
Józef Piłsudski i Roman Dmowski, 
twórcy Niepodległej Polski często 
gościli na Ziemi Łomżyńskiej. W Łom-
ży, Drozdowie, i w innych miejsco-
wościach mieli oddanych przyjaciół. 
Jeszcze przed pierwszą wojną świa-
tową Józef Piłsudski gościł u zaprzy-
jaźnionego Kacpra Mikulskiego, pa-
stora parafii ewangelickiej w Łomży. 
Z kolei Roman Dmowski z członkami 
rodziny Lutosławskich poznał się na 
początku XX wieku w Krakowie. W sa-
loniku dworku rodziny Lutosławskich 
w Drozdowie zachowało się wiele pa-
miątek z tej znajomości.

- Znajomość Romana Dmow-
skiego z rodziną Lutosławskich 
sięga roku 1900. Wtedy do kra-
kowskiego salonu towarzyskiego 
Wincentego Lutosławskiego, pro-
fesora filozofii na Uniwersytecie 
Jagiellońskim i jego żony poetki, 
hiszpanki Sofii Casanowa Luto-
sławskiej. Od razu narodziła się 
przyjaźń, jak się później okazało, 
dozgonna. Dmowski i Lutosław-
scy bardzo przypadli sobie do gu-
stu. W późniejszych latach spo-
tykali się wielokrotnie, pisali do 
siebie listy, kiedy przebywali za 
granicą. Zdarzały się także wspól-
ne wyjazdy. Wincenty Lutosław-
ski wszedł także w orbitę działań 
obozu narodowego. W jego ślady 

poszli bracia Kazimierz, kapłan 
twórca skautingu, inżynier Ma-
rian Lutosławski oraz Józef Luto-
sławski, ojciec kompozytora Wi-
tolda Lutosławskiego. Łączyła ich 
nie tylko przyjaźń, ale i wspólna 
idea. Roman Dmowski trzymał 
do chrztu jedno z dzieci profe-
sora, córkę Marię. To po wyjściu 

za mąż za Mieczysława Niklewi-
cza, pod koniec lat 30., przyjecha-
ła z Dmowskim do Drozdowa, 
gdzie lider endecji spędził ostat-
nie lata życia. Maria Niklewiczo-
wa napisała piękne wspomnienia, 
zatytułowane "Pan Roman" bę-
dące skarbnicą wiedzy o twórcy 
Narodowej Demokracji – tłuma-

czy Tomasz Szymański kustosz 
w Muzeum Przyrody - Dwór Lu-
tosławskich w Drozdowie.

Także druga córka Wincente-
go i Sofii Casanowa Izabela Wo-
likowska z Lutosławskich, prze-
bywając już na emigracji po II 
wojnie światowej w Kanadzie, 
napisała książkę "Roman Dmow-

ski, człowiek, Polak, przyjaciel". 
To książka prezentująca różne 
dokonania Romana Dmowskie-
go, ale także historię przyjaźni, 
od lat krakowskich, kiedy poznali 
się, aż do końca życia. 

- Roman Dmowski kochał 
Drozdowo, dom rodziny Lu-
tosławskich. Lubił spacerować 
w parku. Kiedy kupił sobie mają-
tek w Chludowie, z pięknym pa-
łacykiem to Lutosławscy chętnie 
go odwiedzali. Z tych spotkań 
zachowały się anegdoty o wspól-
nych połowach ryb, o tym jak 
Dmowski rozpieszczał dzieci Lu-
tosławskich. Urządził tam spe-
cjalny pokój z mnóstwem zaba-
wek. Był tam osiołek z wózkiem 
do wożenia małych pasażerów. 
Dmowski pisał urocze listy do 
dzieci Lutosławskich. Do dzisiaj 
zachowały się listy mogące wy-
wołać uśmiech, ale i podziw na 
temat umiejetności nawiązywa-
nia dobrych kontaktów z dzieć-
mi. Warto przy tym zwrócić uwa-
gę na fakt, że Roman Dmowski 
nigdy się nie ożenił. 
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Dokończenie na str. 3

Ponad 5,5 tysiąca złotych od końca 
października do 9 listopada udało się 
zebrać w corocznej kweście Ratujemy 
Łomżyńskie Zabytki Cmentarne orga-
nizowanej przez Towarzystwo Przyja-
ciół Ziemi Łomżyńskiej. W tym roku 
w związku z pandemią COVID-19 pie-
niądze nie były zbierane do puszek, 
lecz poprzez  zbiórkę internetową. 

- Ponad 5,5 tys. złotych wpła-
cili dotychczas mieszkańcy Łom-
ży, ale także z całej Polski (z Po-
znania, Białegostoku, Kętrzyna, 
Przemyśla, Witkowa, Nowogro-
du, Bieniewiec), a nawet z Irlan-
dii, na ratowanie łomżyńskich za-
bytków cmentarnych - informuje 
Józef Babiel, wiceprezes Zarządu 
Głównego Towarzystwa Przyja-
ciół Ziemi Łomżyńskiej, a także 

koordynator dorocznych kwest 
"Ratujemy łomżyńskie zabytki 
cmentarne". 

W sumie od 29 października 
do 9 listopada zanotowano 103 
dobrowolne wpłaty na koncie ra-
towania cmentarnych zabytków, 
na łączną kwotę 5 643, 50 zło-
tych. Ofiarodawcy przekazywa-
li bardzo różne datki - od 5 zł do 
100, 200 czy nawet do 500 zło-
tych. 

Towarzystwo Przyjaciół Zie-
mi Łomżyńskiej z głębi serca 
dziękuje wszystkim, którzy nie 
mogąc uczestniczyć w corocznej 
kweście w ten właśnie sposób po-
stanowili wesprzeć akcję ratowa-
nia pereł cmentarnej architektu-
ry. 

-Każda złotówka zostanie 
bardzo profesjonalnie wykorzy-
stana. A potrzeby inwestycyjne 
są jeszcze bardzo duże, tym bar-
dziej, że przecież w przyszłym 
roku przypada okrągły jubileusz 
- 220 lat łomżyńskiego cmenta-
rza. Dlatego konto "cmentarne" 
w Towarzystwie pozostaje nadal 
otwarte, wpłat można dokony-
wać przez cały rok – informuje 
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi 
Łomżyńskiej.  

My również przyłączamy się 
do apelu o ratowanie zabytków 
cmentarnych. Przypominamy 
również numer konta, na który 
przekazywać można dobrowolne 
wpłaty: 58 2490 0005 0000 4600 
3034 6414.

Ratują mieszkańcy Łomży, ale także całej Polski

Twórcy Niepodległości  
często gościli na Ziemi Łomżyńskiej

Rozpoczęły się starania o utworzenie odrębnej placówki Muzeum Romana Dmowskiego i Rodziny Lutosławskich, 
współprowadzonej przez Ministerstwo Kultury

Panu Doktorowi  
Zbigniewowi Piotrowskiemu 

adiunktowi Uczelni Jańskiego  
w Łomży 

wyrazy głębokiego współczucia  
z powodu śmierci 

Córki 
składają 

władze Uczelni  
i społeczność akademicka
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Jak informuje Generalna Dyrekcja 
Dróg Krajowych i Autostrad Oddział 
w Białymstoku pięć obwodnic w woje-
wództwie podlaskim zostało ujętych 
w rządowym Programie budowy 100 
obwodnic na lata 2020-2030. Część 
z nich to zadania, dla których są już 
wydane decyzje środowiskowe i jesz-
cze w grudniu tego roku ruszą prze-
targi, dla innych z kolei proces przy-
gotowawczy dopiero się rozpoczął.     

Obwodnica Augustowa
Obwodnica Augustowa 

w ciągu drogi krajowej nr 16 jest 
elementem szerszego zadania 
obejmującego modernizację ca-
łej „szesnastki” między Augusto-
wem, a granicą państwa w Ogrod-

nikach. Droga ma zyskać na całej 
długości szerokość minimum 7 
metrów oraz nośność 11,5 tony 
na oś, co ma umożliwić wykorzy-
stanie jej do ruchu cięższego niż 
obecnie. Żeby jednak uniknąć 
powrotu ciężkiego transportu do 
Augustowa, GDDKiA Oddział 
w Białymstku zaplanował połu-
dniowo-wschodnią obwodnicę 
Augustowa.

Obecnie trwa opracowanie 
Studium Techniczno-Ekono-
miczno-Środowiskowego z ele-
mentami Koncepcji Programo-
wej, a także z materiałami do 
wniosku o wydanie decyzji śro-
dowiskowej. Analizowane są róż-
ne warianty, także ten najdłuż-
szy, który na początku tego roku 
przedstawił burmistrz Augusto-
wa (tzw. wariant samorządowy).

Odbiór Studium Techniczno-
-Ekonomiczno-Środowiskowe-
go z elementami Koncepcji Pro-
gramowej przewidziane jest na 
II kw. 2022. Ogłoszenie przetar-
gu w systemie „Projektu i buduj” 
planowane jest na III kw. 2024 r., 
a roboty budowlane na lata 2026-
2028.

Obwodnica Białobrzeg
Obwodnica Białobrzeg bę-

dzie miała długość ok. 5 km 
i ominie miejscowość od wscho-
du. Uzyskana została decyzja 
o uwarunkowaniach środowi-
skowych, a obecnie trwa anali-
za ofert w przetargu na opraco-
wanie Koncepcji Programowej 

dla odcinka DK8 Sztabin – Au-
gustów wraz z obwodnicą Bia-
łobrzeg oraz dokumentacji geo-
logicznej i geotechnicznej – to 
ostatni etap prac przygotowaw-
czych. Przetarg w systemie pro-
jektuj i buduj zaplanowano na IV 
kwartał 2022 r. Roboty budowla-
ne przewidziane są na lata 2024-
2027. 

Podstawowym celem budo-
wy obwodnicy Białobrzeg jest 
wyprowadzenie ruchu tranzyto-
wego, który obecnie odbywa się 
drogą krajową nr 8.

Obwodnica Suchowoli
Obwodnica Suchowoli ma 

długość aż 15,3 kilometra, dzięki 
czemu wyprowadzi tranzyt poza 
Suchowolę od strony wschodniej, 
ale też ominie szereg sąsiednich 
miejscowości: Zagórze,  Skin-
dzierz, Chodorówkę Nową, Po-
świętne czy Krzywą. W ramach 
inwestycji powstaną m.in. trzy 
skrzyżowania z istniejącym ukła-
dem drogowym, liczne obiek-
ty inżynierskie, urządzenia 
ochrony środowiska oraz prze-
budowane zostaną drogi lokalne.

Obwodnica Suchowoli ma już 
decyzje środowiskową, a prace 
przygotowawcze są na ukończe-
niu. Ogłoszenie przetargu na wy-
bór wykonawcy w systemie „Pro-
jektuj i buduj” planowane jest na 
koniec grudnia 2020 r., a podpi-
sanie umowy na rok 2021. Robo-
ty budowlane realizowane będą 
w latach 2023-2025. 

Jak przekazuje białostoc-
ki oddział GDDKiA pod-
stawowym celem budowy 
obwodnicy Suchowoli jest 
wyprowadzenie ruchu tran-
zytowego, który obecnie od-
bywa się drogą krajową nr 8. 
Dzięki obwodnicy nastąpi po-
prawa bezpieczeństwa miesz-
kańców. Droga krajowa nr 8 
stanowi ważny korytarz o zna-
czeniu regionalnym łączący 
Białystok z Augustowem i Su-
wałkami.

Obwodnica Sztabina
Obwodnica Sztabina 

o długości 4,45 km ominie miej-
scowość po stronie wschod-
niej. W ramach przedsięwzięcia 
wybudowana zostanie między 
innymi ponad 700-metrowa es-
takada nad doliną Biebrzy.  Ob-
wodnica Sztabina ma wydaną 
decyzję środowiskową, a prace 
przygotowawcze są na ukończe-
niu. Ogłoszenie przetargu na wy-
bór wykonawcy w systemie „Pro-
jektuj i buduj” planowane jest na 
koniec grudnia 2020 r. , a podpi-
sanie umowy na rok 2021. Robo-
ty budowlane realizowane będą 
w latach 2023-2025.

Podstawowym celem budo-
wy obwodnicy Sztabina jest wy-
prowadzenie ruchu tranzyto-
wego, który obecnie odbywa się 
drogą krajową nr 8. Dzięki temu 
nastąpi poprawa bezpieczeństwa 
mieszkańców, odciążenie układu 
komunikacyjnego miasta.

Obwodnica Zambrowa
To początek prac nad tą in-

westycją. Przetarg na wyłonienie 
wykonawcy Studium Korytarzo-
wego, Studium Techniczno-Eko-
nomiczno- Środow iskowego 
z elementami Koncepcji Progra-
mowej ma przedstawić wszyst-
kie możliwe korytarze, którymi 
obwodnica mogłaby przebiegać 
oraz wskazać wśród nich naj-
bardziej korzystny, zarówno dla 
miasta, jak i układu sieci dróg 
krajowych w rejonie Zambrowa. 
Według wstępnych prognoz re-
alizacja południowej obwodni-
cy Zambrowa nastąpi w latach 
2026-2028. Dzięki powstaniu 
obwodnicy z centrum miasta 
wyprowadzony zostanie ruch 
tranzytowy na osi północ-połu-
dnie z Łomży w stronę Siedlec 
(DK63) oraz z Łomży w kierun-
ku na Bielsk Podlaski (DK66).
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Szeroka jezdnia, równa asfaltowa 
nawierzchnia i oświetlony parking. 
Tak wygląda nowo wyremontowa-
na droga wojewódzka w okolicach 
Morgownik koło Nowogrodu. Droga 
Śniadowo- Miastkowo – Nowogród 
- Korzeniste – Stawiski spełnia rolę 
zapasowej obwodnicy Łomży. Jak wy-
jaśnia wicemarszałek województwa 
podlaskiego Marek Olbryś, najlepiej 
widać to latem, kiedy turyści z War-
szawy, zmierzają tędy na Mazury. 

