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Podczas konferencji prasowej zor-
ganizowanej przed Szpitalem Wo-
jewódzkim w Łomży poseł Polskie-
go Stronnictwa Ludowego Stefan 
Krajewski poinformował o swojej 
interpelacji skierowanej do ministra 
zdrowia Adama Niedzielskiego ws. 
ochrony zdrowia na Ziemi Łomżyń-
skiej w czasie epidemii koronawirusa.

- W związku z ogłoszeniem 
przez pana premiera Mate-
usza Morawieckiego „drugiej 
fali” pandemii koronawirusa, 

wracają tematy, które poru-
szaliśmy na wiosnę. A mowa 
o przekształceniu Szpita-
la Wojewódzkiego w Łomży 
w jednoimienny szpital zakaź-
ny, a co za tym idzie, pozba-
wienie mieszkańców miasta 
i regionu dostępu do podsta-
wowej opieki zdrowotnej. Ci, 
którzy potrzebowali pomocy 
specjalistów, z powodu innych 
chorób niż, w wyniku zakaże-
nia koronawirusem, musieli jej 
szukać w innych szpitalach, in-
nych miastach. Byli niejedno-

krotnie wożeni od placówki do 
placówki. I tak naprawdę nie 
wiemy dla ilu ludzi skończy-
ło się to tragicznie – śmiercią. 
Dlatego postanowiłem skiero-
wać do ministra zdrowia Ada-
ma Niedzielskiego interpela-
cję poselską z pytaniami czy 
jest w stanie zadeklarować, że 
szpital w Łomży nie zostanie 
znów szpitalem specjalistycz-
nym, szpitalem wyznaczonym 
do walki z Covid-19 – wyjaśnia 
poseł Polskiego Stronnictwa 
Ludowego Stefan Krajewski. 

To jednak nie jedyne pyta-
nie, na które odpowiedzi do-
maga się polityk. Poseł Stefan 
Krajewski w wystosowanej in-
terpelacji chce także jasnej de-
klaracji w sprawie zapewnienia 
odpowiedniej ilości środków 
finansowych na dezynfekcję 
i ochronę osobistą pracowni-
ków ochrony zdrowia, tak, aby 
mogli oni w bezpieczny sposób 
świadczyć usługi medyczne. 

Poseł Stefan Krajewski interpeluje w sprawie 
ochrony zdrowia na Ziemi Łomżyńskiej

Dokończenie na str. 3

O podjęciu decyzji występującej 
przeciw dyscyplinie partyjnej, jed-
nak zgodnej z wolą wyborców, 
konsekwencjach spowodowanych 
wprowadzeniem nowelizacji ustawy 
o ochronie zwierząt tzw. „piątce dla 
zwierząt”, a także tych osobistych, 
z posłem na Sejm RP z ramienia 
Prawa i Sprawiedliwości LECHEM 
ANTONIM KOŁAKOWSKIM rozmawia 
Marlena Siok. 

Marlena Siok: - Panie pośle, co jest 
ważniejsze dla Pana: własne przeko-
nania czy kariera polityczna?

Lech Antoni Kołakowski:- 
W życiu parlamentarzysty waż-
nych jest wiele aspektów. Jednak 
najistotniejsza jest sprawa zwią-
zana ze ślubowaniem poselskim, 
w którym przyrzeka się służbę 
i wierność narodowi. I to jest 
credo. 

Poseł Lech Antoni Kołakowski: broniąc gospodarstw  
rolnych postępuję zgodnie z wolą wyborców

Dokończenie na str. 4–5

W OBRONIE POLSKIEJ WSI



„Agrobiznes” 
otwiera  

25. nowy rok 
akademicki

W sposób symboliczny, po raz 25. 
w Wyższej Szkole Agrobiznesu w Łom-
ży zainaugurowany został nowy rok 
akademicki. 

- Szczególnie gorąco 
i serdecznie witam studentów 
I semestru, którzy wraz z nami 
uczestniczą w inauguracji. Im-
matrykulowanym studentom 
gratuluję wyboru naszej uczelni. 
Rozpoczynacie Państwo studia 
w uczelni z 25-letnią tradycją. 
Szczycimy się naszymi absol-
wentami: 7758 osób  ukończy-
ło studia I i II stopnia, 1842 
słuchaczy ukończyło studia po-
dyplomowe, 452 absolwentów 
ukończyło akademickie szkoły 
średnie, których założycielem 

jest Wyższa Szkoła Agrobizne-
su w Łomży – mówił podczas 
otwarcia roku akademickiego 
2020/2021 dr hab. Roman En-
gler, rektor WSA w Łomży. - 
Wszystkim immatrykulowanym 
studentom życzę zdobycia jak 
największej wiedzy i umiejętno-
ści, wytrwałości i samych miłych 
doświadczeń w naszej uczelni. 
Pamiętajcie Państwo, że czas stu-
diów to bardzo ważny a jedno-
cześnie najpiękniejszy etap życia 
dorosłego człowieka. Życzę nie-
zapomnianych spotkań, imprez 
i wspaniałego życia towarzyskie-
go. Pracownikom uczelni życzę 
satysfakcji i cierpliwości w pracy 
z młodzieżą oraz wielu sukcesów 
dydaktycznych i naukowych. 
Całej społeczności akademic-
kiej, wszystkim pracownikom 
naukowym i administracyjnym 
życzę sukcesów osobistych i za-
wodowych oraz spełnienia ma-
rzeń w nowym roku akademic-
kim – kontynuował rektor WSA 
w Łomży.

Rok akademicki 2020/2021 
zainaugurowało ok 1000 stu-
dentów studiów I i II stopnia na 
5 kierunkach kształcenia, w tym 
295 studentów i słuchaczy stu-
diów podyplomowych rozpo-

częło naukę na I semestrze. Na-
tomiast rok szkolny rozpoczęło 
około  300 uczniów średnich 
szkół akademickich. 

-Na przestrzeni 25 lat dzia-
łalności nasza uczelnia sukce-
sywnie zaznacza swoją obec-
ność i pozycję w środowisku 
szkół wyższych w regionie i Pol-
sce. Jesteśmy wysoko notowaną 
uczelnią niepubliczną w Polsce. 
W aktualnym Rankingu Szkół 
Wyższych „Rzeczypospolitej”, 
i „Perspektyw” za 2020 rok zaj-
mujemy 28 miejsce na ponad 

300 uczelni niepublicznych. 
Uczelnia nasza jest najwyżej 
notowaną uczelnią niepublicz-
ną w Polsce północno-wschod-
niej tj. rejonie obejmującym 
województwa: warmińsko-ma-
zurskie, podlaskie i część wo-
jewództwa mazowieckiego. 
Absolwenci WSA osiągają naj-
wyższe wynagrodzenia w woje-
wództwie podlaskim w rankingu 
w systemie ELA (Ekonomiczne 
Losy Absolwentów) prowadzo-
nym na zlecenie Ministra Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego, w któ-

rym źródłem informacji są dane 
pozyskiwane z Zakładu Ubez-
pieczeń Społecznych oraz zin-
tegrowanego systemu informa-
cji o szkolnictwie wyższym czyli 
POLON-u. Wynika z nich, że 
w 2017 roku absolwenci WSA 
uzyskiwali najwyższe wynagro-
dzenie w województwie podla-
skim – zaznaczał  dr hab. Roman 
Engler. 

Wykład inauguracyjny “Oxy-
tree – drzewem przyszłości” wy-
głosił dr inż. Janusz Lisowski, 
prof. WSA. 
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Młodzieżowe 
uniwersytety 

PWSIiP  
Państwowa Wyższa Szkoła Informa-
tyki i Przedsiębiorczości w Łomży za-
prasza  uczniów na cykl bezpłatnych, 
inspirujących spotkań, podczas któ-
rych uczestnicy dotkną akademickiej 
rzeczywistości, odkryją swoje pasje 
i talenty. Uczelnia realizuje projekt 
"Moja Pasja - Moja Przyszłość", który 

otrzymał dofinansowanie z Minister-
stwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

O tym dlaczego warto sko-
rzystać z akademickich spotkań 
mówi dr Urszula Widelska, na-
uczyciel Akademicki PWSIiP 
oraz koordynatorka popularno-
naukowej inicjatywy młodzieżo-
wych uniwersytetów. 

- Drodzy uczniowie szkół 
podstawowych i średnich ser-
decznie zapraszamy was na za-
jęcia w ramach Uniwersytetu 
Akademii Młodego Naukowca 

i Uniwersytetu sprofilowanego 
I i II stopnia. Z myślą o was przy-
gotowaliśmy ciekawą ofertę stu-
diów. Tak, studiów...– mówi dr 
Urszula Widelska. - Na uniwer-
sytecie sprofilowanym zajęcia 
będą dotyczyły nauk o zdrowiu, 
nauk społecznych, a także nauk 
ścisłych. W przypadku Akademii 
Młodego Naukowca,  uczniowie 
klas V i VI będą mogli poszerzyć 
swoją wiedzę z bardzo wielu róż-
nych dziedzin. Wszystkie zajęcia 
będą odbywały się z wykorzy-

staniem infrastruktury Państwo-
wej Wyższej Szkoły Informatyki 
i Przedsiębiorczości w Łomży, 
a będą prowadzić je akademicy. 
To doskonała okazja, by poczuć 
atmosferę naszej uczelni – doda-
je koordynatorka popularnonau-
kowej inicjatywy młodzieżowych 
uniwersytetów. 

Formularze zgłoszeniowe do-
stępne są na stronie internetowej 
uczelni. Liczba miejsc jest ogra-
niczona, liczy się kolejność zgło-
szeń.

Tradycją lat ubiegłych w kolejną rocznicę wybo-
ru Karola Wojtyły na stolicę Piotrową (16 paź-
dziernika), w gmachu Wyższego Seminarium 
Duchownego im. Papieża Jana Pawła II w Łomży 
odbyła się uroczysta inauguracja roku akade-
mickiego.

W seminaryjnej kaplicy odprawiona 
została msza święta, której przewodni-
czył ks. bp dr Janusz Stepnowski. Bezpo-
średnio po Eucharystii na auli Jana Pawła 
II zebranych powitał Rektor WSD ks. kan. 
dr Robert Bączek. Sprawozdanie za ubie-
gły rok formacji przedstawił ks. dr Michał 
Cherubin- prefekt seminarium. Wyczeki-
wanym, zwłaszcza przez kandydatów na 
pierwszy rok studiów w łomżyńskim se-
minarium, momentem były ich przyrze-
czenia i wręczenie indeksów. Wykład in-

auguracyjny pt.: ,,Prawda jako fundament 
formacji” poprowadził ks. prof. dr hab. 
Piotr Tomasik- dziekan wydziału teolo-
gicznego UKSW.

Nowy rok akademicki rozpoczęło dzie-
więciu nowych studentów, a łącznie w Se-
minarium znajduje się trzydziestu pięciu 
kleryków. To m.in. oni mają być przyszło-
ścią polskiego Kościoła.

W ostatnich dniach września prowa-
dzone były również rekolekcje przez o. 
Krzysztofa Wonsa. Był to szczególny czas 
medytacji nad Słowem Bożym. Na ich 
zakończenie siedmiu alumnów roku pią-
tego przed Pasterzem diecezji wyraziło 
chęć przyjęcia święceń diakonatu i pre-
zbiteratu, stając się kandydatami do tych-
że święceń.

Inauguracja roku akademickiego w Wyższym 
Seminarium Duchownym w Łomży
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Poseł Stefan Krajewski interpeluje w sprawie ochrony zdrowia na Ziemi Łomżyńskiej
- Oczekuję konkretnej odpo-

wiedzi, jakie środki pan minister 
przeznaczył na przystosowanie 
łomżyńskiego szpitala, a także 
wszystkich szpitali w wojewódz-
twie do bezpiecznej walki z pan-
demią koronawirusa. Chodzi tu-
taj o maseczki, odzież ochronną, 
płyny do dezynfekcji, ale także 
sprzęt, jak chociażby ozonatory. 
To są dzisiaj niezwykle potrzeb-
ne rzeczy i jest czas, żeby te szpi-

tale jeszcze zabezpieczyć. Widzi-
my, że sytuacja z dnia na dzień się 
pogarsza i z każdą chwilą będzie 
trudniej tego dokonać – przeko-
nuje poseł Stefan Krajewski.

Podczas konferencji parla-
mentarzysta odniósł się także do 
sytuacji związanej z funkcjono-
waniem oddziału Ginekologicz-
no-Położniczego oraz Noworod-
kowego, na których wstrzymana 
została działalność hybrydowa. 

W związku z tym szpital nie reali-
zuje porodów pacjentek bez po-
dejrzenia zakażenia Covid-19.

- Skoro Samodzielny Publicz-
ny Zakład Opieki Zdrowotnej 
MSWiA w Białymstoku został 
wpisany na listę 16 szpitali koor-
dynacyjnych, ukierunkowanych 
na opiekę nad pacjentem z CO-
VID-19, to dlaczego kolejny od-
dział przeznaczony jest tylko dla 
pacjentów w koronawirusem. Zno-

wu kobiety, które będą potrzebo-
wały szybkiej pomocy będą jeździć 
nie tylko po województwie podla-
skim, ale także po województwach 
ościennych – tłumaczył polityk. 

Jak przekonuje poseł PSL, 
interpelacja skierowana do Mi-
nistra Zdrowia Adama Niedziel-
skiego, to odpowiedź na sygnały 
płynące od mieszkańców Ziemi 
Łomżyńskiej, którzy z niepoko-
jem patrzą w przyszłość. 

- Mieszkańcy Ziemi Łomżyń-
skiej z drżeniem obserwują obecną 
sytuacją, zastanawiając się czy nie 
zostaną zaskoczeni tak jak na wio-
snę – wyjaśniał parlamentarzysta. 

Zdaniem posła Stefana Krajew-
skiego, walka z pandemią powin-
na być pozbawiona jakichkolwiek 
barw politycznych, gdyż najważ-
niejsze jest ludzkie zdrowie i życie. 
Relacja w Telewizji Narew  
i na www.narew.info

Jak informuje Jolanta Gryc, pełnomoc-
nik Dyrektora Szpitala Wojewódzkie-
go w Łomży ds. Systemu Zarządzania, 
ze względu na obecne realia związa-
ne z gwałtownie rozwijającym się sta-
nem pandemii i wzrostem hospitali-
zacji zakażonych pacjentów, Szpital 
Wojewódzkim im. Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Łomży w najbliższym 
czasie nie będzie realizował porodów 
dla pacjentek bez podejrzenia zaka-
żenia Covid-19. 

Obecna sytuacja uniemoż-
liwia funkcjonowanie oddziału 
Ginekologiczno-Położniczego 
oraz Noworodkowego w sposób 
hybrydowy. Jak przekonuje Jo-
lanta Gryc, decyzja organizacyj-
na podyktowana jest konieczno-
ścią zapewnienia bezpieczeństwa 
pacjentkom i noworodkom nie-
zakażonym.

Obecnie w Szpitalu Woje-
wódzkim im Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Łomży oddzia-
ły wyznaczone pacjentów z po-
dejrzeniem lub potwierdzeniem 
zakażenia Covid 19 to:

• Oddział Chorób Płuc 
i Gruźlicy,
• Oddział Chorób Zakaźnych 
(w oddziale dodatkowe 2 łóżka 
dla pacjentów Okulistycznych 
z potwierdzonym zakażeniem)
• Oddziały wyznaczone tylko 
dla pacjentów z potwierdzonym 
zakażeniem Covid-19
• Oddział Neurologiczny 
i Pododdział Udarowy,
• Oddział Ginekologiczno-
Położniczy,

• Oddział Noworodków 
i Wcześniaków.
• 1 łóżko wydzielone w Oddziale 
Nefrologicznym
• Oddziały wyznaczone dla 
pacjentów bez podejrzenia 
zakażenia Covid-19:
• Oddział Chirurgiczny,
• Oddział Chorób 
Wewnętrznych,
• Oddział Laryngologiczny,
• Oddział Kardiologiczny,
• Oddział Okulistyczny,

• Oddział Nefrologiczny ze 
Stacją Dializ,
• Oddział Ortopedyczno-
Urazowy,
• Oddział Psychiatryczny,
• Oddział Rehabilitacji 
Neurologicznej,
• Oddział Rehabilitacji 
Leczniczej,
• Oddział Rehabilitacji 
Kardiologicznej,
• Oddział Onkologiczny,
• Oddział Urologiczny.

Na oddziałach tzw. ,,niecovi-
dowych”, zgodnie z ich przezna-
czeniem realizowane są przyjęcia 
pilne i planowe oraz zabiegi ope-
racyjne zgodnie z listą oczekują-
cych. Pacjenci z listy przyjęć pla-
nowych przed przyjęciem mają 
wykonywane wymazy w kierun-
ku Covid-19. W przypadku przy-
jęć pilnych wymazy są wykony-
wane przy przyjęciu i do czasu 
otrzymania wyniku pacjent jest 
hospitalizowany w izolowanej 
sali chorych.

Poradnie specjalistyczne pra-
cują bez zmian, przyjęcia realizo-
wane są zgodnie z listą oczekują-
cych. Niezbędna jest rejestracja 
telefoniczna. Pacjenci zgłaszają 
się w umówione, konkretne dni 
i godziny. Zakłady diagnostycz-
ne: Zakład Diagnostyki Labo-
ratoryjnej, Zakład Diagnosty-
ki Mikrobiologicznej i Zakład 
Diagnostyki Obrazowej pracują 
i realizują wykonywanie badań 
diagnostycznych. Kontynuowa-
ne są także programy profilak-
tyczne.

Porodówka w łomżyńskim szpitalu tylko  
dla pacjentek zakażonych koronawirusem 

Zagadkowe fundamenty a także ludz-
kie kości i kilka czaszek odkryli arche-
olodzy na remontowanej ulicy Dwor-
nej w Łomży. Jak wskazuje kierownik 
badań wykopaliskowych Mieczysław 
Bienia, to kolejny dowód na inny niż 
obecnie układ ulic w mieście.

- Odkryliśmy fundamenty sta-
rego budynku albo przykościelne-
go ogrodzenia. Mogą świadczyć 
o tym pozostałości szczątków ludz-
kich, wskazujące, że był tu cmen-
tarz przykościelny. Równie do-
brze może to być narożnik ściany 
dawnego kościoła pod wezwaniem 
Świętego Ducha. Fundamenty 
o szerokości ponad metra świad-
czą o dużych rozmiarach budynku, 
który mógł być tutaj posadowio-
ny. To zbyt szerokie fundamenty, 

jak na ogrodzenie przykościelne. 
Niestety, odkryte fundamenty są 
bardzo zniszczone. Odkryliśmy 
dziesięć - jedenaście metrów po-
szatkowanego muru, który skleja-
my, bardziej rysunkowo niż real-
nie w terenie. Oprócz tego mamy 
kilka jam z materiałem późnośre-
dniowiecznym, czyli z początku 
XIV i XV wieku. A zatem  z począt-
ków lokacji miasta Łomży - wyja-
śnia archeolog Mieczysław Bienia, 
kierownik prac wykopaliskowych 
w Łomży. 

Ulica Dworna jest jedną z naj-
starszych ulic w mieście. Odkry-
te fundamenty mogą świadczyć 
o tym, że kilka wieków temu ko-
ściół i jego tereny mogły sięgać aż 
do połowy jej szerokości.

Nowe odkrycia archeologiczne przy ulicy Dwornej w Łomży
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Oczywiście ważne jest zdro-
wie, program z jakim idzie się do 
wyborców, ale najważniejsze jest 
ślubowanie poselskie i obietnice 
wyborcze składane tym środowi-
skom, które będzie się reprezen-
tować w pracy parlamentarzy-
sty. Przy składanych projektach 
ustaw, jak również w działaniu 
poselskim. 
M.S: - Pytam o to, w kontekście decy-
zji, którą  podjął Pan głosując przeciw 
nowelizacji ustawy o ochronie zwie-
rząt czyli tzw. piątce dla zwierząt. 
Dlaczego zdecydował się Pan podjąć 
taką decyzję odstępując od dyscypli-
ny partyjnej?

L.A.K: - To jest zła ustawa 
dla polskiego rolnictwa, gospo-
darstw prowadzących produk-
cję mięsną i zwierzęcą, dla całej 
polskiej wsi. To rozwiązanie nie 
powinno wejść w życie. W tej 
chwili jesteśmy w trakcie procesu 
legislacyjnego, kiedy Senat przy-
jął poprawki i skierował je do Sej-
mu. Myślę, że na najbliższym po-
siedzeniu posłowie odnosić się 
będą indywidualnie do każdej 
senackiej poprawki. Ale przypo-
mnę, że ustawa została już przyję-
ta. Będziemy teraz jedynie proce-
dować poprawki Senatu. Można 
je przyjąć, zagłosować przeciw, 
bądź wstrzymać się od głosu. 
Można również nie brać udziału 
w głosowaniu. Szczegółowo za-
poznam się z poprawkami, bo na 
tę chwilę nie dysponuję jedno-
litym tekstem, i wtedy będę po-
dejmował odpowiednią decyzję. 
Natomiast uważam, iż te popraw-
ki niewiele wnoszą, bo godzą 
w sprawy polskiej wsi. Powiem 
więcej, interesy ekonomiczne 
wsi to jest Polska racja stanu. Nie 
będę już wspominał o dziejowej 
roli w historii mieszkańców wsi, 
którzy walczyli za ojczyznę, od-
dawali życie i się poświęcali. Dzi-
siaj jesteśmy państwem demo-
kratycznym, z zagwarantowanym 
ładem, porządkiem prawnym 
czy bezpieczeństwem. Mówię 
tu o Unii Europejskiej oraz Pak-
cie Północnoatlantyckim. Ale też 
musimy brać pod uwagę, że to 
my sami – Polacy, poprzez wła-
snych przedstawicieli w Sejmie 
i Senacie, podejmujemy bardzo 
ważne decyzje. I akurat ustawa 
o tzw. ochronie zwierząt jest zła 
dla polskiego rolnictwa. Jeżeli 
weszłaby w życie, miałaby dra-
matyczne skutki i konsekwen-
cje. Generalnie każdy wniosko-
dawca, który planuje zmienić 
stan prawny, musi brać pod uwa-
gę skutki nie tylko doraźne, ale 

i dalekosiężne. Patrząc na ekono-
miczne efekty tej ustawy widać, 
iż ona będzie godzić w polską ra-
cję stanu. Polska jako producent 
bydła wołowego, drobiu, jak rów-
nież zwierząt futerkowych jest 
potęgą. Zajmuje czołowe miej-
sca w Europie i na świecie. Prze-
forsowanie tej ustawy sprawi, iż 
z eksportera staniemy się impor-
terem. I tu należy postawić kilka 
pytań. Co ma zrobić rolnik, któ-
ry korzystał z pomocy unijnej, 
budżetu państwa, subwencji czy 
wszelkich dotacji, jak również za-
ciągnął kredyty? Budował duże 
obiekty inwentarskie, inwestował 
w tę dziedzinę, którą odziedziczył 
po dziadku, ojcu, którą zamierzał 
przekazać własnym dzieciom. 
Utrata tej produkcji może do-
prowadzić do upadku gospodar-
stwa. Szacuje się, że w Polsce jest 
350 tysięcy gospodarstw, a po 
wejściu w życie ustawy prawdo-
podobne jest, iż połowa tych go-
spodarstw może upaść, czyli nie 
będzie środków na zakup paliwa, 
nawozu czy remonty maszyn. To 
będzie wielki cios, który może 
spowodować nieodwracalne 
skutki. Widząc te zagrożenia bez 
wahania zagłosowałem przeciw. 
Trzeba stwierdzić, że ta ustawa 
obraża rolników i ich godność, 
gdyż w świetle przepisów tej 
ustawy rolnik jest tak traktowa-
ny, jakoby znęcał się nad zwierzę-
tami. Chciałbym powiedzieć tu 

