całkowicie zamknięta. 
Zajęcia dla uczniów klas 1-3 odby-
wają się stacjonarnie. 

To jednak nie jedyne zakaże-
nia w szkołach. Pozytywny wynik 
na obecność koronawirusa otrzy-
mało także dwóch uczniów Szko-
ły Podstawowej nr 10 w Łomży. 
Placówka jednak funkcjonuje nor-
malnie. Podoba sytuacja tyczy się 
Szkoły Podstawowej nr 7 w Łom-
ży, z której kwarantanną objętych 
zostało dwóch nauczycieli.

Sytuacja epidemiologiczna w kraju 
Do tej pory, od początku pan-

demii, w Polsce zanotowano już 
ponad 130 000 przypadków za-
chorowań na koronawirusa. W wy-
niku zakażenia zmarło ponad 3000 
osób. Wyzdrowiało natomiast po-
nad 81 tysięcy osób. Od kilku dni 
Ministerstwo Zdrowia informuje 
o rosnącej liczbie chorych i zgo-
nów. Tylko w sobotę resort poin-
formował o rekordowej liczbie, bo 
5300 nowych przypadkach zaka-
żenia koronawirusem. 

Jak wynika z raportu Mi-
nisterstwa Zdrowia obecnie 
w kraju w wyniku walki z koro-
nawirusem, czyli leczeniem osób 
zakażonych, zajęte są 404 respira-
tory i 5 262 łóżka. 250 132 osoby 
objęte są kwarantanną, natomiast 
35 094 nadzorem epidemiolo-
gicznym. Do tej pory w Polsce 
przebadano 3 693 108 próbek. 
Natomiast liczba przebadanych 
osób to 3 545 486.

Stan epidemii. Cała Polska na żółto 
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Plan lotu 
TV Puls niedziela 22.20

Scenariusz jest wprost banalny, taki 
jak tysiące innych. Znów samolot, trage-
dia i przestraszeni pasażerowie. Jednak 
teraz zamiast rozbicia lub porwania samo-
lotu, pokazana jest walka matki z własną 
wyobraźnią i psychiką. Musi odnaleźć cór-
kę; ale co, jeśli to prawda, że nigdy nie było 
jej na pokładzie samolotu? Scenariusz 
stworzono tak, aby widz wraz z matką po-
szukiwał jej córki oraz sam powątpiewał 
w jej istnienie.

Kyle Pratt, konstruktorka silników 
samolotowych, ciągle nie może się po-
zbierać po śmierci męża. Aby uciec od 
wspomnień i otrząsnąć się z marazmu 
postanawia wrócić do rodzinnego domu 
w Nowym Jorku. Wiezie ze sobą również 
zwłoki zmarłego w tajemniczych okolicz-
nościach męża. Już podczas opuszczania 
domu jej sześcioletnia córeczka Julia za-
czyna się bać czekającej ich drogi, mama 
jednak obiecuje, że ją schowa podczas 
podróży i w ten sposób nie będzie musiała 
się bać. 

Samolot startuje ze znacznym opóź-
nieniem spowodowanym nagłym ata-
kiem zimy. Aby móc w spokoju pospać, 
obie przenoszą się do pustych tylnych 
rzędów. Kiedy Kyle budzi się po trzech 
godzinach lotu z przerażaniem stwier-
dza, że jej córeczki nie ma na siedzeniu. 
Poszukiwania w samolocie nie dają re-
zultatu. Szybko przekonuje się, że nie ma 
zbyt wielu sprzymierzeńców w nieszczę-
ściu. Żaden z pasażerów nie tylko nie 
przyznaje się do tego, że zauważył znik-
nięcie dziewczynki, ale nawet do tego, że 
w ogóle widział ją na pokładzie. To samo 
twierdzi personel samolotu. Co więcej, 
jej miejsce figuruje na liście pasażerów 
jako puste, a obsługa lotniska w Berlinie 
twierdzi, że nie odprawiała Julii. Kyle nie 
może znaleźć również jej karty pokłado-
wej i bagażu.

Kobieta, wbrew wszystkim faktom, 
postanawia odnaleźć Julie. Jako inżynier 
lotnictwa zna dość dobrze zakamarki sa-
molotu i podejmuje szaleńcze poszukiwa-
nia, w których towarzyszy jej sceptyczny 
Carson, ochroniarz lotu.

Panująca w „Planie lotu” atmosfera 
osaczenia, paniki i paranoi dodatkowo 
doskonale koresponduje z aktorstwem 
Jodie Foster, która po raz kolejny udo-
wodniła, że jest jedną z najciekawszych 
współczesnych aktorek amerykańskich. 
Jest ciągle na ekranie, więc odgrywa jed-
ną z najważniejszych ról filmu. Patrząc 

na nią, wydaje się, jakbyśmy sami byli 
załamaną i sfrustrowaną matką poszu-
kującą dziecka. Jodie rewelacyjnie oka-
zuje uczucia, które poznałoby się nawet 
bez słów – czytamy w recenzjach web-
filmu. Raz jest osobą zdenerwowaną 
i silną, szukającą córki za wszelką cenę 
i wierzącą w jej istnienie, a raz kobietą 
zdolną we wszystko uwierzyć, powąt-
piewającą we własne uczucia i poczucie 
rzeczywistości.

Dzięki sprawnie napisanemu sce-
nariuszowi oraz sugestywnej grze Jo-
die Foster w pewnym momencie sami 
już nie wiemy, czyją stronę trzymać: 
czy zrozpaczonej kobiety szukającej 
dziecka, czy też może zirytowanej bez-
celowymi poszukiwaniami załodze, za 
której postawą przemawiają racjonalne 
argumenty.

Pewnie nie wiesz...
Film zarobił w kinach na świecie 224 

miliony dolarów, kosztował 55 milionów.
Postać grana przez Jodie Foster ma na 

imię Kyle, jest to imię męskie, bo w pierwszej 
wersji scenariusza głównym bohaterem fil-
mu był mężczyzna, a miał się w niego wcielić 
Sean Penn. Agentka Jodie Foster znana jest 
z tego, że wyszukuje dla niej ciekawe męskie 
role i przekonuje producentów, żeby zagrała 
je kobieta. 

Maski tlenowe, opuszczone w trakcie 
jednej ze scen, w kolejnych znikają. W rze-
czywistości nie można ich schować ponownie 
w trakcie lotu. Jest to możliwe jedynie po wy-
lądowaniu.

Sean Bean (Kapitan Rich), w rzeczywi-
stości boi się latać, i robi to tylko wtedy, gdy 
jest to naprawdę konieczne.

Peter Sarsgaard (ochroniarz) również 
odczuwa strach przed lataniem.

Stowarzyszenie Zawodowe Stewardów 
wezwało do oficjalnego bojkotu filmu, po-
nieważ uważało, że przedstawia stewardów 
wrogo nastawionych do pasażerów, nie-
grzecznych, obojętnych.

Jodie Foster
Jodie Foster, urodzona w 1962 roku, 

rozpoczęła karierę w wieku dwóch lat. Przez 
cztery lata kręciła reklamy. W 1975 roku 
zaproponowano jej rolę prostytutki w filmie 
„Taksówkarz”. Otrzymała za nią nominację 
do Oscara w kategorii „Najlepsza aktorka 
drugoplanowa”. 

Jako dziecko została zaatakowana 
przez lwa i przez chwilę trzymana przez 
niego w pysku podczas kręcenia filmu „Na-
poleon i Samanta” (1972).

Zajęła 18 miejsce na liście „100 najwięk-
szych gwiazd filmowych wszech czasów” ma-
gazynu filmowego „Empire” w 2007 roku.

Zajęła 30 miejsce na liście 50 najmą-
drzejszych ludzi w Hollywood stworzoną 
przez tygodnik „Entertainment Weekly” 
w 2007 roku.

Umiała czytać, zanim skończyła trzy lata.
W wieku 14 lat biegle władała francu-

skim, nauczyła się hiszpańskiego, gdy miała 
18 lat biegle władała włoskim.

Lubi kickboxing, jogę, karate, aerobik 
i podnoszenie ciężarów oraz zbiera stare na-
czynia kuchenne i czarno-białe zdjęcia.

Był w związku z producentką filmową 
Cydney Bernard, od spotkania na planie 
filmu „Sommersby” (1993), aż do zerwa-
nia w 2008 roku. Sześć lat później poślubiła 
Alexandrę Hedison, aktorkę i reżyserkę.

Ma dwóch synów. Charlesa urodziła 
w 1998 roku, Kita w 2001 roku. Nigdy nie 
zdradziła, kto jest ich ojcem. 

Jej ulubionymi aktorami są Robert De 
Niro, Paul Newman, Marlon Brando i Hum-
phrey Bogart, a jej ulubione aktorki to Me-
ryl Streep, Jane Fonda, Diane Keaton i Ka-
tharine Hepburn.

Jej imieniem w 1998 roku nazwano aste-
roidę 17744 Jodiefoster.

Przyjaźni się z Melem Gibsonem.
Unika mediów społecznościowych: In-

stagrama, Facebooka i Twittera.
Za rolę w filmie „Plan lotu” otrzymała 

13 milionów dolarów.
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Znika mała 
dziewczynka...
Film trzyma widza w napięciu i niepewności, wyobraźnia tworzy 

przeróżne rozwiązania tej trudnej zagadki. 

Plan 
lotu

Amityville
Stopklatka piątek 21.50

Horror. W rezydencji na Long Island zostaje zastrzelonych 

sześcioro członków rodziny Defeo. Zabójca twierdzi, 

że popełnił zbrodnię, ponieważ zmusiły go do tego 

tajemnicze głosy, które słyszał w domu. Mija 13 miesięcy. 

Posiadłość kupuje małżeństwo Lutzów.

Kłopoty z facetami
Nowa TV piątek 21.00

Komedia romantyczna. Śpiewaczka operowa postanawia 

skorzystać z agencji ochroniarskiej wynajmującej psy 

obronne. Właściciel agencji, Harry (Jack Nicholsn), staje 

się coraz częstszym gościem w jej domu.

Pokój
TVP Kultura sobota 20.00

Dramat obyczajowy. Pięcioletni Jack mieszka z mamą, 

w małej szopie. Oboje są więzieni przez biologicznego 

ojca dziecka. Chłopiec jest przekonany, że świat istnieje 

tylko w tym pomieszczeniu. Gdy wyjdą na wolność, muszą 

się odnaleźć w nowej rzeczywistości.

Telemaniak
Super Polsat niedziela 22.00

Czarna komedia z Jimem Carreyem. Młody architekt, 

przeprowadza się do nowego mieszkania. Dla zabicia 

nudy i samotności, postanawia zainstalować sobie 

telewizję kablową. W jego mieszkaniu zjawia się 

ekscentryczny monter kablówki, sympatyczny, ale i nieco 

dziwaczny.

Sherlock Holmes
TVN niedziela 22.35

Kryminalny. Londynem wstrząsa seria rytualnych 

morderstw, których rzekomym sprawcą jest lord 

Blackwood. Sherlock Holmes (Robert Downey Jr.) i John 

Watson (Jude Law) próbują rozwiązać zagadkę. Sprawa 

niespodziewanie nabiera nowego charakteru.

Kocha, lubi, szanuje

Zakochani 
mężczyźni

Romantyczna komedia nie powielająca schema-
tów, opowiadająca o trzech pokoleniach mężczyzn 
poszukujących uczucia.

W wieku czterdziestu kilku lat Cal Weaver (Ste-
ve Carell) wiedzie idealne życie – ma dobrą pracę, 
ładny dom, udane dzieci i szkolną miłość za żonę. 
Ale kiedy dowiaduje się, że jego druga połowa, 
Emily ( Julianne Moore), zdradziła go i chce się 

rozwieść, jego życie rozpada się. Co gorsza, w dzi-
siejszym świecie, w którym królują single, Cal, któ-
ry na randce nie był od lat, staje się uosobieniem 
niezgrabności. 

Nieszczęsnego Cala, spędzającego wolne wie-
czory na samotnych rozmyślaniach w pobliskim 
pubie, wybiera sobie na partnera i ucznia przystoj-
ny podrywacz po trzydziestce, Jacob Palmer (Ryan 
Gosling). Jacob stara się pomóc Calowi pogodzić 
się rozstaniem i rozpocząć nowe życie, więc ukazuje 
mu liczne możliwości, jakie się przed nim otwiera-
ją, a przede wszystkim: flirty z zalotnymi kobietami 
i męskie wypady na drinka. 

Trzynastoletni syn Cala – Robbie – szaleje za 
siedemnastoletnią opiekunką do dzieci, Jessicą, któ-
ra z kolei na obiekt westchnień wybrała sobie Cala. 