- Droga wojewódzka nr 648 
jest gruntownie remontowana. 
Renowacja trasy została podzie-
lona na etapy. W tym roku kom-
pletnie zmodernizowany został 
5-kilometrowy odcinek od Mor-
gownik do wsi Korzeniste. Za 
remont tego odcinka samorząd 
województwa podlaskiego za-
płacił 5 mln złotych. Wykonawca 
ułożył dwie warstwy asfaltowej 
nawierzchni jezdni. Wykonany 
został system odwodnienia wraz 
z rowami. Wymienione zostały 
pobocza. Jesteśmy zadowoleni 
z jakości wykonanych prac. Do 

realizacji została jeszcze wymia-
na znaków drogowych i poma-
lowanie oznaczeń poziomych. 
Kolejny etap remontu to 16-ki-
lometrowy odcinek trasy. Te pra-
ce zamierzamy wykonać w ciągu 
dwóch najbliższych lat- powie-
dział Marek Olbryś,  wicemarsza-
łek województwa podlaskiego.

Jeden z etapów remontu drogi 
nr 648 polegał na wykonaniu prze-
pustów oraz   rowów odwadniają-
cych przy wjeździe do Miastkowa. 

W przyszłym roku planowane jest 
wykonanie remontu tej drogi na 
odcinku od Miastkowa do Nowo-
grodu. Na ten cel zarezerwowane 
zostały fundusze w budżecie wo-
jewództwa podlaskiego. W ciągu 
najbliższych dwóch lat samorząd 
regionu na remonty dróg zamierza 
przeznaczyć 53 mln złotych.

- To największa kwota, jaka do-
tychczas została przeznaczona na 
remonty w województwie podla-
skim. Dzięki temu, w ciągu dwóch 

lat, wszystkie drogi wojewódzkie 
zostaną wyremontowane - zapo-
wiada Marek Olbryś wicemarsza-
łek województwa podlaskiego.

Jeśli chodzi o łomżyński rejon 
drogowy, planowane jest wydat-
kowanie 18 mln złotych. Za te pie-
niądze wyremontowanych zostanie 
około 40 kilometrów dróg w powia-
tach łomżyńskim, kolneńskim i gra-
jewskim. Wśród jedenastu zadań in-
westycyjnych największe wydatki 
związane są z remontami odcinków 

dróg Piątnica- Osowiec, Miastko-
wo- Kąty oraz Dęby- Stawiski.

-   Warto dodać, że pomimo 
pandemii, prace drogowe idą pełną 
parą. Jest to możliwe dzięki temu, 
iż Zarząd   Województwa Podla-
skiego podjął decyzję o zwiększe-
niu sum przeznaczonych na re-
monty dróg z 18 mln do ponad 51 
mln złotych - podsumowuje wice-
marszałek Marek Olbryś. 
Relacja w Telewizji Narew
i na www.narew.info

Droga Śniadowo – Nowogród – Stawiski zapasową obwodnicą Łomży 

Program 100 obwodnic na Podlasiu – krok po kroku
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W związku z nową strategią walki 
z pandemią COVID-19, rząd ogłosił 
konieczność utworzenia szpitali tym-
czasowych w każdym mieście wo-
jewódzkim. Decyzją Bohdana Pasz-
kowskiego, wojewody podlaskiego 
w naszym regionie  wyznaczono do 
tego halę sportową Uniwersytetu 
Medycznego w Białymstoku i nowy 
budynek przy oddziale zakaźnym Uni-
wersyteckiego Szpitala Klinicznego 
przy ul. Żurawiej w Białymstoku. 

- Bazowaliśmy na dostęp-
nych budynkach, które mają 
dosyć sporą powierzchnię. Jed-
nocześnie wybierając halę spor-
tową Uniwersytetu Medyczne-
go w Białymstoku mieliśmy na 
uwadze położenie i bliskość przy 
Uniwersyteckim Szpitalu Kli-
nicznym. Trzeba powiedzieć, że 
te dwa szpitale są jakby jednym 
podmiotem, bo one są ze sobą 
mocno powiązane, choć formal-
nie są to dwie odrębne jednostki. 
Również braliśmy pod uwagę to, 
iż musimy mieć tzw. szpital pa-
tronacki, który pomoże zadbać 
o skompletowanie kadry czy 
niezbędnego sprzętu - wyjaśnia 
Bohdan Paszkowski.

Jeśli chodzi o drugą lokali-
zację, czyli nowy budynek przy 
oddziale zakaźnym Uniwersy-
teckiego Szpitala Klinicznego 
w Białymstoku, termin jego reali-
zacji przewidziany jest na I kwar-
tał 2021 roku. Pozwoli to na ada-
ptację dwóch pięter, dzięki czemu 
liczba łóżek zwiększy się o 90. 
Jak zaznacza wojewoda podlaski 
Bohdan Paszkowski prace są moc-
no przyspieszane. Wszystko po to 
by fragment obiektu mógł zostać 
oddany do użytku jak najszybciej. 

Warto podkreślić, iż zarówno 
hala sportowa Uniwersytetu Me-

dycznego, jak i budynek Uniwer-
syteckiego Szpitala Klinicznego 
pierwszych pacjentów przyjmo-
wać będą prawdopodobnie 
z końcem listopada bądź począt-
kiem grudnia. W sumie będzie 
to 170 łóżek przeznaczonych dla 
pacjentów z COVID-19. 

- Nie chcę podawać konkret-
nych dat, gdyż to wszystko w ja-
kimś stopniu uzależnione jest od 
kwestii dotyczących wyposaże-
nia czy innych istotnych elemen-
tów. Oczywiście te dwa obiekty 
nie będą może oddawane w tym 
samym momencie, ale w czasie 
korespondującym ze sobą. Je-
żeli chodzi o lokalizację przy ul. 
Żurawiej, a więc budynek przy 
oddziale zakaźnym Uniwersy-
teckiego Szpitala Klinicznego 
w Białymstoku, to tam pracę idą 
pełną parą, ale to jest akurat na-
turalne, gdyż mamy określone 
warunki kontraktowe. Podciąga-
ne są instalacje tlenowe i można 
powiedzieć, że będą tam łóżka 
o wyższym standardzie obsługi 
pacjenta. Natomiast jeśli chodzi 
o hale sportową Uniwersytetu 
Medycznego, wykonawca pod-
jął już czynności m.in. w zakresie 
posadzki, która musi odpowiadać 
warunkom szpitala tymczasowe-
go. Trwają także prace dotyczące 
instalacji elektrycznych. Mam na-
dzieję, iż prace wykonywane będą 
szybko, sprawnie i rzetelnie, by 
wyjść naprzeciw rzeczywistości, 
w której aktualnie się znajdujemy 
- tłumaczy Bohdan Paszkowski.

Ponadto Podlaski Urząd Wo-
jewódzki przeprowadza działa-
nia mające na celu zwiększenie 
liczby miejsc dla pacjentów covi-
dowych na terenie całego woje-
wództwa.

-Wydałem już decyzję, by 
Szpital Ogólny im. dr Witolda 
Ginela w Grajewie także zajmo-
wał się takimi pacjentami. W tej 
chwili działają już dwa szpita-
le w całości przeznaczone do 
walki z koronawirusem, czy-
li Samodzielny Publiczny Za-
kład Opieki Zdrowotnej w Biel-
sku Podlaskim, a także SP ZOZ 
w Augustowie.  Inne placówki, 
które mają oddziały zakaźne cy-
klicznie powiększane są o bazę 
łóżkową. Cały czas podejmuje-
my działania, aby zwiększyć tę 
bazę. Obecnie łóżek nam nie bra-
kuje, ale mamy na uwadze dy-
namikę epidemii. Chcemy przy 
tym utrzymać równowagę bez-
pieczeństwa i opieki medycznej 
również dla osób niezakażonych 
- podkreśla wojewoda.

Z kolei osoby, które zakaże-
nie koronawirusem przechodzą 
łagodnie i nie wymagają hospita-
lizacji, ale nie mogę odbyć izolacji 
w domu (np. z powodu domowni-
ków, którzy są w grupie ryzyka), 
mogą być skierowani do izolato-
rium. W tym momencie działa 
siedem takich placówek w regio-
nie, które są pod nadzorem szpita-
li. Są w nich 343 miejsca.

Sytuacja epidemiologiczna w regionie 
Jak wynika z raportu Podla-

skiego Urzędu Wojewódzkiego 
od 21 marca, do momentu wy-
dawania 584 numeru Tygodnika 
Narew w województwie podla-
skim zanotowano 14003  zacho-
rowań. 3002 osoby pokonały za-
grożenie i uznawane są za tzw. 
ozdrowieńców. Liczba przebada-
nych próbek wynosi 136 774. 

Jeśli chodzi o powiat łom-
żyński, od momentu wybuchu 
pandemii do 9 listopada, odno-
towano 1181 zakażeń korona-
wirusem. 331 osób pokonały za-
grożenie i uznawane są za tzw. 
ozdrowieńców. Obecnie 1715 
osób z regionu poddawanych jest 
rygorowi izolacji. 1151 z nich to 

mieszkańcy Łomży, natomiast 
563, to mieszkańcy powiatu łom-
żyńskiego. 

Niestety od ostatniego 
wydania Tygodnika Narew 
wzrosła także liczba zgonów. 
W województwie podlaskim od-
notowano ich 189. 

Minister Zdrowia Adam Niedzielski: 
Włączamy hamulec awaryjny. 
Czyli ostatni etap przed narodową 
kwarantanną

Rząd wprowadził kolejne 
zasady bezpieczeństwa. Co się 
zmieniło? Od 9 listopada klasy 
1-3 szkół podstawowych prze-
szły na naukę zdalną. Wszyscy 
uczniowie i studenci rozpoczęli 
naukę w domu do 29 listopada. 
Placówki kultury, m.in. kina i mu-
zea, są niedostępne dla publicz-
ności. Zmniejszył się także limit 
osób przebywających w sklepach 
oraz kościołach. Ograniczona 
została także działalność galerii 
handlowych. Hotele dostępne 
są tylko dla gości podróżujących 
służbowo. Cała Polska jest wciąż 
w czerwonej strefie, a dotychcza-
sowe środki bezpieczeństwa na-
dal obowiązują. 

- Prognozy pokazują, że brak 
nowych zasad i środków bezpie-
czeństwa niesie ze sobą ryzyko 
wysokiego wzrostu zachorowań 
i śmierci dodatkowych tysięcy 
osób. Musimy zareagować teraz, 
by uniknąć sytuacji kryzysowej. 
Nie chcemy realizacji prognoz, 
które przewidują, że brak dodat-
kowej reakcji to przyrost o 600 
tys. więcej nowych chorych do 
końca stycznia. Nowe zasady 
i środki bezpieczeństwa są ko-
nieczne - argumentują wprowa-
dzenie nowych obostrzeń mini-
ster zdrowia Adam Niedzielski 
i premier Mateusz Morawiecki.

Najważniejsze zmiany
 • Nauka zdalna w klasach 1-3 

szkół podstawowych – od 9 listo-
pada do 29 listopada;

 • Przedłużenie nauki zdalnej 
w klasach 4-8 szkół podstawo-
wych i szkołach ponadpodstawo-
wych – do 29 listopada;
Uwaga! Dla dzieci medyków i służb 
mundurowych zapewniona jest 
możliwość opieki w szkołach.

Ważne! Każdy nauczyciel ma 
możliwość zrefinansowania 500 
zł kosztów sprzętu elektroniczne-
go niezbędnego do nauki zdalnej.

 • Zamknięcie placówek kul-
tury: teatrów, kin, muzeów, gale-
rii sztuk, domów kultury, ognisk 
muzycznych – od 7 listopada do 
29 listopada;

 • Hotele dostępne tylko dla 
gości przebywających w podróży 
służbowej – od 7 listopada do 29 
listopada;

 • Ograniczenie funkcjono-
wania galerii handlowych i skle-
pów wielkopowierzchniowych. 
Otwarte pozostają punkty usłu-
gowe, sklepy z artykułami spo-
żywczymi, kosmetycznymi, 
artykułami toaletowymi oraz 
środkami czystości, wyrobami 
medycznymi i farmaceutyczny-
mi, artykułami remontowo-bu-
dowalnymi, artykułami dla zwie-
rząt, prasą;

 • Pozostały handel: w skle-
pach do 100 m2 – 1 os/10 m2, 
w sklepach powyżej 100 m2 – 1 
os/15 m2 (bez zmian) – od 7 li-
stopada do 29 listopada

 • Kościoły: 1 os/15m2 – od 7 
listopada do 29 listopada

Aktualne środki bezpieczeń-
stwa przedłużone do 29 listopada:

 • od poniedziałku do piątku, 
w godzinach 8:00-16:00 obowią-
zek przemieszczania się dzieci do 
16. roku życia pod opieką rodzica 
lub opiekuna

 • w transporcie publicznym 
zajętych 50% miejsc siedzących 
lub 30% wszystkich

 • zawieszona działalność ba-
senów, aquaparków, siłowni

 • wydarzenia sportowe bez 
udziału publiczności

 • zawieszenie działania sana-
toriów

 • zawieszenie stacjonarnej 
działalności lokali gastronomicz-
nych i restauracji przy dopusz-
czeniu prowadzenia działalności 
w zakresie dowozu lub na wynos

 • ograniczenie zgromadzeń 
publicznych do max. 5 osób

 • zakaz organizowania spo-
tkań i imprez

 • ograniczenie przemieszcza-
nia się osób 70+ (z wyjątkiem 
obowiązków zawodowych i za-
spokajania niezbędnych potrzeb 
życia codziennego)

Stan epidemii. Szpitale tymczasowe  
– sytuacja w województwie podlaskim



“Polacy!
Którym Ojczyzna i święte jej 

swobody równie jak tym dzielnym 
narodom są miłe,

którzy więcej od innych do-
znaliście okrucieństwa, wzgardy 
i ucisków,

którzy dusze cnotliwe i mężne 
znieść nie mogły wstydu i zguby 
imienia polskiego,

którzyście tak dzielnie po-
wstali, tak dzielnie dotąd wspie-
rali

i bronili pasującej się z despo-
tyzmem Ojczyzny

– nie ustawajcie, zaklinam was, 
w  stałości i odwadze waszej…”  

(L. STAFF) 

Kolejna rocznica odzyskania niepod-
ległości. 