o zwierzętach futerkowych. Pol-
ska hodowla tych zwierząt wzię-
ła wzór z Holandii. Tam dbało się 
o zwierzęta, o wielkość klatek. 
W roku 2016 na wniosek polskie-
go ministra rolnictwa powięk-
szone zostały gabaryty klatek. 
Pielęgnuje się zwierzęta futer-
kowe, otacza opieką weteryna-
ryjną i dba o dobre odżywianie. 
Jedynie zwierzę pielęgnowane 
będzie miało piękny połysk futer-
ka. W przeciwnym razie nie ma 
po co prowadzić hodowli. Polska 
hodowla zwierząt futerkowych, 
jak również ich wyprawianie, to 
branża jedna z lepszych na świe-
cie. Jesteśmy w ścisłej światowej 
czołówce. Mówiąc też o woło-
winie, musimy wiedzieć, że po-
łowa cieląt nie jest przeznaczo-
na do hodowli bydła mlecznego. 
Wiele gospodarstw, które upadły 
w związku z ASF (Afrykańskim 
Pomorem Świń), czyli te nasta-
wione na hodowlę trzody chlew-
nej, podjęło hodowlę bydła mię-
snego. Przez kilka ostatnich lat 
staliśmy się europejskim liderem 
na rynku wołowiny i jest ona po-
szukiwana przez wiele środowisk 
czy państw. Mam tu na myśli ryn-
ki, gdzie coraz więcej muzułma-
nów przybywa do Europy, i tam 
głównie polska wołowina jest 
eksportowana. Ale również ryn-
ki Bliskiego Wschodu czy Afry-
ki Północnej. Dzisiaj na świecie 
mamy ok. 1,5 mld wyznawców 

islamu. To jest wielki i boga-
ty rynek. I tu mówimy o uboju 
rytualnym - halal. Z kolei u wy-
znawców judaizmu jest to ubój 
koszer. Ubój rytualny daje nam 
gwarancję dużej produkcji i eko-
nomicznego bytu gospodarstw. 
W momencie, gdy taki ubój bę-
dzie przeprowadzany, gospodar-
stwa mają możliwość dużej pro-
dukcji oraz sprzedaży po dobrej 
cenie. Jeżeli nie będzie uboju ry-
tualnego, czyli to co wnosi usta-
wa, gospodarstwo nie będzie mo-
gło sprzedawać, gdyż nie będzie 
klientów, a ceny dramatycznie 
spadną. I to jest dodatkowy łań-
cuch konsekwencji potęgujący 
kryzys w polskim rolnictwie. Je-
żeli nie będzie sprzedaży mięsa za 
granicę, wówczas upadnie także 
hodowla mleczna, bo krowy po 
kliku latach laktacji również pod-
legają ubojowi. A patrząc na dzie-
je ludzkości, od tysięcy lat zwie-
rzę zawsze służyło człowiekowi. 
Jako środek transportu, wyży-
wienia czy ubrań. A człowiek 
z kolei zawsze dbał o zwierzęta. 
Więc te przepisy ustawy szkodzą. 
Zlikwidują nasz eksport. Polacy 
zmuszeni będą kupować żyw-
ność za granicą, a ona pod wzglę-
dem jakości jest dużo gorsza. 
Często jest to wieloletnia, prze-
trzymywana i magazynowana 
żywność. Przerzuca się ją do Pol-
ski, byśmy ją spożywali. Patrząc 
z perspektywy trzydziestu lat po 

transformacji,  straciliśmy naszą 
gospodarkę na rzecz korpora-
cji z UE i tak naprawdę pozosta-
ło nam tylko rolnictwo. Jedynie 
ono jest polskie. Musimy dbać 
o tę gałąź, by rolnicy i producenci 
żywności, w szczególności mięsa 
mogli się rozwijać i utrzymywać 
swoje rodziny. W innym wypad-
ku powstaną niemieckie krema-
toria. Dlaczego? Fermy zwierząt 
futerkowych to najbardziej eko-
logiczne sposoby utylizacji odpa-
dów poubojowych. Na zmianach 
w polskim prawie prawdopodob-
nie zarobiłyby niemieckie firmy 
utylizacyjne, dominujące na tym 
właśnie rynku. Dlatego zagłoso-
wałem przeciw tej ustawie.
M.S:- Panie pośle uruchomił Pan spe-
cjalny telefon interwencyjny, by każ-
dy, kto czuje się poszkodowany lub za-
grożony z powodu ustawy, mógł dać 
wyraz swoim obawom. Jakie głosy 
słyszy Pan zatem od rolników - przed-
siębiorców z Ziemi Łomżyńskiej? 

L.A.K: - Zanim infolinia zo-
stała uruchomiona, otrzymywa-
łem wiele telefonów z większości 
powiatów z naszego wojewódz-
twa. Ludzie są zatrwożeni. Spoty-
ka ich dramat. Widzą przed sobą 
widmo bankructwa. Proszą o do-
bre głosowanie dla rolników i dla 
Polski, gdyż wiedzą, że przefor-
sowanie tej ustawy będzie klęską 
i zagładą. Padły nawet nawiązania 
do  „potopu szwedzkiego”. Muszę 
powiedzieć, że podchodzę z tro-
ską do sytuacji spowodowanej 
ewentualnym wejściem w życie 
tej ustawy. Staram się spotykać 
z wieloma środowiskami i odpo-
wiadać na ich pytania. Na dzień 
dzisiejszy jest tak, jak wspomnia-
łem na początku. Z Senatu skie-
rowane są poprawki do Sejmu 
i będziemy się do nich odnosić. 
Jednakże, mimo tych poprawek, 
pewne rzeczy się liberalizują, ale 
to nie rozwiązuje sytuacji, bo 
sam projekt ustawy już powo-
duje skutki na rynku mięsnym. 
Różnice w cenach będą takie, iż 
teraz ubój rytualny jest możli-
wy, a po wprowadzeniu noweli-
zacji ustawy będzie on zakazany 
i rolnicy szacują, że na kilogramie 
będzie spadek o około 3 złote, 
a być nawet więcej. I taki spadek 
powoduje brak opłacalności pro-
dukcji zwierzęcej, w tym przy-
padku bydła rzeźnego. To jest 
tragedia rolnika, dlatego trze-
ba przeciwdziałać. Ważnym ele-
mentem w procesie legislacyj-
nym będą decyzje prezydenta 
Andrzeja Dudy, który głosami 
mieszkańców polskiej 

Poseł Lech Antoni Kołakowski: broniąc gospodarstw  
rolnych postępuję zgodnie z wolą wyborców
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wsi ponownie wybrany został 
na głowę państwa. To znaczy, że 
był dobrym prezydentem i dbał 
o Polskę w poprzedniej kadencji. 
Prezydent ma możliwość zaweto-
wania ustawy i w tym przypad-
ku posłowie odnosić się będą do 
weta Andrzeja Dudy, które moż-
na odrzucić 276 głosami. Dzisiaj 
zwolennicy ustawy mają nawet 
większość, więc weto prezyden-
ta może być odrzucone. Ale pre-
zydent może również skierować 
ustawę do Trybunału Konstytu-
cyjnego, bez względu na to czy ją 
podpisze czy też nie. Tutaj celo-
wym byłoby zaskarżenie całości 
ustawy, a nie konkretnego arty-
kułu. Wówczas cały skład Trybu-
nału Konstytucyjnego musiałby 
to rozpatrywać. Natomiast w ja-
kim czasie to się stanie, to już oni 
będą o tym decydować. Myślę, 
że Andrzej Duda, spotykał się ze 
środowiskami rolników w woje-
wództwie podlaskim, też na Zie-
mi Łomżyńskiej, i zna bolączki 
oraz skutki tej ustawy. Wyrażam 
wielką nadzieję, iż prezydent bę-
dzie podejmował działania, aby 
nie dopuścić wejścia w życie tych 
przepisów, które niszczą interes 
i byt polskiej wsi.
M.S:- Czyli to jest tak, że cała ustawa 
Pana zdaniem stoi w sprzeczności 

z dobrem polskiej wsi. Nie chodzi 
o konkretne zapisy, które należałoby 
zmienić? 

L.A.K:- Gdybyśmy chcie-
li odnieść się do wszystkich za-
pisów ustawy, zabrakłoby nam 
dosłownie stron w gazecie. Ona 
w całości jest zła i szkodzi pol-
skiej wsi. Dlatego musi być wyco-
fana. Można byłoby rozpatrywać 
niektóre zapisy, ale w odrębnych 
nowelizacjach. Podam taki przy-
kład. Jeśli ktoś mieszka w bloku 
i oszczeni się suczka, która ma 
czwórkę szczeniąt, a mieszkanie 
jest poniżej 30 metrów, to nale-
żałoby wynająć nowe, bo ono jest 
za małe, by mogły w nim prze-
bywać wszystkie psy. I tutaj nor-
my dla zwierząt są wyższe niż dla 
ludzi, co dla mnie jest niepojęte. 
Natomiast jeśli chodzi o trzyma-
nie piesków w gospodarstwie to 
wiadomo jest, są one uwiązane, 
bo on ma chronić domowników, 
a wieczorem  wypuszczane na 
wybieg. I to nie jest 9 metrów czy 
4,5 metra jak w przypadku mniej-
szych psów, tylko tam jest 1, 2 czy 
3 hektary siedliska ogrodzonego 
płotem. Lecz z racji, iż ten pie-
sek jest obronny, to musi w dzień 
być uczepiony, by nie pogryzł in-
nych ludzi. To jest naturalne. Jest 
jeszcze takie kuriozum. Są grupy 

osób, które mają chronić zwie-
rzęta w towarzystwie policjanta 
i one miałby odwiedzać gospo-
darstwa i naruszać prawo wła-
sności. Mogłyby to robić o każdej 
porze dnia i nocy, posuwając się 
nawet do metod bezwzględnych. 
Ja się z tym nie zgadzam. Przeciw 
temu protestują Polacy. Od tego 
są odpowiednie służby weteryna-
ryjne, którym należy podzięko-
wać za wykonywaną pracę, gdyż 
doskonale dbają o jakość standar-
dów humanitarnych względem 
zwierząt. W świetle przepisów tej 
ustawy zagrożone są wszystkie 
schroniska, gdyż one nie spełnia-
ją tych wymogów i norm. Jeszcze 
raz powtórzę, iż ta ustawa obraża 
mieszkańców wsi, miast zakłada-
jąc, że nie dbają oni o zwierzęta 
i narusza konstytucyjne własno-
ści czy mir domowy. Ona działa 
też na szkodę swobody działalno-
ści gospodarczej. Poza tym, gdy-
by było przedłożenie rządowe, 
projekt ten podlegałby notyfika-
cji. Komisja Europejska w ciągu 
trzech miesięcy winna wypowie-
dzieć się odnośnie każdego arty-
kułu w tej ustawie, bo ona inge-
ruje w prawa wolności zarówno 
w Polsce, jako kraju członkow-
skiego Unii Europejskiej. Ale 
przy tym również likwidując eks-

port dobrej polskiej żywności do 
Europy i poza jej granicami inge-
ruje w swobodę obrotu gospo-
darczego podmiotów działają-
cych na rynku UE. Mówi się, że 
2 tysiące poprawek miało być czy 
jest składanych. Ustawa jest nie-
dopracowana i szkodzi zwierzę-
tom, rolnikom i rynkowi obrotu 
gospodarczego.
M.S: - Panie pośle przed izbą niższą 
Parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej 
kolejne głosowanie. Senat zakończył 
właśnie procedowanie ustawy. Wnio-
sek o całkowite odrzucenie noweliza-
cji ustawy został odrzucony. Podobnie 
jak wniosek o przyjęcie noweli bez 
żadnych poprawek. Przeszły, choć 
z istotnymi modyfikacjami, dwa naj-
bardziej kontrowersyjne zapisy: zakaz 
hodowli zwierząt na futra i ogranicze-
nie uboju rytualnego (z wyłączeniem 
drobiu). Jak zatem w obecnej sytuacji 
zachowa się Lech Antoni Kołakowski?

L.A.K :- Tak, jak powiedzia-
łem. Ustawa jest zła i nie powin-
na wejść do obrotu prawnego 
w granicach Rzeczypospolitej 
Polskiej. Rozmawiam ze środo-
wiskiem czy częściowo popie-
rać artykuły, które liberalizują te 
złe zapisy, czy zamanifestować, 
iż jestem przeciw niej i w ogó-
le nie zagłosować za poprawka-
mi, bo tak naprawdę one nic nie 
wnoszą. Tu jeszcze są decyzję 
do podjęcia, które będę kon-
sultował ze środowiskiem rol-
ników.

M.S: - A co z konsekwencjami? Człon-
kowie Prawa i Sprawiedliwości, którzy 
zagłosowali przeciw ustawie zostali 
zawieszeni w prawach. Spowodowało 
to, iż nastąpiły zmiany w strukturach 
partii w Łomży.  

L.A.K: - To jest bardzo bo-
lesna sprawa, bo broniąc go-
spodarstw rolnych, tracę swoje 
"polityczne gospodarstwo". Ale 
zrobiłem to świadomie. Na dzień 
dzisiejszy jestem osobą zawie-
szoną w prawach członka Pra-
wa i Sprawiedliwości. W Łomży 
nastąpiła zmiana pełnomocnika 
partii i jestem świadom tej de-
cyzji, ale swojego głosu nie żału-
ję. Dopełniłem ślubowania po-
selskiego ślubując narodowi, jak 
również wsłuchując się w głosy 
wyborców i postąpiłem zgodnie 
z ich wolą. 
M.S:- Ale co jeśli chodzi o funkcję wice-
przewodniczącego i skarbnika klubu 
PiS, które zostały Panu powierzone?

L.A.K:- Na razie te funkcje 
pozostają, ale wobec mojej decy-
zji, która broni rolników wszczęte 
zostało postępowanie dyscypli-
narne rzecznika dyscypliny PiS. 
Ja tego nie rozumiem i z tym się 
nie godzę. 
M.S: - Dziękuję bardzo za rozmowę.

L.A.K: - Ja również. Chciał-
bym jeszcze na koniec powie-
dzieć rolnikom, że będę bronił 
praw polskiej wsi w parlamencie 
Rzeczypospolitej Polskiej. To 
jest mój obowiązek.

Wycięcie drzew w związku z re-
montem ulicy Dwornej spotkało się 
z oburzeniem niektórych mieszkań-
ców Łomży. Jednak jak się okazuje, 
ulica nie powinna zostać pozbawiona 
zieleni. Według zapewnień Urzędu 
Miejskiego w Łomży, do końca kwiet-
nia przyszłego roku posadzonych 
zostać ma łącznie 13 drzew. Będą to 
głogi jedno- i dwuszyjkowe oraz wi-
śnie ozdobne. 

W związku z przebudową uli-
cy Dwornej na odcinku od Al. 
Legionów do ul. Giełczyńskiej 
w sumie wyciętych zostało 13 
drzew: 8 głogów jednoszyjko-
wych, 2 jarzęby szwedzkie, 2 ro-
binie akacjowe oraz 1 jarząb po-
spolity.

Jak informuje Łukasz Czech 
z Kancelarii Prezydenta Miasta, 
ich usunięcie było konieczne ze 
względu na stan zdrowotny ro-
ślin oraz kolizję z infrastruktu-
rą techniczną. Jednakże według 
planów, do końca kwietnia przy-
szłego roku posadzone zostaną 
głogi jedno- i dwuszyjkowe oraz 
wiśnie ozdobne w łącznej liczbie 
13 sztuk. 

Do tego celu wykorzystane 
mają być instalacje do bezinwa-
zyjnego sadzenia drzew w mie-

ście, umożliwiające posadowie-
nie drzewa w bezpośrednim 
sąsiedztwie instalacji podziem-
nej. Na odcinku od ul. Sikorskie-
go do ul. Giełczyńskiej, na prośbę 
Zakonu Mniszek Benedyktynek, 
wycięte zostały 2 klony zwyczaj-

ne. W związku z tym również do 
końca kwietnia mają zostać posa-
dzone co najmniej 2 drzewa z ga-
tunków szlachetnych. 

Decyzję o wycięciu drzew wy-
dał Wojewódzki Urząd Ochrony 
Zabytków.

13 drzew w miejsce 
wyciętych przy  
ul. Dwornej
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Bliski koniec 
tegorocznych 

remontów 
dróg w Łomży

Urząd Miasta informuje, iż prace mo-
dernizacyjne łomżyńskich ulic powoli 
zbliżają się ku końcowi. W niewielkim 
odstępie czasu uciążliwości, jakie od-
czuwają mieszkańcy, mają zniknąć.

Jak informują władze miasta, 
na ulicy Partyzantów ułożona jest 
już pierwsza warstwa masy asfal-

towej, a jeszcze w październiku 
będzie układana warstwa ścieral-
na, w tym na fragmencie ul. Przy-
jaźni. Kończone są roboty brukar-
skie na chodnikach i podjazdach. 
Inwestycja w całości powinna zo-
stać zrealizowana w listopadzie.

Do końca października, za-
kończyć się mają roboty na 
ul. Wiejskiej. Ułożona jest już 
pierwsza warstwa masy asfalto-
wej, na całej długości zrealizo-
wane są zjazdy i chodniki. Prace 
brukarskie obecnie są prowadzo-
ne na powstającym parkingu na 
terenie po stacji paliw.

Również na odcinku ulicy 
Woziwodzkiej do ul. Zielonej 
ułożona jest pierwsza warstwa 
masy asfaltowej, a do ul. Szkolnej 
wykonano wymianę gruntu i pra-
ce brukarskie. Na odcinku od ul. 
Szkolnej do ul. Radzieckiej trwa 
wymiana gruntu. Roboty powin-
ny zakończyć się na przełomie li-
stopada i grudnia.

Na ulicy Dwornej na odcinku 
od Al. Legionów do ul. Sadowej 
wymieniono już grunt i wyko-
nano podbudowę. Od strony Al. 
Legionów rozpoczęto ustawianie 
krawężnika kamiennego, a po jego 

ułożeniu na odcinku od Al. Le-
gionów do ul. Krótkiej układana 
będzie kostka kamienna. Termin 
zakończenia prac, zgodnie z pod-
pisaną umową, przewidziany jest 
na koniec listopada 2020 r., jed-
nakże jest bardzo prawdopodob-
ne, że zostanie on przedłużony.

Natomiast na ul. Dwornej 
od ul. Sikorskiego do ul. Gieł-
czyńskiej trwa układanie dwóch 
warstw masy asfaltowej. Prace 
skończyć się mają na przełomie 
października i listopada. 

Zakończyły się już roboty na 
ul. 3 Maja, Małachowskiego oraz 

sięgaczu ul. Ciepłej. Ogłaszane 
są też przetargi na kolejne ulice: 
Meblową, Jaworową, Grabową, 
Strażacką, Pułaskiego, Bursz-
tynową oraz drogi w rejonie ul. 
Księcia Stanisława. Ich realizacja 
przewidziana jest w przyszłym 
roku.

 – Na ten cel pozyskaliśmy 
12,7 mln zł z Funduszu Dróg Sa-
morządowych, co oznacza, że 
tylko 30 proc. wartości tych in-
westycji będziemy musieli doło-
żyć z naszego budżetu – informu-
je zastępca prezydenta Andrzej 
Garlicki.

27 par małżonków z rąk prezydenta 
Łomży Mariusza Chrzanowskiego 
odebrało medale za długoletnie poży-
cie małżeńskie, przyznane przez Pre-
zydenta RP. Jak informuje Urząd Miej-
ski w Łomży ze względu na pandemię 
koronawirsua uroczystość odbyła się 
w dwóch turach w ogrodzie Centrum 
Aktywności Turystycznej i Kulturalnej 
„Domek Pastora”. Wśród Jubilatów 
była jedna para, która zawiązek mał-
żeński zawarła ponad 61 lat temu.

Państwo Jadwiga i Remigiusz 
Konopko są małżeństwem od 
czerwca 1959 roku. Pozostałe 
pary na ślubnym kobiercu stanę-
ły w 1970 r.

Prezydent Mariusz Chrza-
nowski przypomniał, że 
w poprzednich latach tego 
typu uroczystości odbywały się 
w Urzędzie Miejskim. Jednak ze 
względu na obecną sytuację, dba-
jąc o bezpieczeństwo Jubilatów, 
w tym roku „Złote Gody” zor-
ganizowane zostały w otwartej 
przestrzeni.

Kierownik Urzędu Stanu Cy-
wilnego Ewa Nowakowska przy-
pomniała, że minęło 50 lat odkąd 
Jubilaci związali się węzłem mał-

żeńskim, przyrzekając sobie do-
zgonną miłość, wiarę, szacunek 
i przyjaźń.

 - Przyrzeczenie to składa-
liście z ufnością, że nie zawie-
dziecie się na sobie, że będzie-
cie wspomagać się wzajemnie 
w chwilach ciężkich i cieszyć się 
wspólnymi radościami – mó-
wiła kierownik Ewa Nowakow-

ska podkreślając, że tego przy-
rzeczenia udało się dotrzymać 
mimo wielu złożonych zdarzeń 
losowych.

Zauważyła, że wszystkie prze-
życia na przestrzeni lat, troski 
i obowiązki związały małżonków 
jeszcze bardziej i dziś mogą oni 
świętować ten wspaniały jubile-
usz.

W trakcie uroczystości Ju-
bilaci otrzymali w prezencie 
kubki   z logo miasta, książki 
o najsłynniejszej łomżyniance 
Hance Bielickiej oraz parasolki. 
Wręczone zostały również kwia-
ty od mieszkańców i pamiątko-
we dyplomy, a także nie zabra-
kło okolicznościowego tortu 
i toastu lampką szampana. Wy-

darzenie uświetnił występ Ro-
berta Kossakowskiego, zwycięz-
cy programu „Szansa na sukces” 
z 2007 roku.

W uroczystości uczestniczyli 
małżonkowie:
Jadwiga i Remigiusz Konopko
Barbara i Stanisław Kozłowscy
Irena i Edward Krajewscy
Irena i Jerzy Krasowscy
Elżbieta i Mieczysław Ksepkowie
Halina i Stanisław Listowscy
Irena i Hieronim Łada
Maria i Kazimierz Mateuszczykowie
Halina i Kazimierz Mianowscy
Alicja i Jacek Mieszkowscy
Cecylia i Mieczysław Modzelewscy
Mirosława i Roman Mściwujewscy
Halina i Władysław Nowaccy
Janina i Ryszard Ostrowscy
Wacława i Henryk Parzychowie
Anna i Antoni Podbielscy
Teresa i Józef Poznańscy
Lucyna i Jan Przestrzelscy
Halina i Jan Przybylscy
Elżbieta i Wacław Sójkowie
Elżbieta i Janusz Szczyglewscy
Jadwiga i Kazimierz Święccy
Krystyna i Czesław Truszkowscy
Maria i Antoni Włodkowscy
Elżbieta i Mieczysław Włodkowscy
Halina i Jerzy Wójcikowie
Krystyna i Tadeusz Zalewscy

Uczucie, które mimo upływu lat nie gaśnie 
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- Przekształcimy część szpitali po-
wiatowych, dzięki temu będą one 
wypełniać tylko i wyłącznie funkcje 
covidowe, a pozostałe przyjmować 
pacjentów z innymi schorzeniami, 
zostanie zwiększona liczba łóżek do 
walki z koronawirusem oraz wprowa-
dzone udogodnienia dla personelu 
medycznego – takie zmiany zapo-
wiedział Adam Niedzielski, minister 
zdrowia. 

Minister na konferencji pra-
sowej poinformował, że doko-
nano "przeglądu" szpitali powia-
towych zarówno pod względem 
możliwości wykorzystania ich in-
frastruktury na cele walki z pan-
demią, jak i zoptymalizowania 
dostępu dla pacjentów, którzy 
mają przypadłości inne niż CO-
VID-19. Podał, że mamy teraz do 
czynienia z profilowaniem szpita-
li regionalnych powiatowych na 
te, które mają leczyć pacjentów 
chorych na koronawirusa.

- Jeżeli są w regionie blisko 
dwa szpitale powiatowe, to je-
den z nich będzie przejmował 
ruch pacjentów niecovidowych 
z obu powiatów, natomiast drugi 
będzie zajmował się pacjentami 
chorymi na koronawirus z tych 
dwóch powiatów – powiedział 
minister zdrowia Adam Nie-
dzielski. - Szpitale powiatowe, 
które do tej pory funkcjonowały 
w swoich regionach jako szpitale 
bądź wielozakresowe, bądź spe-
cjalistyczne, które mogą udźwi-
gnąć ciężar walki z COVID-19 
zostaną przekształcone w szpi-
tale tzw. II poziomu covidowe-
go, czyli szpitale, które przede 
wszystkim zajmują się leczeniem 
osób zakażonych koronawiru-
sem - wyjaśnił Niedzielski. 

W wyniku takiego przekształ-
cenia ma przybyć kolejne 10 tys. 
łóżek dla chorych z koronawiru-
sem. Minister zdrowia podał, że 
w całym kraju funkcjonuje teraz 
15 tys. łóżek dla pacjentów z CO-
VID-19, a ok. 60 proc. z nich jest 
zajętych. Równocześnie dodał, 
że wzmacniana jest funkcja ko-
ordynatorów wojewódzkich, któ-
rzy mają pomagać w kierowaniu 
pacjentów.