Pewnie nie wiesz...
Twórcy filmu zaoferowali iPada każdemu z człon-

ków ekipy, kto podsunie pomysły tytułu filmu.
W skład obsady wchodzi pięciu zdobywców Złote-

go Globu: Julianne Moore, Kevin Bacon, Steve Carell, 
Ryan Gosling i Emma Stone.

Kevin Bacon i Ryan Gosling są dalekimi kuzynami. 
Obaj są potomkami angielskiej rodziny Baldwinów.

Kocha, lubi, szanuje
TVN7 piątek 21.30

wybierz  
coś  

dla siebie

Narzeczony mimo woli

Albo ślub, 
albo bruk

„Jeśli masz ochotę na dobrą komedię romantyczną, polecam ten 
film. Sandra Bullock i Ryan Reynolds cudni, jak zwykle!"

Margaret Tate pracuje w jednym z największych amerykańskich 
wydawnictw. Jest menadżerką rzutką i energiczną. Jako bardzo wy-
magająca szefowa nie cieszy się sympatią pracowników. Zaabsorbo-
wana obowiązkami zapomina o przedłużeniu wizy i w związku z tym 
grozi jej deportacja do rodzinnej Kanady. By temu zapobiec, Mar-
garet wpada na pomysł fikcyjnego małżeństwa ze swoim amerykań-
skim asystentem, Andrew. Dzięki temu automatycznie zyska prawo 
do pracy w USA i szansę na amerykańskie obywatelstwo. Gdy zasko-
czony asystent odmawia, bizneswoman stawia mu ultimatum – albo 
ślub, albo wypowiedzenie. 

Ponieważ Urząd Emigracyjny sprawdza tego rodzaju małżeń-
stwa, świeżo upieczeni państwo młodzi muszą pojechać w odwiedzi-
ny do rodziców Andrew na Alaskę. Wkrótce wyrachowany plan Mar-
garet zaczyna brać w łeb. Pojawia się bowiem autentyczne uczucie...

Pewnie nie wiesz...
Film zarobił w kinach na świecie 318 milionów dolarów, kosztował 

40 milionów.
Rolę Margaret zaproponowano Julii Roberts, ale nie nie chciała się 

zgodzić na niższe, niż oczekiwała wynagrodzenie. Sandra Bullock prze-
jęła więc rolę. To był drugi film, w którym odrzuconą przez Julię Roberts 
rolę przyjęła Sandra Bullock. Drugim filmem był „Wielki Mike” (2009), 
za który Sandra Bullock dostała Oscara dla najlepszej aktorki.

Szczeniaka Kevina odgrywają cztery szczenięta rasy American Eski-
mo (amerykański pies eskimoski): Flurry, Sitka, Nanu i Winter. Sandra 
Bullock prywatnie ma dwa malutkie chihuahua, z których jeden nie ma 
przednich łap.

Przed nakręceniem tego filmu Sandra Bullock i Ryan Reynolds byli 
przyjaciółmi od dziewięć lat.

Narzeczony mimo woli
TV Puls niedziela 17.50
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Plan lotu 
TV Puls niedziela 22.20

Scenariusz jest wprost banalny, taki 
jak tysiące innych. Znów samolot, trage-
dia i przestraszeni pasażerowie. Jednak 
teraz zamiast rozbicia lub porwania samo-
lotu, pokazana jest walka matki z własną 
wyobraźnią i psychiką. Musi odnaleźć cór-
kę; ale co, jeśli to prawda, że nigdy nie było 
jej na pokładzie samolotu? Scenariusz 
stworzono tak, aby widz wraz z matką po-
szukiwał jej córki oraz sam powątpiewał 
w jej istnienie.

Kyle Pratt, konstruktorka silników 
samolotowych, ciągle nie może się po-
zbierać po śmierci męża. Aby uciec od 
wspomnień i otrząsnąć się z marazmu 
postanawia wrócić do rodzinnego domu 
w Nowym Jorku. Wiezie ze sobą również 
zwłoki zmarłego w tajemniczych okolicz-
nościach męża. Już podczas opuszczania 
domu jej sześcioletnia córeczka Julia za-
czyna się bać czekającej ich drogi, mama 
jednak obiecuje, że ją schowa podczas 
podróży i w ten sposób nie będzie musiała 
się bać. 

Samolot startuje ze znacznym opóź-
nieniem spowodowanym nagłym ata-
kiem zimy. Aby móc w spokoju pospać, 
obie przenoszą się do pustych tylnych 
rzędów. Kiedy Kyle budzi się po trzech 
godzinach lotu z przerażaniem stwier-
dza, że jej córeczki nie ma na siedzeniu. 
Poszukiwania w samolocie nie dają re-
zultatu. Szybko przekonuje się, że nie ma 
zbyt wielu sprzymierzeńców w nieszczę-
ściu. Żaden z pasażerów nie tylko nie 
przyznaje się do tego, że zauważył znik-
nięcie dziewczynki, ale nawet do tego, że 
w ogóle widział ją na pokładzie. To samo 
twierdzi personel samolotu. Co więcej, 
jej miejsce figuruje na liście pasażerów 
jako puste, a obsługa lotniska w Berlinie 
twierdzi, że nie odprawiała Julii. Kyle nie 
może znaleźć również jej karty pokłado-
wej i bagażu.

Kobieta, wbrew wszystkim faktom, 
postanawia odnaleźć Julie. Jako inżynier 
lotnictwa zna dość dobrze zakamarki sa-
molotu i podejmuje szaleńcze poszukiwa-
nia, w których towarzyszy jej sceptyczny 
Carson, ochroniarz lotu.

Panująca w „Planie lotu” atmosfera 
osaczenia, paniki i paranoi dodatkowo 
doskonale koresponduje z aktorstwem 
Jodie Foster, która po raz kolejny udo-
wodniła, że jest jedną z najciekawszych 
współczesnych aktorek amerykańskich. 
Jest ciągle na ekranie, więc odgrywa jed-
ną z najważniejszych ról filmu. Patrząc 

na nią, wydaje się, jakbyśmy sami byli 
załamaną i sfrustrowaną matką poszu-
kującą dziecka. Jodie rewelacyjnie oka-
zuje uczucia, które poznałoby się nawet 
bez słów – czytamy w recenzjach web-
filmu. Raz jest osobą zdenerwowaną 
i silną, szukającą córki za wszelką cenę 
i wierzącą w jej istnienie, a raz kobietą 
zdolną we wszystko uwierzyć, powąt-
piewającą we własne uczucia i poczucie 
rzeczywistości.

Dzięki sprawnie napisanemu sce-
nariuszowi oraz sugestywnej grze Jo-
die Foster w pewnym momencie sami 
już nie wiemy, czyją stronę trzymać: 
czy zrozpaczonej kobiety szukającej 
dziecka, czy też może zirytowanej bez-
celowymi poszukiwaniami załodze, za 
której postawą przemawiają racjonalne 
argumenty.

Pewnie nie wiesz...
Film zarobił w kinach na świecie 224 

miliony dolarów, kosztował 55 milionów.
Postać grana przez Jodie Foster ma na 

imię Kyle, jest to imię męskie, bo w pierwszej 
wersji scenariusza głównym bohaterem fil-
mu był mężczyzna, a miał się w niego wcielić 
Sean Penn. Agentka Jodie Foster znana jest 
z tego, że wyszukuje dla niej ciekawe męskie 
role i przekonuje producentów, żeby zagrała 
je kobieta. 

Maski tlenowe, opuszczone w trakcie 
jednej ze scen, w kolejnych znikają. W rze-
czywistości nie można ich schować ponownie 
w trakcie lotu. Jest to możliwe jedynie po wy-
lądowaniu.

Sean Bean (Kapitan Rich), w rzeczywi-
stości boi się latać, i robi to tylko wtedy, gdy 
jest to naprawdę konieczne.

Peter Sarsgaard (ochroniarz) również 
odczuwa strach przed lataniem.

Stowarzyszenie Zawodowe Stewardów 
wezwało do oficjalnego bojkotu filmu, po-
nieważ uważało, że przedstawia stewardów 
wrogo nastawionych do pasażerów, nie-
grzecznych, obojętnych.

Jodie Foster
Jodie Foster, urodzona w 1962 roku, 

rozpoczęła karierę w wieku dwóch lat. Przez 
cztery lata kręciła reklamy. W 1975 roku 
zaproponowano jej rolę prostytutki w filmie 
„Taksówkarz”. Otrzymała za nią nominację 
do Oscara w kategorii „Najlepsza aktorka 
drugoplanowa”. 

Jako dziecko została zaatakowana 
przez lwa i przez chwilę trzymana przez 
niego w pysku podczas kręcenia filmu „Na-
poleon i Samanta” (1972).

Zajęła 18 miejsce na liście „100 najwięk-
szych gwiazd filmowych wszech czasów” ma-
gazynu filmowego „Empire” w 2007 roku.

Zajęła 30 miejsce na liście 50 najmą-
drzejszych ludzi w Hollywood stworzoną 
przez tygodnik „Entertainment Weekly” 
w 2007 roku.

Umiała czytać, zanim skończyła trzy lata.
W wieku 14 lat biegle władała francu-

skim, nauczyła się hiszpańskiego, gdy miała 
18 lat biegle władała włoskim.

Lubi kickboxing, jogę, karate, aerobik 
i podnoszenie ciężarów oraz zbiera stare na-
czynia kuchenne i czarno-białe zdjęcia.

Był w związku z producentką filmową 
Cydney Bernard, od spotkania na planie 
filmu „Sommersby” (1993), aż do zerwa-
nia w 2008 roku. Sześć lat później poślubiła 
Alexandrę Hedison, aktorkę i reżyserkę.

Ma dwóch synów. Charlesa urodziła 
w 1998 roku, Kita w 2001 roku. Nigdy nie 
zdradziła, kto jest ich ojcem. 

Jej ulubionymi aktorami są Robert De 
Niro, Paul Newman, Marlon Brando i Hum-
phrey Bogart, a jej ulubione aktorki to Me-
ryl Streep, Jane Fonda, Diane Keaton i Ka-
tharine Hepburn.

Jej imieniem w 1998 roku nazwano aste-
roidę 17744 Jodiefoster.

Przyjaźni się z Melem Gibsonem.
Unika mediów społecznościowych: In-

stagrama, Facebooka i Twittera.
Za rolę w filmie „Plan lotu” otrzymała 

13 milionów dolarów.
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Znika mała 
dziewczynka...
Film trzyma widza w napięciu i niepewności, wyobraźnia tworzy 

przeróżne rozwiązania tej trudnej zagadki. 

Plan 
lotu

Amityville
Stopklatka piątek 21.50

Horror. W rezydencji na Long Island zostaje zastrzelonych 

sześcioro członków rodziny Defeo. Zabójca twierdzi, 

że popełnił zbrodnię, ponieważ zmusiły go do tego 

tajemnicze głosy, które słyszał w domu. Mija 13 miesięcy. 

Posiadłość kupuje małżeństwo Lutzów.

Kłopoty z facetami
Nowa TV piątek 21.00

Komedia romantyczna. Śpiewaczka operowa postanawia 

skorzystać z agencji ochroniarskiej wynajmującej psy 

obronne. Właściciel agencji, Harry (Jack Nicholsn), staje 

się coraz częstszym gościem w jej domu.

Pokój
TVP Kultura sobota 20.00

Dramat obyczajowy. Pięcioletni Jack mieszka z mamą, 

w małej szopie. Oboje są więzieni przez biologicznego 

ojca dziecka. Chłopiec jest przekonany, że świat istnieje 

tylko w tym pomieszczeniu. Gdy wyjdą na wolność, muszą 

się odnaleźć w nowej rzeczywistości.

Telemaniak
Super Polsat niedziela 22.00

Czarna komedia z Jimem Carreyem. Młody architekt, 

przeprowadza się do nowego mieszkania. Dla zabicia 

nudy i samotności, postanawia zainstalować sobie 

telewizję kablową. W jego mieszkaniu zjawia się 

ekscentryczny monter kablówki, sympatyczny, ale i nieco 

dziwaczny.

Sherlock Holmes
TVN niedziela 22.35

Kryminalny. Londynem wstrząsa seria rytualnych 

morderstw, których rzekomym sprawcą jest lord 

Blackwood. Sherlock Holmes (Robert Downey Jr.) i John 

Watson (Jude Law) próbują rozwiązać zagadkę. Sprawa 

niespodziewanie nabiera nowego charakteru.

Kocha, lubi, szanuje

Zakochani 
mężczyźni

Romantyczna komedia nie powielająca schema-
tów, opowiadająca o trzech pokoleniach mężczyzn 
poszukujących uczucia.

W wieku czterdziestu kilku lat Cal Weaver (Ste-
ve Carell) wiedzie idealne życie – ma dobrą pracę, 
ładny dom, udane dzieci i szkolną miłość za żonę. 
Ale kiedy dowiaduje się, że jego druga połowa, 
Emily ( Julianne Moore), zdradziła go i chce się 

rozwieść, jego życie rozpada się. Co gorsza, w dzi-
siejszym świecie, w którym królują single, Cal, któ-
ry na randce nie był od lat, staje się uosobieniem 
niezgrabności. 