,,O Polsko, święte Twe imię
Po cichu i po kryjomu
Z trwogą za siebie i innych
Szeptano w ojców mych domu.
Prawdziwe jakieś nieprawdy
Opowiadano o Tobie - 
mówiono, że jesteś święta 
mówiono, że leżysz w grobie”. 

(E. SŁOŃSKI)  

Chociaż Polski nie było na mapie, Po-
lacy nie raz czynili wysłiki, by odzyskać 
wolność. Rozpalały się nadzieje Polaków 
na odzyskanie niepodległości. Wolność, 
która przyszła 11 listopada 1918 roku 
była uwieńczeniem wcześniejszych zry-
wów narodowych. Powstania jednoczyły 
Polaków w walce. Ukazywały światu nie-
podległościowe aspiracje narodu z wie-
lowiekową historią, kulturą i tradycjami, 
skazanego przez zaborców na długoletni 
niebyt. Odradzały patriotyzm, którego 
zazdrościły nam inne nacje, i dzięki które-
mu z każdej zawieruchy dziejowej wycho-
dziliśmy niepokonani. 

Jak to się stało, że w końcu udało się 
Polakom wyzwolić? Dlatego, iż nie moż-
na u człowieka wymazać pamięci o prze-
szłości, a tym bardziej zabić ducha wolno-
ści. 

“Da Bóg kiedyś zasiąść w Pol-
sce wolnej

Od żyta złotej, od lasów szu-
miącej,

Da Bóg, a przyjdzie dzień nie-
ustający

Dla srebnych pługów udręki 
mozolnej”. 

(A. ASNYK) 

Marzenia Polaków o odzyskaniu nie-
podległości zaczęły spełniać się na po-
czątku XX wieku. Nadszedł 11 listopada 
1918 roku, ten najdłuższy dzień w naszej 
historii. W przeddzień powrócił z więzie-
nia Józef Piłsudski, twórca Legionów Pol-
skich, walczących z zaborcami. Rozpoczął 
swoją działalność od słów: “Mam obo-
wiązek działać w imieniu narodu”. I speł-
niły się marzenia. 11 listopada 1918 roku 
Polska stała się wolna. Cieszyli się wszy-
scy Polacy. 

“Polsko, nie jesteś ty już nie-
wolnicą!

Łańcuch twych kajdan stał się 
tym łańcuchem,

Na którym z lochu, co był twą 
stolicą

Lat sto, swym własnym dźwi-
gnęłaś się duchem.

[...]
Dzisiaj wychodzisz po wieku 

z podziemia,
Z ludów jedyny ty lud czy-

stych dłoni,
Co swych zaborców zdumie-

niem oniemia,
Że tem zwycięża jeno, że się 

broni.

[...]
Żadne cię miana nad to nic za-

szczycą,
Co być nie mogło przez wiek 

twą ozdobą!
Polsko, nie jesteś ty już nie-

wolnicą!
Lecz czemś największem, czem 

być można: Sobą!”  
(L. STAFF) 

Ojczyzna, to samo życie, więc gdy 
wiosennym oglądam wieczorem w mgły 
otuloną zagonów szarzyznę, ktoś w moim 
sercu wykuwa toporem moją ojczyznę.  
Najbardziej jednak  przemawiaja do nas 
słowa Juliusza Słowackiego: 

“Polsko ty moja! Gdy już 
nieprzytomni

Będziemy - wspomnij ty 
o nas, o wspomnij!

Wszak myśmy z twego zro-
bili nazwiska 

Pacierz, co płacze, i pio-
run, co błyska”.

ALICJA JAMIOŁKOWSKA-KĘPCZYŃSKA

Ta, co zginęła, wyrosła z naszej krwi! 

Został kawalerem i była to świadoma 
decyzja. Ze wspomnień Izabeli Luto-
sławskiej-Walikowskiej wiemy, że wahał 
się czy nie oświadczyć się pewnej pan-
nie. Jednak pozostał samotny, poświę-
cając się polityce. Uważał, że w czasie 
zaborów kiedy groziło mu aresztowanie, 
zresztą przez kilka miesięcy był więzio-
ny w Cytadeli Warszawskiej, trudno być 
odpowiedzialnym ojcem i mężem. Uwa-
żał, że będzie zaniedbywał te obowiąz-
ki i poświęcenie się polityce ma swoją 
cene. Ciepło rodzinne znalazł właśnie 
u Lutosławskich. Była to jego przybra-
na rodzina. Był tu traktowany jako jej 
członek, choć zwracano się do niego nie 
inaczej jak “pan Roman”, głównie przez 
szacunek- opowiada Tomasz Szymański 
z Muzeum Przyrody- Dwór Lutosław-
skich.

Ostatnim akordem związku Roma-
na Dmowskiego z rodziną Lutosławskich 
był czerwiec 1938 roku. Wtedy to leciwy 
już Roman Dmowski przybył do Drozdo-
wa i dożywał swoich ostatnich dni. Zdążył 
jeszcze przesiadywać na tarasie drozdow-
skiego dworu, z którego dzięki przesiece 
roztaczał się widok na Narew. 

Program łomżyńskich obchodów 
102. rocznicy odzyskania niepodległo-
ści przez Polskę w dniu 11 listopada 
2020 roku:

godz.   9.00   
Złożenie kwiatów przed tablicą pamiątko-
wą Leona Kaliwody  (ul. Sienkiewicza 10)

godz.   9.30    
Złożenie kwiatów przed tablicą marszałka 
Józefa Piłsudskiego  (Domek Pastora, ul. 
Krzywe Koło 1)

godz. 10.00    
Msza Święta w Intencji Ojczyzny w Łom-
żyńskiej Katedrze z udziałem pocztów 
sztandarowych (ul. Dworna 25)

godz. 11.15   
Złożenie kwiatów przed pomnikiem har-
cerzy Ziemi Łomżyńskiej (ul. Polowa 11)

godz. 11.30   
Zapalenie zniczy na grobie Leona Kaliwo-
dy I mogiłach żołnierskich (Cmentarz, ul. 
M. Kopernika)

godz. 12.00   
Złożenie kwiatów przed tablicą upamięt-
niającą Romana Dmowskiego (Muzeum 
Przyrody w Drozdowie)

14 listopada - godz. 18.30   
NESTOR MUZYKI POLSKIEJ - koncert 
Filharmonii Kameralnej im. W. Lutosławskie-
go w Łomży z okazji jubileuszu 90. urodzin 
Romualda Twardowskiego z udziałem Jubi-
lata. Tomasz Bugaj - dyrygent, Elżbieta San-
del - skrzypce. W programie utwory Romu-
alda Twardowskiego (Centrum Kultury przy 
Szkołach Katolickich, ul. Sadowa 12. Koncert 
zamknięty dla publiczności, transmitowany:  
www.facebook.com/filharmonialomza. 
Relacja w Telewizji Narew i na www.narew.info

Twórcy Niepodległości  
często gościli na Ziemi Łomżyńskiej

Wśród pamiątek, które zachowały się 
w drozdowskim dworze jest m.in. zdjęcie 

Romana Dmowskiego z 1936 roku oraz jego 
maska pośmiertna 

Zdesperowany generał 
Francis Hummel to boha-
ter wojny w Zatoce Perskiej, 
uczestnik najważniejszych 
amerykańskich misji wojsko-
wych. Wraz z grupą wiernych 
żołnierzy piechoty morskiej opa-
nowuje wyspę Alcatraz, za zakładni-
ków bierze grupę turystów zwiedzają-
cych znajdujące się tam słynne, nieczynne 
już więzienie. Mężczyzna grozi, że skie-
ruje głowicę ze śmiercionośnym gazem 
w kierunku San Francisco. Uważa, że rząd 
USA postąpił niewłaściwie wobec pole-
głych za wolność ojczyzny. Nie mieli oni 
prawdziwych pogrzebów, ich zwłoki nie 
zostały nawet do kraju sprowadzone. Dla-
tego generał postanawia wymierzyć spra-
wiedliwość na własna rękę. 

Rodziny poległych żołnierzy muszą 
otrzymać odszkodowania, inaczej San 
Francisco zostanie zniszczone. Władze 
mają 40 godzin, by dostarczyć generałowi 
okup w wysokości 100 milionów dolarów. 
Pieniądze przekaże on wdowom po żoł-
nierzach, którzy przez lata polegli w taj-
nych misjach zleconych przez rząd USA 
na całym świecie. 

Sytuacja jest kłopotliwa, ponieważ 
generał Hummel to bohater wojny w Za-
toce Perskiej i trudno potraktować go jak 
zwykłego terrorystę. Jego żądania też nie 
są pozbawione racji, ale zagrożenie użycia 
broni chemicznej, która mogłaby spowo-
dować śmierć setek tysięcy ludzi sprawia, 
że rząd ani przez chwilę nie waha się użyć 
siły.

Postanawia wysłać przeciwko gene-
rałowi do Alcatraz oddział Navy SEALS 
z doktorem Stanleyem Goodspeedem – 
specjalistą FBI od broni chemicznej i kapi-

tanem Johnem 
P a t r i c k i e m 
M a s o n e m . 
Buntownicy są 

świetnie zabez-
pieczeni przed 

atakiem i jedynym 
sposobem dotarcia do 

nich wydaje się skorzysta-
nie z tuneli wykutych przez lata 

pod więzieniem. Ale tę drogę zna tylko 
człowiek, który oficjalnie… nie istnieje: 
przetrzymywany przez CIA od 30 lat ir-
landzki terrorysta John Patrick Mason, 
jedyny więzień, który uciekł z Alcatraz. To 
on ma być przewodnikiem oddziału inter-
wencyjnego. 

W krętym labiryncie najsłynniejszego 
więzienia na świecie rozpoczyna się nie-
bezpieczny wyścig z czasem...

Oto przepis jak zrealizować standar-
dowy, choć solidny film sensacyjny – pi-
sze Piotr Radecki w telemagazynie.pl. Bie-
rzemy kilku doskonałych aktorów (w tym 
wypadku są to niezawodny jak zwykle 
Sean Connery, jak zwykle histeryzujący, 
ale tylko trochę Nicholas Cage oraz twar-
dy, pryncypialny Ed Harris), dodajemy 
w miarę sensowny, okraszony odrobiną 
humoru scenariusz, a całość powierzamy 
utalentowanemu reżyserowi (Michael 
Bay).

Sean Connery to klasa sama w so-
bie. Znakomity aktor idealnie wcielił się 
w skazańca, który trzymany ponad trzy-
dzieści lat pod kluczem zmuszony jest do 
pomocy w powstrzymaniu szaleńców. To 
jedna z najbardziej wyrazistych ról, jakie 

słynny Szkot stwo-
rzył w swej całej 
karierze – czytamy 
w recenzji na stro-
nach filmwebu.

Ed Harris jest 
rewelacyjny. Przede 
wszystkim nie staje się ko-
lejnym szaleńcem, to człowiek, 
któremu życie nie szczędziło cierpień, 
to osobnik wypalony, który, nie widząc 
już nadziei na sprawiedliwość, ucieka się 
do desperackich czynów w imię słusznych 
ideałów. Harris tworzy postać głównego 
złego, z którym nie sposób jednak nie 
sympatyzować. 

Nicolas Cage też wypada ciekawie, 
choć nie dorównuje swym dwóm star-
szym kolegom. Ale jego Goodpeed, jako 
zblazowany spec od broni chemicznej, 
jest bardzo sympatyczną postacią. 

Pewnie nie wiesz...
Film zarobił w kinach na świecie 335 

milionów dolarów, kosztował 75 milionów. 
Uplasował się na 161 miejscu na liście naj-
bardziej dochodowych filmów wszech cza-
sów. 

Substancja VX nie topi skóry, jak to 
przedstawia na filmie doktor Goodspeed. 
Gaz VX to, mimo nazwy, gęsta ciecz, którą 
rozpyla sie w powietrzu. Po kontakcie z nią 
organizm wpada w ciąg niekontrolowanych 
drgawek oraz skurczów mięśni. Jedynym 
ratunkiem dla człowieka zatrutego VX jest 
błyskawiczne podanie antidotum w postaci 
atropiny. 13 lutego 2017 roku Kim Dzong 
Nam, brat przyrodni północnokoreańskiego 
przywódcy Kim Dzong Una, został zaata-
kowany na lotnisku Kuala Lumpur, wła-

śnie gazem VX. Truciznę, 
od której zmarł, rozpyliły 
dwie młode kobiety.

Connery długo wahał 
się przed przyjęciem roli. 

Przekonało go w końcu to, że 
producenci wybudowali dla nie-

go specjalnie domek na Alcatraz, 
aby aktor nie musiał codziennie prze-

mierzać drogi ze stałego lądu do wyspę.
Podczas kręcenia filmu w początkowej 

części, więzienie wciąż było otwarte dla tu-
rystów, więc ci mogli zobaczyć jak powsta-
wały niektóre sceny.