Trzy tysiące łóżek w szpitalach 
wojewódzkich

Minister podał, że dokonano 
przeglądu szpitali wojewódzkich.

- Chcemy zaproponować ta-
kie rozwiązanie, które polega na 
przekształceniu oddziałów inter-
nistycznych w tych szpitalach, 
bądź to w całości,bądź w znaczą-
cym procencie, na potrzeby covi-

dowe" - wyjaśnił minister.
Zaznaczył, że w wyniku tej 

operacji przybędzie ok. 3 tys. łó-
żek do dyspozycji wraz z perso-
nelem. - To jest rozwiązanie kom-
pleksowe, bo jak dodamy sobie te 
dwie pozycje, to będziemy mieli 
do czynienia z podwojeniem do-
stępnej bazy łóżek - podkreślił 
minister zdrowia.

Prywatne szpitale 
Minister zdrowia poinformo-

wał także o tym, że resort doszedł 
do porozumienia z organizacjami 
reprezentującymi podmioty, któ-
re posiadają prywatne szpitale.

- Również prywatne lecznic-
two włączy się w walkę z CO-
VID-19 - zaznaczył minister Nie-
dzielski. 

W ciągu kilku dni ma zostać 
opracowana lista prywatnych 
szpitali, które utworzą łóżka dla 
pacjentów z COVID-19. 

Minister zapowiedział, że 
dzienny przyrost nowych zaka-
żeń, jeszcze w tym tygodniu lub 
na początku przyszłego tygodnia, 
może wynieść od 15 do 20 tys. 

Szpitale polowe
Adam Niedzielski mówił 

także o tym, że premier Mate-
usz Morawiecki wydał polecenie 
przygotowania planów budo-
wy szpitali tymczasowych. Takie 
obiekty mają powstać w każdym 
mieście wojewódzkim. W pierw-
szej kolejności na Mazowszu, 
Małopolsce i Wielkopolsce. 
W ten projekt będą zaangażowa-
ne wszystkie ministerstwa.

Zmiany dotyczące personelu 
By poprawić sytuację perso-

nelu szef resortu zdrowia zapo-
wiedział działania w kilku kie-
runkach:

• Optymalizacja norm za-
trudnienia personelu. Minister 
podał, że w tym celu podpisze 
rozporządzenie, które do grudnia 
wyłączy wszystkie normy zwią-
zane z zatrudnieniem personelu. 

Te normy będą poluzowane. Zo-
stanie wprowadzona także możli-
wość, by to kierownicy jednostek 
decydowali o normach zatrud-
nienia.

• Rezydenci zostaną zwol-
nieni z konieczności odbycia eg-
zaminu ustnego. Specjalizacje 
zakończą się egzaminem pisem-
nym.

• Do Sejmu zostanie złożony 
projekt ustawy o „dobrym Sa-
marytaninie”, który ma zapew-
nić bezpieczeństwo i godne wa-
runki dla personelu medycznego. 
Zostanie wprowadzony dodatek 
w wysokości 100 proc. wynagro-
dzenia dla personelu medycz-
nego z tytułu zwalczania CO-
VID-19 dla lekarzy, pielęgniarek 
i ratowników medycznych. Teraz 
na takie rekompensaty w wyso-
kości 50 proc. są przeznaczane 
środki w wysokości ok. 50 mln zł 
miesięcznie.

• Wszyscy medycy, którzy 
zostaną skierowani na kwaran-
tannę lub izolację, otrzymają 
100 proc. Wynagrodzenia. Mi-
nister zdrowia zapowiedział, 
że to rozwiązanie zostanie ure-
gulowane na poziomie ustawo-
wym. Takie rozwiązanie zosta-
nie zastosowane także dla służb 
mundurowych.

• Minister zdrowia zapowie-
dział zagwarantowanie bezpie-
czeństwa karnego dla lekarzy. 
W ustawie, która zostanie przed-
łożona do Sejmu, znajdzie się 
przepis, który wyłączy odpowie-
dzialność karną dla lekarzy czy 
pielęgniarek za błędy popełnio-
ne podczas udzielania świadczeń 
w ramach wali z COVID-19, ale 
jeśli będzie to błąd nieumyślny 
lub nie będzie to oczywiste za-
niedbanie. 

Zmiana warunków kwarantanny 
Szef resortu zdrowia zapo-

wiedział wprowadzenie moż-
liwości pracy zdalnej także na 
kwarantannie, za zgodą pracow-
nika i pracodawcy. Ponad 300 

tys. osób obecnie przebywa na 
kwarantannie.

Zmiany w drive true
Żołnierze Wojska Polskiego 

będą zastępować personel me-
dyczny w punktach drive true. 
Dzięki temu personel medycz-
ny, który obsługiwał do tej pory 
mobilne punkty pobrań, zostanie 
skierowany do szpitali. Minister 
dodał, że czas pracy tych punk-
tów będzie równocześnie w mia-
rę potrzeb wydłużany. 

Sytuacja epidemiologiczna w regionie 
Jak wynika z raportu Podla-

skiego Urzędu Wojewódzkiego 
od 21 marca, do momentu wy-
dawania 581 numeru Tygodnika 
Narew w województwie podla-
skim zanotowano 4245 zachoro-
wań. 1715 osób pokonało zagro-
żenie i uznawanych jest za tzw. 
ozdrowieńców. Liczba przebada-
nych próbek wynosi 10 3056 . 

Jeśli chodzi o powiat łom-
żyński, od momentu wybuchu 
pandemii do 19 października, 
odnotowano 409 zakażeń ko-
ronawirusem, z czego 198 osób 
pokonało już chorobę. Obecnie 
380 osób z regionu poddawa-
nych jest rygorowi izolacji. 277 
z nich to mieszkańcy Łomży, na-
tomiast 153, to mieszkańcy po-
wiatu łomżyńskiego. Niestety od 
ostatniego wydania Tygodnika 
Narew wzrosła także liczba zgo-
nów. W województwie podla-
skim odnotowano ich 82. Wśród 
osób, które w ostatnim tygodniu 
poniosły śmierć jest 78 – letni 
mieszkaniec z Białegostoku, 63 – 
letnia i 70 letnia mieszkanka po-
wiatu białostockiego, 79 – letni 
mieszkaniec powiatu wysokoma-

zowieckiego, 77 – letni mieszka-
niec i 56 – letni mieszkaniec Bia-
łegostoku, 74 – letnia mieszkanka 
i 85 – letnia mieszkanka powiatu 
białostockiego, 88 – letnia miesz-
kanka z powiatu kolneńskiego, 
86 – letnia mieszkanka z powiatu 
hajnowskiego, 62 – letni miesz-
kaniec z Suwałk, 75-letni miesz-
kaniec powiatu zambrowskie-
go (hospitalizowany w Łomży), 
89-letni mieszkaniec powiatu gra-
jewskiego, 48-letnia mieszkanka 
powiatu białostockiego, 84-letnia 
mieszkanka powiatu białostoc-
kiego, 83-letni mieszkaniec Su-
wałk oraz 74-letni mieszkaniec 
powiatu sokólskiego. Wszyscy 
mieli choroby współistniejące.

Sytuacja epidemiologiczna w kraju 
Do tej pory, od początku 

pandemii, w Polsce zanotowano 
już ponad 180 000 przypadków 
zachorowań na koronawirusa. 
W wyniku zakażenia zmarło po-
nad 3600 osób. Wyzdrowiało na-
tomiast ponad 94 tysięcy osób. 

Od kilku dni Ministerstwo 
Zdrowia informuje o rosnącej 
liczbie chorych i zgonów. Tylko 
w sobotę resort poinformował 
o rekordowej liczbie, bo 9622 
nowych przypadkach zakaże-
nia koronawirusem. Jak wynika 
z raportu Ministerstwa Zdrowia 
obecnie w kraju w wyniku wal-
ki z koronawirusem, czyli lecze-
niem osób zakażonych, zajęte 
są 672 respiratory i 8 375 łó-
żek. 304 567 osób objętych jest 
kwarantanną, natomiast 46 864 
nadzorem epidemiologicznym. 
Do tej pory w Polsce przeba-
dano 4 008 471 próbek. Nato-
miast liczba przebadanych osób 
to 3 850 148.

Stan epidemii. Podwojenie bazy łóżkowej  
i zmiany dotyczące personelu medycznego
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Podczas ogólnopolskich obchodów 
Dnia Edukacji Narodowej, nauczycie-
le oraz osoby zasłużone dla rozwoju 
oświaty i wychowania odebrały me-
dale i nagrody wręczane przez Mini-
sterstwo Edukacji Narodowej. Wśród 
uhonorowanych znalazł się Marek 
Olbryś, wicemarszałek województwa 
podlaskiego, a także Andrzej Duda, 
burmistrz Kolna.

W trakcie wręczania od-
znaczeń państwowych Dariusz 
Piontkowski, minister eduka-
cji narodowej, zaznaczył, iż 14 
października jest dniem, w któ-
rym w sposób szczególny nale-
ży dziękować nauczycielom, ale 
i w wszystkim pracownikom 
oświaty za ciężką pracę, jaką wy-
konują.

- Dziękujemy im za to, że 
wkładają tak wiele trudu w wy-
chowanie i nauczanie młodych 
Polaków, w wychowanie i na-
uczanie tego, aby byli dobrymi 
obywatelami, dobrymi ludźmi, 
ale też, aby nabyli wiedzę i umie-
jętności, które pozwolą im swo-
bodnie poruszać się w świecie 
dorosłych.

Szef resortu edukacji podkre-
ślił, że tegoroczne obchody Dnia 
Edukacji Narodowej odbywają 
się w trudnych warunkach. Wy-
raził wdzięczność wszystkim oso-
bom zaangażowanym w przygo-
towanie polskich szkół do pracy 
w warunkach panującej epidemii 

– prowadzenia zajęć w systemie 
zdalnym i powrocie do systemu 
stacjonarnego.

Podczas uroczystości nagro-
dzonych zostało kilkudziesięciu 
nauczycieli, pracowników oświa-
ty i osoby zaangażowane na rzecz 
rozwoju edukacji.

Jednym z uhonorowanych 
został Marek Olbryś, wicemar-
szałek województwa podlaskie-
go, który otrzymał Medal Ko-
misji Edukacji Narodowej. To 
odznaczenie nadawane jest przez 
Ministra Edukacji Narodowej za 
szczególne zasługi dla oświaty.

- Temat oświaty jest mi bli-
ski z perspektywy zawodowej, ale 

także prywatnej. Jako radny woje-
wódzki czterech kadencji, zajmo-
wałem się m.in. stypendiami dla 
uczniów, a też należy podkreślić, że 
Sejmik Województwa Podlaskie-
go nadzoruje działalność trzech 
centrów edukacji nauczycieli. To, 
jak w praktyce wygląda edukacja, 
znam też m.in. z relacji mojej żony, 
wieloletniej nauczycielki i dyrektor 
Zespołu Szkół Weterynaryjnych 
i Ogólnokształcących nr 7 w Łom-
ży. Dzięki temu rozumiem, że jest 
to dziedzina niełatwa, wymagają-
ca wsparcia i opieki ze strony pań-
stwa- wyjaśnia wicemarszałek.

Marek Olbryś złożył życzenia 
nauczycielom z okazji ich święta. 

Odniósł się też do obecnej sytu-
acji i trudności związanych z funk-
cjonowaniem szkół i pracą peda-
gogów w warunkach epidemii.

- Wytrwałości, bo to niełatwa 
praca oraz dużych osiągnięć za-
wodowych – dodał.

Medal Komisji Edukacji Na-
rodowej otrzymał również An-
drzej Duda, burmistrz Kolna. 
Ministerialnymi odznaczeniami 
uhonorowano m.in. pracowni-
ków Kuratorium Oświaty w Bia-
łymstoku – Halinę Popławską 
i Franciszka Górskiego.

W tym roku, z powodu pa-
nującej epidemii obchody świę-
ta pracowników oświaty miały 

inną formułę niż w latach ubie-
głych. W uroczystościach orga-
nizowanych przez Ministerstwo 
Edukacji Narodowej bezpośred-
ni udział mogła wziąć zdecydo-
wanie mniejsza liczba gości. 

Medal Komisji Edukacji Na-
rodowej ustanowiony został 
ustawą z dnia 27 kwietnia 1956 
roku o prawach i obowiązkach 
nauczycieli, która przewidywała, 
że będzie on nadawany „osobom 
zasłużonym dla oświaty i wycho-
wania, w szczególności za działal-
ność w zakresie piśmiennictwa, 
nauk pedagogicznych, progra-
mów, podręczników i pomocy 
naukowych”.

Natura i dziedzictwo kulturowe województwa 
podlaskiego oraz kamera Zdzisława Folgi - to 
połączenie, które zapewnia nagrody. Tym razem 
są to dwa pierwsze miejsca w konkursie krajo-
wym 15. edycji Międzynarodowego Festiwalu 
Filmów Turystycznych i Korporacyjnych FilmAT. 
W sukcesie  decydujące znaczenie miał samo-
rząd województwa.

- To bardzo dobre wiadomości. To, że 
zostaliśmy w naszym regionie obdarowa-
ni skarbami natury, a cieszymy się także 
bogactwem i różnorodnością kulturową, 
to wiemy nie od dziś. Teraz okazuje się, że 
także umiemy to pokazać w sposób, któ-
ry doceniają międzynarodowi i krajowi 
znawcy filmu - komentuje Marek Olbryś, 
Wicemarszałek Województwa Podlaskie-
go.         

Jurorzy pracujący od kierunkiem Zbi-
gniewa Żmudzkiego zdecydowali, że 
pierwszą nagrodę w kategorii "Film Pro-
mujący Region" powinna otrzymać  reali-
zacja Zdzisława Folgi „Odkrywaj Podla-
skie”. Blisko 7-minutowy film (można go 
znaleźć na https://www.youtube.com/
watch?v=hpng5v24wTE) bez komenta-
rza, tylko z krótkimi napisami, zabiera wi-
dza na wędrówkę po regionie w sposób, 
którzy zapiera dech w piersiach. Do kon-
kursu zgłosiła go Podlaska Regionalna Or-
ganizacja Turystyczna (PROT).

Również pierwszą nagrodę, ale w ka-
tegorii "Natura i Dzika Przyroda" zdoby-
ły ex aequo  „Życie lasu. Bogactwo runa 
i podszytu” zgłoszony przez Ośrodek 
Rozwojowo-Wdrożeniowy Lasów Pań-
stwowych w Bedoniu oraz film Zdzisława 
Folgi "Łomżyński Park Krajobrazowy Do-
liny Narwi. Cztery pory roku". To bardziej 
znany i nagradzany już obraz ,chociażby  
niedawno na XVIII Międzynarodowym 
Festiwalu Filmów Przyrodniczych im. 
Włodzimierza Puchalskiego w Łodzi. Na 

platformie YouTube zdobył sobie już po-
nad 80 tysięcy odbiorców (https://www.
youtube.com/watch?v=NbsRVswv238). 
W konkursie reprezentował Łomżyń-
ski Park  Krajobrazowy Doliny Narwi 
i Stowarzyszenie Przyjaciół ŁPKDN, ale 
wszelkie koszty związane z udziałem fil-
mu w festiwalu wziął na siebie urząd mar-
szałkowski. 

- W obu przypadkach decydują-
ce znaczenie miało stanowisko zarzą-
du województwa i Sejmiku. Produk-

cja "Czterech Pór Roku" była możliwa 
dzięki finansowemu wsparciu z tej stro-
ny , a w PROT kluczową rolę ma samo-
rząd województwa. Jest to zatem przede 
wszystkim sukces "marszałkowski"  - 
podkreśla Mariusz Sachmaciński, dyrek-
tor Łomżyńskiego Parku Krajobrazowe-
go Doliny Narwi.    

Jego zdaniem, trzeba "pójść za ciosem".
- Mamy potwierdzenie potencjału, jaki 

tkwi w naturze naszego regionu i realiza-
cyjnych talentach Zdzisława Folgi. Myślę, 
że możemy myśleć o cyklu filmów pre-
zentujących bliżej różne zjawiska świata 
zwierzęcego i roślinnego. To idealne roz-
wiązane na pandemiczne czasy edukacji 
zdalnej. Mamy też nieprzebrane bogactwo 
tematów związanych z kulturą i historią 
regionu, promowaniem różnych form tu-
rystyki. W czasach pandemii zaczęło się 
odkrywanie niezadeptanych miejsc i spo-
sobów poznawania naszego kraju. To dla 
nas wielka szansa - dodaje Mariusz Sach-
maciński.

Całkowicie zgadza się z w tym wice-
marszałek Marek Olbryś.

- Trudne czasy miną - mama nadzie-
ję, że szybko - ale mogą oznaczać trwałą 
zmianę na rynku turystycznym czy edu-
kacyjnym. Mam szansę to wykorzystać - 
mówi Marek Olbryś.      

Kolejne filmowe laury dla województwa i Zdzisława Folgi 
Kadry z filmu  

Zdzisława Folgi „Odkrywaj Podlaskie”

Marek Olbryś odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej
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JFK
TVP Kultura piątek 20.05

„JFK” to wielki film polityczny, w któ-
rym fakty i historia mieszają się z domy-
słami, hipotezami i teoriami spiskowymi.

Bohaterem jest prokurator Jim Gar-
rison (Kevin Costner) przez wiele lat 
pracujący nad rozszyfrowaniem zagadki 
śmierci Kennedy'ego w Dallas. Dla wie-
lu Amerykanów pozostaje on symbolem 
niezłomnej walki o ujawnienie prawdy. 

Dallas w stanie Teksas, późne przed-
południe 22 listopada 1963 roku. Wielki 
prezydencki lincoln ze złożonym da-
chem sunie majestatycznie ulicami mia-
sta w szpalerze wiwatujących ludzi. John 
Kennedy z żoną Jackie zajmują honorowe 
miejsca w tyle samochodu, przed nimi sie-
dzą gubernator Connally z małżonką Nel-
ly. Tuż przed w pół do pierwszej orszak 
ponad dwudziestu pojazdów opuszcza 
Houston Street i mijając stojący po prawej 
stronie budynek składnicy książek skręca 
w lewo w schodzącą pod wiadukt kolejo-
wy Elm Street. 

Wtedy właśnie, dokładnie o godzinie 
12.29, padają strzały. Trafiony w szyję pre-
zydent kuli się i osuwa w ramiona żony. Po 
chwili kolejny huk. Głowa Kennedy'ego 
wprost eksploduje fontanną krwi. Agent 
Hill wyskakuje z jadącego z tyłu samocho-
du ochrony i wspina na stopień lincolna, 
który nagłym zrywem rusza do przodu. 
Kawalkada pojazdów gna co sił do pobli-
skiego Parkland Memorial Hospital. Po 
paru minutach jest na miejscu. Powiado-
miony przez radio personel medyczny 
natychmiast układa rannego na noszach 
i wiezie go na izbę przyjęć. Ale na wszel-

ką pomoc jest już za późno. Uszkodzenia 
mózgu są zbyt poważne. 

O godzinie 12.45 rzecznik policji po-
wiadamia media o śmierci prezydenta Sta-
nów Zjednoczonych. 

O dokonanie zamachu zostaje po-
sądzony Lee Harvey Oswald (Gary 
Oldman), którego policja niezwłocznie 
aresztuje. Niedługo potem sam Oswald 
zostaje zabity przez mającego powiąza-
nia z mafią Jacka Ruby'ego (Brian Doy-
le-Murray), pragnącego rzekomo ulżyć 
w cierpieniu wdowie po prezydencie.

Okoliczności zabójstwa Johna Fitzgeral-
da Kennedy'ego nadal budzą emocje wśród 
historyków, publicystów, filmowców i rzesz 
Amerykanów. Choć FBI, a także powołana 
do wyjaśnienia motywów zbrodni specjalna 
komisja senacka nazwana Komisją Warrena 
po prawie dwóch latach stwierdziła, że za-
machu dokonał samodzielnie Lee Harvey 
Oswald, to jednak zdecydowana większość 
amerykańskiej opinii publicznej była prze-
konana, że to nieprawda. Nie wierzono, by 
udanego zamachu na głowę państwa doko-
nać mógł działający w pojedynkę desperat. 
A poza tym jak mógł strzelić z okna magazy-
nu książek w głowę prezydenta 3 razy w cią-
gu niecałych 6 sekund? Jakim cudem jedna 
kula mogła ugodzić Kennedy’ego w szyję, 
a następnie siedzącego przed nim guberna-
tora Connally’ego... (!) 3 razy (plecy, lewy 
nadgarstek, prawe udo)? 

Taką wersję odrzucał zdecydowanie 
prokurator okręgowy z Nowego Orle-
anu Jim Garrison. Prawnik był pewien, iż 
Oswald był tylko pionkiem, narzędziem 

w rękach prawicowych ekstremistów 
współdziałających z wielkimi handlarzami 
bronią i renegatami z tajnych służb. Zebrał 
mnóstwo dowodów obnażających błędy 
popełnione w śledztwie przez policję, FBI 
i Komisję Warrena. Po długotrwałych, sze-
roko zakrojonych przygotowaniach Garri-
son oskarżył o współudział w spisku biz-
nesamana Claya Shawa. Nie zdołał jednak 
przekonać ławy przysięgłych. W 1969 roku 
Shaw został uwolniony od winy i kary. 

Jak zwykle, realizując swój film, Oli-
ver Stone, słynący z liberalnych poglądów 
weteran wojny w Wietnamie, wsadził kij 
w mrowisko. Oparł się na książce prokura-
tora Jima Garrisona, jednak wiele przed-
stawionych w niej (i w filmie) teorii i wnio-
sków nie daje się obronić. Tym bardziej, że 
reżyser w „JFK” miesza – całkiem udatnie, 
to trzeba przyznać – fakty i przeróżne spe-
kulacje. Zresztą fakty także często nagina 
lub odpowiednio modyfikuje. Mistrzowsko 
miesza nagrania archiwalne z sekwencjami 
fabularnymi i retrospekcjami, stylizowany-
mi na reportażowe rekonstrukcje zdarzeń. 

Nie zmienia to faktu, że Stone wy-
konał kawał doskonałej filmowej roboty. 
Obsada jest znakomita: Kevin Costner 
oraz wyśmienite kreacje Sissi Spacek, 
Tommy Lee Jonesa, Donalda Sutherlanda 
i Gary'ego Oldmana. Mimo wielu kontro-
wersji wśród historyków, film został wyso-
ko oceniony zarówno przez krytykę, jak 
i publiczność. Osiem nominacji do Osca-
ra (w tym m.in. dla najlepszego filmu, 
za reżyserię, za scenariusz adaptowany) 
i dwie statuetki (za zdjęcia i montaż) po-

twierdzają klasę „JFK”. Film trwa 206 mi-
nut. Jednak dla prawdziwego fana filmów 
politycznych te ponad trzy godziny będą 
czystą przyjemnością.

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

206 milionów dolarów, kosztował 40 milio-
nów.

Aby Dealey Plaza (Park miejski w Dal-
las gdzie dokonano zamachu) wyglądało 
dokładnie jak w 1963 roku (film miał pre-
mierę w 1991 roku), twórcy filmu wydali 
cztery miliony dolarów. 

Aby wszystko wyglądało tak, jak było 
naprawdę, ekipa postanowiła umieścić ak-
tora strzelającego do Johna Kennedy'ego 
w tym samym oknie, co stał Oswald. Właści-
ciele budynku Texas School Book Deposito-
ry zażądali za to ujęcie 50 tysięcy dolarów.

Costner po przyjęciu roli prokuratora 
Garrisona spotykał się z nim, z jego przyja-
ciółmi, zwolennikami i przeciwnikami, żeby 
lepiej zrozumieć tę postać. Garrison w filmie 
gra epizodyczną rolę Earla Warrena, prze-
wodniczącego komisji śledczej, której usta-
lenia przez wiele lat skutecznie podważał. 

Od 1992 roku do końca wieku odtaj-
niono i ujawniono większość, bo ok. 88 
proc. archiwaliów związanych z zamachem 
na Johna Kennedy’ego. Było to rezultatem 
zwiększonego zainteresowania, szczególnie 
młodych Amerykanów, zamachem na prezy-
denta po nakręceniu filmu „JFK”.