Nieszczęsnego Cala, spędzającego wolne wie-
czory na samotnych rozmyślaniach w pobliskim 
pubie, wybiera sobie na partnera i ucznia przystoj-
ny podrywacz po trzydziestce, Jacob Palmer (Ryan 
Gosling). Jacob stara się pomóc Calowi pogodzić 
się rozstaniem i rozpocząć nowe życie, więc ukazuje 
mu liczne możliwości, jakie się przed nim otwiera-
ją, a przede wszystkim: flirty z zalotnymi kobietami 
i męskie wypady na drinka. 

Trzynastoletni syn Cala – Robbie – szaleje za 
siedemnastoletnią opiekunką do dzieci, Jessicą, któ-
ra z kolei na obiekt westchnień wybrała sobie Cala. 

Pewnie nie wiesz...
Twórcy filmu zaoferowali iPada każdemu z człon-

ków ekipy, kto podsunie pomysły tytułu filmu.
W skład obsady wchodzi pięciu zdobywców Złote-

go Globu: Julianne Moore, Kevin Bacon, Steve Carell, 
Ryan Gosling i Emma Stone.

Kevin Bacon i Ryan Gosling są dalekimi kuzynami. 
Obaj są potomkami angielskiej rodziny Baldwinów.

Kocha, lubi, szanuje
TVN7 piątek 21.30

wybierz  
coś  

dla siebie

Narzeczony mimo woli

Albo ślub, 
albo bruk

„Jeśli masz ochotę na dobrą komedię romantyczną, polecam ten 
film. Sandra Bullock i Ryan Reynolds cudni, jak zwykle!"

Margaret Tate pracuje w jednym z największych amerykańskich 
wydawnictw. Jest menadżerką rzutką i energiczną. Jako bardzo wy-
magająca szefowa nie cieszy się sympatią pracowników. Zaabsorbo-
wana obowiązkami zapomina o przedłużeniu wizy i w związku z tym 
grozi jej deportacja do rodzinnej Kanady. By temu zapobiec, Mar-
garet wpada na pomysł fikcyjnego małżeństwa ze swoim amerykań-
skim asystentem, Andrew. Dzięki temu automatycznie zyska prawo 
do pracy w USA i szansę na amerykańskie obywatelstwo. Gdy zasko-
czony asystent odmawia, bizneswoman stawia mu ultimatum – albo 
ślub, albo wypowiedzenie. 

Ponieważ Urząd Emigracyjny sprawdza tego rodzaju małżeń-
stwa, świeżo upieczeni państwo młodzi muszą pojechać w odwiedzi-
ny do rodziców Andrew na Alaskę. Wkrótce wyrachowany plan Mar-
garet zaczyna brać w łeb. Pojawia się bowiem autentyczne uczucie...

Pewnie nie wiesz...
Film zarobił w kinach na świecie 318 milionów dolarów, kosztował 

40 milionów.
Rolę Margaret zaproponowano Julii Roberts, ale nie nie chciała się 

zgodzić na niższe, niż oczekiwała wynagrodzenie. Sandra Bullock prze-
jęła więc rolę. To był drugi film, w którym odrzuconą przez Julię Roberts 
rolę przyjęła Sandra Bullock. Drugim filmem był „Wielki Mike” (2009), 
za który Sandra Bullock dostała Oscara dla najlepszej aktorki.

Szczeniaka Kevina odgrywają cztery szczenięta rasy American Eski-
mo (amerykański pies eskimoski): Flurry, Sitka, Nanu i Winter. Sandra 
Bullock prywatnie ma dwa malutkie chihuahua, z których jeden nie ma 
przednich łap.

Przed nakręceniem tego filmu Sandra Bullock i Ryan Reynolds byli 
przyjaciółmi od dziewięć lat.

Narzeczony mimo woli
TV Puls niedziela 17.50
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Marlena Siok: - Adamie gratulacje i serdeczne 
życzenia na nowej drodze życia!

Adam Kalinowski:- Bardzo mi miło, 
dziękuję za tak duże zainteresowa-
nie moim życiem prywatnym. Zgadza 
się: świeżo upieczony i szczęśliwy mąż 
(śmiech).
M.S:- Czy w tej krótkiej charakterystyce Adama 
Kalinowskiego powinnam umieścić coś jeszcze?

A.K:- To zależy nad czym chcemy się 
skupiać w kontekście mojego życia. Pro-
ponuję, by była to muzyka. Mówmy o tym 
co tu i teraz.
M.S:- Skoro tak… Od dłuższego już czasu ob-
serwuję Twoją aktywność w mediach społecz-
nościowych i tak sobie myślę, że chyba jesteś 
wyjątkowo szczęśliwym człowiekiem… Miłość, 
praca będąca pasją i dar przyciągania wyjątko-
wych ludzi... To tworzy wymarzony życie?

A.K:- Zdecydowanie uważam się za 
osobę szczęśliwą. Nie mam po prostu ar-
gumentów, żeby temu zaprzeczyć. Bardzo 
dużo dostałem już z góry. Począwszy od 
rodziny, która jest w całości i bardzo mnie 
wspiera dając dużo swobody, poprzez 
znalezienie wcześniej dziewczyny teraz 
już żony, z którą się doskonale dogaduje 
i tworzymy bardzo dojrzałą relację, a skoń-
czywszy na przyjaciołach i znajomych. Do 
tego od wielu lat zajmuję się tym, co ko-
cham. Po prostu żyć nie umierać. 
M.S:- A jaki element w tym życiu stanowią pro-
gramy muzyczne? W 2012 roku – Bitwa na głosy, 
w 2017 roku – piąta edycja Idola, teraz – 11 edy-
cja The Voice of Poland…

A.K: - Faktycznie okazuje się, że to 
takie cykliczne wydarzenia w moim ży-
ciu. Na castingach byłem znacznie licz-
niejszych, bo było ich 8 lub 9. Traktuję 
to, w dzisiejszej płaszczyźnie muzycznej, 
jako łatwy sposób na pozyskanie szerszej 
publiki czy też pokonanie pewnych barier 
w wejściu na rynek przez takiego młode-
go i świeżego artystę. Takie programy uła-
twiają. Sporo można się nauczyć, poznać 
ludzi. Zgłosiłem się, bo też miałem taką 
potrzebę, ale i chęci. 
M.S:- A z czego wynika ta potrzeba?

AK:- Chociażby z tego, by dokonywać 
muzycznej ekspansji. Ciężko jest to zro-
bić, jako jednostka, grając koncerty po ca-
łej Polsce, zwłaszcza w trakcie pandemii, 
a "talent show" pomaga. To jest zupełnie 
inna forma śpiewania. Mam namyśli ro-
dzaj kompetencji. Jednakże jest to bardzo 
wdzięczne. Faktycznie to, co obserwuję to 
fakt, że sporo ludzi, po występie, zwróciło 
na mnie uwagę. 
M.S.: - W Idolu udało Ci się ostatecznie zająć 5. 
miejsce. Gdzieś po cichu liczysz na to, że w The 
Voice of Poland uda się zajść wyżej, że uda się 
być tym najlepszym głosem w Polsce?

A.K:- Taki właśnie mam cel i nadzieje 
z tym związane. Jednego jestem pewien. 
Jestem bogatszy o nowe umiejętności 
i wiedzę niż 3 lata temu. Sporo się nauczy-

łem muzycznie. Wiem już jak ta branża 
wygląda m.in. poprzez rozkręcenie i pro-
wadzenie zespołu Black Jeans. Też dzięki 
temu sporo się nauczyłem. Wydaje mi się, 
iż w „The Voice of Poland” mam większą 
szansę zajść dalej niż wtedy w Idolu, ale 
oczywiście jest to jedna wielka niewiado-
ma. To przecież talent show, w którym ni-
gdy nie ma pewności, co się stanie. 
M.S:- Ale muszę przyznać, że start był całkiem 
niezły. Dlaczego wybór padł akurat na utwór 
“Natural” Imagine Dragon?

A.K: - Jestem usatysfakcjonowany tym 
występem. Spotkał się z bardzo pozytyw-
nym odbiorem ze strony publiczności. 
Pojawiło się dużo pozytywnych komenta-
rzy i stosunkowo niewiele hejtu, więc nie 
mam na co narzekać. Tak, jak osoby, któ-
re oglądały moje występy w Idolu mogły 
zauważyć, że tam jednak przodował sta-
ry dobry rock - Nirvana, Guns N’ Roses, 
Queen czyli klasyka gatunku. Teraz po 
3 latach wydaje mi się, że jednak chciał-
bym trochę w świeższą stronę pójść i zro-
bić coś bardziej nowoczesnego, ale jednak 

w tym sznycie mocnego wokalu, który na 
szczęście mam. Imagine Dragons obser-
wuję od 8 czy 9 lat. Całej dyskografii nie 
znam, ale to co znam, bardzo mi się po-
doba. Imponuje mi ta grupa, osiągając tak 
ogromne sukcesy na skalę światową, a jed-
nak robiąc muzykę poprockową, więc taką 
mniej popularną. Ten utwór łączy elemen-
ty rockowego śpiewania i mocnej energii 
z nowoczesnymi brzmieniami, elektroni-
ką. Zaśpiewałam go na tyle, na ile potrafię. 
Wiadomo, że dziś w tym swoim wykona-
niu mógłbym wytknąć wiele błędów, któ-
re mógłbym poprawić. Niemniej jednak to 
są zupełnie inne warunki. Jest trema i tyl-
ko jedno wejście na scenę, w którym trze-
ba dać z siebie wszystko. Myślę, że udało 
mi się. 
M.S: - Myślę, że ta świadomość niedoskonałości 
w działaniu, to element dojrzałości i pokory… 

A.K: - Pokory człowiek uczy się całe 
życie. Chociaż mam wrażenie, że mi tej 
pokory chwilami brakuje. Niemniej jed-
nak z każdym rokiem staram się gdzieś za-
uważać to, co mogę robić lepiej i wydają 

mi się, że małymi krokami podążam w do-
brym kierunku. 
M.S: - A wybór trenerów? Rzeczywiście bardziej 
po drodze Ci z chłopakami z Afromental – Tom-
sonem i Baronem, aniżeli z Michałem Szpakiem?

A.K: - Z Michałem Szpakiem spo-
tkaliśmy się miesiąc przed nagraniami 
w restauracji gdańskiej, w której grałem. 
Zamieniliśmy parę zdań, odrobinę się 
poznaliśmy. Miałem taką wątpliwość, 
czy gdybym trafił do programu, byłoby 
nam po drodze. Zawsze, gdy oglądałem 
The Voice of Poland czy myślałem o wy-
startowaniu, a muszę zdradzić, że kiedyś 
już byłem na castingach, to zawsze  moje 
myśli kierowały się w stronę Afromental. 
Chłopaki są dla mnie wyznacznikiem na-
prawdę dobrego grania w Polsce. Zróżni-
cowaniem muzyki na wysokim poziomie 
i taką właśnie zachodnią amerykańską 
nutką. Jestem wielkim fanem Afromen-
tal od paru lat. Potrafię z kumplem jechać 
i kilka godzin na koncert, słuchać po kil-
ka razy ich płyt i śpiewać. Robią maksy-
malnie dobrą robotę. W Polsce śpiewają 
po angielsku, a i tak osiągają sukces ko-
mercyjny. Może nie jakiś spektakularny, 
ale jednak jest to sukces. To zawsze mi 
imponowało. Ponadto teksty ich piose-
nek docierają do mnie. Ich charyzma, 
energia i rockowe dusze.
M.S:- Przesłuchania w ciemno z sukcesem za 
Tobą. Teraz kolejny etap…

A.K:- Dalej będą bitwy. Teraz czekamy 
na decyzję z kim będę śpiewał. Kolejny 
etap będzie wyglądał tak, że jest 6 par i one 
toczą bitwy ze sobą. W duecie wykonują 
jeden utwór. I z każdej bitwy jedna osoba 
zostaje w drużynie, a jedna odpada albo 
siada na gorącym krześle, wówczas któryś 
z trenerów może „ukraść” tego wokalistę. 
Ekipa Afromental wydaje się dosyć mocna. 
Są tam solidne rockowe wokale, których 
sam z przyjemnością bym słuchał. Zresztą 
płytę Tomka Bessera czy Przemka Pajda-
ka z chęcią bym kupił. Z Tokiem, który też 
jest w mojej drużynie grałem parę koncer-
tów. Poznałem go w Idolu i tam też na jed-
nym z etapów razem śpiewaliśmy. To jest 
mój kumpel z Trójmiasta i mam nadzieję, 
że na niego nie trafię i uda nam się razem 
przejść dalej. Sądzę, że konkurencja jest 
duża, większa niż w Idolu. Format progra-
mu jest bardziej nastawiony na umiejęt-
ności wokalne. Szczerze mówiąc obawiam 
się tego etapu, bo tutaj jest 50/50. Albo ja 
albo on przechodzi. W nokautach jest tak, 
iż z siedmiu osób w drużynie zostają czte-
ry. To nieco zwiększa szanse. 
M.S:- A udział w programie nie komplikuje two-
ich muzycznych planów?