Wyspa Alcatraz (od hiszpańskiej na-
zwy głuptaków, ptaków morskich) znaj-
duje się 2 kilometry od wybrzeża San 
Francisco. Jest na niej najsłynniejsze wię-
zienie świata. Nazywane również „Skałą”, 
działało od 11 sierpnia 1934 roku kiedy 
na wyspę przybył pierwszy transport więź-
niów. Było to 137 niebezpiecznych ludzi; 
morderców, groźnych złodziei etc. Pozby-
wały się ich inne zakłady karne, gdzie nie 
radzono sobie z krnąbrnymi skazańcami. 
Na Alcatraz pracowało ponad 50 agentów 
FBI oraz 150 strażników. Więźniów liczo-
no 12 razy dziennie.

Mury Alcatraz gościły najgorszych prze-
stępców, ale także tych sławnych jak np. Al 
Capone. Ten handlarz alkoholem w czasach 
prohibicji otrzymał więzienny numer 85 
i główne zadanie – codzienne czyszczenie 
więziennych toalet, co zapewne przyczyniło 
się do jego depresji.

Więźniowie kilkakrotnie podejmowali 
próby ucieczki. Oficjalnie zanotowano 14 
prób z udziałem 34 więźniów. 

Więzienie Alcatraz oficjalnie zamknięto 
w 1963 roku w związku z wysokim kosztem 
utrzymania.Twierdza

TV Puls sobota 20.00

HALO TV NA WEEKEND 13–15.11

Więzienny 
labirynt

Czego oczekujemy od filmu akcji? Dynamicznej fabuły, dobrych 
efektów i zapierających dech w piersiach scen. „Twierdza” 

to wszystko ma! Hollywoodzkie filmy z tego gatunku 
charakteryzuje się naiwną fabułą, raczej kiepskim aktorstwem 

i nijaką muzyką. Z tym filmem jest inaczej.
To solidny film sensacyjny.

Twierdza
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Zdesperowany generał 
Francis Hummel to boha-
ter wojny w Zatoce Perskiej, 
uczestnik najważniejszych 
amerykańskich misji wojsko-
wych. Wraz z grupą wiernych 
żołnierzy piechoty morskiej opa-
nowuje wyspę Alcatraz, za zakładni-
ków bierze grupę turystów zwiedzają-
cych znajdujące się tam słynne, nieczynne 
już więzienie. Mężczyzna grozi, że skie-
ruje głowicę ze śmiercionośnym gazem 
w kierunku San Francisco. Uważa, że rząd 
USA postąpił niewłaściwie wobec pole-
głych za wolność ojczyzny. Nie mieli oni 
prawdziwych pogrzebów, ich zwłoki nie 
zostały nawet do kraju sprowadzone. Dla-
tego generał postanawia wymierzyć spra-
wiedliwość na własna rękę. 

Rodziny poległych żołnierzy muszą 
otrzymać odszkodowania, inaczej San 
Francisco zostanie zniszczone. Władze 
mają 40 godzin, by dostarczyć generałowi 
okup w wysokości 100 milionów dolarów. 
Pieniądze przekaże on wdowom po żoł-
nierzach, którzy przez lata polegli w taj-
nych misjach zleconych przez rząd USA 
na całym świecie. 

Sytuacja jest kłopotliwa, ponieważ 
generał Hummel to bohater wojny w Za-
toce Perskiej i trudno potraktować go jak 
zwykłego terrorystę. Jego żądania też nie 
są pozbawione racji, ale zagrożenie użycia 
broni chemicznej, która mogłaby spowo-
dować śmierć setek tysięcy ludzi sprawia, 
że rząd ani przez chwilę nie waha się użyć 
siły.

Postanawia wysłać przeciwko gene-
rałowi do Alcatraz oddział Navy SEALS 
z doktorem Stanleyem Goodspeedem – 
specjalistą FBI od broni chemicznej i kapi-

tanem Johnem 
P a t r i c k i e m 
M a s o n e m . 
Buntownicy są 

świetnie zabez-
pieczeni przed 

atakiem i jedynym 
sposobem dotarcia do 

nich wydaje się skorzysta-
nie z tuneli wykutych przez lata 

pod więzieniem. Ale tę drogę zna tylko 
człowiek, który oficjalnie… nie istnieje: 
przetrzymywany przez CIA od 30 lat ir-
landzki terrorysta John Patrick Mason, 
jedyny więzień, który uciekł z Alcatraz. To 
on ma być przewodnikiem oddziału inter-
wencyjnego. 

W krętym labiryncie najsłynniejszego 
więzienia na świecie rozpoczyna się nie-
bezpieczny wyścig z czasem...

Oto przepis jak zrealizować standar-
dowy, choć solidny film sensacyjny – pi-
sze Piotr Radecki w telemagazynie.pl. Bie-
rzemy kilku doskonałych aktorów (w tym 
wypadku są to niezawodny jak zwykle 
Sean Connery, jak zwykle histeryzujący, 
ale tylko trochę Nicholas Cage oraz twar-
dy, pryncypialny Ed Harris), dodajemy 
w miarę sensowny, okraszony odrobiną 
humoru scenariusz, a całość powierzamy 
utalentowanemu reżyserowi (Michael 
Bay).

Sean Connery to klasa sama w so-
bie. Znakomity aktor idealnie wcielił się 
w skazańca, który trzymany ponad trzy-
dzieści lat pod kluczem zmuszony jest do 
pomocy w powstrzymaniu szaleńców. To 
jedna z najbardziej wyrazistych ról, jakie 

słynny Szkot stwo-
rzył w swej całej 
karierze – czytamy 
w recenzji na stro-
nach filmwebu.

Ed Harris jest 
rewelacyjny. Przede 
wszystkim nie staje się ko-
lejnym szaleńcem, to człowiek, 
któremu życie nie szczędziło cierpień, 
to osobnik wypalony, który, nie widząc 
już nadziei na sprawiedliwość, ucieka się 
do desperackich czynów w imię słusznych 
ideałów. Harris tworzy postać głównego 
złego, z którym nie sposób jednak nie 
sympatyzować. 

Nicolas Cage też wypada ciekawie, 
choć nie dorównuje swym dwóm star-
szym kolegom. Ale jego Goodpeed, jako 
zblazowany spec od broni chemicznej, 
jest bardzo sympatyczną postacią. 

Pewnie nie wiesz...
Film zarobił w kinach na świecie 335 

milionów dolarów, kosztował 75 milionów. 
Uplasował się na 161 miejscu na liście naj-
bardziej dochodowych filmów wszech cza-
sów. 

Substancja VX nie topi skóry, jak to 
przedstawia na filmie doktor Goodspeed. 
Gaz VX to, mimo nazwy, gęsta ciecz, którą 
rozpyla sie w powietrzu. Po kontakcie z nią 
organizm wpada w ciąg niekontrolowanych 
drgawek oraz skurczów mięśni. Jedynym 
ratunkiem dla człowieka zatrutego VX jest 
błyskawiczne podanie antidotum w postaci 
atropiny. 13 lutego 2017 roku Kim Dzong 
Nam, brat przyrodni północnokoreańskiego 
przywódcy Kim Dzong Una, został zaata-
kowany na lotnisku Kuala Lumpur, wła-

śnie gazem VX. Truciznę, 
od której zmarł, rozpyliły 
dwie młode kobiety.

Connery długo wahał 
się przed przyjęciem roli. 

Przekonało go w końcu to, że 
producenci wybudowali dla nie-

go specjalnie domek na Alcatraz, 
aby aktor nie musiał codziennie prze-

mierzać drogi ze stałego lądu do wyspę.
Podczas kręcenia filmu w początkowej 

części, więzienie wciąż było otwarte dla tu-
rystów, więc ci mogli zobaczyć jak powsta-
wały niektóre sceny.

Wyspa Alcatraz (od hiszpańskiej na-
zwy głuptaków, ptaków morskich) znaj-
duje się 2 kilometry od wybrzeża San 
Francisco. Jest na niej najsłynniejsze wię-
zienie świata. Nazywane również „Skałą”, 
działało od 11 sierpnia 1934 roku kiedy 
na wyspę przybył pierwszy transport więź-
niów. Było to 137 niebezpiecznych ludzi; 
morderców, groźnych złodziei etc. Pozby-
wały się ich inne zakłady karne, gdzie nie 
radzono sobie z krnąbrnymi skazańcami. 
Na Alcatraz pracowało ponad 50 agentów 
FBI oraz 150 strażników. Więźniów liczo-
no 12 razy dziennie.

Mury Alcatraz gościły najgorszych prze-
stępców, ale także tych sławnych jak np. Al 
Capone. Ten handlarz alkoholem w czasach 
prohibicji otrzymał więzienny numer 85 
i główne zadanie – codzienne czyszczenie 
więziennych toalet, co zapewne przyczyniło 
się do jego depresji.

Więźniowie kilkakrotnie podejmowali 
próby ucieczki. Oficjalnie zanotowano 14 
prób z udziałem 34 więźniów. 

Więzienie Alcatraz oficjalnie zamknięto 
w 1963 roku w związku z wysokim kosztem 
utrzymania.Twierdza

TV Puls sobota 20.00

HALO TV NA WEEKEND 13–15.11

Więzienny 
labirynt

Czego oczekujemy od filmu akcji? Dynamicznej fabuły, dobrych 
efektów i zapierających dech w piersiach scen. „Twierdza” 

to wszystko ma! Hollywoodzkie filmy z tego gatunku 
charakteryzuje się naiwną fabułą, raczej kiepskim aktorstwem 

i nijaką muzyką. Z tym filmem jest inaczej.
To solidny film sensacyjny.

Twierdza
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Liberator
TV Puls piątek 20.00, niedziela 22.20

Sensacyjny. Casey (Steven Seagal) pracuje jako kucharz 

na statku USS Missouri, na pokładzie którego przewożony 

jest ładunek nuklearny. Pewnego dnia statek dostaje się 

w ręce kogoś, kto chce przejąć niebezpieczny ładunek.

Raport mniejszości
Super Polsat piątek 20.00

Film akcji. Rok 2054. Dzięki specjalnej technice policja 

zatrzymuje przestępców, zanim popełnią zbrodnię. 

Policjant John Anderton z łowcy staje się ofiarą – według 

przepowiedni za 36 godzin ma zabić nieznanego sobie 

mężczyznę. Pozostaje mu tylko ucieczka.

Los numeros
Metro piątek 22.10, niedziela 22.15

Komedia. Historia policjanta, który wygrywa na loterii, 

ale zamiast otrzymać 17 milionów złotych, zostaje 

oskarżony o wyłudzenie. Kuba rozpoczyna śledztwo, aby 

rozwikłać zagadkę. Jest zdeterminowany, bo liczył, że 

wygrana rozwiąże jego problemy.

Jarhead 3: Oblężenie
TV4 sobota 00.00, niedziela 22.30

Dramat wojenny. Jednostka marines ma za zadanie 

chronić ambasadę Stanów Zjednoczonych w jednej ze 

stolic na Bliskim Wschodzie. Żołnierze staczają jedną 

z najbardziej zaciętych bitew w swoim życiu.

Kamerdyner
Stopklatka niedziela 20.00

Dramat obyczajowy. Czarnoskóry mężczyzna zostaje 

kamerdynerem w Białym Domu. Przez ponad trzydzieści 

lat jest świadkiem najważniejszych wydarzeń 

amerykańskiej jak i międzynarodowej polityki, a także 

głęboko oddanym pracownikiem.

wybierz  
coś  

dla siebieTo udany film, z wartką akcją, szybkim tempem, 
widowiskowymi scenami pojedynków i świetnie do-
branymi aktorami.

Młody gaskoński szlachcic D'Artagnan (Lerman 
Logan) przybywa do Paryża z zamiarem dostania się 
na służbę do królewskiej gwardii – muszkieterów. Już 
pierwszego dnia wpada w tarapaty, ale poznaje też 
trójkę najsławniejszych muszkieterów Atosa (Mat-
thew Macfadyen), Portosa (Ray Stevenson) i Ara-

misa (Luke Evans). Po 
fiasku ich tajnej misji 
w Wenecji popadli 
w niełaskę, ale teraz 
wraz ze swoim no-
wym znajomym zrobią 
wszystko, by chronić 
młodego króla Ludwi-
ka przed spiskiem kar-
dynała Richelieu (Chri-
stoph Waltz). Kardynał 
wraz dowódcą straży 
przybocznej Rochefor-
tem (Mads Mikkelsen), 
księciem Buckingham 
(Orlando Bloom) oraz 

tajemniczą i przebiegłą Milady (Milla Jovovich) 
dąży do wywołania wojny Francji z sąsiadami i ogra-
niczenia władzy króla...

Nie dość, że sceny pojedynków, pościgów 
i strzelanin zostały zgrabnie wkomponowane w fa-
bułę, to jeszcze każda z nich ma w sobie urok dobre-
go awanturniczego kina – pisze Łukasz Muszyński 
na stronie filmweb. Nikt z obsady nie nadyma się 
i nie udaje, że gra w poważnym filmie kostiumo-
wym. Świetny jest zwłaszcza Orlando Bloom jako 
przegięty książę Buckingham z podkręconym 
wąsem i przebiegłym uśmieszkiem na twarzy. 
Sprawdza się też Logan Lerman wcielający się 
w D'Artagnana.

Pewnie nie wiesz....
Film zarobił w kinach na świecie 132 

miliony dolarów, kosztował 75 milionów.
Filmowy Wersal (który został zbu-

dowany prawie pół wieku później niż 
czas, w którym rozgrywa się ta histo-
ria) to tak naprawdę pałac biskupi 
w Würzburgu, położony w Bawa-
rii nad Menem. 