W 2029 roku, mają zostać udostępnio-
ne archiwa CIA dotyczące zabójstwa Ken-
nedy'ego. W 2017 roku prezydent Donald 
Trump zablokował w ostatniej chwili ujaw-
nienie ponad tysiąca z 3815 dokumentów 
związanych z zamachem na prezydenta 
Kennedy'ego. Na decyzję wpływ miały naci-
ski ze strony CIA i FBI. Niektóre dokumenty 
zawierały według nich newralgiczne szcze-
góły operacyjne, i nazwiska nadal żyjących 
agentów i informatorów.

Morderstwo Oswalda przez Jacka Ru-
by'ego zostało sfilmowane w garażu w piw-
nicy ratusza w Dallas, gdzie miało rzeczywi-
ście miejsce.

Przygotowując się do roli Mariny 
Oswald, Beata Pozniak przestudiowała 
dwadzieścia sześć tomów raportu Komisji 
Warrena, przeczytała każdy artykuł o jej 
postaci w „Time” i „Newsweeku”, a następ-
nie przez jakiś czas mieszkała z prawdziwą 
Mariną.

Aresztowanie Oswalda zostało sfilmo-
wane w kinie Texas Theatre, gdzie to się sta-
ło. Pieniądze za to od producentów bardzo 
pomogły utrzymać kino, które działa do 
dziś.

Monolog Donalda Sutherlanda, tajem-
niczego waszyngtońskiego informatora X, 
trwa 16 minut.

Rekonstrukcja Gabinetu Owalnego 
w Białym Domu z czasów prezydenta Ken-
nedy’ego kosztowała 70 tys. dolarów. W fil-
mie widać ją, czarno-biało, przez 8 sekund.

Mowa sądowa Jima Garrisona, jest jed-
nym z najdłuższych monologów w historii 
kina, trwa 31 minut.

HALO TV NA WEEKEND 23–25.10

Poszukiwanie prawdy
22 listopada 1963 roku w Dallas dokonano zamachu na 35. prezydenta Stanów Zjednoczonych  

Johna Fitzgeralda Kennedy’ego. Mimo że od zabójstwa JFK minęło 57 lat,  
ta sprawa wciąż wzbudza emocje i rozpala wyobraźnię. 

JFK
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Kiler
Stopklatka piątek 20.00

Brawurowa komedia z kultowymi dialogami i kapitalnymi 

scenami. Czysty śmiech i... zabójczy humor. Nieśmiały 

30-letni taksówkarz Jurek Kiler (Cezary Pazura) przez 

pomyłkę zostaje uznany przez policję za profesjonalnego 

zabójcę. 

Tranzyt
TVP1 piątek 21.00, sobota 23.25

Sensacyjny. Do samochodu jadącej na wakacje rodziny 

szajka bandytów podrzuca torbę wypchaną pieniędzmi 

zdobytymi podczas napadu na bank. Wkrótce przestępcy 

postanawiają odzyskać gotówkę.

Szeregowiec Ryan
Super Polsat piątek 23.00

Najbardziej realistyczny i najbardziej przerażający obraz 

wojny w historii kinematografii. 6 czerwca 1944 r., alianci 

lądują w Normandii. Kapitan John Miller ma stworzyć 

specjalny oddział, którego zadaniem jest odnaleźć 

i sprowadzić ostatniego z czwórki braci Ryanów, który 

przeżył desant.

Mumia
TVN7 sobota 20.00

Przygodowy. Do Egiptu przybywa grupa archeologów 

poszukująca starożytnych skarbów. W trakcie poszukiwań 

naukowcy natrafiają na mumię, która budzi się z długiego 

snu, uaktywniając niszczycielską moc. Okazuje się, że 

jest to najwyższy kapłan Ozyrysa i strażnik zmarłych 

w Egipcie, Imhotep, na którego faraon rzucił klątwę.

Kwiaty wojny
TVP1 niedziela 22.05

Dramat historyczny. Grudzień 1937 roku. Japońska 

armia wkroczyła do stolicy Chin. Grupa uczennic chroni 

się w kościele. Dołączają do nich prostytutki oraz John 

Miller (Christian Bale), który chce umożliwić kobietom 

opuszczenie kryjówki.

Usłyszcie nas

Oto ja, cały ja!
Uczestnicy zaprezentują intrygujące, a czasem 

kontrowersyjne występy przed czwórką życzliwych 
im i bezstronnych mentorów. 

Bohaterami programu są silne osobowości idące 
pod prąd, nonkonformiści. Do świata podchodzą 
bez uprzedzeń, bywają niepoprawni politycznie i nie 
przebierają w słowach. Czują się artystami, ale do tej 
pory nie mieli szansy na szerszą prezentację.

Tym razem mogą stanąć przed publicznością, 
zostać docenionym i wygrać jedną z dwóch równo-
rzędnych nagród pieniężnych w wysokości 50 000 
złotych. Na koniec serii, w siódmym odcinku, w de-
mokratycznym głosowaniu online, widzowie wybio-
rą tych, którzy skradli ich serca. 

W programie swoją rolę do spełnienia ma rów-
nież niecodzienne kolegium mentorów towarzy-
szące bohaterom programu. W tej roli widzowie 
zobaczą wokalistkę Monikę Kuszyńską, stand-upera 
Łukasza „Lotka” Lodkowskiego, Krzyśka Hirsztritta 
oraz Przemka Kossakowskiego, którzy brali udział 
w „Down the road. Zespół w trasie”. Nad dobrą ener-
gią na planie będzie czuwać niezwykła prowadząca 
– drag queen „Himera”. Wszyscy oni będą służyć 
uczestnikom swoim wsparciem, podpowiedzą, jak 
przekonać do siebie i swojego pomysłu na życie. 
Niezależnie od finałowych rozstrzygnięć, jedno jest 
pewne: dla wszystkich bohaterów będzie to prawdzi-
we wyjście z cienia i stanięcie w światłach reflekto-
rów!

Usłyszcie nas!
TTV piątek 20.05, sobota 00.45 odc. 1

niedziela 22.30, odc. 2

wybierz  
coś  

dla siebie

Kinowa wersja kultowego, 
uhonorowanego wieloma prestiżowymi 
nagrodami serialu HBO „Seks w wielkim 

mieście”. Film to jedna wielka rewia mody 
– strojów i dodatków.  

Przez bardzo długi czas Carrie Bradshaw szukała 
miłości nie tam, gdzie powinna... ale zawsze w pięk-
nych butach. Carrie, Samantha, Charlotte i Miranda 
powracają cztery lata po zakończeniu kultowej serii 
telewizyjnej. Rozwijając karierę zawodową, dbając 
o związki, doświadczając radości macierzyństwa 
i żyjąc na Manhattanie, dziewczyny zdają sobie spra-
wę bardziej niż kiedykolwiek, że prawdziwa przyjaźń 
nigdy nie wychodzi z mody. 

Zwariowana, a jednocześnie pozytywnie nastra-
jająca komedia, w której występują w głównych ro-
lach, wielokrotnie nagradzane: Sarah Jessica Parker, 
Kim Cattrall, Kristin Davis oraz Cynthia Nixon. 

Bohaterki filmu są wyzwolone w każdym sensie 
– ekonomicznym, obyczajowym, emocjonalnym, 
pisze w recenzji Michał Burszta. Wiedzą czego chcą, 
a czego nie. Nie prowadzą misternych gierek towa-

rzyskich, nie rumienią się, tylko biorą to, na co mają 
ochotę zgodnie z hasłem: „grzeczne dziewczynki idą 
do nieba, niegrzeczne idą tam, gdzie chcą".

Pewnie nie wiesz...
Film zarobił w kinach na świecie 415 milionów do-

larów, kosztował 65 milionów.
Victoria Beckham miała zagrać małą rolę w tym 

filmie, ale na przeszkodzie stanęły terminy trasy kon-
certowej „Spice Girls”.

Wiele scen, zaplanowanych w plenerze, musiano 
kręcić w studiu, by pozbyć sie natrętnych paparazzi.  

Firma H. Stern pożyczyła filmowi ponad 300 sztuk 
biżuterii. To luksusowa marka produkująca ręcznie 
swoje wyroby jubilerskie. Firmę założono w Brazylii 
w 1945 rok. Dziś ma 150 sklepów w Ameryce Łaciń-
skiej, Stanach Zjednoczonych, Europie i Azji. Pierwszy 
sklep H.Stern został otwarty w dokach Rio de Janeiro, 
gdzie wysiadali pasażerowie statków wycieczkowych 
z różnych krajów. Eva Longoria, Rihanna, Angelina Jo-
lie, Cate Blanchett, Sharon Stone i Catherine Zeta-Jo-
nes noszą biżuterię H.Stern.

Seks w wielkim mieście
TVN7 piątek 21.30

Seks w wielkim mieście

Mężczyźni.  
Uczucia. Moda
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Kiler
Stopklatka piątek 20.00

Brawurowa komedia z kultowymi dialogami i kapitalnymi 

scenami. Czysty śmiech i... zabójczy humor. Nieśmiały 

30-letni taksówkarz Jurek Kiler (Cezary Pazura) przez 

pomyłkę zostaje uznany przez policję za profesjonalnego 

zabójcę. 

Tranzyt
TVP1 piątek 21.00, sobota 23.25

Sensacyjny. Do samochodu jadącej na wakacje rodziny 

szajka bandytów podrzuca torbę wypchaną pieniędzmi 

zdobytymi podczas napadu na bank. Wkrótce przestępcy 

postanawiają odzyskać gotówkę.

Szeregowiec Ryan
Super Polsat piątek 23.00

Najbardziej realistyczny i najbardziej przerażający obraz 

wojny w historii kinematografii. 6 czerwca 1944 r., alianci 

lądują w Normandii. Kapitan John Miller ma stworzyć 

specjalny oddział, którego zadaniem jest odnaleźć 

i sprowadzić ostatniego z czwórki braci Ryanów, który 

przeżył desant.

Mumia
TVN7 sobota 20.00

Przygodowy. Do Egiptu przybywa grupa archeologów 

poszukująca starożytnych skarbów. W trakcie poszukiwań 

naukowcy natrafiają na mumię, która budzi się z długiego 

snu, uaktywniając niszczycielską moc. Okazuje się, że 

jest to najwyższy kapłan Ozyrysa i strażnik zmarłych 

w Egipcie, Imhotep, na którego faraon rzucił klątwę.

Kwiaty wojny
TVP1 niedziela 22.05

Dramat historyczny. Grudzień 1937 roku. Japońska 

armia wkroczyła do stolicy Chin. Grupa uczennic chroni 

się w kościele. Dołączają do nich prostytutki oraz John 

Miller (Christian Bale), który chce umożliwić kobietom 

opuszczenie kryjówki.

Usłyszcie nas

Oto ja, cały ja!
Uczestnicy zaprezentują intrygujące, a czasem 

kontrowersyjne występy przed czwórką życzliwych 
im i bezstronnych mentorów. 

Bohaterami programu są silne osobowości idące 
pod prąd, nonkonformiści. Do świata podchodzą 
bez uprzedzeń, bywają niepoprawni politycznie i nie 
przebierają w słowach. Czują się artystami, ale do tej 
pory nie mieli szansy na szerszą prezentację.

Tym razem mogą stanąć przed publicznością, 
zostać docenionym i wygrać jedną z dwóch równo-
rzędnych nagród pieniężnych w wysokości 50 000 
złotych. Na koniec serii, w siódmym odcinku, w de-
mokratycznym głosowaniu online, widzowie wybio-
rą tych, którzy skradli ich serca. 

W programie swoją rolę do spełnienia ma rów-
nież niecodzienne kolegium mentorów towarzy-
szące bohaterom programu. W tej roli widzowie 
zobaczą wokalistkę Monikę Kuszyńską, stand-upera 
Łukasza „Lotka” Lodkowskiego, Krzyśka Hirsztritta 
oraz Przemka Kossakowskiego, którzy brali udział 
w „Down the road. Zespół w trasie”. Nad dobrą ener-
gią na planie będzie czuwać niezwykła prowadząca 
– drag queen „Himera”. Wszyscy oni będą służyć 
uczestnikom swoim wsparciem, podpowiedzą, jak 
przekonać do siebie i swojego pomysłu na życie. 
Niezależnie od finałowych rozstrzygnięć, jedno jest 
pewne: dla wszystkich bohaterów będzie to prawdzi-
we wyjście z cienia i stanięcie w światłach reflekto-
rów!

Usłyszcie nas!
TTV piątek 20.05, sobota 00.45 odc. 1

niedziela 22.30, odc. 2

wybierz  
coś  

dla siebie

Kinowa wersja kultowego, 
uhonorowanego wieloma prestiżowymi 
nagrodami serialu HBO „Seks w wielkim 

mieście”. Film to jedna wielka rewia mody 
– strojów i dodatków.  

Przez bardzo długi czas Carrie Bradshaw szukała 
miłości nie tam, gdzie powinna... ale zawsze w pięk-
nych butach. Carrie, Samantha, Charlotte i Miranda 
powracają cztery lata po zakończeniu kultowej serii 
telewizyjnej. Rozwijając karierę zawodową, dbając 
o związki, doświadczając radości macierzyństwa 
i żyjąc na Manhattanie, dziewczyny zdają sobie spra-
wę bardziej niż kiedykolwiek, że prawdziwa przyjaźń 
nigdy nie wychodzi z mody. 

Zwariowana, a jednocześnie pozytywnie nastra-
jająca komedia, w której występują w głównych ro-
lach, wielokrotnie nagradzane: Sarah Jessica Parker, 
Kim Cattrall, Kristin Davis oraz Cynthia Nixon. 

Bohaterki filmu są wyzwolone w każdym sensie 
– ekonomicznym, obyczajowym, emocjonalnym, 
pisze w recenzji Michał Burszta. Wiedzą czego chcą, 
a czego nie. Nie prowadzą misternych gierek towa-

rzyskich, nie rumienią się, tylko biorą to, na co mają 
ochotę zgodnie z hasłem: „grzeczne dziewczynki idą 
do nieba, niegrzeczne idą tam, gdzie chcą".

Pewnie nie wiesz...
Film zarobił w kinach na świecie 415 milionów do-

larów, kosztował 65 milionów.
Victoria Beckham miała zagrać małą rolę w tym 

filmie, ale na przeszkodzie stanęły terminy trasy kon-
certowej „Spice Girls”.

Wiele scen, zaplanowanych w plenerze, musiano 
kręcić w studiu, by pozbyć sie natrętnych paparazzi.  

Firma H. Stern pożyczyła filmowi ponad 300 sztuk 
biżuterii. To luksusowa marka produkująca ręcznie 
swoje wyroby jubilerskie. Firmę założono w Brazylii 
w 1945 rok. Dziś ma 150 sklepów w Ameryce Łaciń-
skiej, Stanach Zjednoczonych, Europie i Azji. Pierwszy 
sklep H.Stern został otwarty w dokach Rio de Janeiro, 
gdzie wysiadali pasażerowie statków wycieczkowych 
z różnych krajów. Eva Longoria, Rihanna, Angelina Jo-
lie, Cate Blanchett, Sharon Stone i Catherine Zeta-Jo-
nes noszą biżuterię H.Stern.

Seks w wielkim mieście
TVN7 piątek 21.30

Seks w wielkim mieście

Mężczyźni.  
Uczucia. Moda

Pacjenci 
przestępcy

Los Angeles, rok 2028. Po nie 
do końca udanym napadzie na bank 
Waikiki wraz ze swoim rannym bra-
tem Honolulu znajdują schronienie 
w Hotelu Artemis pełniącym rolę 
przestępczego tajnego szpitala i azy-
lu. Obowiązują tu trzy proste zasady: 
żadnej broni, gliniarzy i zabójstw.

Wśród „pacjentów” Artemis jest 
m.in. Nice – płatna zabójczyni i była 
kochanka Waikikiego oraz cyniczny 
handlarz bronią Acapulco. Hotelem 
od lat zarządza Jean Thomas ( Jodie 
Foster), tajemnicza lekarka sowicie 
opłacana przez bossa przestępczego 
podziemia o pseudonimie Król Wil-
ków ( Jeff Goldblum). Gdy okaże 
się, że podczas skoku na bank w ręce 
Honolulu wpadło należące do niego 
diamentowe pióro, a na jaw wyjdą 
skrywane tajemnice z przeszłości, 
Artemis z azylu zmieni się w miejsce 
walki na śmierć i życie, która trzyma 
w napięciu do samego końca!

Hotel Artemis
TV Puls niedziela 22.30

W sieci

Odrzucone zaloty
Tom Sanders (Michael Douglas) to ceniony menedżer w firmie 

zajmującej się produkcją oprogramowania komputerowego. Wła-
śnie szykuje się na długo wyczekiwany i zasłużony awans, gdy nie-
spodziewanie jego stanowisko przejmuje ktoś inny – atrakcyjna, 
inteligentna i ambitna Meredith Johnson (Demi Moore). Z nową 
szefową mężczyznę łączył w przeszłości burzliwy romans. Gdy Me-
redith pragnie uwieść Toma, ten odrzuca jej zaloty. Wściekła kobieta 
oskarża go o molestowanie seksualne. Koledzy z pracy odwracają się 
od niego, nie szczędząc mu słów potępienia. Aby udowodnić swoją 
niewinność, zdesperowany mężczyzna wynajmuje prawniczkę.

Pewnie nie wiesz...
Film zarobił w kinach na świecie 214 milionów dolarów, kosztował 

55 milionów.
Dziesięć lat później (2002 r.) Demi Moore została pozwana za 

molestowanie seksualne przez opiekuna jej rancza w Idaho. Lawren-
ce Bass twierdził, że zachowywała się w ten sam sposób, jak na filmie. 
Zwolniła go po tym, jak odrzucił jej zaloty.

Prawa do sfilmowania swojej powieści Michael Crichton sprzedał 
za okrągły milion dolarów, zanim jeszcze książkę wydano. Michael 
Crichton wydawał powieści pod wieloma pseudonimami, jednym z nich 
był: „ Michael Douglas”.

W sieci
Stopklatka niedziela 20.00

Momentum

Ostatni skok
Alexis (Olga Kurylenko) i jej były partner to 

para złodziei kosztowności. Kobieta wycofała się 
już z przestępczej działalności. Ostatni skok na 
bank w karierze Alexis, na który namawia ją były 
partner, ma ją ustawić na całe życie.

Sprawy jednak mocno się komplikują i teraz 
Alexis jest zamieszana w morderstwo, a na jej tro-
pie jest już zawodowy zabójca Pan Waszyngton 
( James Purefoy). Kobieta musi odkryć tajemnice 
skrywane przez tych, którzy wzięli ją na cel. Kto 
i dlaczego chce ją zabić?

Całkiem sprawnie zrealizowany film akcji z bo-
haterką bardziej męską niż niejeden facet w tym fil-
mie. Są brutalne morderstwa, brawurowe ucieczki, 
spektakularne pogonie (scena rajdu samochodo-
wego tyłem w spiralnym parkingu), a nawet bru-
talne tortury.

Nazwiska zabójców pochodzą od byłych pre-
zydentów USA i generała II wojny światowej: Pan 
Washington (George Washington), Pani Clinton 
(Bill Clinton), Pan Monroe ( James Monroe), Pan 
Doug MacArthur (generał Douglas MacArthur).

Momentum
TV Puls piątek 20.00
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Srebrni

Krótka historia 
Debaty publiczne mają za 

sobą długą historię. Ich początku 
można doszukiwać się w staro-
żytnej Grecji i Rzymie, gdzie re-
toryka stanowiła ważny element 
przygotowania do udziału w ży-
ciu publicznym. 

Współczesne normy debato-
wania publicznego wywodzą się 
z brytyjskiej tradycji parlamen-
tarnej. Uczniowie brytyjskich 
szkół dzięki symulowanym ob-
radom Izby Gmin przygotowy-
wali się do aktywnego udziału 
w życiu publicznym i rozwijali 
swój warsztat retoryczny. Idea or-
ganizowania publicznych dys-
put w takiej formule, trafiła na 
przełomie XVIII  i XIX wieku 
na brytyjskie uczelnie, w tym na 
uniwersytet w Oxfordzie. Oks-
fordzki styl debatowania pojawił 
się w Polsce w latach 90. XX wie-
ku za sprawą profesora Zbignie-
wa Pełczyńskiego, wieloletniego 
profesora Uniwersytetu w Oxfor-
dzie  i założyciela Stowarzyszenia 
Szkoła Liderów (obecnie Funda-
cja Szkoła Liderów). 

Od lat 90. model debaty oks-
fordzkiej znajduje szerokie zasto-
sowanie przy organizacji dyskusji 
przez wiele instytucji i organiza-
cji, w tym także szkół. Wymie-
niają się one wiedzą, spostrzeże-
niami i potencjałem organizując 
szereg różnych turniejów w for-
matach opierających się o mode-
le debaty oksfordzkiej. 

Po raz pierwszy debata oks-
fordzka odbyła się w ramach za-
jęć Letniej Szkoły dla Młodych 
Liderów Społecznych i Politycz-
nych w Dębem koło Warszawy 
w 1994 roku.

Ja również miałam możliwość 
uczestniczyć w takich debatach 
w ramach pierwszej edycji Szko-
ły Liderów Organizacji Pozarzą-
dowych w 2005 roku w Miętnem. 
Sztuki debatowania uczył wtedy 
sam profesor Zbigniew Pełczyński. 

Członkowie Łomżyńskiej 
Rady Seniorów mieli okazję po-

znać tajniki debaty oksfordzkiej 
podczas warsztatów przepro-
wadzonych przez Bożenę Bed-
narek i Jolantę Wołągiewicz ze 
Stowarzyszenia Szukamy Polski 
w ramach drugiej edycji projek-
tu „Seniorzy Debatują” współfi-
nansowanego ze środków woje-
wództwa podlaskiego. W ramach 
warsztatów została przeprowa-
dzona debata z tezą „Telefony ko-
mórkowe ułatwiają życie”. 

Łomżyńska Rada Senio-
rów planuje zorganizować de-
batę w formule oksfordzkiej we 
współpracy  z młodzieżą radą, 
studentami oraz z udziałem pu-
bliczności, jeśli tylko pozwoli na 
to sytuacja epidemiologiczna.

Czym jest i jak przebiega debata 
oksfordzka? 

Debata oksfordzka jest sfor-
malizowaną formą dyskusji po-
między dwoma czteroosobo-
wymi drużynami nazywanymi 
Propozycją i Opozycją. Toczy 
się ona nad podawaną z wy-
przedzeniem tezą, czyli jasnym 
stwierdzeniem, które można 
potwierdzić lub obalić. W tym 
celu przeciwne strony używa-
ją stosownych argumentów. 
Debatanci dopiero bezpośred-

nio przed rozpoczęciem deba-
ty w wyniku losowania stają się 
drużyną propozycji (broniącą 
podanej tezy) lub opozycji (ma-
jącej obalić tezę). Zespoły zasia-
dają naprzeciw siebie, po prawej 
stronie marszałka - Propozycja, 
zaś po lewej - Opozycja. Najbli-
żej marszałka zasiadają pierwsi 
mówcy: lider propozycji i lider 
opozycji. Z tyłu sali zasiada pu-
bliczność. 

Podział na dwie strony od-
zwierciedla przestrzenna orga-
nizacja sali na wzór parlamentu 
brytyjskiego.

Debatę oksfordzką organi-
zuje i prowadzi marszałek, który 
przy pomocy sekretarza czuwa 
na prawidłowym i uroczystym jej 
przebiegiem – zaprasza mówców 
do wygłaszania mów, pilnuje cza-
su wypowiedzi, dba o niezakłó-
canie przebiegu przemowy oraz 
o spokój i kulturalny przebieg 
debaty. W przypadkach wyjąt-
kowych marszałek ma prawo wy-
prosić z sali uczestników nie sto-
sujących się do zasad. 

Mówcy broniący i oponują-
cy tezę występują naprzemiennie 
przedstawiając argumenty „za” 
tezą lub „przeciw” tezie. Pierw-
szy występuje mówca broniący 

tezy i jednocześnie ją definiujący. 
Następni mówcy powinni odno-
sić się do tak zdefiniowanej tezy. 
Ostatni mówcy podsumowują 
argumenty stron. 

W trakcie debaty przedsta-
wiciele strony przeciwnej oraz 
publiczność mogą zgłosić chęć 
zadania pytania lub wygło-
szenia własnego komentarza. 
Zgłoszenia dokonują poprzez 
podniesienie się z miejsca i wy-
powiedzenie słów „pytanie” lub 
„informacja”. Po przemówie-
niach wszystkich mówców (po 
obu stronach) marszałek zarzą-
dza debatę „z sali”, w której głos 
zabiera publiczność.