A.K:- W dobie pandemii? Nie 
(śmiech). Program oczywiście wymaga 
ode mnie zagospodarowania jakiejś części 
czasu, a co za tym idzie dopasowania wy-
darzeń i planów pod produkcję. Na szczę-

Zdarza się, że brakuje mi pokory
Jego „wykon” podczas przesłuchań w ciemno w 11. edycji programu The Voice of Poland rozpalił scenę odwracając dwa fotele - fotel Tomsona i Barona oraz Michała Szpaka. Jaki będzie jego dalszy 
los w programie? Czy jego głos okaże się najlepszym w Polsce? O tym, ale także o miłości, szczęściu do ludzi, czyli elementach tworzących wymarzone życie i muzycznych planach, z obdarzonym 
rockowym głosem wokalistą i gitarzystą rodem z Łomży, fanem Alice In Chains, Slasha, Alter Bridge, a także świeżo upieczonym mężem Adamem Kalinowskim rozmawia Marlena Siok.
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ście nie kolidowało to z moim 
ślubem (śmiech), a muszę przy-
znać, że był to kluczowy waru-
nek przy pierwszym podpisywa-
niu kontraktów. Ale coż… taka 
jest cena tego, że mogę zaśpiewać 
przed paroma milionami ludzi. 
M.S: - A ponadto, wystawienie się na 
ocenę, bo przecież nie wiadomo, jaki 
będzie odbiór…

A.K:- Dokładnie. Uważam, że 
to jest właśnie ten minus wszyst-
kich tego typu programów. Jeśli 
gram koncert, to ludzie interpre-
tują moje wykonania po swo-
jemu, i każdy może mieć swoją 
opinię. Jeśli biorę udział w talent 
show, to staję przed jurorami, tre-
nerami i wynik jest jednoznacz-
ny  albo przeszedłem, albo odpa-
dam. Do tego dochodzi krytyka 
bądź pochwały. Ale jeśli chodzi 
o mój występ muszę powiedzieć, 
że jestem zadowolony z opinii 
trenerów. 
MS: - Wspominasz o pandemii… Ona 
chyba w każdym z nas dokonała pew-
nych zmian. W mniejszym lub więk-
szym stopniu. A jak ten okres wpły-
wa na twoją działalność? Koncerty 
w oknie to sposób na jej przetrwanie? 

A.K: - W pewnym sensie 
tak (śmiech). Kiedy w marcu 
świat stanął w miejscu wszyst-
kie koncerty zostały odwoła-
ne. W sumie były to 3 miesiące 
bez grania. Kiedy minął pierw-
szy miesiąc, zacząłem obawiać 
się, że jeśli tak dalej pójdzie za-
pomnę teksty piosenek, które 
gram. A gram wszystko z pamię-
ci i raczej nie posługuję się tek-
stami w trakcie swoich koncer-
tów. No ale cóż mogłem wtedy 
zrobić? Zagrać wyłącznie dla 
- wtedy jeszcze - narzeczonej. 
Kiedy tak szperałem w sieci zo-
baczyłem, że muzycy, chociażby 
z Włoch, grają dla swoich sąsia-
dów. Stwierdziłem, że spróbuję. 
Mam w kuchni blat z oknem, z 
widokiem na parę innych okien 
(śmiech) i ładną przedwojen-
ną arterię, którą jeżdżą rowe-
rzyści, spacerują ludzie. Wysta-
wiłem wzmacniacz, usiadłem 
w oknie i zagrałem. Okazało 
się, że względnie nikomu to nie 
przeszkadzało, a wręcz przeciw-
nie, spodobało się. Nagranie z 
tego występu miało kilka tysię-
cy wyświetleń na FB. Od tego 
momentu sąsiedzi doskonale 
mnie kojarzą. W sumie zagra-
łem 3 koncerty „w oknie”. Jesz-
cze od niedawna mam małego 
psa, którego wyprowadzam, dla-
tego miałem mnóstwo okazji, by 
dowiedzieć się, co o tym wszyst-
kim myślą. Wydaje mi się, że 
przez całe swoje życie trafiam na 
wyjątkowo dobrych ludzi. I to 
samo mogę powiedzieć o swo-
ich sąsiadach z Gdańska. Nie 
spotkałem się z żadnym głosem 
krytyki. Natomiast, jeśli chodzi 
o kalendarz koncertów, staram 

się w miarę rozsądnie podcho-
dzić do życia. Miałem pieniądze, 
które pozwoliły mi tak napraw-
dę na bezproblemowe przetrwa-
nie tego lockdownu. Jednakże 
pojawiły się spore straty. Ten 
sezon faktycznie zapowiadał się 
bardzo dobrze. W marcu mia-
łem już zaplanowane koncerty 
na kilka miesięcy do przodu. To 
wszystko się rozmyło. Ale cieszę 
się, iż póki co wszyscy z mojego 
otoczenia są zdrowi. 
M.S: - A Zespół Black Jeans nie czuje 
się zaniedbany?

A.K: - Myślę, że chociaż pan-
demia zablokowała działalność 
koncertową zespołu, to nie. Aku-
rat szykujemy drobną niespo-
dziankę. Wydaje mi się, że pod 
koniec października będziemy 
już coś zdradzać, także serdecz-
nie zapraszam do śledzenia na-
szych social mediów. 

M.S:- W 2019 roku ukazała się Wasza 
debiutancka płyta zatytułowana „Po-
kolenie Y”.  Czy ta niespodzianka to 
nowy krążek?

A.K:- Niestety, aż tak dużej 
niespodzianki nie będzie. Acz-
kolwiek jest na co czekać.
M.S:- Ale w planach pojawia się ta 
myśl?

A. K:- Póki co skupiamy się 
nad tą jedną niespodzianką. Te-
raz dosyć mocno związany je-
stem z programem. Dużo zależy 
od tego, co wydarzy się w kolej-
nych odcinkach… 
M.S: - To chyba niesamowita przygo-
da? 

A.K: - Ja cieszę się swoim ży-
ciem. Wiedziałem jak to wyglą-
da, bo miałem pewne doświad-
czenie.  Doskonale wiem, o co 
w tym chodzi i że tam często wie-
le rzeczy jest niesprawiedliwych. 
W tych programach bardzo czę-

sto wielu wybitnych wokalistów 
odpada znacznie wcześniej. Tam 
musi być i talent i show. 
M.S: - Ale bardzo często zdarza się tak, 
że to nie tylko ci wygrani robią karierę 
Wręcz przeciwnie, niekiedy po „5 mi-
nutach” są zapominani. Tu chyba trze-
ba mieć jeszcze odrobinę szczęścia..

A.K: - Coś w tym jest. Bardzo 
długo dywagowałem ze swoimi 
przyjaciółmi, jak chociażby z Łu-
kaszem z Black Jeans, na temat 
tych mechanizmów, które dzia-
łają w "talent show" i ogólnie na 
rynku muzycznym. To są bardzo 
złożone procesy i nie doszukiwał-
bym się czegoś takiego, że ten, kto 
wygra, ma większe szanse niż ten, 
który zajmie drugie miejsce. Ow-
szem, osoby wygrane, w przypad-
ku tego typu programu podpisują 
kontrakt płytowy i wówczas doj-
ście do kompromisu z wytwórnią 
może stanowić problem. Ale to 

jest indywidualna kwestia. Każdy 
artysta to jest dosyć, powiedział-
bym, taka jednostka abstrakcyj-
na. To nie jest osoba przypadko-
wa. Czymś musi się wyróżniać. 
Tak naprawdę nie jest łatwo bu-
dować karierę. To się wiąże ze 
zmianą trybu życia, ze zrobie-
niem materiału, który będzie ko-
mercyjny, ale jednocześnie, by 
tam faktycznie był mianownik 
tego artysty. Dochodzą też bizne-
sowe kwestie, bo to jednak komuś 
trzeba sprzedać. Po prostu ktoś 
musi zarobić na tym pieniądze. 
Do tego dochodzi jeszcze osobli-
wy tryb życia muzyka i różne za-
grożenia z tym związane. Nie jest 
łatwo osiągnąć sukces, wygrywa-
jąc tylko taki program. To może 
być dobre narzędzie, ale trzeba 
umiejętnie z tego skorzystać. Nie 
wszystko zależy od tego artysty, 
który wygrywa. 
M.S: - To czym zatem wyróżnia się 
Adam Kalinowski?

A.K:- To chyba pytanie nie 
do mnie (śmiech). Ja cały czas 
staram się rozwijać na wielu 
płaszczyznach. A czym się wy-
różniam? Pewnie gadatliwością, 
którą łatwo zauważyć (śmiech). 
Może głosem. Od tych kilku lat, 
od kiedy śpiewam, wielokrot-
nie zwracano mi uwagę, że moja 
barwa jest unikatowa i zawsze, 
gdy śpiewam to robię to po swo-
jemu, nie starając się nikogo na-
śladować, więc może właśnie 
wyróżnia mnie ta oryginalność. 
Śmieję się, że jestem takim alter-
natywnym katolikiem, a to tro-
chę stoi w  sprzeczności z wize-
runkiem rockmana. To też jest 
chyba jakiś wyróżniający mnie 
aspekt. Gdzieś te konserwatyw-
ne wartości staram się, w jakimś 
stopniu przynajmniej, realizować 
i prezentować, a jednocześnie nie 
prowadzę spokojnego trybu ży-
cia (śmiech).
M.S:- Miłość masz. Pasje również. 
Więc czego można Ci życzyć?

A.K:-  Po prostu szczęścia, by 
życie obfitowało w dobre zdarze-
nia. 
M.S:- W takim razie tego Ci życzę. Po-
wodzenia! 

A.K:- Dziękuję serdecznie. 
A każdego, kto zechce spędzić 
ze mną trochę czasu zapraszam 
16  października do restauracji 
Black Sheep, gdzie zagram kon-
cert.
M.S:- Czyli o Łomży nie zapominasz?

A.K: - Nie ma takiej opcji. 
Cały czas pamiętam skąd jestem. 
Uwielbiam Łomżę. Niestety to, 
co robię mogłoby spotkać się 
z niedostatecznym popytem, dla-
tego wybrałem Trójmiasto, ale 
z przyjemnością gram przed ro-
dzimą publiką i cieszę się, że też 
jestem zapraszany.

Rozmowa do obejrzenia w Telewizji 
Narew i na www.narew.info.
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Inspektor Callahan (Clint Eastwo-
od), za niekonwencjonalne metody 
działania, które przysporzyły mu wielu 
wrogów, zasłużył na przydomek Brud-
ny Harry. Dokonał w swej karierze kil-
ku spektakularnych aresztowań. Dzięki 
temu znalazł się w centrum zaintereso-
wania prasy i telewizji, a co za tym idzie 
stał się sławny. 

San Francisco przeżywa chwile 
grozy. W mieście znów pojawił się 
seryjny morderca. Tym razem psy-
chopata poluje na ludzi sławnych, 
znanych z telewizji. Wśród ofiar są: 
krytyk filmowy, słynny muzyk rocko-
wy, gospodarz popularnego talk show. 
Gdy policji udaje się zdobyć listę 
osób, które mają zginąć, okazuje się, 
że jest na niej również nazwisko in-
spektora Callahana. Wkrótce okazuje 
się, że szaleniec rozpoczął polowanie 
na słynnego policjanta. Gdy sytuacja 
staje się wyjątkowo dramatyczna, 
Harry zdaje się na swój instynkt. Sko-
ro wszystkie ofiary wywodzą się z krę-
gów związanych z telewizją i filmem, 
właśnie tam Harry zaczyna szukać 
swego prześladowcy. 

Obok Clinta Eastwooda zobaczy-
my w tej produkcji także m.in. Liama 

Neesona i młodego Jima Carreya, któ-
rzy musieli poczekać jeszcze kilka lat, 
zanim osiągnęli sukces.

Pewnie nie wiesz...
Jest to piąty i ostatni film (1988 rok) 

z serii filmów Brudny Harry, których ak-
cja rozgrywa się w San Francisco w Kali-
fornii.

Kiedy Clint Eastwood kręcił ten film, 
był burmistrzem miasteczka Carmel-by-
-the-Sea w północnej Kalifornii, w hrab-
stwie Monterey, nad Oceanem Spokoj-
nym. Mieszkało w nim około 4000 osób.