Trzej muszkieterowie
TV Puls niedziela 11.45

Trzej muszkieterowie

Spisek kardynała
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Trzej muszkieterowie

Spisek kardynała

Śmietanka towarzyska

Kolorowy 
świat 

Akcja filmu, z hollywoodzkimi gwiaz-
dami w rolach głównych, rozgrywa się 
w latach 30. ubiegłego stulecia właśnie 
w Hollywood, dokąd przyjeżdża z gło-
wą pełną marzeń Bobby Dorfman. Jest 
najmłodszym synem żydowskiej rodzi-
ny z Nowego Jorku. Jego starsza siostra 
Evelyn jest zamężna i pracuje jako nauczy-
cielka w szkole. Starszy brat Ben wybrał 
przestępcze życie, wiążąc się z gangstera-

mi. Niezadowolony z pracy u ojca jubi-
lera, Bobby postanawia szukać szczęścia 
w Hollywood, gdzie mieszka jego wuj 
Phil, sławny agent gwiazd. 

Phil przedstawia Bobby'ego swojej 
pięknej sekretarce Veronice, która ma po-
móc młodemu nowojorczykowi zadomo-
wić się w Hollywood. Ta bardzo skromna, 
miła dziewczyna od razu podbija serce 
wrażliwego chłopaka. Zakochany Bobby 
wyznaje jej miłość, ona jednak odrzuca 
jego awanse, tłumacząc, że ma narzeczone-
go. Ale okłamuje Bobby'ego, który nawet 
się nie domyśla, kim naprawdę jest uko-
chany dziewczyny. Próbuje o nią walczyć. 

Na atrakcyjność filmu Woody’ego Al-
lena wpływa niewątpliwie fakt, że w akcję 

tej romantycznej opowieści wplatają się 
barwne sceny z modnych klubów, eleganc-
kich przyjęć oraz malownicze krajobrazy 
ukazujące Los Angeles w całej krasie.

Pewnie nie wiesz...
„Śmietanka towarzyska” (oryg.tytuł 

„Café Society”) to już 46. film Woody’ego 
Allena.

Początkowo w rolę Phila Sterna miał 
wcielić się Bruce Willis, jednak już po pierw-
szym dniu zdjęć aktor odszedł. Później 
ujawniono, że został zwolniony przez Alle-
na ponieważ reżyser i ekipa mieli dość jego 
zachowania i niezdolności nauczenia się 
swojej roli.

Film przekroczył budżet, a jego koszt 
wzrósł z 18 mln dolarów do 30 milionów.

Śmietanka towarzyska
TVP Kultura sobota 20.00, niedziela 13.15

Plan doskonały

Pozory mylą
Doborowa obsada: Denzel Washington, Jo-

die Foster, Clive Owen, Willem Dafoe. Każdy 
dostał smaczny kąsek do zagrania i potrafił to 
wykorzystać. 

Film opowiada o rozgrywce między trzema 
osobami: niezwykle inteligentnym i przebiegłym 
kryminalistą, detektywem nowojorskiej poli-
cji oraz elegancką i bezwzględną konsultantką 
wpływowych osób. 

Dalton Russell zaplanował precyzyjny i śmia-
ły napad na bank, w którym bierze 50 osób jako 
zakładników. Frazier, który negocjuje z bandytą 
podejrzewa, że kryje się za tym coś poważniejsze-
go. Jego obawy potwierdzają się, gdy Madeleine 
White żąda prywatnego spotkania z Russellem, 
a szczegółami napadu osobiście zainteresowany 
jest potentat finansowy, Arthur Case.

Detektyw zaczyna podejrzewać, że jest pion-
kiem w rękach wpływowych osób.

Pewnie nie wiesz...
Film zarobił w kinach na świecie 184 miliony 

dolarów, kosztował 45 milionów.
W czasie jednego z ujęć w biurze Arthura Ca-

se'a, cała ekipa filmowa odbija się w srebrnej tacy 
wiszącej na ścianie.

Sceny przesłuchań były w większości improwi-
zowane.

Clive Owen wahał się czy przyjąć rolę. Przez 
większą część filmu aktor występuje w kapturze, 
masce i okularach. Ostatecznie jednak aktor dał 
się przekonać reżyserowi, Spike'owi Lee podczas 
wspólnego oglądania meczu koszykówki drużyny 
New York Knicks. 

Spike Lee i Willem Dafoe spotkali się w męskiej 
toalecie w teatrze (występował Denzel Washing-
ton). Kiedy stali obok siebie, Spike powiedział: „Po-
winniśmy pracować razem”, a Dafoe: „Tak, Spike, 
powinniśmy” i to wszystko. Później Spike przesłał 
mu scenariusz.

„Poland Springs”, woda którą widać w filmie, 
jest w USA bardzo popularna. Nazwa pochodzi 
nie od kraju Polska, a od miasta Poland w stanie 
Maine.

Plan doskonały
TVN7 niedziela 22.55

Siła i honor

Legenda 
nurkowania

Rok 1948. Carl Brashear (Cuba Go-
oding Jr.) marzy, by zostać nurkiem spe-
cjalizującym się w najniebezpieczniej-
szych zadaniach. Problem w tym, że jest 
czarnoskórym Amerykaninem, żyjącym 
w czasach, gdy ludzie jego rasy mogą być 
w wojsku co najwyżej kucharzami. Nie 
zdaje sobie sprawy, ile przykrości i upo-
korzeń go czeka. Rasizm, nietolerancja, 
wrogość ze strony kolegów stanowią cięż-
ką próbę dla młodego mężczyzny. Natra-
fia na opór środowiska, a w szczególności 
oficera szkoleniowego, charyzmatyczne-
go Billy'ego Sundaya (Robert De Niro). 
Pomimo poniżeń i trudności Carl decy-
duje się sprostać wyzwaniom i dążyć do 
wyznaczonego celu.

Pewnie nie wiesz...
Film opowiada 

prawdziwą histo-
rię Carla Maxie 
Brasheara (1931-
2006), który 
w latach 50. został 
pierwszym czar-
noskórym nurkiem 
Marynarki Wojen-
nej USA. W marcu 
1966 roku Bra-
shear wydobywał 
zgubiony przez 
samolot ładunek nu-
klearny z dnia Morza 
Śródziemnego, leżący 
na głębokości 82 me-
trów. Ciężko raniony 
w nogę, został uznany za zmarłego, przy-
padkowo odkryto, że jeszcze żyje, ampu-
towano mu nogę 10 cm poniżej kolana. Po 
otrzymaniu protezy ćwiczył do upadłego, 
potrafił w 132 kilogramowym skafandrze 
nie tylko wstać, ale także wykonać 12 kro-
ków. Został pierwszym nurkiem przywróco-
nym do czynnej służby po przejściu operacji 
amputacji nogi. W roku 1970 Carl osiągnął 
swój wymarzony cel – został Mistrzem Nur-
kowania, pierwszym Afroamerykaninem 
w historii Marynarki Wojennej USA, które-
mu udało się zdobyć ów tytuł. Po trzydzie-
stu jeden latach służby Brashear oficjalnie 
wycofał się z marynarki wojennej Stanów 
Zjednoczonych 1 kwietnia 1979 roku.

Siła i honor 
TV4 niedziela 16.25

Carl Brashear, nazywany 
„Legendą nurkowania” ze 

swoim filmowym wcieleniem 
Cubą Goodingiem, Jr. 

John Wick

Tego się  
nie wybacza!

John był najlepszym killerem do wynajęcia. W pojedynkę zlikwi-
dował wszystkich konkurentów gangstera Viggo Tarasova. Po śmierci 
żony zaczął spokojne życie z psiakiem u boku. Psiak ów to prezent od 
zmarłej małżonki, John ma więc z nim niezwykle sentymentalne wspo-
mnienia i kocha go nad życie. 

Pewnej nocy, niezbyt rozgarnięty Josef, synalek Vigga, szefa rosyj-
skiej mafii, wkrada się z kompanami do domu Johna i, nie wiedząc z kim 
ma do czynienia, maltretuje właściciela, kradnie jego auto, a przede 
wszystkim zabija wspomnianego czworonoga. Takich rzeczy się nie 
wybacza… I choć ojciec winowajcy proponuje ogromne odszko-
dowania, wiadomo, że wyrok na jego syna i kompanów już zapadł… 
Przestępczy świat na wieść o tym, że John Wick wrócił do gry, zamiera 
w przerażeniu. Już wkrótce miasto stanie w płomieniach…

Nieustanne strzelaniny, walki wręcz, makabryczne żarty, masakry, 
trochę seksu, dużo przemocy i masa przejaskrawień. Błyskawiczny 
montaż, światła jak na dyskotece, pstrokate kolory. To świat w każdym 
calu komiksowy, nieprawdziwy, ale na swój sposób piękny. 

Pewnie nie wiesz...
Keanu Reeves przygotowywał się do filmu cztery miesiące przez osiem 

godzin dziennie. W tym czasie uczył się władać bronią, trenował takie sztu-
ki walki jak judo, czy brazylijskie jiu-jitsu, dzięki czemu mógł zrezygnować 
z pomocy kaskaderów.

Gdy kręcono sceny walki w klubie nocnym, Keanu Reeves miał grypę 
i gorączkę 39,5 st. C.

Tatuaż na plecach Wicka „Fortis Fortuna Adiuvat”, to sentencja Te-
rencjusza, rzymskiego pisarza epoki starożytności, która znaczy „Śmiałym 
szczęście sprzyja”. 

Twarz Keanu Reevesa posmarowano bekonem, aby zachęcić psa do za-
bawy z aktorem, gdy ten budzi się w łóżku.

Pies, którego właścicielem jest John Wick to ośmiotygodniowy szcze-
niak rasy beagle. Beagle to przyjacielsko usposobione, aktywne, nieustra-
szone i ponadprzeciętnie bystre psy. 

John Wick
TV Puls niedziela 20.00
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Za oknem szaro, deszczowo, smutno. 
Jesień rozgościła się na dobre. 
Resztka liści jeszcze trzyma się na 
drzewach, ale już niedługo i one 
spadną. Drzewa będą puste. I mimo 
woli ogarnia nas nostalgia i tęsknota 
za tym, co było i jak widać szybko 
nie wróci. Za wolnością, którą 
odebrał nam COVID 19. 

Gdyby nie trudna sytu-
acja  związana z obostrzeniami 
w związku z epidemią, można 
by odwiedzić koleżankę, umó-
wić się na pogaduszki czy razem 
pójść gdzieś w przyjazne miejsce. 
Ale niestety, jest to na razie nie-
możliwe, i nie wiadomo jak długo 
potrwa ta izolacja. Klub Seniora 
nieczynny do odwołania, a tym 
samym zawieszone różnorod-
ne, ciekawe zajęcia, które dawa-
ły wiele radości i możliwość spo-
tkań w gronie seniorów.

Aktywność i poczucie wspól-
noty jest najlepszym lekiem na 
problemy ludzi starszych. Te-
raz aktywność jest ograniczona 
a i poczucie wspólnoty mocno 
zachwiane przez ograniczenie 
spotkań.

Co prawda mamy możliwość 
łączenia się przez internet, ale 
nie wszyscy seniorzy mają do-
stęp do komputera i większość 
nie potrafi go obsługiwać. Pozo-
stają rozmowy telefoniczne, któ-
re w jakiś sposób rekompensują 
brak bezpośredniego kontaktu 
z rodziną czy przyjaciółmi. Bra-
kuje nam, seniorom, kontaktów 
osobistych. Przytłacza nas izola-
cja od ludzi. Rozmawiam z klu-
bowiczami przez telefon, któ-
rzy potwierdzają, że „wysiadają” 
psychicznie z racji obostrzeń. 

Najbardziej odczuwają to osoby 
samotne. Marzą o tym, aby ten 
mało przyjazny czas, jak najprę-
dzej minął. Ostatnio koleżanka 
spytała mnie  - kiedy wrócimy 
do normalności, zrzucimy ma-
seczki, będziemy oddychać peł-
ną piersią? Odpowiedziałam, że 
nie wiem i tego nikt tak napraw-
dę nie wie. Ale wiem, że musimy 
wziąć się w garść i przeczekać ten 
trudny czas. Musimy mieć na-
dzieję, że nadejdzie taki dzień, 
że normalność wróci. Póki co, 

trzeba znaleźć sobie zajęcie, by 
zapełnić czas przymusowego 
siedzenia w domu. Jedni czytają 
książki, inni majsterkują, jeszcze 
inni próbują pisać wspomnie-
nia czy szydełkować. Trzeba ro-
bić cokolwiek, by zająć czas, i nie 
rozmyślać za dużo o rzeczywisto-
ści za oknem. Bo nie mamy wpły-
wu na to co się wokół dzieje. Mu-
simy przeczekać ten trudny czas 
i stosować się do zaleceń.

W rozmowach często wraca-
my do wspomnień sprzed pan-
demii, wspominamy dobre cza-
sy. Miłe wspomnienia są dobrym 
lekiem na poprawienie nastroju. 
A jest co wspominać.

Chociażby Klub Seniora 
MOPS w Łomży, który był do-
stępny dla wszystkich łomżyń-
skich seniorów. Seniorzy byli na-
mawiani, aby przyszli do klubu 
i korzystali ze wszystkich dostęp-
nych zajęć. Działo się dużo, każdy 
mógł znaleźć coś dla siebie. Zaję-
cia były różnorodne, a atmosfe-
ra miła. Było gwarno i wesoło. 
Klub pękał w szwach. Na spo-
tkania czy uroczystości okolicz-
nościowe przychodziło do 200 
osób. Każdy mógł wybrać sobie, 
zgodnie ze swoim zainteresowa-
niem, odpowiedni rodzaj zajęć. 
Miło wspominamy spotkania in-
tegracyjne z przedszkolakami, 

uczniami i harcerzami. Wyjazdy 
na wycieczki, do teatru, wyjścia 
do kina, wyjazdy rowerowe, grzy-
bobrania, czy spotkania przy gril-
lu. Nie sposób wszystkiego wy-
mienić.