Rozstrzygnięcie debaty
Debatę kończy głosowa-

nie nad prezentowaną tezą po-
przez podniesienie ręki lub zmia-
nę miejsc wśród publiczności. 
W głosowaniu bierze udział cała 
publiczność – sędziowie, opo-
wiadając się za stroną propozycji 
bądź opozycji. Sekretarz podlicza 
głosy, a marszałek ogłasza zwy-
cięzcę debaty. 

Głosowanie można przepro-
wadzić także przed rozpoczę-
ciem debaty, aby mieć wiedzę, 
czy uczestnicy po wysłuchaniu 
argumentów mówców zmienili 
zdanie.

Marszałek może na koniec 
zarządzić głosowanie na najlep-
szego mówcę, w którym bierze 
udział cała publiczność. 

Kultura debaty
W trakcie debaty wszystkich 

zabierających głos obowiązu-
je używanie takich zwrotów jak: 
„szanowny Panie Marszałku /
szanowna Pani Marszałek...”, Sza-
nowni Oponenci, Wielce Sza-
nowna Publiczności, koniecz-
nie: proszę bardzo, dziękuję, nie 
– dziękuję. Zabronione jest ob-
rażanie bądź wyśmiewanie mów-
ców strony przeciwnej.

Podczas debaty wszystkich 
obowiązują stroje oficjalne.

Teatr czy debata?
Elementami towarzyszą-

cymi debacie i mówcom są 
umiejętności retoryczne, ery-
styczne, zdolność logicznego 
myślenia oraz planowania stra-
tegii przemówienia. Wpływa to 
na charakterystyczną teatral-
ność debaty oksfordzkiej. Jej 
uczestnicy muszą wykazać się 
pewnymi umiejętnościami sce-
nicznymi i improwizacyjnymi. 
Stąd też często występuje kry-
tyka tego sposobu prowadzenia 
dyskusji. Zarzuca się, że w de-
batach chodzi głównie o efekt 
wizerunkowy. 

W środowisku zwolenników 
debat oksfordzkich podkreśla 
się jednak, że pomagają one 
kształtować katalog niezbęd-
nych w życiu społecznym umie-
jętności i rozwijają wszech-
stronnie osobowość, zwłaszcza 
młodego mówcy. Dzięki udzia-
łowi w debatach człowiek uczy 
się odpowiedzialności za wła-
sne słowa, tolerancji, otwarto-
ści, krytycznego, analitycznego 
myślenia. Są to miękkie umie-
jętności, które są coraz bardziej 
potrzebne we współczesnym 
świecie, w życiu zawodowym 
i politycznym. Stosowanie tech-
nik retorycznych, erystycznych, 
umiejętność formułowania ar-
gumentów i kontrargumentów 
sprawia, że prezentowane przez 
mówcę treści są atrakcyjne dla 
odbiorcy.

Debaty oksfordzkie nie są 
zmaganiem o to, czyje będzie na 
wierzchu – to wymiana bardzo 
różnych poglądów i dyskusja bar-
dzo różnych ludzi. Jest to teatr 
polityczny na miarę XXI wieku. 
Każdy jest tu widzem i może być 
aktorem, a każda opinia jest usza-
nowana. Nie bez przyczyny prze-
wodnik debatancki Szkoły Lide-
rów nosi tytuł „W teatrze debaty 
oksfordzkiej”.

GRAŻYNA CZAJKOWSKA

Sztuka debatowania

Zadania mówców Organizacja Sali

1 MÓWCA – LIDER PROPOZYCJI
Precyzuje pojęcia w tezie 
i rozpoczyna argumentację

1 MÓWCA – LIDER OPOZYCJI
Odnosi się do argumentów 
przedstawionych przez Propozycję

2 MÓWCA
Kontynuuje argumentację

3 MÓWCA
Zbija argumenty strony przeciwnej

4 MÓWCA
Nie wnosi nowych argumentów, 
podsumowuje debatę

MARSZAŁEK
SEKRETARZ
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PUBLICZNOŚĆ

Zadania mówców i organizacja sali podczas debaty oksfordzkiej

(oprac. własne)

Członkowie Łomżyńskiej 
Rady Seniorów - strona Propozycji

Członkowie Łomżyńskiej 
Rady Seniorów - strona Opozycji 
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Łomża to suma 
inteligentnych 
mieszkańców. 

Zaufajmy 
młodym

Jeśli chcemy mieć miasto nowocze-
sne, musimy zaufać młodym i dać im 
możliwość działania. Potrzebna jest 
nowa dynamika w zakresie spraw 
publicznych. Tylko jak zachęcić młode 
pokolenie do pracy w tym sektorze?

Wyrażam pogląd, iż ucznio-
wie i studenci powinni rozwijać 
swoje umiejętności i zdobywać 
wiedzę podczas staży w jednost-
kach administracji publicznej. 
Dobre rozpoznanie potrzeb spo-
łecznych jest kluczem do wyższej 
jakości usług publicznych. To 
klucz do umysłów i serc obywa-
teli naszego miasta. Potrzebni są 
młodzi liderzy do pracy w sekto-
rze publicznym, którzy będą mie-
li większą empatię, będą wsłu-
chiwali się w potrzeby zwykłych 
ludzi.

Według mnie, należy utwo-
rzyć Centrum Współpracy Na-
uki i Biznesu, za sprawą którego 
organizacje pozarządowe zyska-
ją udział w podejmowaniu decy-
zji strategicznych, a także moż-
liwość wymiany doświadczeń. 
Działanie centrum powinno dać 
lepszy ogląd młodemu pokole-
niu. Wymiana doświadczeń mię-
dzy regionami pozwoli odnaleźć 
się w globalnej rzeczywistości. 
Byłaby to bowiem kopalnia wie-
dzy dla codziennej pracy urzęd-
ników.

Praca, każde podejmowane 
działanie czy postępowanie, nie 
może mieć charakteru przypad-
kowości. Musi być to skoordyno-
wany plan, mający konkretne cele 
i założenia.

Przygotowanie przyszłych 
liderów naszego życia spo-
łeczno-gospodarczego prowa-
dzi poprzez dobre nauczanie 
w naszych szkołach i uczelniach. 
Zdobyta wiedza przez absol-
wentów powinna być przeno-
szona na grunt rozwoju miasta 
i regionu. Nauka nie może być 
pasywna. Ważne dla naszych 
szkół i uczelni są efekty jakie 
osiągnie uczeń i student, a osią-
gnie je wtedy, gdy prowadzone 
nauczanie i zajęcia będą w dużej 
mierze projektami problemów 
do myślowego rozwiązania, nie 
wkuwania. Łomżyńskie szkol-
nictwo niech będzie fundamen-
tem rozwoju naszej gospodarki 
i da impuls do rozwoju na wielu 
płaszczyznach. Łomża nie może 
zwalniać tempa.

STANISŁAW KASEJA

Wraz z początkiem października, pod 
okiem naszych wspaniałych opieku-
nów, Pani Marty Kopeć i Pani Uli Dy-
mek wyruszyliśmy na wycieczkę do 
Olsztyna. Długą na nią czekaliśmy, 
gdyż podróż ta, z uwagi na pandemię 
koronawirusa, była długo odkładana. 

Zebraliśmy się przy sklepie 
Lidl (45 osób) i o godzinie 7:30 
wyjechaliśmy wygodnym auto-
karem z firmy Wileński, z prze-
sympatycznym kierowcą. 

Do Olsztyna dotarliśmy 
około godziny 10:00. Po spo-
tkaniu z Panem przewodni-
kiem rozpoczęliśmy zwiedza-
nie. Zaczęliśmy od Wysokiej 
Bramy zwanej również Bramą 
Górną istniejącą od XIV wieku. 
Jest to jedyna brama pozostała 
z trzech, które znajdowały się 
w murach obronnych otaczają-
cych miasto. W roku 2012 prace 
archeologiczne odsłoniły pier-

wotne kamienne fundamenty 
bramy z XIV wieku. Miała for-
mę barbakanu. Podczas wyko-
palisk odkryto 40 monet z XIV 
I XV wieku oraz około 120 kul 
armatnich. W 2003 roku brama 
została odrestaurowana, a w jej 
blendzie pojawił się wizerunek 
Matki Bożej Królowej Polski, 
podarowany Olsztynowi przez 
Jana Pawła II, wykonany tech-
niką szklanej  mozaiki w jednej 
z rzymskich pracowni. Mury 
Wysokiej Bramy goszczą rów-
nież spiżową głowę Jana Paw-
ła II, poświęconą w I rocznicę 
śmierci papieża.

Następnie udaliśmy się do 
Katedry św. Jakuba. Jest to ko-
ściół zbudowany w II połowie 
XIV wieku, w stylu gotyckim. 
Ciekawostką jest fakt, iż modli-
li się w nim wybitni Polacy: Jan 
Kochanowski, Marcin Kromer 

i Ignacy Krasicki, piastujący god-
ność biskupów warmińskich oraz 
król Władysław IV (1635 rok).  
W latach 1898 – 1900 organistą 
był Feliks Nowowiejski, kompo-
zytor “Roty” I “Legendy Bałtyku”, 
a w latach 1979 – 1981 biskup Jó-
zef Glemp (późniejszy prymas 
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Kopernik, pełniący rolę admi-
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Następnie udaliśmy się na 
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ria”. Zostaliśmy sprawnie obsłu-
żeni. Jedzenia, atmosfra i obsługa 
po prostu super! 

Po zaspokojeniu głodu poje-
chaliśmy do Planetarium, gdzie 
obejrzeliśmy seans pt. “W poszu-
kiwaniu ciemnej materii”. Nie-
którzy w Planetarium byli pierw-
szy raz. To właśni na nich seans 
zrobił największe wrażenie. 

Został nam jeszcze jeden 
punkt programu, który nieste-
ty w dużej mierze uzależniony 
był od pogody. A tego dnia nie-
stety padał deszcz. Niektórzy 
chcieli wracać do domu, inni zaś, 
a była to większość zdecydowali, 
że trzeba zrealizować zakładany 
plan. Inaczej wycieczka byłaby 
nieudana. Pojechaliśmy więc nad 
jezioro Ukiel, największe i naj-
głębsze jezioro Olsztyna, gdzie 
pospacerowaliśmy promenadą, 
zrobiliśmy wspólne zdjęcie. Ku 
naszej uciesze deszcz przestał pa-
dać, a My zadowoleni wróciliśmy 
do autokaru i wyruszyliśmy do 
Łomży. Wróciliśmy około godzi-
ny 21:00. 

Uważam, że wycieczka była 
bardzo udana. Pomimo zmęcze-
nia, byliśmy zadowoleni. Pano-
wała miła atmosfera. Wspomnie-
nia z wyjazdu na pewno zostaną 
w naszej pamięci jeszcze przez 
długi czas. 

JADWIGA KRUCZEWSKA

Szkolne 
przerwy

Dziecko chce być dobre;
Jeśli nie wie - wytłumacz
Jeśli nie umie - naucz
Jeśli nie może -pomóż

JANUSZ KORCZAK

1 września, po przerwie spo-
wodowanej pandemią koronowi-
rusa, uczniowie wrócili do szkół. 
Ministerstwo Edukacji Narodo-
wej opracowało wytyczne, któ-
re obowiązują w nowym roku 
szkolnym. Noszenie maseczek 
nie jest wymagane podczas lekcji, 
ale podczas przerw - tak. Pytanie 
jednak brzmi: Jak uczniowie spę-
dzają przerwy?

Z pewnością są ciekawe spo-
soby. Wszystko zależy od pomy-
słów szkoły. Oto przykłady z nie-
których szkół podstawowych: 
pewna grupa tańczy do ukła-
du muzycznego, inna korzysta 
z udostępnionego Orlika, i sprzę-

tu sportowego - chętni wybie-
rają sobie odpowiedni rekwizyt 
i z nim spędzają czas podczas 
przerwy. Jest dzień uśmiechu, 
podczas którego stawia się na 
żarty i dobry humor, albo dzień 
ciszy, opatrzony spokojnymi roz-
mowami, czytaniem prasy, spa-

cerami i wiele innych ciekawych 
pomysłów. 

Uczniowie szkół średnich 
spędzają przerwy w inny sposób. 
Tam działają ,,kąciki logiczne", 
rozwijające myślenie, strefy gier 
plastycznych rozwijają zdolno-
ści umysłowe, zajęcia w bibliote-

ce polegające na czytaniu lektur 
czy pisaniu ciekawych artykułów 
do gazetki szkolnej. Ale są szko-
ły, w których podczas przerw za-
tłoczone są korytarze, w których 
swobodne poruszanie jest arcy-
trudne. Dlatego część uczniów, 
chcąc poczuć odrobinę swobo-
dy, wybiega ze szkoły na świeże 
powietrze.  Wykorzystują te 10 
- 15 minut, aby... “puścić dym-
ka”. Skupiają się między blokami 
na osiedlach i “zaciągają” zwy-
kłymi i e-papierosami. Wpusz-
czają chmury dymu w powietrze, 
ale i do swoich płuc. Palą chłop-
cy i dziewczyny. Czasami chcą 
tym zaimponować rówieśnikom. 
Twierdzą, że palenie ich uspaka-
ja, odpręża. Papieros pomaga im 
odreagować, poradzić z niepo-
wodzeniem i stresem. Palenie re-
kompensuje wiele braków. 

Gdy mija przerwa wolnym 
krokiem wracają na lekcje. Są od-
prężeni, zadowoleni i pewni sie-
bie. Tylko pomniejszeni o jakość 
swojego życia i zdrowia. 

MARIA ROMANOWSKA

Seniorzy ciekawi świata 
zwiedzają Polskę 
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Gigantyczny wąż morski. Spotkanie z legendą

Król oceanów

Wstęgor królewski znaleziony w 1996 r. na plaży 
w pobliżu San Diego w Kalifornii. Ryba ma 6 m 

długości i waży blisko 200 kg.  

Wstęgor królewski porusza się 
falistymi, wężowatymi ruchami, co – 
prawdopodobnie – przyczyniło się do 
powstania legend o wężach morskich. 
W wierzeniach rybaków skandynaw-
skich przewodzi on ławicom śledzi, 
stąd polska nazwa król śledziowy (ang. 
king of herrings). Obrażenie króla śle-
dziowego miało się kończyć odpłynię-

ciem z łowisk zarówno króla, jak i ławic 
śledzi. Legendy te wywodzą się jeszcze 
z czasów wikingów. W Japonii wynu-
rzanie się tej ryby jest uważane za zapo-
wiedź katastrofalnego trzęsienia ziemi.

Zasiedla wody Oceanu Indyjskiego, 
Pacyfiku, Atlantyku, Morza Północne-
go i Śródziemnego. Żyje w otwartej toni 
wodnej, na głębokościach 20–1000 m. 

Czasem pojawia się przy powierzchni. 
Znajdowano też osobniki wyrzucone 
przez morze na brzeg.

Ryba ta ma zazwyczaj do 8 metrów 
długości, maksymalna potwierdzona 
długość wynosi 11 m, lecz istnieje co 
najmniej jedno doniesienie o osobniku, 
którego długość wynosiła 17 metrów. 
Maksymalna potwierdzona masa ciała 

to 272 kg. Wstęgor (regalec) żywi się 
bezkręgowcami i małymi rybami.

Do niedawna badacze nigdy nie wi-
dzieli tego „króla śledzia” w jego natural-
nym środowisku. Filmowanie, 60 km od 
brzegu, zajęło ponad dwa lata. Specjalne 
boje zanurzone na głębokości 2500 me-
trów w Morzu Śródziemnym, dały na-
ukowcom nowe informacje o tej rybie. 

Katyń – Ostatni świadek

Tajemnicze 
samobójstwo

Młody dziennikarz Stephen Underwood (Alex Pettyfer) przy-
padkowo dowiaduje się o sprawie samobójstwa polskiego żołnierza, 
który przebywał w obozie dla uchodźców. Ta historia zainspirowana 
jest biografią naocznego świadka zbrodni katyńskiej, Iwana Kriwo-
ziercowa alias Michała Łobody.

Kriwoziercow jako pierwszy doniósł Niemcom o zabitych ofi-
cerach pochowanych w katyńskim lesie i przyczynił się do rozpo-
częcia ekshumacji i odkrywania mogił w 1943 roku. Kiedy Niemcy 
zaczęli wycofywać się z terenów Związku Radzieckiego, Kriwozier-
cow, w obawie przed sowieckimi służbami, uciekł na zachód i przyjął 
nową tożsamość. Jesienią 1947 roku zamieszkał w Easton in Gorda-
no w Anglii i tam zmarł 30 października w niewyjaśnionych do dziś 
okolicznościach. Ustalono, że sam się powiesił, choć prawdopodob-
ne jest, że nie było to samobójstwo, a za śmiercią najważniejszego 
świadka zbrodni katyńskiej stoją Sowieci.

Film odsłania kulisy jednej z najbardziej poruszających historii 
czasów II wojny światowej, o 22 tysiącach polskich obywateli za-
mordowanych przez Rosjan w Katyniu w marcu 1940 roku. Podczas 
gdy rządy Stanów Zjednoczonych oraz Wielkiej Brytanii ukrywają 
informacje o tym wydarzeniu, by nie naruszać politycznych relacji 
ze Związkiem Radzieckim, bohater filmu musi odpowiedzieć sobie 
na pytanie, co zrobić z niewygodną prawdą o wojennej masakrze.

Katyń – Ostatni świadek
TVP Historia niedziela 21.10

Maria Antonina

Samotna  
w Wersalu

Zaręczona z 16-letnim królem Ludwi-
kiem XVI ( Jason Schwartzman), naiwna 
i nieświadoma swojej przyszłości Maria An-
tonina (Kirsten Dunst) w wieku zaledwie 14 
lat dostaje się w wir intryg i skandali jednego 
z największych i najbardziej znaczących dwo-
rów ówczesnej Europy: Francji. Osamotnio-
na, pozostawiona właściwie sama sobie, bez 
wsparcia i zrozumienia młoda Maria Anto-
nina czuje się w tym świecie wyizolowana 
i zagubiona. Z czasem zaczyna się buntować 
przeciwko zamkniętej, dusznej atmosferze 
Wersalu. Dodatkowo król nie interesuje się 
żoną, więc przygnębiona królowa szuka azylu 
w kontaktach z dekadenckim kręgiem fran-
cuskiej arystokracji oraz w romansie z atrak-
cyjnym szwedzkim hrabią. Jako bohaterka 
licznych skandali zaczyna wzbudzać coraz 
większą niechęć poddanych.

Pewnie nie wiesz...
Jason Schwartzman przygotowywał się do roli 

Ludwika XVI czytając pamiętniki króla. Przytył 
20 kilogramów. Nauczył się też jeździć konno, tań-

czyć menueta, kłaniać się i stosować zasady XVIII-
-wiecznej etykiety.

Kiedy Maria Antonina przymierza buty, wśród 
ich sterty widać nowiutkie tenisówki firmy Converse.

Sofia Coppola, reżyserka, uzyskała specjalną 
zgodę na kręcenie filmu w Wersalu przez dwa mie-
siące, co stanowi ewenement, bo jeśli wydawano 
zgodę na filmowanie w pałacu, to tylko na bardzo 
krótko.

Maria Antonina
TVP Kultura niedziela 21.10
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Maria Antonina
TVP Kultura niedziela 21.10

Blade: mroczna trójca

Wampir  
w słońcu

Wampiry przywracają do życia legendarnego księcia Draculę, upior-
nego protoplastę wszystkich wampirów. Powraca do świata przybierając 
współczesne imię Drake (Dominic Purcell). Tylko on, w odróżnieniu od 
pozostałych wampirów, przystosował się do życia w promieniach słońca. 
Ta cecha szczególnie utrudnia zadanie łowcom wampirów, takim jak słyn-
ny, nieustraszony Blade (Wesley Snipes). 

Drake tworzy misterną intrygę i FBI zaczyna polować na Blade'a. Ucie-
kinier może liczyć tylko na wiernych przyjaciół, swego nauczyciela Whi-
stlera (Kris Kristofferson) i jego córkę, piękną Abigail ( Jessica Biel). Po 
ich stronie opowiada się również błyskotliwy Hannibal King (Ryan Rey-
nolds). 

W końcu dochodzi do otwartego starcia. Ostateczny pojedynek dobra 
ze złem Blade musi rozstrzygnąć samotnie.

Pewnie nie wiesz...
Ryan Reynolds, by zagrać Hannibala Kinga, musiał nabrać masy mięśnio-

wej. Ćwiczenia i dieta spowodowały przyrost wagi o 13 kg.
Odtwórca roli Drake'a – Dominic Purcell nie korzystał z usług kaskaderów 

w niebezpiecznych scenach kręconych z jego udziałem. 
Wesley Snipes miał załamanie psychiczne w czasie kręcenia filmu. Siedział 

ciągle w swojej przyczepie, komunikował sie z innymi pisząc na karteczkach 
samoprzylepnych. Ryan Reynolds powiedział, że Snipes zignorowałby całą ob-
sadę, ale kiedyś odezwał się: „Trzymaj buzię na kłódkę. Będziesz żyć dłużej”.

Jessica Biel nieumyślnie zniszczyła aparat kosztujący ponad 300 000 do-
larów. Udało jej się, z odległości 15 metrów, trafić strzałą w maleńki otwór na 
obiektyw kamery w osłonie z pleksi, która chroniła aparat i kamerzystę. 

Blade zabija 42 wampiry.

Blade: mroczna trójca
TVN piątek 22.55

Co z oczu, to z serca

Złodziej 
kocha 

agentkę
Dwadzieścia lat napadów na 

banki, trzy aresztowania i trzydzieści 
lat odsiadki. Oto bilans działalności 
utalentowanego włamywacza, Jacka 
Foley'a (George Clooney). Chociaż 
obrobił więcej banków niż jakikol-
wiek inny przestępca z rejestrów 
FBI, miał pecha... raz samochód 
nie zapalił, drugi raz stanął w pło-
mieniach. Foley lądował w policyj-
nym radiowozie, a następnie przed 
sądem i w więziennej celi. Tym ra-
zem niestety przebrała się miarka. 
Pechowy złodziej obchodzi właśnie 
czterdzieste urodziny, a skazano go 
na trzydzieści lat. 

Foley ani myśli pozostać za mu-
rami i razem z kumplem Buddym 
(Ving Rhames) planuje ucieczkę. 
Misterny plan omal nie runął, gdy 
na drodze zbiegów stanęła atrakcyj-
na funkcjonariuszka Karen Sisco 
( Jennifer Lopez). Na szczęście Bud-
dy zachował przytomność umysłu 

i obezwładnił kobietę, zanim zdąży-
ła cokolwiek przedsięwziąć. Krótka 
podróż samochodem wystarcza, aby 
pomiędzy Jackiem i Karen nawiązała 
się nić porozumienia. Okazuje się, że 
przystojny włamywacz ma nienagan-
ne maniery, kocha kino i chce wy-
wrzeć na Karen dobre wrażenie. To ją 
lekko rozbawia, ale też sprawia dużą 
przyjemność. Co nie zmienia faktu, 
że przy pierwszej nadarzającej się 
okazji znów wyjmie z zanadrza broń. 

Pewnie nie wiesz...
Karen Sisco miała zagrać Sandra 

Bullock. Ostatecznie angaż otrzyma-
ła Jennifer Lopez.

W 2003 r. scena w bagażniku sa-
mochodu została uznana przez ma-
gazyn filmowy „Empire” za najsek-
sowniejszą scenę w historii kina. Była 
nakręcana 45 razy.

W listopadzie 2008 roku „Enter-
tainment Weekly Magazine” umieścił 
ten film na pierwszym miejscu listy 
najseksowniejszych filmów wszech 
czasów.

Jennifer Lopez trenowała przez 
dziesięć tygodni z agentem FBI, ucząc 
się strzelać.

Co z oczu, to z serca
Metro piątek 22.10

Koneser

Tajemnicza 
klientka

Kryminalna opowieść z wątkiem me-
lodramatycznym. Urzekające zdjęcia, nie-
zwykły klimat i znakomita gra aktorska. 