Władze San Francisco wydały zgodę 
na kręcenie filmu, pomimo zdecydowane-
go sprzeciwu mieszkańców miasta, któ-
rzy uważali, iż Brudny Harry nie jest jego 
dobrą reklamą.

W scenie pościgu miniaturowy samo-
chód z bombą prowadził kierowca rajdo-
wy.

Pula śmierci
Metro sobota 22.35

Pula  
śmierci
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Sędzia Dredd

Wyrok  
bez apelacji
Wojny atomowe i klęski ekologiczne 

zmieniły Ziemię w zdewastowaną i tok-
syczną planetę. W 2139 roku miasta są 
przeludnione, a narkotyki i broń można 
kupić w każdym sklepie. Rośnie fala prze-
stępczości. Na gruzach Nowego Jorku 
powstała wielka metropolia zwana Mega 
City One. 

Mieszkańcy bronią się przed chaosem 
bezprawia, ustanawiając radykalny system 
wymierzania sprawiedliwości: krymina-
listów i zbrodniarzy ścigają Sędziowie. 
Kiedy kogoś dopadną, wolno im na miej-
scu go osądzić, wydać wyrok i wymierzyć 
karę. Jednym z najlepszych strażników jest 
Sędzia Dredd (Sylvester Stallone) – bez-
względna perfekcyjna maszyna do likwi-
dacji wyrzutków społeczeństwa.

Działalność Sędziów nie wszystkim 
się podoba, dlatego też Dredd zostaje wro-
biony w morderstwo.

Pewnie nie wiesz...
Reżyser Danny Cannon był tak znie-

chęcony ciągłymi sporami z Sylvestrem 
Stallone, że przysiągł już nigdy nie pra-
cować z żadnym gwiazdorem. Twierdzi 
również, że ostateczna wersja filmu różni 
się znacznie od scenariusza, a wszystko 
przez zmiany wprowadzone przez Stal-
lone'a.

W komiksach, których film jest  
adaptacją, Dredd nie zdejmował hełmu, 
więc jego twarz pozostawała niewidocz-
na. Ale tak znany i... drogi aktor jak Sy-
lvester Stallone, musiał wyraźnie pokazy-
wać twarz.

Kostium sędziego Dredda to dzieło zna-
nego projektanta mody, Giani Versace.

Sędzia Dredd
TV Puls sobota 23.50

Robin Hood

Zakochany 
rabuś

Russell Crowe wciela się w rolę legen-
darnej postaci. 

Ostatni rok XII w. Łucznik Robin 
służy u boku króla Ryszarda Lwie Serce. 
Gdy monarcha umiera na polu bitwy, Ro-
bin odchodzi z armii. Wraz z nim do An-
glii wracają trzej kompani. Po drodze są 
świadkami napadu na sir Roberta Loxleya, 
eskortującego koronę poległego króla. 
Umierający rycerz prosi, by Robin zawiózł 
jego miecz ojcu, sir Walterowi z Notting-
ham. Robin z drużyną przebierają się za 
sir Roberta i jego rycerzy, aby bezpiecznie 
przewieźć do Anglii insygnia Ryszarda 
Lwie Serce. W Nottingham Robin poznaje 

i zakochuje się w Marion (Cate Blanchett), 
pięknej wdowie po Robercie...

130-milionowy budżet filmu dał reży-
serowi swobodę m.in. podczas kręcenia 
scen batalistycznych, które wypadły rze-
czywiście znakomicie. 

Pewnie nie wiesz...
W filmie ciało sir Waltera Loxleya zosta-

je spalone na stosie. Kremacja była zakaza-
na przez Kościół w średniowiecznej Europie. 
Stosowano ją tylko jako karę dla heretyków 
lub dla powstrzymania zarazy.

W filmie wnętrze kościoła ma miejsca 
siedzące, chociaż w średniowieczu wierni 
stali podczas nabożeństwa.

W odpowiedzi na krytykę, że jest za 
stary, by zagrać Robin Hooda, Russell Cro-
we przed rozpoczęciem zdjęć, przeszedł na 
dietę.

Producent i reżyser Ridley Scott oraz 
producent i aktor Russell Crowe trudno do-
gadywali sie na planie filmu. Ochłodziło to 
kontakty między nimi.

Taran użyty podczas kręcenia filmu, 
wart 60 000 funtów, Russell Crowe poda-
rował szkockiej organizacji charytatywnej 
Clanranald Trust, która ma chronić i rozpo-
wszechniać szkocką kulturę.

Robin Hood
TVN7 sobota 20.00, niedziela 17.10

Byliśmy żołnierzami
Super Polsat piątek 23.00

Byliśmy żołnierzami

Pierwsza bitwa

Ta wojna, stała się wielką, do dziś 
niezaleczoną traumą Ameryki.

Oparta na faktach historia grupy żoł-
nierzy amerykańskich, którzy stoczyli 
jedną z najbardziej nierównych i krwa-
wych bitew w historii Stanów Zjedno-
czonych. 

14 listopada 1965 roku 400-osobowy 
oddział amerykańskiego 7. Pułku Kawa-
lerii Powietrznej dowodzony przez Hala 
Moore’a (Mel Gibson) wylądował w wiet-
namskiej dolinie La Drang, zwanej też 
Doliną Śmierci. 16 śmigłowców lądowa-

ło od 10.48; pierwszy wyskoczył ppłk. 
Moore, a za nim reszta żołnierzy. Szybko 
przekonali się, że są otoczeni przez silne 
oddziały Wietkongu liczące ponad 2000 
żołnierzy. Tak rozpoczęła się krwawa, 
trwająca trzy dni i trzy noce, pierwsza 
bitwa wojsk amerykańskich i wietnam-
skich. Równocześnie rozpoczął się dra-
mat kobiet, które w kraju czekały na 
mężów i synów. W walkach Amerykanie 
stracili 79 zabitych i 121 rannych. Wiet-
namscy komuniści mieli 634 zabitych 
i 1215 rannych.

Wojsko amerykańskie nie było jesz-
cze przygotowane do przekazywania 

wiadomości o zabitych żołnierzach. Za-
wiadomienia były więc wysyłane za po-
średnictwem taksówkarzy. Zauważywszy 
to, Julia Compton Moore, żona generała, 
wzięła na siebie obowiązek odwiedzania 
rodzin, których żołnierze zginęli w Wiet-
namie i walczyli pod dowództwem jej 
męża.

Film według bestsellerowej powieści 
generała Harolda Moore’a i korespon-
denta wojennego Josepha Galloway'a – 
uczestników tamtych wydarzeń.

Nakręcono 150 godzin zdjęć do fil-
mu. Oglądanie tego materiału zajęło eki-
pie montażowej 6 dni i nocy.

Hal Moore, 
w mundurze 
generalskim  
– dowódca  
1. batalionu  
7. Pułku 
Kawalerii 
Powietrznej. 
Generał zmarł 
10 lutego  
2017 roku.

Dolny Śląsk 
pełen historii 

Jaśniej i cieplej.  
Historia gazownictwa 

na Dolnym Śląsku
W 1843 roku właściciel restauracji 

„Złota Kaczka”, jako pierwszy w historii 
miasta, oświetlił lampą gazową swój lokal, 
wzbudzając powszechne zainteresowanie, 
zwłaszcza wśród hotelarzy. Ogromne za-
potrzebowanie na gaz, jakie pojawiło się 
po tym wydarzeniu, skłoniło Magistrat 
Miasta Wrocławia do podjęcia decyzji 
o budowie gazowni wraz z siecią rozpro-
wadzającą. Jasno oświetlone miasto mia-
ło poprawić bezpieczeństwo. 19 kwietnia 
1845 roku władze Wrocławia podpisały 
umowę na budowę gazowni miejskiej przy 
obecnej ulicy Tęczowej i na oświetlenie 
miasta latarniami gazowymi. W 1904 roku 

rozpoczęto budowę zakładu gazownicze-
go na Tarnogaju. W owym czasie był on 
jednym z największych i najnowocześniej-
szych w Europie. Znajdował się tu bunkier 
węglowy mogący pomieścić 27 tysięcy ton 
węgla. Wyprodukowany gaz był składowa-
ny w dwóch zbiornikach teleskopowych 
o pojemności po 110 tysięcy metrów sze-
ściennych każdy.

Opowieść  
o Zamku na Skale

Zabytkowy obiekt znajduje się w po-
bliżu Lądka Zdroju, w niewielkiej miej-
scowości Trzebieszowice. W XVI-XVII 
wieku na ruinach siedziby rycerskiej 
wzniósł się renesansowy dwór. Obecnie 
mieści się w nim luksusowy hotel SPA. 
Możliwe jest zwiedzanie zamku z prze-
wodnikiem. Do najpiękniejszych miejsc 
w zamku należy m.in. klatka schodowa 
wyłożona drewnianą boazerią, sala zdo-
biona rokokowymi sztukateriami oraz 
dwa saloniki utrzymane w secesyjnym 
stylu. Urodę zamku podkreśla otaczają-
cy go park i przepływająca przez niego 
rzeka Biała Lądecka. 

Jaśniej i cieplej – historia gazownictwa  
na Dolnym Śląsku

TVP Historia niedziela 10.40
Opowieść o Zamku na Skale 

TVP Historia niedziela 11.25

Zamkiem na Skale w Trzebieszowicach władały 
najwspanialsze rody słowiańskie, pruskie, 
walijskie i francuskie. 

Wieża ciśnień z 1906 r. na terenie starej gazowni, 
na osiedlu Tarnogaj.
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Inspektor Callahan (Clint Eastwo-
od), za niekonwencjonalne metody 
działania, które przysporzyły mu wielu 
wrogów, zasłużył na przydomek Brud-
ny Harry. Dokonał w swej karierze kil-
ku spektakularnych aresztowań. Dzięki 
temu znalazł się w centrum zaintereso-
wania prasy i telewizji, a co za tym idzie 
stał się sławny. 

San Francisco przeżywa chwile 
grozy. W mieście znów pojawił się 
seryjny morderca. Tym razem psy-
chopata poluje na ludzi sławnych, 
znanych z telewizji. Wśród ofiar są: 
krytyk filmowy, słynny muzyk rocko-
wy, gospodarz popularnego talk show. 
Gdy policji udaje się zdobyć listę 
osób, które mają zginąć, okazuje się, 
że jest na niej również nazwisko in-
spektora Callahana. Wkrótce okazuje 
się, że szaleniec rozpoczął polowanie 
na słynnego policjanta. Gdy sytuacja 
staje się wyjątkowo dramatyczna, 
Harry zdaje się na swój instynkt. Sko-
ro wszystkie ofiary wywodzą się z krę-
gów związanych z telewizją i filmem, 
właśnie tam Harry zaczyna szukać 
swego prześladowcy. 

Obok Clinta Eastwooda zobaczy-
my w tej produkcji także m.in. Liama 

Neesona i młodego Jima Carreya, któ-
rzy musieli poczekać jeszcze kilka lat, 
zanim osiągnęli sukces.

Pewnie nie wiesz...
Jest to piąty i ostatni film (1988 rok) 

z serii filmów Brudny Harry, których ak-
cja rozgrywa się w San Francisco w Kali-
fornii.

Kiedy Clint Eastwood kręcił ten film, 
był burmistrzem miasteczka Carmel-by-
-the-Sea w północnej Kalifornii, w hrab-
stwie Monterey, nad Oceanem Spokoj-
nym. Mieszkało w nim około 4000 osób.

Władze San Francisco wydały zgodę 
na kręcenie filmu, pomimo zdecydowane-
go sprzeciwu mieszkańców miasta, któ-
rzy uważali, iż Brudny Harry nie jest jego 
dobrą reklamą.

W scenie pościgu miniaturowy samo-
chód z bombą prowadził kierowca rajdo-
wy.

Pula śmierci
Metro sobota 22.35
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Sędzia Dredd

Wyrok  
bez apelacji
Wojny atomowe i klęski ekologiczne 

zmieniły Ziemię w zdewastowaną i tok-
syczną planetę. W 2139 roku miasta są 
przeludnione, a narkotyki i broń można 
kupić w każdym sklepie. Rośnie fala prze-
stępczości. Na gruzach Nowego Jorku 
powstała wielka metropolia zwana Mega 
City One. 

Mieszkańcy bronią się przed chaosem 
bezprawia, ustanawiając radykalny system 
wymierzania sprawiedliwości: krymina-
listów i zbrodniarzy ścigają Sędziowie. 
Kiedy kogoś dopadną, wolno im na miej-
scu go osądzić, wydać wyrok i wymierzyć 
karę. Jednym z najlepszych strażników jest 
Sędzia Dredd (Sylvester Stallone) – bez-
względna perfekcyjna maszyna do likwi-
dacji wyrzutków społeczeństwa.

Działalność Sędziów nie wszystkim 
się podoba, dlatego też Dredd zostaje wro-
biony w morderstwo.