Każdy dzień tygodnia miał 
określony rodzaj zajęcia, a do 
tego dochodziły jeszcze niepla-
nowane, które wynikały w toku 
pracy.

Można było przejrzeć aktual-
ne czasopisma, dowiedzieć się co 
słychać w kraju, na świecie i po-
czytać o naszym mieście w lokal-
nej prasie. Przy okazji przy kawie 
czy herbacie był czas na pogadu-
chy, wymianę doświadczeń i dys-
kusje na różne tematy.

Były prowadzone ćwiczenia 
gimnastyczne z trenerką TBX 
w ramach projektu ABC Zdro-
wego Seniora. Grupa seniorów 
intensywnie ćwiczyła, poprawia-
jąc sprawność fizyczną. Były wy-
kłady na temat zdrowego żywie-
nia i zdrowego trybu życia oraz 
na tematy interesujące seniorów.  

Dla tych, którzy chcieli za-
dbać o sprawność intelektualną, 
ćwiczyć umysł i pamięć również 
organizowane były regularne za-
jęcia. Były też zajęcia rękodziel-
nicze, na których seniorzy mogli 
wykazać się swoimi umiejętno-
ściami, pomysłami i sprawnością 
manualną.

Seniorzy lubiący gotować byli 
skupieni w grupie kulinarnej. Po-

znawali nowe przepisy, gotowa-
li, smażyli, piekli ciasta. Panowie 
angażowali się w przygotowaniu 
potraw, ku zadowoleniu Pań.

Poza zajęciami, które były 
umieszczone w ramowym roz-
kładzie tygodniowym, były pro-
wadzone

różnego rodzaju szkolenia, 
które proponowane były przez 
osoby z zewnątrz. Były kursy 
komputerowe, na których senio-
rzy zgłębiali umiejętności obsługi 
komputera: korzystanie z Face-
booka, YouTube'a, poczty elek-
tronicznej oraz zapoznawanie 
się z e-usługami, w szczególności 
w administracji publicznej i ban-

kowości. Ponieważ wiedzy nigdy 
za wiele, byli chętni, by kontynu-
ować  naukę na następnych kur-
sach ale wirus pokrzyżował pla-
ny.

Był też kurs taekwondo, czy-
li koreańskiej sztuki walki, któ-
ra jest dyscypliną olimpijską. 
Seniorzy początkowo sceptycz-
nie podchodzili do tej propozy-
cji, ale po rozmowie z trenerem 
grupa osób zdecydowała się na 
treningi. Co prawda wiadomo 
było, że nie będą oni olimpijczy-

kami, ale okazało się, że ćwicze-
nia były dostosowane do możli-
wości osób starszych. Wpłynęły 
na poprawę kondycji, samopo-
czucia, uruchamiały skostniałe 
stawy – można by wiele pisać 
o korzystnym działaniu tych 
ćwiczeń.

W soboty tradycyjnie odby-
wały się zabawy, które cieszyły się 
dużym zainteresowaniem. Przy-
jeżdżali nawet seniorzy spoza 
Łomży.

Nasz Klub Seniora był otwar-
ty na różne propozycje od osób, 
które chciały z nami współpraco-
wać i prowadzić zajęcia. I nadal 
będzie to robił, gdy minie pande-

mia. Nie sposób wyszczególnić 
wszystkich form zajęć, ponieważ 
jedne się kończyły, a następne za-
czynały.

Pracownicy klubu starali się, 
aby klubowicze miło, pożytecz-
nie spędzali czas mając do wy-
boru różnorodne zajęcia  - „dla 
każdego coś miłego”. Seniorzy 
aktywnie włączali się w pracę 
klubu na miarę swoich możliwo-
ści i umiejętności. To bardzo in-
tegruje naszą społeczność i jest 
ważnym czynnikiem mobilizują-
cym do wspólnego działania. Za-
praszam na naszego Facebooka 
-  Klub Seniora MOPS w Łomży, 
dowiecie się o aktualnych spra-
wach, ciekawostkach, informa-
cjach na różne tematy.

Drodzy Seniorzy, traktujmy 
obecną sytuację jak przymuso-
wy urlop, ale nie zapominajmy, 
że ten urlop kiedyś się skończy, 
i musimy wrócić ze zdwojoną siłą 
do aktywnego działania. Dlatego 
dbajmy o siebie, o swoje zdrowie. 
Do miłego zobaczenia!  

DANUTA WAŚKO          

WSPOMNIENIA, WSPOMNIENIA. CZYLI, JAK TO... 

Fajnie było przed pandemią 
w środowisku łomżyńskich seniorów
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Mam uzasadniony szacunek dla polskich kobiet. Mojej mamy, 
babci, żony, za zachowanie instynktu samozachowawczego 
w czasach trudnych, kiedy byliśmy skuci w kajdany niewoli 
i żyliśmy w państwie o ograniczonej wolności. Włączam się 
w głosy wołające o sprawiedliwość dla kobiety dzisiejszej.

Walkę o życie rozumiem przez cały okres rozwoju 
i życie człowieka. Od wsparcia tych, którzy ciężar trud-
nego życia mają przed sobą, aż do naturalnej śmierci. 
Niestety, państwo nie zabezpiecza w całości potrzeb, do 
których jest zobowiązane. Od 22 października obserwu-
jemy tysiące młodych ludzi, również w Łomży, którzy 
protestują na ulicach przeciw potraktowaniu naszych ko-
biet przedmiotowo. Odebrano im prawo do decydowa-
nia o swoim życiu. Przyczyną stał się wyrok Trybunału 
Konstytucyjnego, który orzekł w związku z art. 31 ust. 3 
Konstytucji RP. Stwierdza:  „Prawo do przerywania cią-
ży na podstawie badań prenatalnych, które wskazują na 
duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego 
upośledzenia płodu jest niekonstytucyjne”.

Absolutnie niezrozumiałym jest, że w czasie zaostrza-
jącej się pandemii, i przy kolejnych ograniczeniach, 
wprowadzonych przez Rząd RP, Trybunał Konstytucyj-
ny zajął się sprawą, która w formie zawartego kompromi-
su funkcjonuje 27 lat. Jako nie prawnik dostrzegam, że 
wyrok TK jest wadliwy, zarówno formalnie, jak i meryto-
rycznie, co wyraziło dwóch sędziów w zdaniu odrębnym.

Wniosek do TK złożyli posłowie większości parla-
mentarnej. Istniała możliwość uchylenia zaskarżonych 
przepisów w drodze legislacyjnej, bowiem od kilku lat 
w Sejmie na rozpoznanie czeka projekt ustawy obywatel-
skiej, który zakłada zaostrzenie prawa aborcyjnego.

Wykorzystanie Trybunału Konstytucyjnego do roz-
strzygnięcia sprawy tak społecznie ważnej, wrażliwej, wy-

magającej debaty publicznej, może być traktowany, jako 
nadużycie prawa.

Na podstawie stwierdzeń ekspertów konstytucyj-
nych, nakaz ochrony życia z art. 38 Konstytucji, ma cha-
rakter ogólny, zobowiązujący państwo do działań pozy-
tywnych. Walka o życie, to wsparcie faktyczne również 
osób żyjących, jak również w starszym wieku.

Istotą prawa jest przestrzeganie procedur. Istotna 
jest zasada wzajemnego zaufania między decydenta-
mi, a adresatami norm prawnych. W realiach demo-
kratycznego państwa prawnego zaufanie powinno 
być budowane przede wszystkim przez władze pu-
bliczne, odpowiadające oczekiwaniom społecznym. 
Trybunał Konstytucyjny pominął całkowicie sytuację 
kobiety, która urodzi dziecko z nieodwracalnymi upo-
śledzeniami. Pominięto godność kobiety, jako prawo 
gwarantowane w art. 30 Konstytucji i ochronę jej sa-
mej, o której mowa w art. 38 Konstytucji chroniącej 
płód, ale również życie matki. Konstytucja zakazu-
je nieludzkiego i poniżającego traktowania każdego 
człowieka; art. 40. Konstytucja zapewnia nam prawo 
do prywatności – art. 47.

W roku 2019 na podstawie statystyk na 1100 dokona-
nych aborcji, 1074 było dokonane z przyczyn nieodwra-
calnych uszkodzeń płodów. To są ludzkie nieszczęścia 
i dramaty. W tak ważnych i bardzo wrażliwych sprawach 
należy postępować bardzo delikatnie i roztropnie. Nie 
pospiesznie, i nie emocjonalnie, jak w przypadku postę-
powania polityków.

Naszą troską jest, jak należy traktować kobiety, sza-
nować je same, ich godność, życie i zdrowie. Tak wiele 
przecież im zawdzięczamy. Polska jest krajem nie tylko 
dla mężczyzn.

Senior IV wieku
STANISŁAW KASEJA

Kamienica. Wydawałoby 
się normalna, jak większość  

w Łomży… a jednak inna 
Powstała na przełomie XIX i XX wieku, a więc liczy sobie ponad 
100 lat. Obecnie ‘’przeżywa wspaniały czas’’.  Trwa jej gruntow-
ny remont. Zyskała nie tylko piękno zewnętrzne, ale także nową 
instalację wodno- kanalizacyjną, elektryczną oraz ciepłowni-
czą. Mowa o kamienicy położonej u zbiegu ulic Wojska Polskiego 
i Polowej, która u wielu mieszkańców Łomży przywołuje liczne 
wspomnienia. 

Pani Maria Święcka w kamienicy spędziła 29 lat 
swojego życia. Od dnia narodzin do roku 1983. Warun-
ki, jak określa, były spartańskie. Nie było wody, kanali-
zacji, do ogrzewania służyły kaflowe piece, a do goto-
wania kuchnie węglowe. Wodę przynoszono ze studni 
znajdującej się trzy domy dalej, a drewno  i węgiel gro-
madzono w „chlewkach”, które były po obu stronach 
podwórka. Jak przyznaje Pani Maria, dla tych, którzy 
mieszkali na II piętrze był to niemały wysiłek. Pierwszy 
remont, który pamięta przeprowadzono pod koniec lat 
50. i na początku 60. Zlikwidowane zostały drewniane 
schody, które prowadziły z podwórka na piętro w części 
od ul. Polowej. Wtedy też, jak sobie przypomina, zabra-
no do Domu Pomocy Społecznej Panią Jarząbek, która 
mieszkała razem ze swoimi owcami na parterze. Wej-
ście było od ul. Polowej (dokładnie tak, żadna pomył-
ka). Z czasem została doprowadzona woda, a zrobili to 
sami sąsiedzi. Ale ścieki i nieczystości trzeba było wy-
nosić w wiadrach na podwórko lub do ubikacji znajdu-
jącej się w głębi podwórka, do której strach było wejść 
ze względu na potężne gryzonie. 

W suterenach też mieszkali ludzie. Wejście do jednej 
z nich było na rogu ul. Wojska Polskiego i Polowej. Wcze-
śniej, prawdopodobnie była tam piekarnia. W roku 1983 
wysiedleni zostali mieszkańcy. W kamienicy rozpoczął 
się remont. Zamurowano bramę od ul. Wojska Polskie-
go, którą można było wejść do budynku (obecnie jest tam 
mieszkanie). Budynek podłączony został do kanalizacji. 
Przy każdym mieszkaniu powstały łazienki, toalety. Zli-
kwidowano piece i kuchnie węglowe, założono centralne 
ogrzewanie. Po remoncie, który trwał 5 lat, w kamienicy 
zamieszkali nowi lokatorzy.

-  Pomimo warunków, w jakich mieszkałam 29 lat 
wspominam dziecięce i młodzieńcze lata z przyjemno-
ścią i radością. Kiedy spotykam kogoś z tamtych loka-
torów, to jakbym spotkała kogoś z rodziny. Często my-
ślami wracam do tamtych chwil - opowiada Pani Maria 
Święcka. 

Z kolei Ja, w opisanej kamienicy, mieszkałam blisko 
20 lat. A było to między rokiem 1964, a 1982. Mogła-
bym powtórzyć przytoczone wspomnienia. Zawsze, 
gdy przechodzę obok tej kamienicy, która odzyskuje 
swoją świetność, jak pięknie określił to Pan Marek Ol-
bryś, wicemarszałek województwa podlaskiego, w pa-
mięci wracam do tamtych lat. Zastanawiam się tylko, 
czy kamienica nie straci swojego piękna wśród pozo-
stałych, przylegających do niej lub tych po przeciwnej 
stronie ulicy budynków. Wspomnienia jednak nie do-
tyczą jedynie samej kamienicy. Lata spędzone w tym 
właśnie miejscu to również park, na który spoglądali-
śmy z okien. Jako dzieci biegaliśmy po alejkach, space-
rowaliśmy, upajaliśmy  się zapachem bzów, podziwia-
liśmy klomby i ukwiecone rabatki, kwitnące drzewa 
kasztanów, a jesienią zbieraliśmy dojrzałe owoce. Każ-
da pora roku miała tam swój urok. Było to miejsce, in-
tegralne z naszą przestrzenią, w której żyliśmy. Obec-
nie park stracił swój urok. Zostały alejki (nierówne, 
z ubytkami w asfalcie), kraczące wrony i wszędobyl-
skie gołębie. To z pewnością nie zachęca mieszkańców 
do spacerów i relaksu w dawnym pomniku przyrody. 
Miasto pięknieje, i mam nadzieję, że będzie dalej pięk-
niało. Łącznie z tym zakątkiem, który dla wielu jest 
miejscem najważniejszym. 