Obeznany w swoim fachu Virgil Old-
man (Geoffrey Rush) jest szanowanym 
i cenionym dyrektorem znanego domu 
aukcyjnego. Żyje samotnie i niechętnie 
nawiązuje kontakty z ludźmi. Choć ma 63 
lata, nigdy nie był w bliższej relacji z żadną 
kobietą. Otacza się bezcennymi antyka-
mi i upaja widokiem płócien starych mi-
strzów. Potajemnie też gromadzi własną 
kolekcję dzieł sztuki i jest tym pochłonię-
ty całkowicie, nie przypuszczając nawet, 
że jego wspaniały świat może się rozpaść 
jak domek z kart. 

Telefoniczne zlecenie od tajemniczej 
młodej kobiety zapoczątkuje serię wyda-
rzeń, które wywrócą jego życie do góry 
nogami. Claire Ibbetson (Sylvia Hoeks) 
powierza Oldmanowi wycenę i sprze-
daż rodzinnej fortuny, pozostawionej jej 
w spadku przez rodziców. Unika jednak 
osobistego spotkania z marszandem, tłu-
macząc, że cierpi na agorafobię. Wkrótce 
zdeklarowany kawaler uświadamia sobie, 
że jest zakochany w tajemniczej nieznajo-

mej. Cementuje się dziwny związek między 
Virgilem i Claire. 

Bystry, młody rzemieślnik, Robert ( Jim 
Sturgess), pomaga Oldmanowi w odre-
staurowaniu rzeczy należących do Claire, 
a także udziela mu cennych rad, jak się z nią 
zaprzyjaźnić. Tymczasem przyjaciel Old-
mana, Billy Whistler (Donald Sutherland), 
wspiera go w pozyskaniu ogromnej prywat-
nej kolekcji portretów, wartej miliony. 

Najwięcej emocji wzbudza pointa fil-
mu, która dla jednych widzów jest idealnym 
zwieńczeniem, inni z kolei uważają ją za to-
talną pomyłkę.

Koneser
TVP Kultura sobota 20.00 
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Denis rozrabiaka

Pojedynek  
ze złodziejem
Dennis Mitchell jest małym łobuziakiem, 

który uwielbia psocić. Ku utrapieniu rodziców 
i sąsiadów nieustannie wymyśla rozmaite kawa-
ły. Matka Dennisa, Alice, z powodu nękających 
rodzinę problemów finansowych, postanawia 

pójść do pracy. Oznacza to jednak, że ktoś bę-
dzie musiał pod jej nieobecność zająć się ma-
łym rozrabiaką. Oczywiście niełatwo znaleźć 
chętnego. W końcu sąsiedzi, zrzędliwy pan Wil-
son i jego przemiła żona Martha, postanawiają 
zaopiekować się dzieckiem. Dennis szybko daje 
im się we znaki. Mają go serdecznie dosyć – do 
czasu, gdy do ich mieszkania włamuje się zło-
dziej.

Denis rozrabiaka
TVN7 sobota 13.40

Ostatni smokobójca

Świat magii
Piętnastoletnia, pełna ideałów Jennifer Stran-

ge, sympatyczna i rezolutna, pełni obowiązki 
menedżera Kazam-Domu Zaklęć, agencji za-
trudniającej wróżki i czarodziejów, jasnowidzów, 
telepatów i innych niesfornych posiadaczy mocy 
magicznych. Cóż, nie było nikogo chętnego do tej 
niewdzięcznej roli. Bo i któż chciałby użerać się ze 

zgrają czterdziestu pięciu osobników – humorza-
stych, drażliwych, pozbawionych poczucia humo-
ru, aroganckich, kłótliwych, zdziecinniałych i im-
pulsywnych. Magiczna moc słabnie już od stuleci, 
a wraz z nią – status czarodzieja. Magowie kładą 
instalacje elektryczne, przepychają rury, szukają 
zagubionych drobiazgów... Z magii ledwo można 
wyżyć. Na rozsypujących się i połatanych latają-
cych dywanach rozwożą pizzę. 

Ostatni smokobójca
TV4 niedziela 8.35

Balerina

Spełnić marzenia
Wystarczy kilka dźwięków, a jej spódnica zaczyna wirować 

i serce rwie się do tańca. 
11-letnia Felicja marzy o tym, by zostać baletnicą, chce tań-

czyć na deskach Opery Paryskiej. Razem z przyjacielem Wik-
torem ucieka z sierocińca, by spróbować sił w paryskiej szkole 
baletowej. Dzięki pasji, urokowi i talentowi trafia pod opiekę ma-
dame Odetty, dawnej gwiazdy baletu, która otwiera przed Felicją 
świat tańca i muzyki. Wielkie plany małej Felicji może pokrzy-
żować rywalka – podstępna Camille, której matka nie cofnie się 
przed niczym, by utorować córce drogę do kariery. Felicja może 
polegać na Wiktorze i Odetcie, którzy nie pozwolą jej zwątpić 
w siebie i marzenia.

Balerina
TV Puls2 sobota 20.00

Zakochany kundel 2:  
Przygody Chapsa 

Wśród  
bezpańskich  
psów

Chaps, nie chce mieszkać w ele-
ganckiej dzielnicy wraz z rodzicami 
i rodzeństwem. Tęskni za wolnością 
i wielkim światem. By odmienić swój los, 
ucieka z domu. Wkrótce dołącza do bandy 
żyjących na wysypisku śmieci bezpańskich psów, 
którym przewodzi sprytny Buster. Wśród nowych znajomych 
Chapsa jest pełna uroku suczka o imieniu Lili. Któregoś dnia, 
z powodu niefrasobliwości Chapsa, Lili zostaje wykluczona ze 
stada. Bohater uświadamia sobie, że życie bezpańskiego psa wca-
le nie jest spełnieniem jego marzeń.

Zakochany kundel 2: Przygody Chapsa
TV Puls2 sobota 11.25
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Mariusz Chrzanowski, prezydent Łomży oraz 
Artur Wierzbowski, wójt gminy Piątnica, pod-
pisali list intencyjny, który mówi o współpracy 
w związku z przygotowaniem i realizacją pro-
jektu „ŁOMŻA – Miasto, w którym żyję i pracuję”. 
Porozumienie jest pokłosiem przejścia Łomży do 
drugiego etapu konkursu w ramach programu 
„Rozwój Lokalny”, finansowanego ze środków 
Mechanizmu Finansowego Europejskiego Ob-
szaru Gospodarczego 2014-2021 i Norweskiego 
Mechanizmu Finansowego 2014-2021.

Program „Rozwój Lokalny” ma na celu 
wsparcie samorządów małych i średnich 
miast do wzmocnienia spójności społecz-
nej i gospodarczej poprzez podniesienie 
jakości życia dla wszystkich mieszkańców, 
w tym także grup defaworyzowanych. 
Istotne są również kompleksowe działa-
nia nakierowane na podniesienie jako-
ści środowiska naturalnego, dostępności 
i standardu życia mieszkańców oraz za-
trzymania negatywnych trendów depopu-
lacyjnych. 

Inicjatywa zakłada stworzenia warun-
ków do rozwoju przedsiębiorczości, jak 
również działania uwzględniające pod-
niesienie poziomu kompetencji i jakości 
świadczonych usług administracji publicz-
nej. Dlatego przewiduje nawiązanie współ-
pracy międzysektorowej, międzysamorzą-
dowej i międzynarodowej, zmierzającej 
do wymiany wiedzy eksperckiej i skutecz-
niejszego przygotowywania i wdrażania 

w miastach działań strategicznych i roz-
wojowych oraz rozpowszechnienie wśród 
JST i obywateli idei kompleksowego i zin-
tegrowanego podejścia do rozwoju miasta.

- Ten projekt jest niezwykle ważny, 
gdyż pozwala nam pozyskać ponad 42,5 
mln zł na zadania w całości finansowane 
z tzw. „funduszy norweskich”. To ogrom-
na szansa na dalszy rozwój naszego miasta 
i regionu. Z tego na współpracę pomiędzy 
Łomżą i Piątnicą zostanie przeznaczonych 

prawie 1,9 mln zł – podkreśla Mariusz 
Chrzanowski.

- Współpraca naszych samorządów 
daje wiele możliwości, dzięki którym bę-
dziemy mogli pozyskać środki finanso-
we na realizacje wielu przedsięwzięć pro-
mujących nie tylko nasz piękny region, 
ale jego kulturę, historię i naukę dobrych 
praktyk np. ekologicznych. Szacowana 
wartość aplikowanych środków na wyda-
rzenia gminne wynosi ok 440 tys. złotych 

– uzupełnia wójt Artur Wierzbowski.
Współpraca między Łomżą a Gminą 

Piątnica objąć ma edukację ekologiczną 
społeczeństwa, wykorzystanie potencjału 
kulturowego i ludowego oraz kształcenie 
kompetencji i promocję postaw przed-
siębiorczych wśród dzieci i młodzieży. 
Wspólne zadania to m.in. edukacja doty-
cząca gospodarowania odpadami, promo-
cja postaw przedsiębiorczych, organizacja 
jarmarków „Zasmakuj w Łomży”, Festiwa-
lu Smaków Lokalnych SMAKOFF Piątni-
ca oraz inscenizacja bitwy 1920 r. „Obrona 
Łomży” na fortach w Piątnicy. Szczegó-
łowy zakres działań podejmowanych na 
etapie realizacji projektu określi Umowa 
Partnerska, która zostanie zawarta w mo-
mencie otrzymania dofinansowania.

Głównymi działaniami w ramach reali-
zacji projektu będzie budowa II odcinka 
bulwarów nad rzeką Narew, wraz z zago-
spodarowaniem plaży miejskiej, przygo-
towanie dokumentów strategicznych 
dotyczących rozwoju miasta oraz doku-
mentacji na kolejne inwestycje miejskie, 
uwzględniających rozwiązania poprawia-
jące stan środowiska, promocja gospo-
darcza miasta, polityka szkolnictwa zawo-
dowego, polityka senioralna, wdrażanie 
standardów dostępności, wspieranie i roz-
wój usług z zakresu kultury, rekreacji i tu-
rystyki, usprawnienie i podniesienie stan-
dardów działania Urzędu Miejskiego.

Wirtualna działalność łomżyńskiego 
Domu Kultury w okresie kwarantanny 
została zaprezentowana na Ogólno-
polskiej Giełdzie Projektów jako jed-
na z trzydziestu wybranych z całego 
kraju "dobrych praktyk". 

Tegoroczna edycja konfe-
rencji, prezentującej najciekaw-
sze działania w obszarze kultu-
ry, została zorganizowana przez 
Narodowe Centrum Kultury 
pod hasłem „Animacja w sieci”. 

MDK-DŚT jako jedyna insty-
tucja kultury z województwa 
podlaskiego znalazła się pośród 
zakwalifikowanych do prezen-
tacji podczas dwudniowej kon-
ferencji.

- Spotkanie ludzi kultury 
w cieniu pandemii również da-
wało wiele inspiracji – podsu-
mowuje Krzysztof Zemło, dyrek-
tor MDK-DŚT. – Najciekawszą 
wydał mi się „Wideopamiętnik 
z czasów kwarantanny” Fundacji 
Inicjatyw Twórczych Fordewind 
– jedno z działań łączących ze 
sobą wiele sposobów komunika-
cji online, budowanie związków, 
społeczności, wreszcie współ-
tworzenie jednego dzieła – do-
daje.

„MDK-DŚT. Pełna kultura 
w domu” to akcja, która powsta-
ła w wyniku zawieszenia imprez 
i edukacji kulturalnej. Przez 61 
dni codziennie pracownicy insty-
tucji przedstawiali wyselekcjono-
wane propozy-
cje najbardziej 
wartościowych 
wydarzeń kul-
turalnych w sie-
ci. Zaplanowane 
wernisaże, warsz-
taty i zajęcia były 
realizowane onli-
ne. Instruktorzy 
nagrywali filmy 
z zajęciami, ale 
też uczestnicy 
zajęć przygoto-
wywali nagrania 

video swoich osiągnięć – piose-
nek czy etiud filmowych i dzieli 
się nimi w mediach społeczno-
ściowych. Wirtualnie spotyka-
li się jurorzy konkursu poetyc-
kiego i online odbywało się jego 
rozstrzygnięcie. „Pełna kultura 
w domu” dotarła do 95509 od-
biorców. Została zaprezentowa-
na także w sesji posterowej pod-
czas ogólnopolskiej konferencji 
NCK. Oczywiście – również wir-
tualnie!

X Ogólnopolska Giełda Pro-
jektów: animacja w sieci orga-
nizowana jest przez Narodowe 
Centrum Kultury, pod honoro-
wym patronatem Ministra Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego 
prof. dr. hab. Piotra Glińskiego.

Wspólny projekt Łomży i Piątnicy

MDK-DŚT na Ogólnopolskiej Giełdzie Pomysłów

Krzysztof Zemło dyrektor MDK-DŚT
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“Diagnoza brzmi jak wyrok śmierci, upływający 
czas przeraża coraz bardziej. Prowadzimy wal-
kę o życie dziecka. Medycyna daje szansę, ale 
ratunek kosztuje fortunę! Musimy działać jak 
najszybciej, zrobić wszystko, by nasze dziecko 
wygrało. Pomocy”. 

Tak rozpoczyna się dramatyczny apel 
rodziców Michasia Boguckiego z miejsco-
wości Nur, walczącego z rdzeniowym za-
nikiem mięśni – SMA typu 1. Jest to naj-
groźniejsza odmiana tej choroby. Jedynym 
ratunkiem dla małego wojownika jest tera-
pia genowa. Koszt leczenia wyceniono na 
ponad 9 000 000 zł. Dla rodziców chłopca 
jest to astronomiczna kwota. Sami nie da-
dzą sobie rady. Potrzebują pomocy.

Druzgocąca diagnoza
Beztroską związaną z rodzicielstwem 

w przypadku Michasia, jego rodzice, cie-
szyli się zaledwie kilka miesięcy. Jak przy-
znają ten czas zostanie w ich pamięci na 
zawsze. - Właśnie takiego chcemy go pa-
miętać - sprawnego, pełnego energii – 
przyznają.

Michaś to ich trzecie dziecko. Przez 
chwilę wydawało się, że w rodzicielstwie 
nic już nie może ich zaskoczyć. Wydawa-
ło się… Do czasu. Moment, który zruj-
nował świat rodziny - brutalna diagnoza, 
która sprawiła, że życie Michała stanę-
ło pod znakiem zapytania. Od tych słów: 
SMA typu 1 zaczęło się odliczanie. Zegar 
tyka… - Z przerażeniem obserwujemy, jak 
nasze dziecko traci siły, jak ulatuje z niego 
życie, choć jeszcze niedawno zastanawiali-
śmy się, kiedy postawi pierwszy krok – nie 
kryją obawy rodzice chłopca.

Niestety, nie mają pewności, czy Mi-
chałek kiedykolwiek stanie na własnych 
nogach. Nie wiedzą, jak będzie wyglądała 
jego przyszłość w cieniu choroby. Nagle 
wszystko stało się dla nich przerażającą 
niewiadomą. 

Zaczęło się od zapalenia płuc. Właśnie 
wtedy pojawiły się pierwsze niepokoją-
ce objawy, Michałek zaczął słabnąć. To, co 

dotychczas było naturalne - przekręcanie 
się z plecków na brzuch, poruszanie noga-
mi, stało się niemożliwe. Rodzice: - Zrzuca-
liśmy to na chorobę, przekonani, że każde 
dziecko inaczej przechodzi infekcję. Mieli 
nadzieję, że leczenie poprawi jego spraw-
ność i wszystko wróci do normy. Lekarze 
powtarzali, że Michałek jest bardziej leni-
wy, że być może rozwija się inaczej niż po-
zostałe dzieci. Przypuszczeń było wiele, 
a przez pandemię rodzina skazana była je-
dynie na domysły i teleporady, przez co nie 
miała okazji skonsultować dokładnie swo-
ich obaw.

Dopiero szczepienie otworzyło oczy 
rodzicom chłopca. Lekarz po wstępnych 
badaniach zakwalifikował Michała do po-
dania leku, ale z poradni chłopiec wyszedł 
z plikiem skierowań do specjalistów. Po-
tem sprawy przybrały przerażający bieg. 
W szczycie pandemii wykonano badania, 
które potwierdziły wcześniejsze przypusz-
czenia. Michałek choruje na SMA typu 1.  
Chłopcu i  jego rodzicom przyszło zmie-
rzyć się z niezwykle trudnym przeciwni-
kiem. Nieprzewidywalnym i groźnym. 
Nagle, całe życie zostało podporządkowa-
ne leczeniu, rehabilitacji, ratowaniu tego, 

co tylko się da.
- Stanęliśmy przed życiowym wyzwa-

niem. Musimy ratować nasze dziecko, ale 
dostępne leczenie to w naszym przypadku 
za mało… Potrzebujemy zdecydowanego 
uderzenia w chorobę, a naszą jedyną szan-
są jest terapia genowa, która daje nadzieję 
na zatrzymanie rozwoju choroby. To dla 
naszego synka ratunek, którego potrzebu-
jemy właściwie natychmiast – wyjaśniają 
rodzice Michała.

Niestety, na drodze w leczeniu chłopca 
stanął ogromny mur - kosztorys leczenia. 
Jest niewyobrażalnie wysoki. 

- Sami nie mamy szans! Sami nie może-
my ratować naszego syna – mówią rodzice 
Michała, dramatycznie apelując o pomoc 
i wsparcie.

Szansa na życie 
Koszt leczenia wyceniono na ponad 9 

000 000 zł. Żeby leczenie przyniosło jak 
najlepszy rezultat i Michaś mógł normalnie 
żyć lek powinien być podany do wagi 13 kg. 
Michał waży już 11 kg, a czas ucieka. Każ-
dy pomaga jak może. Fundacja Siepomaga, 
do 31 grudnia,  pod linkiem: https://www.
siepomaga.pl/michal-kontra-sma prowa-

dzi zbiórkę pieniędzy. Organizowane są ak-
cje charytatywne, ale w czasach pandemii 
jest to mocno utrudnione. Prowadzona jest 
również akcja SMS. Polega ona na ponow-
nym wykorzystaniu banerów czy niepo-
trzebnych prześcieradeł do informowania 
o możliwości pomocy Michasiowi poprzez 
SMS. Każdy kto chce wywiesza na swo-
im ogrodzeniu, w miejscu publicznym np. 
baner z napisem "Michaś walczy z SMA. 
SMS: LEK na nr 72052". Więcej informacji 
o akcji można znaleźć pod linkiem: https://
www.facebook.com/116760945027033/
videos/383334872680038

Na portalu społecznościowym została 
utworzona grupa, #druzynamichasia, któ-
ra pomaga poprzez licytacje. Ludzi dobrej 
woli jest już ok 35 tysięcy. Jednak to wciąż 
za mało by uzbierać taką astronomiczną 
kwotę. Im więcej osób dołączy do #dru-
zynamichasia tym szybciej uda się zebrać 
na jego leczenie i Michaś będzie mógł nor-
malnie żyć!

Link do grupy licytacyjnej dla Mi-
chasia: https://www.facebook.com/gro-
ups/926688057674235

Każdy pomaga jak może 
Małego wojownika postanowiła wes-

przeć także gmina Klukowo. Piotr Uszyń-
ski, wójt gminy postanowił przekazać na li-
cytację......jeden dzień bycia Wójtem Gminy 
Klukowo.  Licytacja zakończyła się w dniu 9 
października o 20.00 osiągając kwotę 3050 
zł. To jednak nie jedyna forma zaangażowa-
nia się w pomoc Michałowi. W okresie żniw 
Piotr Uszyński zorganizował we współpra-
cy z rolnikami akcję #belachallenge. Polega-
ła ona na dostarczeniu przez rolników nad-
wyżki balotów słomy w określone miejsce 
na terenie gminy. Następnie firma, z którą 
gmina ma podpisane porozumienie, od-
bierała baloty i za każdą tonę słomy wpła-
cała 100 zł na konto Michasia. Akcja roz-
powszechniła się również na tereny innych 
gmin. Jedynie w gminie Klukowo udało się 
zebrać ok. 1500 sztuk balotów słomy. 

Wyrwać Michałka ze szponów SMA. 
Zatrzymaj śmiertelne odliczanie

Piotr Uszyński, 
wójt gminy Klukowo
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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.

Ksiądz spojrzał na niego 
dziwnie nieprzychylnym wzro-
kiem, ale nic nie odpowiedział.

- Prosimy cię, księże probosz-
czu – odezwała się znów Zimme-
rowa, powoli osuwając się przed 
nim na ziemię – jako wodza miej-
scowych katolików, nie pozwól 
swoim wiernym, aby brali udział 
w prześladowaniach nas, Żydów 
w Radziłowie.

- Moi wierni w tych akcjach 
nie biorą udziału – zapewnił zde-
cydowanym głosem. - A co do 
komunistów, których wśród was 
jest wielu – machnął ręką, jakby 
odganiał natrętną muchę – tyl-
ko nie zaprzeczajcie, ja już swoje 
wiem, oświadczam, że nie mam 
interesu ich bronić i na plac nie 
pójdę, nie powiem za nimi ani 
jednego słowa – trwał w swym 
uporze duchowny.

- Wasze stanowisko, probosz-
czu, jest z gruntu fałszywe – ko-
bieta zdecydowała się wyrazić 
swoje najgłębsze przekonanie. 
Mówiąc to jednocześnie podnio-
sła się z klęczek, nie widząc sen-
su trwania w tak upokarzającej 
pozycji, bez uzyskania czegokol-
wiek, jakiegoś, nawet niewielkie-
go ustępstwa ze strony tak upar-
tego przywódcy miejscowych 
katolików. – Może i byli wśród 
nas komuniści, ale nieliczni, sło-
wem tylko jednostki. Co jednak 
winne są małe dzieci i kobiety? 
Oni też padają ofiarą pogromów. 
Apeluję do waszego sumienia, 
nie zamykajcie oczu na tak wie-
lu niewinnych. Bóg przecież 
obiecał nie zniszczyć występne-
go miasta ze względu na jednego 
tylko sprawiedliwego. Wstrzy-
maj, człowieku, ciemną masę 
ludzkiej gawiedzi, bo bezrozum-
ny tłum podjudzony przez kil-
ku prowodyrów jest zdolny do 
popełnienia straszliwych rzeczy. 
Zabić, wielokrotnie zabić. Kto 
weźmie taką zbrodnię na swoje 
sumienie, a?

- Tak się nie stanie – zapew-
nił ksiądz autorytatywnie. – Ko-
muniści dostaną nauczkę i na 

tym się skończy. Oni wysługi-
wali się Sowietom. Za to kara ich 
musi spotkać. Z rąk Niemców, 
a nie naszych ludzi. Większość 
tych mówiących po polsku ludzi 
w Radziłowie jest nieznana.

Rachela Zimmer z dezapro-
batą pokręciła głową. Dwaj męż-
czyźni nie odzywali się, śledząc 
słowny pojedynek między radzi-
łowskim proboszczem a zwykłą 
żydowską kobietą.

- Dziś są tu Niemcy, ale oni 
nie będą wiecznie okupować 
tych ziem. Współpraca z nimi na 
nasze nieszczęście okryje kiedyś 
Polaków hańbą. Spadnie niczym 
brzemię na wszystkich, nawet ta-
kich szlachetnych, jak on – po-
kazała ręką na Begiera. – Liczne 
pokolenia, które przyjdą po nas, 
będą się tego wstydzić. Prawda 
wcześniej czy później, jak oliwa, 
na wierzch wypływa. Ona zawsze 
wychodzi na jaw.

Obydwoje mierzyli się wzro-
kiem. Po chwili milczenia ksiądz 
Dołęgowski pomyślał jednak, że 
swoją postawę powinien chyba 
jakoś usprawiedliwić przed tą ży-
dowską kobietą.

- Wybaczcie, ale ja w żaden 
sposób nie mogę was bronić, nie 
mogę powiedzieć o was żadne-
go dobrego słowa, ponieważ moi 
wierni odwrócą się ode mnie, 
niektórzy obrzucą mnie kalum-
niami, a może i gorzej, kto wie – 
wzruszył ramionami. - Nie mogę 
stracić autorytetu, bo kto wte-
dy będzie reprezentował naród 
polski przed okupantem? Wsta-
wiając się za wami dużo bym ry-
zykował. Na to nie mogę sobie 
w żaden sposób pozwolić. Za 
duże ryzyko – dodał. 

Rachela Zimmer spojrza-
ła na swojego kuzyna, Samuela 
Lewenta, którego twarz nie wy-
rażała nic, a potem na swojego 
drugiego towarzysza, Polaka, 
trzymającego się za głowę w re-
akcji na ostatnie słowa księdza. 
Uśmiechnęła się smutno, zdając 
sobie sprawę, że już żadnych na-
dziei mieć nie może.