Pewnie nie wiesz...
Reżyser Danny Cannon był tak znie-

chęcony ciągłymi sporami z Sylvestrem 
Stallone, że przysiągł już nigdy nie pra-
cować z żadnym gwiazdorem. Twierdzi 
również, że ostateczna wersja filmu różni 
się znacznie od scenariusza, a wszystko 
przez zmiany wprowadzone przez Stal-
lone'a.

W komiksach, których film jest  
adaptacją, Dredd nie zdejmował hełmu, 
więc jego twarz pozostawała niewidocz-
na. Ale tak znany i... drogi aktor jak Sy-
lvester Stallone, musiał wyraźnie pokazy-
wać twarz.

Kostium sędziego Dredda to dzieło zna-
nego projektanta mody, Giani Versace.

Sędzia Dredd
TV Puls sobota 23.50

Robin Hood

Zakochany 
rabuś

Russell Crowe wciela się w rolę legen-
darnej postaci. 

Ostatni rok XII w. Łucznik Robin 
służy u boku króla Ryszarda Lwie Serce. 
Gdy monarcha umiera na polu bitwy, Ro-
bin odchodzi z armii. Wraz z nim do An-
glii wracają trzej kompani. Po drodze są 
świadkami napadu na sir Roberta Loxleya, 
eskortującego koronę poległego króla. 
Umierający rycerz prosi, by Robin zawiózł 
jego miecz ojcu, sir Walterowi z Notting-
ham. Robin z drużyną przebierają się za 
sir Roberta i jego rycerzy, aby bezpiecznie 
przewieźć do Anglii insygnia Ryszarda 
Lwie Serce. W Nottingham Robin poznaje 

i zakochuje się w Marion (Cate Blanchett), 
pięknej wdowie po Robercie...

130-milionowy budżet filmu dał reży-
serowi swobodę m.in. podczas kręcenia 
scen batalistycznych, które wypadły rze-
czywiście znakomicie. 

Pewnie nie wiesz...
W filmie ciało sir Waltera Loxleya zosta-

je spalone na stosie. Kremacja była zakaza-
na przez Kościół w średniowiecznej Europie. 
Stosowano ją tylko jako karę dla heretyków 
lub dla powstrzymania zarazy.

W filmie wnętrze kościoła ma miejsca 
siedzące, chociaż w średniowieczu wierni 
stali podczas nabożeństwa.

W odpowiedzi na krytykę, że jest za 
stary, by zagrać Robin Hooda, Russell Cro-
we przed rozpoczęciem zdjęć, przeszedł na 
dietę.

Producent i reżyser Ridley Scott oraz 
producent i aktor Russell Crowe trudno do-
gadywali sie na planie filmu. Ochłodziło to 
kontakty między nimi.

Taran użyty podczas kręcenia filmu, 
wart 60 000 funtów, Russell Crowe poda-
rował szkockiej organizacji charytatywnej 
Clanranald Trust, która ma chronić i rozpo-
wszechniać szkocką kulturę.

Robin Hood
TVN7 sobota 20.00, niedziela 17.10
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Od 21.04.2020 r. w Tygodniku Narew 
publikujemy fragmenty tomu 3 „Me-
andrów losu”. Autorem jest Zenon 
Krajewski. Akcja w tym tomie dzieje 
się w ciągu kilkunastu dni po ataku 
Niemiec na Sowiety w 1941 r. i doty-
czy początków Holocaustu na naszych 
ziemiach. To zdaniem autora najważ-
niejszy tom w całym jego cyklu po-
wieściowym.

Rachela Zimmer była kobietą 
o silnym charakterze. Co posta-
nowiła, nawet pod wpływem na-
głego impulsu, starała się potem 
przetrawić i rozważyć na chłod-
no. Pomysł, aby szukać ratun-
ku u radziłowskiego proboszcza 
przyszedł jej do głowy znienacka, 
ale dość szybko się z nim oswo-
iła, w czym pomogła jej postawa 
tego polskiego chłopa, który na-
tychmiast ją poparł i wyraził go-
towość pójścia z nią do księdza. 
Było jednak zbyt wcześnie na 
tego typu wizytę.

Tymczasem, tuż po siódmej, 
do Zimmerów najpierw zaszedł 
Wolf Szlepen, przed wojną miej-
scowy działacz syjonistyczny, 
a w ślad za nim kilku innych bliż-
szych i dalszych sąsiadów, sporo 
znaczących wśród radziłowskiej 
społeczności żydowskiej. Wszy-
scy zaszli, aby wyrazić swoją soli-
darność i współczucie w związku 
z wieczornym napadem niemiec-
kich zbirów i ich pomagierów na 
dom Owieja Zimmera. Narze-
kaniom i ubolewaniom nie było 
końca, ale nikt nie był w stanie 
konkretnie zaproponować cze-
goś budującego. Nawet Samuel 
Lewent upadł na duchu. Nikt ze 
zgromadzonych Żydów nie po-
trafił dostrzec nawet najmniej-
szego światełka w tym ciemnym 
tunelu, do którego Niemcy ich 
zapędzili, żadnego wyjścia z tak 
groźnej sytuacji. 

Jan Begier przysłuchiwał się 
tym wszystkim utyskiwaniom 
i narzekaniom ze smutkiem, zda-
jąc sobie sprawę z faktu jak bar-
dzo ludność mojżeszowa musi 
być rozbita psychicznie i zastra-
szona prześladowaniami, które 
na nią spadły w ciągu ostatnich 
kilku dni. Ich największą świę-
tość, zwoje Tory, które żydow-
scy mężczyźni mieli śmiałość 
dotknąć jedynie opuszkami pal-
ców, zrabowano ze świątyni, wy-
niesiono na plac i rzucono w na-
prędce rozniecone ognisko, aby 
zniszczyć je bezpowrotnie. Ich 
samych sponiewierano w stop-

niu skandalicznym, 
odzierając z godno-
ści przynależnej ludz-
kiej naturze. Czuli 
się przez to zbrukani 
i nieczyści, a jedno-
cześnie całkowicie 
bezsilni, nie będą-
cy w stanie przeciw-
stawić się złu, które 
na nich spadło. Jak 
można wstrząsnąć 
tak ciężko doświad-
czoną społecznością, 
przestawiając ją z torów prowa-
dzących prosto ku nieuchron-
nej, zdawałoby się, katastrofie na 
tory prowadzące do odzyskania 
resztek godności i wiary w sie-
bie? Nie, to było wręcz niemoż-
liwe do wykonania, myślał Be-
gier. Sami już nie będą w stanie 
się podnieść. Ale jakaś nadzie-
ja jeszcze pozostała. Jeden Po-
lak, katolik, pasterz wreszcie, jak 
sam pewnie lubi o sobie myśleć, 
mógłby im pomóc. Wymaga to 
jednak stanowczości i odwagi 
tego człowieka, który musiałby 
osobiście wyjść na plac i stanow-
czo potępić wszelkie ekscesy an-
tyżydowskie, licząc się z konse-
kwencjami ze strony niemieckiej, 
a może i nie tylko. Do takiego 
czynu należy go jednak skłonić, 
prosząc, jak będzie trzeba, na ko-
lanach o postawę przepełnioną 
litością i miłosierdziem wobec 
dręczonych współmieszkańców.

Rozważając to wszystko 
w myślach, Begier, uznał, że nie 
należy dłużej zwlekać z udaniem 
się z pokorną prośbą do księdza 
Dołęgowskiego. Kiwnął więc pal-
cem na Samuela Lewanta, który 
nieśpiesznie podszedł do okna, 
przy którym stał chłop, lekko 
opierając się o parapet.

- Chodźmy po twoją kuzynkę 
i ruszajmy wreszcie na plebanię, 
póki jeszcze czas - zaproponował 
przyciszonym głosem.

Lewent nic już nie mówiąc, 
skinął głową, kierując się do dru-
giego pokoju, gdzie przebywały 
kobiety. Rachela Zimmer, kobie-
ta ponad sześćdziesięcioletnia, 
siwa już całkiem, ale swym wy-
glądem i zachowaniem wzbudza-
jąca respekt i szacunek otoczenia, 
była już gotowa do wyjścia. Sa-
muel zamienił z kobietami kilka 
zdań i po chwili obydwoje z Ra-
chelą podeszli do Begiera, igno-
rując siedzących przy stole męż-
czyzn, zarówno swoich bliskich, 
jak i sąsiadów.

- To co, idziemy w trójkę? – 
spytał Polak. 

- Tak chyba będzie najlepiej – 
zawyrokowała Zimmerowa. – Ma 
pan gadane. To może się przydać.

Wyszli, odprowadzani niemy-
mi spojrzeniami siedzących męż-
czyzn, którzy już stracili wiarę 
w skuteczność jakiejkolwiek in-
terwencji.

Było jeszcze dość wcześnie, 
ale już sporo po ósmej. Pro-
boszcz był znany z tego, że nie 
przyjmował nikogo przed dzie-
wiątą. W tak małym miasteczku, 
jak Radziłów, wszędzie było bli-
sko. Rozglądając się nieco trwoż-
nie, szybko przebyli uliczkę przy 
rynku i wkroczyli na krótką ulicę 
prowadzącą do kościoła. 

Kościół w Radziłowie zbu-
dowano, jak większość budyn-
ków w miasteczku, całkowicie 
z drewnianych bali. Świątynia 
katolicka była nieduża, ale wyso-
ka, na zewnątrz obita deskami. 
W niczym nie była podobna do 
zbudowanego z polnego kamie-
nia kościoła w Romanach. Kil-
ka metrów dalej stała drewniana 
dzwonnica. 

Begier przechodząc obok ko-
ścioła nieznacznie uchylił czapki. 
Po chwili ujrzał obszerną, poma-
lowaną na biało, również drew-
nianą plebanię. Zbliżali się do 
celu.

- Chyba powinienem trzymać 
się nieco z boku? – spytał Polak, 
napotykając zdziwione spojrze-
nia.

- W żadnym wypadku – za-
protestował Samuel. - Musisz 
nam pomóc. Kiedy uznasz za 
stosowne coś powiedzieć, mów 
śmiało.

- Właśnie – potwierdziła 
Zimmerowa. – Ja będę mówić, 
prosić, ale wy musicie mi w tym 
pomóc.

Znaleźli się przed drzwiami 
plebanii. Kobieta śmiało zapu-
kała. Obydwaj mężczyźni pode-
szli bliżej, stając po obydwu jej 

stronach, aby dodać 
jej animuszu, bo do-
brze widzieli jak bar-
dzo przeżywa tę wi-
zytę po prośbie, która 
przecież jeszcze na-
wet się nie rozpoczę-
ła. 

Drzwi uchyliła 
gospodyni. Natych-
miast Begier wysunął 
się do przodu, po-
zdrawiając ją uświę-
conym zwyczajem 

w wiejskiej i małomiasteczko-
wej wschodniej Polsce poboż-
nym zwrotem: „Niech będzie po-
chwalony”.

- Na wieki wieków! – odpo-
wiedziała automatycznie, prześli-
zgując się po trzech twarzach.

- My do księdza proboszcza – 
kontynuował. – Czy jest na ple-
banii i mógłby nas przyjąć?

- Zobaczę – odburknęła, po-
znając, że ma do czynienia z dwu-
narodową i takąż wyznaniową 
delegacją. Zamknęła starannie 
drzwi za sobą, człapiąc w głąb po-
mieszczenia.

Przez kilka minut nic się nie 
działo. Troje ludzi stało przed 
drzwiami, spoglądając niepewnie 
po sobie. Po kilku chwilach dało 
się jednak słyszeć zdecydowany 
krok mężczyzny.

- Szczęść Boże! W czym 
mogę pomóc? – usłyszeli ocze-
kujący po gwałtownym otwarciu 
drzwi przedsionka. Przed nimi 
stał zażywny, na oko nieco ponad 
pięćdziesięcioletni mężczyzna 
w sutannie.

- Szczęść Boże! – odpowie-
dział Begier. – Przyszliśmy po 
prośbie do księdza proboszcza.

- Słucham! – radziłowski pro-
boszcz nie zaprosił ludzi do środ-
ka, a wręcz przeciwnie, sam wy-
szedł na schodki.

- Tu będziemy rozmawiać? - 
spytał zdziwiony Lewent.

- A dlaczego nie? Miejsce 
równie dobre jak każde – usłyszał 
twardą odpowiedź, wobec czego 
do przodu wysunęła się Rachela 
Zimmer.

- Jestem…
- Wiem kim pani jest – wpadł 

jej w słowo ksiądz Dołęgowski. 
– A oni? – skinął głową na stoją-
cych obok mężczyzn.

- To jest mój kuzyn ze Stawisk 
– wskazała ręką na prawo, a po 
chwili na lewo – a ten człowiek 
jego tu przywiózł. Nie zdecydowa-
ła się przedstawić ich z nazwiska.