JADWIGA KRUCZEWSKA

Uszanujmy  
godność kobiet
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Serial przedstawia hipotetyczne przyczyny wyginięcia 
ludzkości. Wśród możliwych scenariuszy są m.in zderze-
nie Ziemi z asteroidą, wchłonięcie przez ogromną czarną 
dziurę, spotkanie z planetą wielkości Neptuna, a także bu-
rza słoneczna, która pozbawiłaby błękitną planetę prądu. 
Autorzy rozpatrują także możliwość wybuchu wojny nu-
klearnej, konsekwencje wystawienia Ziemi na intensywne 
promieniowanie z kosmosu, erupcję wulkanu, wypadnię-
cie Ziemi z orbity, zniknięcie prądów oceanicznych i atak 
obcych istot.

W pierwszym odcinku autorzy przypominają, że 
uderzenie asteroidy 65 milionów lat temu spowodowało 

zagładę dinozaurów. A jak współcześni ludzie poradziliby 
sobie z tak poważną katastrofą?

NASA podała, że szansa na to, że asteroida – wystar-
czająco duża, by zakłócić życie na Ziemi – uderzy w naszą 
planetę wynosi 0,1 proc. w każdym roku. Istnieje 70 proc. 
szans, że taka asteroida uderzy w wodę, a nie ląd. Jeśli aste-
roida uderzyłaby w ziemię, to istnieje 20 proc. szansy, na 
to że trafi w niezamieszkały obszar.

Uderzenie asteroidy w Ziemię spowodowałoby przy-
słonięcie nieba na 6-10 lat. Doprowadziłoby to do obni-
żenia średniej temperatury o 8 st. C. To wprowadziłoby 
Ziemię w epokę lodowcową. 

Cząstki sadzy i pyłu spowodowałyby także zniszcze-
nie warstwy ozonowej, która chroni Ziemię przed szko-
dliwym promieniowaniem UV. Indeks UV powyżej 11 
oznacza ekstremalne zagrożenie dla człowieka podczas 
przebywania na słońcu. W postapokaliptycznym świecie 
wzrósłby on aż do 20.

Jak wykończyć świat na 10 sposobów
Focus TV sobota 21.55 odc. 1/10

Jak wykończyć świat na 
10 sposobów

Wielkie 
bum!

Soja: trucizna czy bogactwo

Patrz  
na talerz!

 
Od roku 2001 w Paragwaju zniszczono 
pięć milionów hektarów lasów. Na ich 
miejscu pojawiły się plantacje soi. Miesz-
kańcy okolicznych wiosek są zatruwani 
przez pestycydy, którymi spryskiwane są 
pola. W roku 2014 sześciomiesięczna Ade-
la i trzyletnia Adélaide zmarły kilka godzin 
po tym, jak zostały narażone na działanie 
rozpylanych przez plantatorów agresyw-
nych środków ochrony roślin. 

Największymi producentami soi jest 
USA, Brazylia, Argentyna, Paragwaj. 

W latach 90. XX wieku, amerykański 
koncern Monsanto wprowadził na rynek 
transgeniczną odmianę soi odporną na 
Roundup, środek chwastobójczy. Ro-
undup wybija na polu praktycznie wszyst-
ko, co nie jest transgeniczną soją. Obecnie 
prawie 100 proc. soi w USA czy Argenty-
nie to rośliny modyfikowane genetycznie. 

Przed powszechnym stosowaniem 
Roundupu pacjenci z nowotworem krwi 
zajmowali w Paragwaju 2-3łóżka szpitalne 
na 100, dziś 30, a nawet 40. Dziesięć lat 
temu białaczka z chłoniakiem zajmowały 

17. miejsce na liście najczęstszych scho-
rzeń rakowych. Obecnie należą do pierw-
szej trójki.

Roundup może powodować deforma-
cje i wady rozwojowe płodu, uszkodzenia 

DNA, mózgu, rdzenia kręgowego oraz 
niszczy naturalną florę bakteryjną przewo-
du pokarmowego.

Soja jest obecnie najszybciej rosnącym 
zbożem na świecie. Ma dużą zawartość 
białka i wysoką kaloryczność.W Europie 
aż 93 proc. Importowanej soi przeznacza-
ne jest na paszę dla zwierząt hodowlanych, 
które trafiają codziennie na nasze talerze 
w postaci mięsa, jajek i nabiału. Przeciętny 
Europejczyk zjada 61 kg soi rocznie, nawet 
o tym nie wiedząc!

Soja nie jest wymieniana w składzie 
produktów. Ogromną jej ilość zawierają 
jednak produkty pochodzenia zwierzęce-
go, które znajdują się w Twojej lodówce.

Ilość soi potrzebna do wyprodukowania:
100 g wieprzowiny – 51 g soi
100 g sera – 25 g 
100 g kiełbasy wieprzowej – 34 g
100 g udek z kurczaka – 109 g
1 jajko – 35 g
100 g piersi z kurczaka – 109 g

 
Soja: trucizna czy bogactwo

Focus TV niedziela 21.55
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Serial przedstawia hipotetyczne przyczyny wyginięcia 
ludzkości. Wśród możliwych scenariuszy są m.in zderze-
nie Ziemi z asteroidą, wchłonięcie przez ogromną czarną 
dziurę, spotkanie z planetą wielkości Neptuna, a także bu-
rza słoneczna, która pozbawiłaby błękitną planetę prądu. 
Autorzy rozpatrują także możliwość wybuchu wojny nu-
klearnej, konsekwencje wystawienia Ziemi na intensywne 
promieniowanie z kosmosu, erupcję wulkanu, wypadnię-
cie Ziemi z orbity, zniknięcie prądów oceanicznych i atak 
obcych istot.

W pierwszym odcinku autorzy przypominają, że 
uderzenie asteroidy 65 milionów lat temu spowodowało 

zagładę dinozaurów. A jak współcześni ludzie poradziliby 
sobie z tak poważną katastrofą?

NASA podała, że szansa na to, że asteroida – wystar-
czająco duża, by zakłócić życie na Ziemi – uderzy w naszą 
planetę wynosi 0,1 proc. w każdym roku. Istnieje 70 proc. 
szans, że taka asteroida uderzy w wodę, a nie ląd. Jeśli aste-
roida uderzyłaby w ziemię, to istnieje 20 proc. szansy, na 
to że trafi w niezamieszkały obszar.

Uderzenie asteroidy w Ziemię spowodowałoby przy-
słonięcie nieba na 6-10 lat. Doprowadziłoby to do obni-
żenia średniej temperatury o 8 st. C. To wprowadziłoby 
Ziemię w epokę lodowcową. 

Cząstki sadzy i pyłu spowodowałyby także zniszcze-
nie warstwy ozonowej, która chroni Ziemię przed szko-
dliwym promieniowaniem UV. Indeks UV powyżej 11 
oznacza ekstremalne zagrożenie dla człowieka podczas 
przebywania na słońcu. W postapokaliptycznym świecie 
wzrósłby on aż do 20.

Jak wykończyć świat na 10 sposobów
Focus TV sobota 21.55 odc. 1/10

Jak wykończyć świat na 
10 sposobów

Wielkie 
bum!

Soja: trucizna czy bogactwo

Patrz  
na talerz!

 
Od roku 2001 w Paragwaju zniszczono 
pięć milionów hektarów lasów. Na ich 
miejscu pojawiły się plantacje soi. Miesz-
kańcy okolicznych wiosek są zatruwani 
przez pestycydy, którymi spryskiwane są 
pola. W roku 2014 sześciomiesięczna Ade-
la i trzyletnia Adélaide zmarły kilka godzin 
po tym, jak zostały narażone na działanie 
rozpylanych przez plantatorów agresyw-
nych środków ochrony roślin. 

Największymi producentami soi jest 
USA, Brazylia, Argentyna, Paragwaj. 

W latach 90. XX wieku, amerykański 
koncern Monsanto wprowadził na rynek 
transgeniczną odmianę soi odporną na 
Roundup, środek chwastobójczy. Ro-
undup wybija na polu praktycznie wszyst-
ko, co nie jest transgeniczną soją. Obecnie 
prawie 100 proc. soi w USA czy Argenty-
nie to rośliny modyfikowane genetycznie. 

Przed powszechnym stosowaniem 
Roundupu pacjenci z nowotworem krwi 
zajmowali w Paragwaju 2-3łóżka szpitalne 
na 100, dziś 30, a nawet 40. Dziesięć lat 
temu białaczka z chłoniakiem zajmowały 

17. miejsce na liście najczęstszych scho-
rzeń rakowych. Obecnie należą do pierw-
szej trójki.

Roundup może powodować deforma-
cje i wady rozwojowe płodu, uszkodzenia 

DNA, mózgu, rdzenia kręgowego oraz 
niszczy naturalną florę bakteryjną przewo-
du pokarmowego.

Soja jest obecnie najszybciej rosnącym 
zbożem na świecie. Ma dużą zawartość 
białka i wysoką kaloryczność.W Europie 
aż 93 proc. Importowanej soi przeznacza-
ne jest na paszę dla zwierząt hodowlanych, 
które trafiają codziennie na nasze talerze 
w postaci mięsa, jajek i nabiału. Przeciętny 
Europejczyk zjada 61 kg soi rocznie, nawet 
o tym nie wiedząc!

Soja nie jest wymieniana w składzie 
produktów. Ogromną jej ilość zawierają 
jednak produkty pochodzenia zwierzęce-
go, które znajdują się w Twojej lodówce.

Ilość soi potrzebna do wyprodukowania:
100 g wieprzowiny – 51 g soi
100 g sera – 25 g 
100 g kiełbasy wieprzowej – 34 g
100 g udek z kurczaka – 109 g
1 jajko – 35 g
100 g piersi z kurczaka – 109 g

 
Soja: trucizna czy bogactwo

Focus TV niedziela 21.55

Radio SIRIRI

Siriri  
znaczy pokój

Brat Benedykt Pączka wykonuje pra-
cę misyjną w Republice Środkowej Afryki, 
w sercu kontynentu afrykańskiego od 2013 
roku. W kraju jeszcze niedawno trwała wojna. 

Po nastaniu pokoju pomoc również jest 
potrzebna – m.in. przy budowaniu stud-
ni, szkół, szpitali. African Music School, 
to wyjątkowa szkoła muzyczna założona 
przez brata Benedykta Pączkę. Dzieci mają 
tu szansę odkryć i rozwinąć swoje talenty 
oraz poczuć, że ich życie może wyglądać 
inaczej. Oczami dwójki uczniów – Hipoli-
ta i Godara, zobaczymy przygotowania do 
koncertu na rzecz Pokoju – Siriri.

Teraz w szkole muzycznej uczy się 
około 80 dzieci. Na pierwsze przesłucha-
nie przyszło ponad 500 w wieku od 6 do 
12 lat. „Mieliśmy plan, żeby przyjąć ich 
trzydzieścioro, w końcu zdecydowaliśmy, 
że klasa będzie liczyć 54 osoby. Kiedy 
po raz pierwszy wspólnie zaśpiewaliśmy 
piosenkę o pokoju, wszyscy płakaliśmy” 
– opowiada o. Benedykt. W ramach zajęć 
uczniowie uczą się nut, śpiewu i gry na 
klawiszach i perkusji. W szkole mogą li-

czyć także na posiłek, którego często nikt 
inny nie jest im w stanie zapewnić. 

Teraz przyszła pora na kolejny krok 
– akcję Singila co znaczy „dziękuję”, czyli 
wybudowanie budynku szkoły, na który 
ruszyła zbiórka. W sumie powstanie 10 
klas. Budynek powinien zmieścić więc po-
nad setkę dzieci. 

Radio SIRIRI (Pokój) to radio jed-
nej z największych diecezji w RŚA, 

diecezji Bouar. Swoją emisję radiową 
kieruje do wszystkich odbiorców, bez 
względu na poglądy czy wiarę. Około 96 
tys. mieszkańców regionu oraz uchodź-
cy w Kamerunie, maja dostęp do aktu-
alnych informacji – podkreśla br. Bene-
dykt Pączka z Zakonu Braci Mniejszych 
Kapucynów.

Radio SIRIRI 
TVP Historia niedziela 19.00

Projekt African Music School to pomysł kapucyna br. Benedykta Pączki w miejscowości Bouar na zachodzie 
Republiki Środkowoafrykańskiej.

Brat Benedykt Pączka z Zakonu Braci Mniejszych 
Kapucynów.

„Siriri” w lokalnym języku sango 
oznacza „pokój”.

Pacyfikator

Rodzina pod ochroną
Nowe wcielenie Vina Diesela. Jak się odnajdzie twardziel kina 

akcji zmieniając pieluszki i zajmując się piątką niesfornych dziecia-
ków? 

Shane Wolfe jest tajnym agentem, który staje przed wyjątkowo 
trudnym zadaniem – opieką nad piątką dzieciaków: zbuntowaną 
nastolatką Zoe, zarozumiałym 14-latkiem Sethem, 8-letnią Lulu, 
3-letnim Peterem i niemowlakiem Tylerem. Ich ojciec, naukowiec 
pracujący dla rządu nad sprawami najwyższej wagi, ginie w niewyja-
śnionych okolicznościach. Zaprawiony w sztukach walki Shane bę-
dzie musiał nie tylko chronić rodzinę profesora, ale także wykazać 
się umiejętnością zmieniania pieluch i rozwiązywania problemów 
nastolatków: Zoe zdaje egzamin na prawo jazdy, Julie trzeba bronić 
przed zastępem wstrętnych harcerzy, Setha przed pełnym samoza-
chwytu trenerem szkolnej sekcji judo, który nie wiedzieć czemu, 
uwziął się na chłopaka. 