- No cóż – westchnęła cięż-
ko – w takim razie nic tu po nas. 
Kiedyś, dawno temu, ktoś z na-
szych przodków ponoć powie-
dział w decydującej chwili, że 
winę bierzemy na siebie i na dzie-
ci nasze. „Krew Jego na nas i na 
dzieci nasze”. Czyż nie tak powie-
dział? Dlatego przez wiele wie-
ków chrześcijanie nazywali nas 
zabójcami Chrystusa. I do dziś 
nic się w tym względzie nie zmie-
niło. Nadal dla wielu z was nimi 
jesteśmy. Czy ksiądz ma odwagę 
wziąć odpowiedzialność za to, co 
się stanie, na siebie i na wszyst-
kich swoich parafian? – spojrzała 
na niego raz jeszcze.

- Nie poczuwam i nie będę 
poczuwał się do żadnej winy – 
odparł Dołęgowski twardo. – Ja 
wam krzywdy nie robię. I nie 
zamierzam kogokolwiek z was 
krzywdzić. 

- Zaniechanie to też grzech, 
księże proboszczu – odpowie-
działa mu kobieta, odwracając się 
od duchownego bez pożegnania. 
– Chodźmy, panowie, nic tu po 
nas – poprosiła swoich współto-
warzyszy.

Obydwaj mężczyźni, nie od-
zywając się już do księdza, ani nie 
żegnając z nim, a nawet nie za-
szczycając spojrzeniem, udali się 
w ślad za Rachelą Zimmer.

- Co teraz? – spytał cicho 
Lewent, kiedy już zrównał się 
z szybko idącą kobietą.

- Nie ma rady. Musimy kołatać 
do wszystkich cokolwiek znaczą-
cych Polaków w tym miastecz-
ku - odpowiedziała. – Co prawda 
szanse są znikome skoro  odmó-
wił interwencji na naszą rzecz 
najważniejszy z nich, ale nie wol-
no nam nie zrobić wszystkiego, 
co jest możliwe, aby uchronić nie-
winnych od prześladowań, a kto 
wie, czy nie uratować od śmierci. 
Pan, panie Begier, idzie z nami? 
– spojrzała na poznanego nieca-
łe dwie godziny wcześniej Polaka.

- Ma się rozumieć – potwier-
dził. – Czuje się za was odpowie-
dzialny. A może pomogę wam 
jeszcze wybrnąć z opresji? 

Szli we trójkę, mając w środ-
ku, między sobą Rachelę Zim-
mer. To ona pierwsza skierowała 
swoje kroki do sekretarza gminy, 
a potem do jedynego lekarza ra-
dziłowskiego. Obydwaj jednak 
nie odważyli się, bez poznania 
stanowiska proboszcza Dołęgow-
skiego, obiecać czegokolwiek. Le-
karz nie zgodził się nawet, w oba-
wie przed reakcją rozwydrzonej 
tłuszczy, udzielić pomocy Żydom 
poturbowanym i pobitym w cza-
sie nocnych rewizji żandarmów 
i ich pomagierów w domach tych 
poszkodowanych. Sytuacja zda-
wała się być coraz bardziej nie-
bezpieczna. Begier postanowił 
więc jak najszybciej wyjechać 
z Radziłowa, zabierając ze sobą 
Lewenta z powrotem do znacznie 
spokojniejszych Stawisk.

Kiedy wrócili wszyscy troje 
do Zimmerów i Rachela ze łza-
mi w oczach opowiadała reszcie 

domowników o fiasku swojego 
przedsięwzięcia, Begier wziął 
Lewenta na stronę, proponując 
mu jak najszybsze opuszczenie 
Radziłowa. Samuel jednak, ku 
jego zaskoczeniu, odmówił wy-
jazdu. 

- Nie mogę tego zrobić. Zo-
stanę.

- Dlaczego? Zostawiłeś ro-
dzinę w Stawiskach. Powinieneś 
teraz być raczej z nimi, a nie tu-
taj. Nie rozumiem – konsternacja 
Polaka wyrażona została przez 
niego w kilku krótkich, szybkich 
zdaniach.

- To proste. Pojedziesz sam, 
bo beze mnie nie będziesz miał 
problemu z opuszczeniem Radzi-
łowa. Ja zostanę tu dzień lub dwa. 

- A co potem, zakładając, że 
uchronisz swój głupi łeb od ra-
zów. Uciekniesz?

- Przyjedziesz tu po mnie ju-
tro, podczas następnej nocy.

- Jakim sposobem przetrwasz 
tu aż  dwa dni bez jedzenia i picia, 
może poniewierany i bity? Zwa-
riowałeś?

Lewent nachylił się do ucha 
przyjaciela.

- Zrozum. Nie mogę teraz, 
w takiej sytuacji, opuścić swoich 
kuzynów. Razem jakoś sobie po-
radzimy. Może uradzimy w koń-
cu jak się bronić.

- Czy aby na pewno chcesz tu 
zostać? Po co? 

- Choćby po to, aby ich wes-
przeć na duchu, Janku. Może 
właśnie ktoś z zewnątrz jest im 
potrzebny, aby pozbierali się 
w sobie. Wzięli się w garść. Prze-
cież nie mogą tak dać sobą po-
miatać.

Begier pokręcił głową z dez-
aprobatą.

- Chodź pomóc mi założyć 
konia do dwukółki – poprosił. 
– Chcę na obiad wrócić do sie-
bie. Nie myślałem, że zechcesz tu 
zostać. Będę pod wieczór znów 
musiał jechać do Stawisk, aby 
naradzić się z Elianem. Dziś od 
południa i dalej w nocy, cokol-
wiek by się działo, nie możesz li-
czyć na pomoc z zewnątrz. Tylko 
na siebie. Zrozumiałeś?

Chłop nic już więcej nie po-
wiedział. Poszedł po konia i za-
przągł go na powrót do dwukół-
ki. Samuel poszedł za nim, chcąc 
mu pomóc. W końcu Begier 
wsiadł na dwukółkę.

- Pożegnaj ich wszystkich ode 
mnie. Na mnie już najwyższy 
czas. Muszę wracać do swoich.

Lewent pokiwał tylko gło-
wą. Widział wyraźnie, że Po-
lak wprost kipi ze złości. Begier 
chciał już tylko jak najszybciej 
wyjechać z Radziłowa. Każdego, 
kto by go chciał zatrzymać, zde-
cydowany był zdzielić kijem na 
odlew, ale nie znalazł chętnego. 
Nikt go nie zamierzał zatrzymy-
wać.

Meandry Losu

Więzy śmierciZenon 
Krajewski

tom III, 
cz. 24
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Wiktoria Wiśniewska - Miss Nastolatek 
Ziemi Łomżyńskiej 2018, 2 Wicemiss Polski 
Nastolatek 2018, TOP10 Miss Tourism 
Metropolitan International 2019 już za dwa 
tygodnie poleci do Albanii, by reprezentować 
nasz region na międzynarodowym konkursie 
Miss Globe 2020.

19-letnia Wiktoria pochodzi z Gra-
jewa. Swoją przygodę z konkursem roz-
poczęła w Łomży udziałem w konkursie 
Miss Ziemi Łomżyńskiej 2018. Wygrana 
na etapie regionalnym, podium na scenie 
krajowej oraz awans do TOP10 w konkur-
sie międzynarodowym to tylko niektóre 
z sukcesów młodziutkiej grajewianki. Już 
29 października Wiktoria poleci do Al-
banii, by kolejny raz promować nie tylko 
nasz region, ale przede wszystkim Polskę 
w konkursie Miss Globe 2020.

Konkurencja będzie ogromna. Or-
ganizatorzy zaprosili około 60 reprezen-
tantek najodleglejszych zakątków świata. 
Zgrupowanie rozpocznie się 29 paździer-
nika, a zakończy uroczystą Galą Finałową 
w dniu 12 listopada.

W grudniu 2018, Wiktoria z kilko-
ma przesiadkami, leciała na konkurs Miss 
Tourism Metropolitan International do 
Kambodży. Była to jej pierwsza wyprawa 
za granicę, a co za tym idzie, pierwszy lot 
samolotem. Mimo dość dużego wyzwania 
oraz bardzo małych odstępów czasowych 
pomiędzy poszczególnymi lotami, Wik-
toria bez najmniejszego trudu dotarła na 
miejsce. Lot do Albanii także bogaty bę-
dzie w starty i lądowania. Wiktorię czeka 
przesiadka we Frankfurcie, co dziś abso-
lutnie nie stanowi już dla niej żadnej oba-
wy.

Wylot na międzynarodowy konkurs to 
wyzwanie nie tylko dla samej kandydatki. 
To także ogromna mobilizacja dla Anny 

Kurządkowskiej-Kosińskiej, organizatorki 
konkursu Miss Ziemi Łomżyńskiej, któ-
ra przygotowuje Wiktorię do wyprawy. 
W czasach pandemii to wymaga podwój-
nego zaangażowania. 

- Obecnie dopełniamy formalności 
związanych z opuszczeniem kraju oraz 
bezpiecznym przekroczeniem granic 
Albanii. Kompletujemy niezbędną gar-
derobę. W związku z tym, że Wiktoria 
rozpoczęła studia i na co dzień przeby-
wa w Gdańsku, wszystko odbywa się  na 
"odległość". Z pomocą przyszli partnerzy 
konkursu, którzy zadbali o to, aby repre-

zentantka naszego kraju podczas całego 
zgrupowania Miss Globe prezentowała 
się najpiękniej. Walizka została już wy-
posażona w stroje sportowe, sukienki 
koktajlowe, obuwie oraz prezenty dla 
organizatorów wydarzenia i pozostałych 
uczestniczek, przygotowane przez Pre-
zydenta Miasta Łomża, Mariusza Chrza-
nowskiego. Wkrótce Wiktoria odbierze 
z Grajewskiego Centrum Kultury pięk-
ny kostium regionalny, w którym zapre-
zentuje barwy narodowo-regionalne jak 
również specjalnie przygotowaną suknię 
wieczorową, która czeka na nią u jedne-

go z projektantów mody w Warszawie – 
zdradza Anna Kurządkowska-Kosińska. 
- Korzystając z okazji serdeczne podzię-
kowania składamy burmistrzowi Miasta 
Grajewo, Dariuszowi Latarowskiemu, 
który pokrył koszt biletów lotniczych. 
Dziękujemy również prezydentowi Mia-
sta Łomża, Mariuszowi Chrzanowskie-
mu za wsparcie, okazywane na każdym 
etapie działań konkursowych – dodaje.

Obecnie Wiktoria, jako świeżo upie-
czona studentka, zalicza w zerowych ter-
minach wszystkie niezbędne laboratoria, 
aby ze spokojną głową móc opuścić uczel-
nię na prawie trzy tygodnie. 

- Od zawsze podkreślamy, że edukacja 
jest na pierwszym miejscu i dopiero póź-
niej, kiedy wszystko, co z nią związane jest 
dopięte na ostatni guzik, zaczynamy pla-
nować całą resztę – przekonuje organiza-
torka regionalnego plebiscytu piękności.

A jakie emocje towarzyszą Wiktorii?
- Nie mogę doczekać się wyjazdu. Je-

stem szczęśliwa i dumna, że kolejny raz 
mogę reprezentować Polskę na arenie 
międzynarodowej. To dla mnie ogrom-
ne wyróżnienie. Niemniej najbardziej 
cieszy mnie fakt, że to właśnie Łomża, 
miasto w którym poprzez udział w kon-
kursie Miss Ziemi Łomżyńskiej, stawia-
łam swoje pierwsze kroki w tym świecie, 
oraz moje rodzinne Grajewo, będą ko-
lejny raz promowane w świecie. "Wiki, 
pamiętaj skąd jesteś" – Ania od zawsze 
mi to powtarza i chyba już mocno we-
szło mi to w krew. Dlatego pragnę pod-
kreślać to w każdym miejscu na ziemi. 
Jak zawsze, dam z siebie wszystko. Jak 
będzie? Zobaczymy po powrocie. Nie-
mniej jednak, od samego efektu/celu, 
ważniejsza jest droga, która do niego 
prowadzi. Moja, wśród całego tego gro-
na życzliwych ludzi, nie prowadzi przez 
wyboje i zakręty, za co jestem ogromnie 
wdzięczna – przekonuje Wiktoria Wi-
śniewska. 

Divertimento, czyli zabawa. Tak zaty-
tułowany był koncert Filharmonii Ka-
meralnej im. Witolda Lutosławskiego 
w Łomży. 

W czasie koncertu muzycy 
wykonali utwory w stylu Diverti-
mento kilku kompozytorów: Jó-
zefa Haydna, Leo Weinera oraz 
Einokuhani Rautavaara. Z kilku 
powodów był to koncert specjal-
ny. Orkiestrę poprowadził Huba 
Hollóköi, zwycięzca Konkursu 
Dyrygenckiego Muzyki Współ-
czesnej we Włoszech. Koncert 
w Łomży był dodatkową nagrodą 
w tym konkursie. Wydarzeniem 
artystycznym wieczoru było 
światowe prawykonanie "Koncer-
tu na akordeon i orkiestrę smycz-
kową" Pawła Łukaszewskiego.

- Naszym solistą jest Klau-
diusz Baran, znakomity akorde-
onista, znany już łomżyńskiej 
publiczności, ponieważ kilka-
krotnie u nas występował. Jest też 

bohaterem jednej z naszych płyt, 
nominowanej do nagrody Fryde-
ryka. W naszym koncercie wystę-
puje w prawykonaniu "Koncertu 
na akordeon i orkiestrę smyczko-
wą" Pawła Łukaszewskiego. Jest 

to prawykonanie, choć utwór 
już zabrzmiał na estradach, jako 
utwór fortepianowy. Na akor-
deonie wykonywany jest po raz 
pierwszy. Jest to więc wielka 
chwila dla naszej orkiestry i na-

szej publiczności - powiedział Jan 
Miłosz Zarzycki, dyrektor Filhar-
monii Kameralnej im. Witolda 
Lutosławskiego w Łomży.

W tym sezonie artystycznym, 
to kolejne prawykonanie dzie-

ła muzycznego. Na poprzednim 
koncercie łomżyńska Filharmo-
nia wykonała utwór "Kaskady" 
Alicji Gronau. 

Klaudiusz Baran solista 
w koncercie Pawła Łukaszew-
skiego, to artysta wszechstronny, 
obdarzony wyjątkową wrażliwo-
ścią muzyczną.

- “Koncert na akordeon 
i smyczki", to utwór pachnący 
świeżością. W tej wersji koncertu 
akordeon, jako instrument solo-
wy, będzie mógł zabrzmieć na tle 
orkiestry smyczkowej - powie-
dział artysta muzyk Klaudiusz 
Baran.

Łomżyńskiej publiczności 
znany jest też Paweł Łukaszewski, 
wybitny kompozytor i dyrygent. 
Właśnie pod jego kierownic-
twem, na zakończenie Festiwalu 
Sacrum et Musica w łomżyńskiej 
katedrze wystąpił Chór Katedry 
Warszawsko- Praskiej.

Divertimento łomżyńskich filharmoników

"Koncert na akordeon i smyczki", to utwór pachnący świeżością, powiedział artysta muzyk Klaudiusz Baran 

Wiktoria Wiśniewska 
Miss Globe 2020?
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RÓŻNE/SPRZEDAM

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

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

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

Tynki gipsowe agregatem, profesjonal-
nie 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 
stabilne z oparciem tapicerowanym oraz 
łóżko rehabilitacyjne regulowane z silnikiem. 
Tel. 784 329 628. Cena do negocjacji.

NIERUCHOMOŚCI

Sprzedam gospodarstwo rolne nieda-
leko Łomży lub wydzierżawię siedlisko 
oraz sprzedam działkę nad jeż. Białoław-
ka na Mazurach. Tel. 727 490 070.

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

USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE

Szpachlowanie, malowanie, panele pod-
łogowe i inne prace wykończeniowe. 
Tel. 791 538 893.

Układanie kostki brukowej z materiału 
własnego i powierzonego. Projekt GRA-
TIS. Doświadczenie, szybko i solidnie. 
Tel. 602 520 783.

Usługi dekarskie- Perfekt dach: pokrycia 
dachowe, wymia-
na konstrukcji da-
chowych, kominy 
z klinkieru, podbitki, montaż okien da-
chowych i włazów, materiały. Łomża, Bo-
guszyce 17, Łukasz Just. Tel. 508 637 509.

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

Usługi hydrauliczne PLUMBER Sobociń-
ski Sławomir: instalacje CO, instalacje 
wodno-kanalizacyjne, montaż urządzeń 
sanitarnych, kotłowanie (olejowe, gazo-
we, węglowe), kolektory słoneczne, pe-
łen zakres usług. Tel. 516 376 389.

Układanie kostki brukowej: podjazdy, ta-
rasy, chodniki i schody. SOLIDNIE. 
Tel. 509 981 956.
Zlecę budowę domu jednorodzinnego 
w Wołominie. Zainteresowanym doku-
mentację prześle mailem. Możliwość 
zakwaterowania na miejscu. Zapytania 

proszę kierować  na: szeligowskik@gma-
il.com

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

DOM

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

USŁUGI FINANSOWE

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

Pożyczki pozabankowe pod grunty rolne 
i nieruchomości bez Bik, umowa nota-
rialna, 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 
naprawy: TV, DVD VCR, KAMERY, LAPTO-
PY, MONITORY KOMPUTEROWE I INNE 
oraz montaż anten TV i SAT. www.brze-
siakrtv.pl

Multi Serwis. Serwis 
komputerowy i RTV, 
sprzedaż  sprzętu 
k o m p u t e r o w e g o . 
Tel.86 216 93 79, kom. 606 468 121, Łom-
ża, ul. Wesoła 18B

USŁUGI SZEWSKIE

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

Expres szewc. ZMIANA  ADRESU, teraz: MA-
ŁACHOWSKIEGO 2. Tel. 505 997 115 

SALE WESELNE, USŁUGI WIDEOFILMOWANIE,
 ZESPOŁY MUZYCZNE

Fotografia ślubna, portretowa i okolicz-
nościowa. rafallesicki.com 
Tel. 600 455 252.

Fotografia ślubna. Tel.605 405 110.

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

Zespół Muzyczny Amor. Zagramy na 
weselu, studniówce, balu okolicznościo-
wym i inne imprezy. Tel. 508 637 509. 
www.zespol-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, 
odgrzybianie, sprawdzenie szczelności. 
Stara Łomża p/sz., ul. Akacjowa 5. 
Tel. 518 362 426.

ZDROWIE/ URODA

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

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

MATRYMONIALNE

Pan 60+ materialnie niezależny pozna 
Panią 50+. Tel. 793 782 498

Pan rozwiedziony lat 55 pozna Panią 
w zblizonym wieku z Łomży. Tel. 574 920 
376 po godz. 19.00.

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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O niedawno pobitym rekordzie polski 
w sztafecie 4x400 w kategorii junio-
rów młodszych i wielu innych suk-
cesach, które udało się wypracować 
w obecnym sezonie. Stawce, którą 
trzeba zapłacić za sukces i najwyż-
szych celach, po które, mimo trudno-
ści, nie boją się sięgać, z ANDRZEJEM 
KORYTKOWSKIM prezesem i szkole-
niowcem Ludowego Łomżyńskiego 
Klubu Sportowego" Prefbet Śniado-
wo" Łomża oraz PIOTREM DĄBROW-
SKIM lekkoatletą klubu i rekordzistą 
rozmawia Marlena Siok.

Marlena  Siok:- Panie Andrzeju, jeśli 
się nie mylę, ze statystyk wynika, iż 
w tym sezonie zawodnicy „PREFBE-
TU” mają już na koncie 12 medali 
mistrzostw Polski, 3 medale górskich 
Mistrzostw Polski, rekord Polski, start 
w reprezentacji kraju i mnóstwo re-
kordów życiowych…

Andrzej Korytkowski: - Zga-
dza się. To jest dobry sezon, mimo 
tego, że jest nieco inny. Niemniej 
jednak zawsze staramy się robić 
wszystko, by osiągać jak najlepsze 
wyniki. Staramy się nie przejmo-
wać za bardzo całą sytuacją zwią-
zaną z pandemią koronawirusa, bo 
na to kompletnie nie mamy wpły-
wu. Bardzo dużo ludzi dobrowol-
nie nam pomogło. Z całej Polski 
płyną słowa wsparcia, ale nie tylko, 
bo wpływają także środki finanso-
we. Próbujemy jakoś dotrwać do 
końca sezonu. W tej chwili koń-
czą nam się już pieniądze. Zresz-
tą te, które dostaliśmy od miasta, 
skończyły się już w marcu. Zostało 
jeszcze „na dotrwanie” 3 miesiące. 
Mam pomysł jak to zrobić. Może 
również mieszkańcy będą mogli 
nam pomóc.
M.S:- Z takimi efektami można chyba 
zaliczyć ten sezon do udanych? 

A.K: - Z pewnością. Muszę 
powiedzieć, że nam jakby troszkę 
pomogła ta dwumiesięczna prze-
rwa w treningach, bo nie musieli-
śmy wydawać pieniędzy. Nieste-
ty, jeśli chodzi o formę sportową, 
z tym już było gorzej. 
M.S: - Jak to się robi? Jak kształtuje się 
zawodników osiągających tak wyso-
kie efekty?

A.K: - Proces ten zaczyna się 
już od kolebki. Trzeba wyszukać 
takie dziecko, które posiada ta-
lent. Niekiedy zdarza się, że ro-
dzice czy nauczyciele podsyłają 
takich zawodników. Później pra-
cujemy. Jednak dużo zależy od 
tych młodych ludzi, jak chociaż-
by Piotrek. Czy chcą się poddać 
temu reżimowi, bo to jest na-
prawdę ciężka praca. To nie są 
treningi dwa czy trzy razy w ty-
godniu. Tutaj dzień w dzień trze-

ba ciężko pracować. Jeśli wszyst-
ko temu się podporządkowuje, 
to może coś z tego wyjdzie. Nie 
jest przesądzone, że na pewno się 
uda, bo często bywało tak, iż wy-
konało się ciężko pracę, a 3 dni 
przed mistrzostwami przycho-
dziła kontuzja. I na to też trzeba 
być gotowym. 
M.S: - Piotrze, to m.in. właśnie Ty sto-
isz za tymi pięknymi statystykami. Do 
Ciebie należy rekord Polski w sztafe-
cie 4x400 w kategorii juniorów młod-
szych, który na poprawienie  czekał 40 
lat… 

Piotr Dąbrowski: - Jest to na 
pewno wielkie zadowolenie. Nie 
chcę by zabrzmiało to nieskrom-
nie, ale jestem czołowym zawod-
nikiem, przewodniczę tej sztafe-
cie. Byłem na ostatniej zmianie 
i jest to świetne uczucie. Nie do 
opisania, że jestem częścią tego 
sukcesu. 
M.S: - Liczyliście po cichu na ten suk-
ces?

P.D: - Już w zeszłym roku po 
Olimpiadzie Młodzieży były ta-
kie głosy. Mieliśmy wówczas 3 
osoby z młodszego rocznika. Jed-
nakże tak naprawdę od początku 
tego roku zaczęliśmy podchodzić 
do tego całkiem na poważnie, 
uznaliśmy, że jest to w zasięgu 
MS: - Jak postrzegasz ten efekt? Co on 
dla Ciebie znaczy?

P.D: - Kolejna poprzeczka, 
którą udało się przeskoczyć. Te-
raz trzeba wspiąć się jeszcze wy-
żej.
M.S: - Dużo trzeba poświęcić dla takie-
go efektu?

P.D: - Bardzo dużo. Życie to-
warzyskie niemalże nie istnieje. 
Trzeba odpuścić wszelkie spo-
tkania ze znajomymi czy impre-
zy. Cały wolny czas przeznacza 
się przede wszystkim na treningi.
M.S:- Piotrze, skoro w sztafecie medal 
już masz to teraz czas na indywidualny?