- No to w czym mogę pomóc? 
– spytał ksiądz jeszcze raz. Zało-
żył ręce do tyłu, uważnie lustru-
jąc przybyłych. Begier pomyślał, 
że przypomina mu on jego pro-
boszcza z Roman, wyglądał na 
tak samo nieprzejednanego i nie-
chętnego ludziom obcym jego 
wierze i kulturze.

- Od kilku dni nas, Żydów, 
prześladuje  się tu w sposób nie-
słychany – odezwała się Zim-
merowa. -  Kala nasze świętości, 
poniża naszą godność i godzi 
w istotę człowieczeństwa. Ksiądz 
nie może o tym nie wiedzieć – 
spojrzała śmiało w oczy probosz-
czowi.

- W istocie wiem o tych 
wszystkich wydarzeniach – zde-
cydował się przyznać w odpowie-
dzi.- Ale robią to przecież Niem-
cy. Co ja mam do tego? Nie mogę 
przecież temu zaradzić w żaden 
sposób.

- Nie tylko Niemcy – zaprze-
czyła gwałtownie kobieta. – Zbyt 
dużo jest tych mówiących po 
polsku. A jak Polacy, to i katolicy.

- Czy to na pewno nasi, radzi-
łowscy ludzie? – proboszcz spy-
tał szybko.

- Tego nie powiem z pewno-
ścią – przyznała.

- No właśnie – uśmiechnął 
się krzywo duchowny. – To jaką 
ja mam nad nimi władzę? Co ja 
mogę zrobić?

- Potępić, proszę księdza, te  
naganne uczynki – zdecydował 
się powiedzieć swoje Begier. – 
Wyjść na plac i wykrzyczeć swoją 
niezgodę na te prześladowania. – 
Oni są takimi samymi ludźmi, jak 
my. Czyż nie?

- Tak, a jakże – zgodził się 
z nim duchowny. – Ale przecież 
nie ma mowy o prześladowaniu 
wszystkich. Tu chodziło o danie 
szkoły komunistom. Taką słysza-
łem argumentację.

- Prześladowania dotykają 
wszystkich. Czy wszyscy Żydzi to 
komuniści? – wtrącił się do roz-
mowy poirytowany Lewent.

- Może nie wszyscy – przy-
znał ksiądz. – Ale prawie wszyscy 
– dodał szybko.

- Ksiądz jest w błędzie – za-
przeczyła jego słowom Rachela 
Zimmer. – Komuniści są u nas 
w zdecydowanej mniejszości. – 
I nie oni tu cierpią najbardziej, 
bo nie mając wiele, łatwo im było 
z miasteczka uciec jeszcze kilka 
dni temu. My mamy tu wszystko. 
Domy i dobytek. To nasza ojczy-
zna. Nie możemy stąd uciec. No 
to odbiera się nam teraz ten do-
bytek, przy okazji niszcząc wiele 
rzeczy i bijąc ludzi. To jawna nie-
sprawiedliwość. 

- Litości, księże proboszczu 
– Begier zdecydował się uderzyć 
w błagalne tony – toż to tacy sami 
ludzie jak my, wierzący w jedne-
go Boga. 

Meandry Losu

Więzy śmierciZenon 
Krajewski

tom III, 
cz. 23
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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.

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

Sprzedam krzesło sanitarne sedesowe WC sta-
bilne z oparciem tapicerowanym oraz łóżko re-
habilitacyjne regulowane z silnikiem. 
Tel. 784 329 628. Cena do negocjacji.

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.

Dwa mieszkania do wynajecia przy ul. 3 
Maja 9: 1pietro 50m2 (3 pokoje) i 2 pietro 
70m2 (3 pokoje) - 900 zł odstepne, 300 zł 
czynsz + kaucja. Parking obok klatki. 
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- Perfekt dach: pokrycia 
dachowe, wymiana konstrukcji dachowych, 
kominy z klinkieru, 
podbitki, montaż 
okien dachowych 
i włazów, materiały. 
Łomża, Boguszyce 17, Łukasz Just. Tel. 508 
637 509.

IWBUD Iwona Wiśniewska wypożyczalnia 
sprzętu budowlanego i ogrodniczego:
-młoty wyburzeniowe i inne
-zagęszczarki
-rusztowania
-piły spalinowe
-kosiarki, wykaszarki do trawy, areator
-sprzęt rolniczy
Łomża, ul. Nowogrodzka 44B.
Tel. 600 011 914.

Usługi hydrauliczne PLUMBER 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. 577873616.

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 m
2
  

w centrum Łomży  
(ul. Długa na zapleczu Dwornej). 

Tel. 606 878 444.

OGLĄDAJ  NA  140  KANALE
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Przedsiębiorcy i samorządowcy z wo-
jewództwa podlaskiego po raz kolej-
ny spotkali się na Łomżyńskim Forum 
Samorządowym. Tym razem tema-
tem przewodnim była „Obecna i nowa 
perspektywa finansowa 2021-2027”. 

Uczestnicy zdobywali wie-
dzę o pozyskiwaniu funduszy 
oraz jak należycie i właściwie 
rozwijać swoje firmy. Spotkanie 
było także okazją do wymiany 
doświadczeń pomiędzy samo-
rządami, wyższymi uczelniami 
czy środowiskiem przedsiębior-
ców. W Rajgrodzie pojawili się 
m.in. Stanisław Derehajło, wi-
cemarszałek województwa pod-
laskiego, Dariusz Budrowski, 
dyrektor biura Łomżyńskiego 
Forum Samorządowego, Maria 
Dziekońska, wicestarosta łom-
żyński, a także burmistrzowie 
i wójtowie. Ponadto, Forum 
gościło przedstawicieli z Mi-
nisterstwa Funduszy i Polityki 
Regionalnej, Fundacji Rozwo-
ju Systemu Edukacji, Polskiej 
Agencji Rozwoju Przedsiębior-
czości, Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska 
w Białymstoku czy województw 
Polski Wschodniej.

Aktywni z Ziemi Łomżyńskiej
Warto przypomnieć, że Fo-

rum było inicjatywą przede 
wszystkim samorządów z byłe-
go województwa łomżyńskiego. 
Działacze skoncentrowani byli 
m.in. na tym, by ich głos słyszalny 
był zarówno przez wojewódzkie, 
jak i państwowe władze. Obecnie 
stowarzyszenie skupia 24 gminy, 
miasta oraz powiaty z wojewódz-
twa podlaskiego.

Idea Łomżyńskiego Forum 
Samorządowego przede wszyst-
kim skierowana była do przed-
siębiorców i samorządowców. 
Zważywszy fakt, iż na spotkaniu 
obecne były wszelkiego rodza-
ju instytucje, przedsiębiorcy do-
wiedzieć się mogli jakie środki są 
do pozyskania i - co ważne - czy 
fundusze są dostępne już teraz 
czy jednak jest dopiero w nowej 
perspektywie.

- Takie wydarzenia są nie-
zwykle ważne. Dobrze się stało, 
że przedsiębiorcy, poprzez nasze 
przedsięwzięcia prowadzą w tych 
trudnych czasach swoją działal-
ność. To też pokazuje siłę wszyst-
kich miast, gmin czy starostw, 
które są w naszym Forum, gdyż 
mnóstwo projektów pozyska-
nych na wiele milionów złotych 

jest teraz w realizacji. Cieszymy 
się, że jest taka przychylność do 
tego, by te środki były przyzna-
wane- wyjaśnia Dariusz Budrow-
ski, dyrektor biura Łomżyńskie-
go Forum Samorządowego. 

Konieczność przeprowadza-
nia tego typu spotkań zauważył 
również Marcin Sekściński, wi-
cewojewoda podlaski. Jego zda-
niem, są one również istotne 
w kontekście wypracowania pew-
nych mechanizmów, które mia-
łyby za zadanie pomóc lokalnym 
przedsiębiorcom, ale także admi-
nistracji w dostosowaniu narzę-
dzi do konkretnych potrzeb. 

- One dają możliwość spo-
tkania samorządom, ale też ad-
ministracji rządowej czy przed-
stawicielom ministerstw oraz 
instytucji, które zajmują się 
wspieraniem rozwoju przedsię-
biorczości. Żywię nadzieję, że 
udało się zebrać różne pomysły 
dla przedsiębiorców. Jesteśmy 
w dość trudnym okresie epide-
mii, który odbił się na gospodar-
ce krajowej, ale i wojewódzkiej- 
mówi Marcin Sekściński.

Trzeba również wspomnieć 
o tym, iż dzięki takiemu organi-
zmowi jak ŁFS stowarzyszenia, 
towarzystwa czy federacje mają 
zdecydowanie większą moc prze-
bicia. 

- Dzięki Łomżyńskiemu Fo-
rum Samorządowemu możemy 
występować o różnego rodzaju 
dotacje, granty, ale jednocześnie 
chcemy tworzyć pewną tożsa-
mość tego regionu jak i samorzą-
dów, gdyż siła tkwi w jedności. 
Mamy wiele sukcesów. Począt-
kowo były to projekty tzw. mięk-
kie związane z edukacją, porad-
nictwem zawodowym, ze służbą 

zdrowia czy gospodarką. Cały 
czas promujemy nasze woje-
wództwo jako atrakcyjne miejsce 
dla inwestorów. Teraz idziemy 
głębiej. Mam tu na myśli chociaż-
by projekt „Naturalnie z Narwią”, 
który swoim zasięgiem obej-
mować ma całe województwo 
podlaskie, a może nawet szerzej, 
w kierunku Mazowsza - tłumaczy 
Dariusz Latarowski, burmistrz 
Grajewa.

Podczas Łomżyńskiego Fo-
rum Samorządowego obecni byli 
również przedsiębiorcy, którzy 
brali udział w projekcie „Aktyw-
ny zawodowo Subregion Łom-
żyński”. Celem inicjatywy było 
przygotowanie 40 uczestników 
do rozpoczęcia i prowadzenia 
własnej działalności gospodar-
czej poprzez udział w szkoleniach 
oraz przekazanie dotacji inwesty-
cyjnej i wsparcia pomostowego. 
Łączna wartość przedsięwzięcia 
wyniosła ponad 1,95 mln zł. zł. 

- Uzyskałam dotację, która na 
samym początku była ogromnym 
wsparciem. Wiadomo, że w mo-
mencie otwierania działalności 
tych kosztów i wydatków jest 
bardzo dużo. Dzięki temu wypo-
sażyłam studio w sprzęt oświetle-
niowy, fotograficzny czy w inne 
elementy. Cieszę się także, iż 
mimo pandemii nadal funkcjo-
nuje. Jestem w trakcie urządza-
nia nowego studia, ale co waż-
ne, wprowadzam na rynek nową 
markę. Chcę pokazać ludziom, 
że warto korzystać z takich do-
tacji i uczestniczyć w takich pro-
gramach, bo jednak przynosi to 
efekt - mówi Małgorzata Modze-
lewska-Charmas, reprezentują-
ca studio „Jaśminowe Momenty 
Fotografia”.

COVID-19 vs. gospodarka 
Na pewno pandemia CO-

VID-19 przedefiniowała wie-
le rzeczy i miała duży wpływ 
na jakość oraz stan gospodar-
ki. W ocenie władz wojewódz-
twa podlaskiego, Forum jest 
doskonałą okazją właśnie do 
przygotowania następnych per-
spektyw, w tym finansowych, 
również w związku z pandemią 
koronawirusa.

- Już teraz musimy rozmawiać 
o głównych celach regionalnych, 
a samorządowcy muszą wypra-
cować pewne kierunki, które 
będą dla nich najważniejsze. My, 
jako zarząd województwa, mó-
wimy też o tym, w którą stronę 
zmierza polityka europejska, ale 
również jak będzie wyglądał bu-
dżet w tym okresie, kiedy Wiel-
ka Brytania wystąpiła z Unii Eu-
ropejskiej- tłumaczy Stanisław 
Derehajło, wicemarszałek woje-
wództwa podlaskiego

Jak podkreślono, praktycznie 
w każdej działalności najważniej-
szy jest kapitał ludzki. 

- Siłą naszego subregionu są 
ludzie aktywni, którzy czasem 
potrzebują wsparcia, ale mają 
wiele ciekawych pomysłów, 
otwarte głowy i ręce gotowe do 
pracy. Oni potrzebują pomocy, 
informacji i my jesteśmy w sta-
nie im to zapewnić - zauważa Da-
riusz Budrowski.

Na pewno pocieszającym jest 
fakt, iż w Powiatowym Urzędzie 
Pracy w Łomży nie zaobserwo-
wano drastycznego załamania na 
rynku pracy.

- Bezrobocie wzrosło, ale 
trzeba przyznać, iż jest to bardzo 
delikatny wzrost. Na pewno też 
środki z projektów, które wejdą 

na lokalny rynek będą ratować 
tę sytuację. Na szczęście, mimo 
pandemii, wciąż funkcjonujemy. 
Łomżyńskie Forum Samorządo-
we obejmuje wiele samorządów 
i ktoś te zadania będzie musiał 
wykonywać, więc dobrze się sta-
ło, iż przedsiębiorcy tutaj są. Są-
dzę, że bardzo skorzystali na tej 
wizycie dla dobra powszechne-
go- stwierdza Maria Dziekońska, 
wicestarosta łomżyński. 

Z kolei Paweł Żebrowski, 
rzecznik Zakładu Ubezpie-
czeń Społecznych wskazywał 
na dużą rolę instytucji w dobie 
pandemii COVID-19. Podkre-
ślał, że ZUS był jedną z głów-
nych, które realizowały Tarczę 
Antykryzysową. 

- Wypłaciliśmy ok. 25 mld 
zł pomocy przedsiębiorcom 
czy osobom, które wykonu-
ją wszelkiego rodzaju umo-
wy cywilno-prawne. Ponad-
to, niedługo wchodzi Tarcza 
nr 5 przeznaczona głównie dla 
branży turystycznej. Tam rów-
nież będą wypłacane świad-
czenia postojowe i zwolnienia 
z płacenia składek. Prawdopo-
dobnie dzięki temu będziemy 
mogli wypłacić blisko 500 mln 
zł pomocy- mówi. 

Zakład Ubezpieczeń Spo-
łecznych szacuje również, iż 
same zwolnienia ze składek ura-
towało ok. 6,5 mln miejsc pracy. 
Zdaniem instytucji, świadczy to 
o tym, że pomoc była właściwie 
skierowana.

Unijna perspektywa 
Na Łomżyńskim Forum Sa-

morządowym obecni byli przed-
stawiciele m.in. Ministerstwa 
Funduszy i Polityki Regionalnej, 
Fundacji Rozwoju Systemu Edu-
kacji czy Polskiej Agencji Roz-
woju Przedsiębiorczości.

- Dla nas niezwykle ważne jest 
to, by poznać oczekiwania zarów-
no samorządowców, jak i przed-
siębiorców z województwa pod-
laskiego. Musimy wymieniać się 
doświadczeniami. Warto także 
wspomnieć, że Polsce przypad-
nie duży udział w funduszach 
unijnych. Na ten moment będzie 
to blisko 139 mld euro w dota-
cjach i ok. 34 mld euro w po-
życzkach. To są ogromne fun-
dusze, które w dużej części będą 
do wykorzystania przez polskich 
przedsiębiorców- wyjaśnia Mar-
cin Czyża, wiceprezes Polskiej 
Agencji Rozwoju Przedsiębior-
czości.

Podkreślono również, iż 
w nadchodzącej perspektywie 
dosyć mocną rolę odgrywać 
będą m.in. cyfryzacja, sektory 
IT (Technologii Informatyczne), 
ochrona środowiska czy efektyw-
ność energetyczna. To te kwestie 
mają być mocno wspierane przez 
Unię Europejską.

ŁOMŻYŃSKIE FORUM SAMORZĄDOWE W RAJGRODZIE 

Najważniejsze jest tworzenie tożsamości regionu, bo 

siła tkwi w jedności
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W mistrzostwach wzięło 
udział 240 zawodniczek i zawod-
ników z 42 klubów.

- Co ciekawe, Ania była de-
biutantką w takiej rywalizacji 
- mówi Andrzej Korytkowski, 
prezes i szkoleniowiec klubu. - 
Jak mi powiedziała, trasa - jak 
to bywa w górach - była bar-
dzo wymagająca, a zmęczenie 
ogromne.

Bardzo dobrze spisali się 
w długodystansowych impre-
zach ostatnich dni również inni 
seniorzy PREFBETU. Justyna 
Korytkowska w Gołdapi wy-
grała swój trzeci bieg z rzędu, 
tym razem na bardzo ciężkiej 
leśnej trasie. Na tych samych 
zawodach Rafał Pogorzelski za-
jął drugą lokatę ulegając jedy-

nie olimpijczykowi z Londynu 
(2012) Łukaszowi Parszczyń-
skiemu.

Niestrudzony Piotr Łobo-
dziński, tym razem z małżonką 
Iwoną Wichą, wybrali się do Kry-
nicy na festiwal biegowy.

- Z dobrym skutkiem - in-
formuje Andrzej Korytkowski. - 
Piotr na dystansie 10 km był dru-
gi, a na 22 km wywalczył trzecią 
lokatę, natomiast Iwona na 22 
km była druga. 

Kolejna zawodniczka z suk-
cesami to Ewa Jagielska, która 
zwyciężyła na 10 km w imprezie 
Biegnij Warszawo. Jak podkre-
śla szkoleniowiec, w biegu open 
z mężczyznami zajęła bardzo wy-
sokie 4 miejsce wśród ogółem  
500 osób.

Kolejna biegaczka w barwach 
PREFBET-u, Monika Nawrat, 
wzięła udział w zawodach w cze-
skiej Ostrawie, gdzie w biegu Ce-
sky Beh Żen (czyli Czeski Bieg 
Kobiet) w gronie 188 zawodni-
czek zajęła świetne 2 miejsce na 
dystansie 10 km.

- Warunki były bardzo trud-
ne ponieważ wiał  huraganowy 
wiatr, a trasa prowadziła po gór-
kach. Bieg był podzielony na 
pięć około czterdziestoosobo-
wych „fal”, a Monika znalazła się 
w przedostatniej co kosztowało 
ją wiele sił na mijanie kolejnych 
zawodniczek z wcześniejszych 
grup na trasie. Może  przez to nie 
wygrała biegu, a była zaledwie 
kilka sekund za zwyciężczynią - 
opowiada Andrzej Korytkowski. 

Trzy tytuły wicemistrzów kraju 
i potwierdzające to srebrne meda-
le zdobyli w  Łodzi lekkoatleci LŁKS 
„PREFBET ŚNIADOWO” Łomża biorący 
udział w  Mistrzostwach Polski w Szta-
fetach. 

"Srebrny szlak" zaczęli junio-
rzy młodsi na  4x400 zespołów 
mieszanych, czyli Maja Łyskowka, 
Igor Duchnowski, Martyna Kraw-
czyńska i Piotr Dąbrowski.   Wy-
walczyli  drugie miejsce ustępując 
tylko AZS KU Politechniki  Opol-
skiej. W tym samym biegu II skład 
PREFBETU zajął szóstą lokatę. 

- Bieg 4x200 młodzików do-
starczył nam dużo emocji, po-
nieważ do ostatniej prostej nasza 
sztafeta był na drugim miejscu. 
Niestety, na finiszowych metrach 
nie udało się odeprzeć ataku 
i przypadło nam w udziale czwar-
te miejsce - relacjonuje Andrzej 
Korytkowski, prezes i szkolenio-
wiec klubu.

Drugiego dnia jego pod-
opieczni brali udział w finało-
wych biegach mieszanych szta-
fet 4x800 m juniorów i juniorów 
młodszych. 

- W obu przypadkach skoń-
czyliśmy rywalizację również na 
drugim stopniu podium. W bie-
gu juniorów młodszych, w którym 
startowali  Bartosz Jurak, Karolina 
Dzwonkowska, Martyna Kraw-
czyńska i Bartłomiej Folga, byli-
śmy jednymi z faworytów i z  tej 

roli się wywiązaliśmy. Natomiast 
medal srebrny w kategorii junio-
rów zdobyty przez zespół w skła-
dzie Dawid Likwiarz, Wiktoria 
Grabowska, Piotr Dąbrowski i We-
ronika Lipska, to dla nas ogromna 
miła niespodzianka. W tym bie-
gu postawiliśmy na bardzo ryzy-
kowną taktykę, aby najlepszych 
zawodników wystawić na pierw-
szych trzech zmianach, a zakoń-
czyć zawodniczką z teoretycznie 
najsłabszym rekordem życiowym 
(wszystkie pozostałe sztafety koń-
czyły najszybszym zawodnikiem). 
Ryzyko w tym wypadku bardzo 
się opłaciło, ponieważ przez po-
nad 3 zmiany prowadziliśmy ule-

gając tylko na ostatniej zmia-
nie żelaznemu faworytowi SMS 
Szklarska Poręba, a pozostałe eki-
py widząc naszą bardzo dużą prze-
wagę jakby się zniechęciły i zajęły 
się walką o brązowy medal - opo-
wiada rozemocjonowany Andrzej 
Korytkowski. 

Jak dodaje trener, spośród 
10 zawodników, którzy zdobyli 
trzy  tytuły wicemistrzów Pol-
ski, aż 9 osób uczęszcza do Li-
ceum Mistrzostwa Sportowego 
w Łomży.  

W tym sezonie zawodnicy 
„PREFBETU” mają już na kon-
cie 12 medali mistrzostw Polski 
PZLA, 3 medale górskich Mi-
strzostw Polski, rekord Polski, 
start w reprezentacji kraju i mnó-
stwo rekordów życiowych.

Złota Anna Szyszka  
w górach

Złoty medal Mistrzostw Polski w Biegach Górskich zdobyła w Krynkach (woj. świętokrzyskie) Anna Szyszka,  
biegaczka LŁKS „PREFBET ŚNIADOWO” Łomża. Startowała w biegu krótszym  

(6 km , z różnicą wzniesień 280 m). 

Srebrni uczniowie Liceum Mistrzostwa Sportowego w Łomży 

tel. 503 010 038
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W Kinie Millenium w Łomży 
Banksterzy i nie tylko
Repertuar 16 października  
– 22 października 2020

Piątek  16 października
Duża sala: Trolle 2 - godz. 12:00 
i 14:00, Tajemniczy ogród -  godz. 
16:00, Banksterzy - godz. 18:00, 
Greenland -  godz. 20:00.
Mała sala: Pinokio – godz. 13.30, 
Trolle 2  - godz. 16:00, 
25 lat niewinności - 
godz. 18:00, Bankste-
rzy – godz. 20:15.

Sobota 17 października
Duża sala: Waleczne 
rybki - godz. 10:00 , 
Trolle 2 - godz. 12:00 
i 14:00, Tajemniczy 
ogród – godz. 16:00, Banksterzy 
– godz. 18:00, Greenland- godz. 
20:00.
Mała sala: Waleczne rybki - godz. 
11:30 , Pinokio – godz.13.30, Trolle 
2 - godz. 16:00, 25 lat niewinności 
- godz. 18:00, Banksterzy – godz. 
20:15.

Niedziela 18 października
Duża sala: Waleczne rybki - godz. 
11:00 , Pinokio- godz. 13.00, Ta-
jemniczy ogród– godz. 15:30, 
Niezłomny – godz. 17:30, 25 
lat niewinności – godz. 18:00, 
Banksterzy- godz. 20:15.
Mała sala: Waleczne rybki - godz. 

10:00 , Trolle 2  – godz.12.00 ,14:00 
i 16:00, Banksterzy – godz. 18:00, 
Greenland – godz. 20:00.

Poniedziałek  19 października
Duża sala: Trolle 2 - godz. 12:00 
i 14:00, Tajemniczy ogród -  godz. 
16:00, Banksterzy -godz. 18:00, 
Greenland -  godz. 20:00.
Mała sala: Pinokio – godz. 13.30, 
Trolle 2  - godz. 16:00, 25 lat nie-
winności - godz. 18:00, Banksterzy 
– godz. 20:15.

Wtorek  20 października
Duża sala: Trolle 2 godz. 12:00 
i 14:00, Tajemniczy ogród -  godz. 
16:00, Banksterzy -godz. 18:00, 

Greenland -  godz. 20:00.
Mała sala: Pinokio – godz. 
13.30, Trolle 2  - godz. 
16:00, 25 lat niewinności 
- godz. 18:00, Banksterzy 
– godz. 20:15.

Środa 21 października
Duża sala: Trolle 2 - godz. 
12:00 i 14:00, Tajemniczy 

ogród -  godz. 16:00, Banksterzy 
- godz. 18:00, Greenland -  godz. 
20:00.
Mała sala: Pinokio – godz. 13.30, 
Trolle 2  - godz. 16:00, 25 lat nie-
winności - godz. 18:00, Banksterzy 
– godz. 20:15.

Czwartek 22 października
Duża sala: Trolle 2 - godz. 12:00 
i 14:00, Tajemniczy ogród -  godz. 
16:00, Banksterzy -godz. 18:00, 
Greenland -  godz. 20:00.
Mała sala: Pinokio – godz. 13.30, 
Trolle 2  - godz. 16:00, 25 lat nie-
winności - godz. 18:00, Banksterzy 
– godz. 20:15.

Adam Kalinowski  
The Voice of Poland 

16.10.2020  
w Black Sheep Łomża  

godz. 20:30  
Zarezerwuj  

już dziś:  

+48 502 769 273