P.D:- Tak. Spróbuję walczyć 
teraz o indywidualne sukcesy 
chociaż wiem, że będzie ciężko, 
ponieważ przechodzę do katego-
rii U-20, gdzie będę młodszym 
rocznikiem. Ale na pewno się po-
staram. 
M.S:- Panie Andrzeju, w sumie w całej 
karierze klubu to już bodajże  6 rekord 
Polski…

A.K:- Zgadza się. Jest to szó-
sty rekord, z czego trzy są aktual-
ne. Drugi również należy do szta-
fety 4x400, ale w U-20. Chłopcy 
mają pole do popisu. W przy-
szłym roku przechodzą do kate-
gorii wyższej, ale ciężko będzie 
przez rok poprawić się o 2 se-
kundy. Ale w ciągu najbliższych 
dwóch lat jest to już możliwe. 
Wcześniej mówiłem chłopcom, 
iż ci, którzy mają ten rekord, czyli 
Arkadiusz Wojno, Paweł Olszew-
ski, Daniel Chyliński i Grzegorz 
Kakareko, od 12 lat, w ich wieku 
biegali wolniej. Jestem przekona-
ny, że Piotr i jego koledzy mają 
szansę pobić ich rekord. Nato-
miast w tym przypadku, by pobić 
rekord w sztafecie 4x400, w kate-
gorii juniorów młodszych musie-
liśmy trafić na bardzo dobre wa-
runki. Mniej więcej do drugiej 
zmiany naciskał na nas Gdańsk, 
ale później mogła być tylko wal-
ka z czasem albo z pogodą. Uwa-
żam, że gdyby nie wiatr, pobiegli-
byśmy o 1,5-2 sekundy szybciej. 
Wtedy pewnie byłoby 20 lat 
z głowy (śmiech). A tak to różnie 
może być. Natomiast trzeci ak-
tualny rekord należy w biegu go-
dzinnym do Justyny Korytkow-
skiej. I trzy, które były wcześniej 
zostały już poprawione, czyli 800 
metrów juniorów młodszych 
Daniela Chylińskiego, 600 me-
trów juniorek na hali Magdale-
ny Stankiewicz oraz 600 metrów 
w młodzikach Arkadiusza Woj-

no. Teraz mogę już przyznać, że 
chłopcy oswajali się z myślą o re-
kordzie. W zeszłym roku zajęli-
śmy 3 miejsce na Ogólnopolskiej 
Olimpiadzie Młodzieży w Pozna-
niu i wtedy patrząc na nich, a do-
piero mieli za sobą rok, czy dwa 
lata wspólnego treningu, było 
już „coś” widać. Kupiliśmy nawet 
złotą pałeczkę na zmianę, by się 
oswajali i przyzwyczajali. 
M.S: - Piotrze, a ta pasja do biega-
nia… Skąd wzięła początek? 

P.D: - Myślę, że tak jak 
u większości sportowców, czyli 
w biegach przełajowych. Zawsze 
jeździłem na zawody szkolne. 
Dopiero później nadeszło biega-
nie na stadionie. A teraz przero-
dziło się to w wielką pasję.
M.S:- Marzeniem każdego sportowca 
są Igrzyska Olimpijskie. Myślisz o tym?

P.D: - Oczywiście. To jest cel 
każdego sportowca. Ale to jest 
dosyć odległa perspektywa. Na 
początku myślę o mistrzostwach 
Polski, Europy. Ewentualnie 
świata.
M.S:- Warto tak wiele poświęcać dla 
takich efektów?

P.D:- Na pewno warto. To jest 
niesamowite uczucie.
M.S:- Panie Andrzeju. Jakie są plany 
na przyszłość?

A.K:- Na pewno ambitne. 
Chciałbym bardzo, by wszystkie 
osoby się rozwinęły i nie chodzi 
tu tylko o 400-metrowców, ale 
również sztafeta 4x100 metrów 
świetnie się zaprezentowała. Je-
chaliśmy z trzecim wynikiem, 
a to było przy idealnych zmia-
nach. Wydawało mi się, iż nic 
więcej nie jesteśmy w stanie zro-
bić. Natomiast na Mistrzostwach 
Polski, gdzie spotykają się naj-
lepsze sztafety, wszyscy biegają 
szybciej. Więc, skoro nasze zmia-
ny były cudowne, to liczyliśmy 
zatem na jakieś 4 czy 5 miejsce. 
A mimo to, przy jednej fatalnej 
i jednej średniej zmianie, chłop-
cy zajęli 3 miejsce i poprawili się 
o sekundę, co dla mnie było nie-
samowitym szokiem. To pokazu-
je potencjał tych chłopców. Było 
jeszcze na tych mistrzostwach 
kilka innych naszych udanych 
startów. My, ogólnie na 213 skla-
syfikowanych zespołów, a były 
jeszcze niesklasyfikowane, zaję-
liśmy 5 miejsce w Polsce. Więc 
mamy dobrą ekipę. I teraz, by nie 
stracić tego „materiału”, trzeba im 
stworzyć lepsze warunki, myśli-
my o jakimś projekcie. Jak wspo-
mniałem wcześniej, może zwróci-
my się do mieszkańców naszego 
miasta i regionu i opowiemy im, 
jak to wszystko wygląda. Często 

jest tak, że gdy ludzie się dowia-
dują jakie są potrzeby, to od razu 
sami deklarują pomoc. Na przy-
kład, gdy jedziemy na jakieś zgru-
powanie, to ludzie znając naszą 
sytuację, odpuszczają nam 2 czy 
3 tysiące. Dla nas to jest bardzo 
dużo. Gdy Justyna jedzie na rezo-
nans kolan, i lekarz, który nas zna 
i ma sentyment do Łomży, robi 
to całkowicie za darmo. W ten 
sposób oszczędzamy kilkanaście 
tysięcy. Dlatego myślę, że ludzie 
wiedząc o tym, może będą chcie-
li pomóc. Jest czasem taka po-
trzeba serca. Nie możemy stracić 
naszych sportowców. Wiadomo, 
jeśli jest siedmiu czy ośmiu do-
brych zawodników, to gdy dwo-
je z nich dochodzi do tej grupy 
seniorskiej to już jest bardzo do-
bry wynik. To jest taka pirami-
da. Najpierw zbiera się sto dzie-
ciaków. Następnie w juniorach 
młodszych jest ich czterdzieści, 
w juniorach - dwadzieścia, a w se-
niorach - już tylko dwoje lub tro-
je. I powtarzam. To jest bardzo 
dobry wynik. Są trenerzy, którzy 
przez całą swoją karierę nie wy-
chowali olimpijczyka. To nie jest 
takie proste. Wiele rzeczy musi 
się złożyć, by to się udało. Trze-
ba ciągle uważać, by nic się nie 
stało. Ale później przychodzi ta 
satysfakcja. Ja wciąż mam przed 
oczami ten bieg, gdy chłopcy po-
bijają rekord Polski w sztafecie 
4x400, wbiegają na metę i jest 
to spojrzenie... Czy udało się czy 
nie? Ja oczywiście wiedziałem, 
że tak, ale chłopcy do końca nie 
wiedzieli, bo nie pamiętali czy 
rekord był 71 czy 51 setnych se-
kundy, a pobiegli 55. Pytałem się 
pracownika jaki jest czas na ta-
blicy. Gdy powiedział, to byłem 
wniebowzięty. 
MS:- Panie Andrzeju wiem, że gdzieś 
po cichu i Pan marzy o tych najwyż-
szych celach, a co za tym idzie za-
stanawia się Pan nad reorganizacją 
klubu…

A.K: - Chcielibyśmy coś zro-
bić, by te kilka osób miało szan-
se osiągnąć najwyższy szczyt. 
Dlatego chcemy stworzyć pro-
jekt umożliwiający pozyskiwa-
nie dla nich środków. Wiadomo, 
że jest jakiś początek, ale na tym 
nie można poprzestać. Na zasa-
dzie, że robimy tylko zajęcia, bo 
dzieci są zdrowsze. To jest oczy-
wiście też ważne i potrzebne, ale 
co by nie było, to musi sprowa-
dzać się do konkretnego wyni-
ku. Jeśli jego nie ma to znaczy, 
że coś jest źle robione. Dlatego 
prowadzimy rozmowy z różny-
mi osobami, które mogłyby coś 
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Klub, w którym rodzą się mistrzowie
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nam doradzić. Gdy coś wymy-
ślimy, to na pewno to ogłosimy. 
Powiadomimy też mieszkańców, 
bo oni są przecież podatnikami, 
a podejrzewam, że część środ-
ków mogłaby być z miasta. Na 
razie - od strony sportowej - cie-
szymy się z tego, co jest, a jest 
bardzo dobrze. Dla mnie, jako 
trenera, to też jest rekordowy se-
zon, w którym udało się wypra-
cować 11 medali mistrzostw Pol-
ski. Do tej pory najwięcej było 
ich 9. Ale trzeba powiedzieć, że 
dzieciaki od początku wiedziały 
o co walczą. Przedstawiłem jaką 
mamy sytuację, że będzie ciężko, 
będą musieli więcej płacić i nie 
będzie tak jak kiedyś, że za obóz 
płacimy 100 czy 200 złotych, tyl-
ko niektórzy będą musieli zapła-
cić całość. Niestety, tak wyszło 
w tym roku. Ale opłaciło się. To 
pokazuje, że warto. Ostatnio się 
dowiedziałem, że skoro dostali-
śmy tyle pieniędzy i mamy lep-
sze wyniki, to po co nam więcej. 
W takim razie mam taką propo-
zycję dla łomżyńskich klubów 
sportowych... Zabierzmy wszyst-
kim środki finansowe i wtedy 
zobaczymy jakie będą wyniki. 
Oczywiście to jest żart. Niemniej 
jednak, gdybyśmy otrzymywali 
normalne pieniądze, to te wyni-
ki byłyby zapewne lepsze. My na-
prawdę zrobiliśmy wszystko, co 
mogliśmy. Cieszę się ze wszyst-
kich medali. Tylko w jednej ka-
tegorii nam się nie udało, a mia-
nowicie w młodzikach, ale było 
blisko. Na szczęście jeszcze tro-
chę czasu przed nami.
M.S: - Czym dla Pana osobiście są te 
wyniki, które w tym roku udało się 
wypracować?

A.K: - To jest wspaniałe uczu-
cie. Wcześniej kilkanaście lat by-
łem zawodnikiem. Niektórzy 
mówią, że niezłym. Ja uważam, 
iż mogłem być lepszy. Gdzieś 
tam byłem w czołówce Polski, 
ale medalu nigdy nie zdobyłem. 
Patrząc z perspektywy widzę, że 
niewłaściwie trenowałem, od-
poczywałem. Kilka razy byłem 
bardzo blisko medalu. Co wię-
cej, na dzień dzisiejszy gdybym 
biegał miałbym z 5 czy 6 medali 
mistrzostw Polski, bo poziom się 
troszkę zmienił. Np. w biegach 
przeszkodowych czy na 10 ty-
sięcy metrów. Nawet  na naszym 
łomżyńskim stadionie byłem bli-
ski medalu. Ale było, jak było. Ja 
dosyć przypadkowo zostałem 
trenerem. Ale zacząłem dążyć do 
tego, by mój podopieczny zdobył 
medal i w ten sposób się zrealizo-
wał. Wychowałem wielu medali-
stów. Jest sześć rekordów Polski, 
więc tu przypadku nie ma, sied-
miu reprezentantów kraju. Cho-
ciaż teraz dla mnie to już staty-
styka (śmiech). Wiadomo, że 
przy pierwszych medalach pła-
kałem i wzruszałem się. Szczegól-

nie gdy był to pierwszy medal se-
niorów w klubie, i zdobywała go 
żona, a w Łomży przez 25 lat ni-
komu w dyscyplinie olimpijskiej 
nie udało się po niego sięgnąć. To 
było coś wspaniałego. Teraz jest 
dokładnie tak samo. Też nawet 
nie wiedziałem, że rekord, któ-
ry kilka tygodni temu udało nam 
się pobić ma 40 lat. Dopiero ze 
strony PZLA się dowiedziałem. 
I to uczucie, że zwykły chłopak 
ze Śniadowa, który teraz miesz-
ka w Łomży, pokazuje, iż można. 
Ostatnio nawet zarzucono mi, że 
jestem ze Śniadowa, więc jak ja 
śmiem coś robić w Łomży. Być 
może dlatego też jestem w Łom-
ży w pewien sposób niszczony, że 
są te sukcesy. A to tak nie moż-
na... Jakby specjalnie było ścią-
ganie na niższy poziom. Prze-
cież Karol Łebkowski, znakomity 
sędzia zapasów, kiedy pojechał 
na Igrzyska Olimpijskie, po po-
wrocie stracił pracę. Strasznie to 
przykre. Ale wracając do pytania. 
Uczucie jest kosmiczne. Widzieć 
radość tych dzieciaków, rodzi-
ców, sponsorów, mediów, ludzi, 
którzy podchodzą na ulicy, to jest 
coś niesamowitego. Mamy duże 
wsparcie wśród nich. Wspaniała 
sprawa. 
M.S: - A z tej drugiej strony? Piotrze 
jaką rolę w tej drodze do sukcesu od-
grywa trener?

P.D:- Trener zawsze nas do-
pinguje. Chce dla nas jak najle-
piej. Zawsze daje rady, które cza-
sami stosujemy, a czasami nie 
(śmiech). A tak całkiem poważ-
nie, to przede wszystkim jest, 
daje wsparcie i pokazują tę drogę, 
którą należy podążać. 

A.K: - Rekordzista to jest 
osoba, od której nikt w Polsce 
szybciej nie pobiegł. Mamy dwa 
rekordy w sztafecie  i jeden in-
dywidualny. To pokazuje jak 
ogromną pracę trzeba wykonać. 
W sportach drużynowych jest 
trochę łatwiej, ponieważ można 
być średniakiem, a występować 
w ekstraklasie. Natomiast indy-
widualnie, jeśli ktoś nie jest wy-
bitnym sportowcem, to nie ma 
szans, aby się przebił. Chłopcy są 
bardzo dobrzy, ale na dzień dzi-
siejszy nie są  jeszcze mega wy-
bitni. Naszym celem było szyko-
wanie się do sztafety. Ich talent, 
ambicja i podporządkowanie do-
prowadziło do rekordu. Jeśli sta-
niemy razem to mamy ogromną 
siłę. Indywidualnie też będą zdo-
bywać medale. Piotrek już zdo-
był, więc to nie jest przypadek. 
Ale jednak bardziej nastawieni 
byliśmy na sztafety i głównie na 
4x400. Chciałbym bardzo ich 
pochwalić. Oprócz Piotra biegają 
jeszcze: Aleksander Zwirkowski, 
Bartosz Jurak i Igor Duchnow-
ski. Sądzę, że oni w tym składzie 
będą biegać jeszcze trochę czasu 
i będziemy cieszyć się z ich suk-

cesów.  Chciałbym podziękować 
trenerowi Igora Duchnowskie-
go, Przemysławowi Dąbkowskie-
mu, który prowadzi go w Gra-
jewie. Konsultujemy treningi, 
rozmawiamy. Wykonał niesa-
mowitą pracę. To nie jest tak, że 
tylko sobie to przypisuję, cho-
ciaż pozostali trzej zawodnicy 
są moi. Ostatnio też zdobyliśmy 
trzy medale w sztafetach 4x400 
i 4x800. To były ekipy miesza-
ne i to są te same osoby. Powiem 
ciekawostkę. Moja żona zajmu-
je się trochę psychologią. Kiedy 
byliśmy na jednym z obozów, 
a było nas 12 osób, powiedziała 
nam, że na koniec roku wszyscy 
możemy być medalistami Mi-
strzostw Polski. Każdy patrzył 
na nią ze zdziwieniem, ale oka-
zało się, że wszyscy są. Jeśli ktoś 
wie, jak przygotować zawodni-
ków, a jeszcze dopisuje zdrowie, 
to wtedy może się udać. Trzeba 
się cieszyć, iż są chętni poddać 
się ciężkiej pracy. Od razu przy-
chodzi mi na myśl sytuacja, kie-
dy przed biegiem podszedłem 
do Bartosza Juraka, który biegł 
na drugiej zmianie. Zauważyłem, 
że miał strasznie czerwone oczy. 
Myślałem, że może czymś sobie 
je posmarował, ale powiedział, 
że jest mocno chory i ledwo wi-
dzi. Jednak był stanowczy, by po-
biec. Pobiegł sekundę słabiej niż 
powinien, ale dał z siebie wszyst-
ko. Jeśli byłby zdrowy, mogłoby 
być jeszcze lepiej. Widać, że jest 
ogromna siła i determinacja. Na 
10 dni przed zawodami wszyscy 
przeszli grypę żołądkową. Więc 
jeśli wszystko, by się ułożyło to 
pewnie jeszcze lepszy czas mo-
glibyśmy mieć.
M.S: - Panie Andrzeju czy Letnie Igrzy-
ska Olimpijskie w 2024 roku w Paryżu 
są w Waszym zasięgu?

A.K: - To jest daleko. Nie wie-
my jak to wszystko będzie wy-
glądać, ale z tyłu głowy, gdzieś 
to siedzi. Po to się trenuje. To 
marzenie każdego sportowca 
i trenera. To jest jak w totolotka. 
Wygrać możesz, ale jeśli chcesz 
wygrać, to grać musisz. My też 
musimy pracować. Wiele razy 
wykonywało się gigantyczną pra-
cę, a nic z tego nie wychodziło. 
Warto walczyć do końca, do sa-
mej mety, bo nigdy nie wiemy jak 
to się skończy. I my będziemy to 
robić. Jeśli nie uda dostać się na 
te Igrzyska Olimpijskie, bo Justy-
na ma różne problemy zdrowot-
ne, to spróbujemy za cztery lata. 
W maratonie kobiety miały po 42 
lata i zostawały mistrzyniami Eu-
ropy i jechały na Igrzyska. Nikt za 
nas nie będzie decydował kiedy 
mamy skończyć. Sami to zrobi-
my. Są ludzie, którzy chcą pomóc 
i trzeba wszystko zrobić, żeby ich 
nie zawieść.  
M.S:- Piotrze, warto walczyć do koń-
ca?

P.D:- Na pewno tak. W na-
szym sporcie ważne są setne se-
kundy, jak przy rekordzie. Dlate-
go nigdy, ale to nigdy, nie wolno 
odpuścić.
M.S:- Zaczęliśmy od tych efektów i na 
tym chciałabym skończyć. Jak groma-
dzi się wokół siebie młodych ludzi, 
którzy chcą, są ambitni i z którymi 
można wypracować takie efekty?

A.K:- Na pewno wpływ ma 
marka klubu. Lata treningów, or-
ganizacja. Mamy ogniska w sze-
ściu powiatach i tam współpracu-
jemy z ludźmi. Chodzi też o to, by 
brać ich do Łomży. Na 12 osób, 
które zdobyły medale, 10 jest z Li-
ceum Mistrzostwa Sportowego. 
Na szczęście większość jest z jed-
nej szkoły, dzięki czemu jest ła-
twiej. Ale ogólnie zawodnicy go-

dzą naukę ze sportem. Są osoby, 
które średnią mają powyżej 5.0 
i mają ministerialne stypendia. Za-
znaczę jeszcze raz. Jestem po to, by 
pomóc tym dzieciom i ich nie za-
wieść. Chciałbym tu też podzięko-
wać Państwowej Wyższej Szkole 
Informatyki i Przedsiębiorczości 
w Łomży, z którą współpracujemy. 
Kiedyś Karol Łebkowski był kie-
rownikiem wyszkolenia i stwier-
dził, iż ten kto ma najwięcej spor-
towców na uczelni dostanie etat. 
Zdziwiłem się, bo w Łomży za-
wsze byłem odsuwany na boczny 
tor. Zapraszamy też zawodników 
innych dyscyplin. Dzieciaki mają 
większą liczbę zajęć sportowych, 
a trener za to ma płacone, a mówi 
się, iż w Łomży za darmo się pra-
cuje, co do końca nie jest prawdą.

sport

Bartek Biedrzycki  
mistrzem skrzatów w tenisie

Bartek Biedrzycki, zawodnik UKS Return, działającego przy III Liceum Ogólno-
kształcącym w Łomży, wygrał Mistrzostwa Województwa Podlaskiego Skrzatów 
w Tenisie. W finale turnieju zorganizowanego przez UKS Sokół Asy Białystok 
Bartek wygrał z klubowym kolegą Szymonem Klewickim.

Wyniki turnieju:
Bartek Biedrzycki- Hubert Sosnowski (Akademia Tenisowa Dzi-

kiewicz) 6:2 6:2; 
Bartek Biedrzycki- Julian Siemaszko (UKS Sokół Asy Białystok) 

6:0 6:0; 
Bartek Biedrzycki-Franciszek Waszkiewicz (Akademia Tenisowa 

Dzikiewicz) 6:0 6:0;
Półfinał: Bartek Biedrzycki- Maksymilian Czembrowski (Akade-

mia Tenisowa Dzikiewicz) 6:0 6:0, 
Finał: Bartek Biedrzycki- Szymon Klewicki (UKS Return Łomża) 

6:1 6:1.
- Gratulacje dla Bartka i oczywiście Szymona. Nasz 10-letni wi-

cemistrz również rozegrał bardzo dobry turniej pokonując dwóch 
białostoczan. Finałowy mecz zakończony wynikiem 6:1 6:1 nie od-
zwierciedla umiejętności Szymona. Podczas codziennych treningów 
chłopcy rywalizują ze sobą grając na bardzo zbliżonym poziomie. Przy 
okazji chciałbym również pochwalić występ siostry Bartka, Magdale-
ny Biedrzyciej, która wygrała turniej Tenis 10 (grupa pomarańczowa) 
w Ostrołęce – informuje Tomasz Waldziński, działacz i szkoleniowiec 
UKS Return Łomża.

Bartek Biedrzycki (Pierwszy z lewej) i Szymon Klewicki (drugi z lewej) 
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Tajemniczy ogród i nie tylko  
w Kinie Millenium w Łomży 
Repertuar 23 października 
 – 29 października 2020

Piątek  23 października
Duża sala: Trolle 2 - godz. 14:00, 
Banksterzy - godz. 16:00, Polot -  
godz. 18:00, Saint Moud -20:00.
Mała sala: Tajemniczy ogród – 
godz. 14:00 i 16:00, 
Za wcześnie - godz. 
18:00, Kwiat szczę-
ścia - godz. 20:00.

Sobota  
24 października
Duża sala: Waleczne 
rybki - godz. 10:00 , 
Tolle 2 - godz. 12:00 
i 14:00, Banksterzy - 
godz. 16:00, Polot- 
godz. 18:00, Saint  
Moud – godz. 20:00.
Mała sala: Trolle 2- godz. 10:00, Wa-
leczne rybki - godz. 12:00 , Tajem-
niczy Ogród – godz.14.00 i 16:00, 
Za wcześnie - godz. 18:00, Kwiat 
szczęścia - godz. 20:00.

Niedziela 25 października
Duża sala: Waleczne rybki - godz. 
10:00 , Tolle 2 - godz. 12:00 i 14:00, 
Banksterzy - godz. 16:00, Polot- 
godz. 18:00, Saint  Moud – godz. 
20:00.
Mała sala: Trolle 2- godz. 10:00, Wa-
leczne rybki - godz. 12:00 , Tajem-

niczy Ogród – godz.14.00 i 16:00, 
Za wcześnie - godz. 18:00, Kwiat 
szczęścia - godz. 20:00.

Poniedziałek  26 października
Duża sala: Trolle 2 - godz. 14:00, 
Banksterzy - godz. 16:00, Polot 
-  godz. 18:00, Saint Moud – godz. 
20:00.
Mała sala: Tajemniczy ogród – 
godz. 14:00 i 16:00, Za wcześnie 
- godz. 18:00, Kwiat szczęścia - 
godz. 20:00.

Wtorek  27 października
Duża sala: Trolle 2 - godz. 14:00, 
Banksterzy - godz. 16:00, Polot 

-  godz. 18:00, Saint 
Moud - 20:00.
Mała sala: Tajemniczy 
ogród – godz. 14:00 
i 16:00, Za wcześnie 
- godz. 18:00, Kwiat 
szczęścia - godz. 
20:00.

Środa 28 października
Duża sala: Trolle 2 - 
godz. 14:00, Bankste-
rzy - godz. 16:00, Po-
lot -  godz. 18:00, Saint 

Moud – godz. 20:00.
Mała sala: Tajemniczy ogród – 
godz. 14:00 i 16:00, Za wcześnie 
- godz. 18:00, Kwiat szczęścia - 
godz. 20:00.

Czwartek 29 października
 Duża sala: Trolle 2 - godz. 14:00, 
Banksterzy - godz. 16:00, Polot -  
godz. 18:00, Saint Moud -20:00.
Mała sala: Tajemniczy ogród – 
godz. 14:00 i 16:00, Za wcześnie 
- godz. 18:00, Kwiat szczęścia - 
godz. 20:00.

tel. 503 010 038