Pewnie nie wiesz...
Pierwotnie Jackie Chan miał zagrać 

w tym filmie.
Aby kaczka ugryzła Vin Diese-

la w ucho, świecono w nie czerwonym 
światłem.

Przez cały film występowała jedna 
i ta sama kaczka.

Aby sfilmować zasypiające dziecko 
kamera pracowała przez cztery godzi-
ny.

Nauczycielem na prawo jazdy w fil-
mie jest reżyser Adam Shankman.

W pierwszej scenie ocean jest tak 
naprawdę wielkim basenem.

Od września 2019 roku film ten 
zajmuje trzecie miejsce w sprzedaży 
płyt DVD (uwzględniając datę premie-
ry, 2005 rok). Jest to w dużej mierze 
zasługa Alexa Halla, Australijczyka, 
który posiada ponad 1500 płyt z tym 
tytułem. Od maja 2019 roku Hall twier-
dzi, że dodał kolejne 967 płyt do swojej 
kolekcji, w sumie ma ich ponad 2400.

Pacyfikator
TV Puls niedziela 18.05

Pasażer

Zagadka w pociągu
Dla agenta ubezpieczeniowego Michaela 

Woolricha każdy dzień wygląda tak samo – pra-
ca i powrót pociągiem do domu. Wszystko zmie-
nia się, gdy w czasie jednej z podróży poznaje ta-
jemniczą kobietę. Nieznajoma, która wydaje się 
wiedzieć o Michaelu dosłownie wszystko, zleca 
mu niezwykłe zadanie. Zanim pociąg dotrze 
do celu, mężczyzna ma zlokalizować i wskazać 
osobę, która tego dnia nie powinna się w nim 

znajdować. Jeśli tego nie zrobi, ucierpi zarówno 
on sam, jego rodzina, jak i pozostali współpasa-
żerowie. Nie mając wyboru, Michael postanawia 
rozwiązać zagadkę. 

Pewnie nie wiesz...
Żadne sceny tego filmu nie były nakręcone 

w prawdziwym pociągu. Wagon został wybudo-
wany w studio (modyfikowany w zależności od 
potrzeb). Cała zewnętrzna sceneria jest dodana 
komputerowo. 

Pasażer 
Super Polsat piątek 23.05

U-571

Wykraść 
Enigmę

Fikcja osadzona w realiach II wojny świa-
towej. Jest kwiecień 1942 r. Niemieckie łodzie 
podwodne od kilku miesięcy sieją zniszczenie 
u wschodnich wybrzeży Stanów Zjednoczo-
nych. Tajemnicą sukcesu hitlerowskiej marynar-
ki jest maszyna szyfrująca Enigma, której kody 
są nie do złamania i powodują dezinformację 
wśród alianckich jednostek. 

Bezsilność wobec niemieckiej przewagi 
powoduje, iż dowództwo amerykańskich sił 
zbrojnych decyduje się na szaleńczą misję wy-
kradzenia Enigmy. Okoliczności są tym bardziej 
sprzyjające, że właśnie w pobliżu ulega uszko-
dzeniu jedna z niemieckich łodzi. W podróż wy-
rusza więc stara łódź wzorowana na hitlerowski 
U-boot, koń trojański, który ma zmylić wroga, 
wzbudzić jego zaufanie i wtedy w tajemnicy 
Amerykanie zabiorą maszynę. Młodzi maryna-
rze nie spodziewają się jednak, jak niebezpiecz-
na jest to misja, że przyjdzie im walczyć nie tylko 
o własne życie, ale że przyjdzie im wziąć na barki 
losy wojny i świata. Nic bowiem nie potoczy się 
tak, jak było zaplanowane.

Pierwszoplanową gwiazdą jest Matthew Mc-
Conaughey.

Pewnie nie wiesz...
Scenarzysta Jonathan Mostow przez trzy lata 

podróżował po świecie, zwiedzając stare łodzie 
podwodne, muzea wojskowe, rozmawiając z wete-
ranami wojny. 

Sceny akcji kręcone były na Malcie, przy użyciu 
pełnowymiarowej, 600-tonowej łodzi, skonstru-
owanej specjalnie dla potrzeb filmu. Do scen z sil-
nym sztormem zbudowano największe w historii 
kina wysięgniki produkujące deszcz. 

Enigma użyta w filmie jest autentyczną ma-
szyną. Twórcy obrazu pozyskali ją od prywatnego 
kolekcjonera.

Przed napisami końcowymi pojawia się tekst 
wyjaśniający, że przechwycenia Enigmy dokonała 
Brytyjska Marynarka Królewska. Strona brytyj-
ska wcześniej protestowała, że przypisuje się ten 
czyn Amerykanom. 

U-571
Metro sobota 22.15
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Czerwony Kapturek – prawdziwa historia

Kto jest 
przestępcą?

Historia rozpoczyna się w tradycyjny sposób: 
Czerwony Kapturek odwiedza swoją babcię, ale 
na jej miejscu widzi wilka. Staruszka jest uwięzio-
na w szafie, a do domku wpada bohaterski drwal. 
W tym momencie kończy się dobrze znana historia. 

Nagle na miejsce wkracza policja, dom 
zostaje otoczony żółtą taśmą, a cała czwórka 

zostaje zatrzymana i podejrzana o kradzież 
przepisów. Podczas przesłuchania bohaterowie 
opowiadają swoje wersje wydarzeń, a przy oka-
zji zdradzają swoje największe sekrety – Czer-
wony Kapturek tylko pozornie jest bezradną 
dziewczynką, babcia prowadzi podwójne życie, 
wilk wcale nie jest groźnym drapieżnikiem, 
a drwal ma zaskakujące marzenie! Śledztwo 
Detektywa Nicky'ego Flippersa pozwala ustalić 
tożsamość Smakosza, czyli złodzieja lokalnych 
przepisów. Czerwony Kapturek, Babcia, Wilk 
czy Drwal – kto jest przestępcą?  

Czerwony Kapturek – prawdziwa historia
TV Puls2 sobota 12.35

Kroniki Spiderwick

Tajemniczy 
świat

Trójka rodzeństwa przeprowadza się 
z matką do zrujnowanej wiktoriańskiej rezy-
dencji. W starym domostwie bliźniacy Jared 

i Simon oraz ich siostra Mallory znajdują 
wiele ciekawych przedmiotów. Pewnego 
dnia w ręce dzieci wpada magiczna książka 
autorstwa Arthura Spiderwicka, która zabie-
ra czytelników w tajemniczy świat zamiesz-
kany przez różne stwory. W krainie tej dzieci 
przeżywają wiele niezwykłych przygód. 

Kroniki Spiderwick
TVN niedziela 14.30

Akademia pana Kleksa

„Witajcie  
w naszej bajce”

Pan Kleks to nie tylko nauczyciel, ale i czarodziej. W najzwyklej-
szych, najbardziej codziennych czynnościach potrafi dostrzec coś 
cennego, pasjonującego i pożytecznego. Nudną codzienność prze-
nieść w świat baśni. Tam, gdzie niewyobrażalne staje się możliwe, 
a nawet zwyczajne. I tak z szarego podwórka Adaś Niezgódka zosta-
je przeniesiony do Akademii Pana Kleksa. Uczy się wielu niezwy-
kłych przedmiotów, poznaje tajemnicze postaci, przygląda się na 
lekcji kleksografii, jak z kleksów powstają latające zwierzaki. Poznaje 
również głosy ptaków i zwierząt. Dowiaduje się, że z zaczarowanego 
lustra można poznać sny. Zawiera znajomość z Ptakiem Mateuszem, 
który naprawdę jest księciem.

Akademia pana Kleksa
TVP Kultura sobota 9.15 odc. 1

Bingo

Niezwykły kundel  
W życiu 12-letniego Chuckiego Devlina, który od dawna marzył 

o czworonożnym przyjacielu, pojawia się pies. Poznają się, gdy zwie-
rzę ratuje tonącego chłopca. Bingo jest psem cyrkowym, uciekł od 
okrutnego pana w poszukiwaniu prawdziwego domu. Potrafi jeździć 
na łyżworolkach, grać w gry wideo, wykręcać numery telefonów, 
rozwiązywać zadania matematyczne, czytać gazety, grać w szachy, 
łowić ryby, zna nawet alfabet Morse'a.

W roli głównej występuje zabójczo przystojny rudy kundel 
o nieprawdopodobnie inteligentnym spojrzeniu, który przeżyje 
mnóstwo niezwykłych przygód.

Bingo
TV6 sobota 10.00
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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.

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.

Choinki. Plantacja 1 km za Konarzycami przy 
wieży telefonicznej. Wszystkich zapraszamy 
z Rodzinami. Wybierzcie, zetniecie i ze swieżą 
choinką odjedziecie. Cena 40 zł od 1m do 3 
m. Tel. 608 412 919

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: pokry-
cia dachowe, wy-
miana konstrukcji dachowych, 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.

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.brzesiakrtv.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.

SALE WESELNE, USŁUGI WIDEOFILMOWANIE,
ZESPOŁY MUZYCZNE

Fotografia ślubna, portretowa i okolicz-

nościowa. rafallesicki.com 
Tel. 600 455 252.

Wesela, imprezy okolicznościowe, muzy-
ka romska. Gra, śpiewa i tańczy ,,Dżudli”. 
Gwarancja dobrej zabawy. 
Tel. 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.

Facet 57 lat bez nałogów, zobowiązań 
pozna samotną Panią do stałego zwiaz-
ku. Tel. 692 810 599

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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Zarząd województwa podlaskiego 
przyznał kolejne środki w ramach 
konkursu dla przedsiębiorców na ka-
pitał obrotowy. Tym razem do 79 firm 
z regionu trafi łącznie 2,6 mln zł. 

To już trzecia część listy pro-
jektów wybranych do dofinanso-
wania. Brały one udział w kon-
kursie, którego głównym celem 

jest walka ze skutkami pandemii 
COVID-19 w gospodarce. Do-
tacje na kapitał obrotowy, któ-
re otrzymają przedsiębiorcy, to 
jedna z form wsparcia w ramach 
utworzonego Podlaskiego Pakie-
tu Gospodarczego.

Pieniądze otrzyma 79 firm 
z województwa podlaskiego, 

a przeznaczą je na za-
spokojenie najpilniej-
szych potrzeb, m. in. 
zakup towarów i ma-
teriałów do produk-
cji, spłatę zobowiązań 
kredytowych czy ar-
tykuły sanitarne i za-
kup ochronnej odzie-
ży służbowej.

Przyznane dota-
cje są bezzwrotne. 
Właściciel firmy nie 
wnosi także wkładu 
własnego i nie pono-
si kosztów związa-
nych z realizacją pro-
jektu. Wystarczy, że 
poprawnie przygoto-
wał wniosek. Ponad-
to wnioski są ocenia-
ne na bieżąco tak, aby 
pieniądze jak najszyb-
ciej trafiły do potrze-
bujących przedsię-
biorców.

- Dotacje na kapitał obroto-
wy to nie jedyna forma wspar-
cia przedsiębiorców w trudnym 
czasie pandemii. Jako zarząd 
województwa podlaskiego pod-
jęliśmy wiele działań, mających 
na celu niwelowanie negatyw-

nych skutków obecnej sytu-
acji dla podlaskiej gospodarki. 
Przypomnę, że przekazaliśmy 
już ponad 177 milionów zło-
tych w ramach Podlaskiego Pa-
kietu Gospodarczego m.in. na 
dofinansowanie wynagrodzeń 
czy pożyczki, które firmy mogą 

zaciągać na bardzo korzystnych 
warunkach – tłumaczy Artur 
Kosicki, Marszałek Wojewódz-
twa Podlaskiego.

Przyznane firmom pieniądze 
pochodzą z Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Wojewódz-
twa Podlaskiego 2014-2020.

nauka i gospodarka

tel. 503 010 038

Praca magisterska Emila Borkow-
skiego, absolwenta administracji 
Państwowej Wyższej Szkoły Infor-
matyki i Przedsiębiorczości w Łomży, 
zdobyła wyróżnienie w drugiej edycji 
konkursu o Nagrodę Prezesa ARP na 
najlepszą pracę magisterską w kate-
gorii zarządzanie przedsiębiorstwem 
w warunkach globalizujących się 
rynków. Praca magisterska, dotyczą-
ca zinformatyzowanego zarządzania 
czasem pracy, znalazła się w presti-
żowym zestawieniu 14 nagrodzonych 
prac licencjackich, inżynierskich i ma-
gisterskich absolwentów publicznych 
uczelni zawodowych. 

Konkurs o Nagrodę Preze-
sa ARP na najlepszą pracę magi-
sterską, licencjacką, inżynierską 
z zakresu: technologii na rzecz 
zaawansowanego przemysłu, 
otoczenia okołobiznesowego, 
zarządzania przedsiębiorstwem 
w warunkach globalizujących się 
rynków, informatyki, to wspól-
na inicjatywa Agencji Rozwo-
ju Przemysłu i Konferencji Rek-
torów Publicznych Uczelni 
Zawodowych, której przewodni-
czy dr hab. Dariusz Surowik, rek-
tor Państwowej Wyższej Szkoły 
Informatyki i Przedsiębiorczo-
ści w Łomży. W 2019 roku Kon-
ferencja Rektorów Publicznych 

Uczelni Zawodowych podpisała 
porozumienie z Agencją Rozwo-
ju Przemysłu. Była to pierwsza 
oficjalna zapowiedź współpra-
cy publicznych uczelni zawodo-
wych ze spółką akcyjną Skarbu 
Państwa. Podpisane porozumie-
nie w długofalowej perspektywie 
zwiększy szanse powodzenia ab-
solwentów publicznych uczel-
ni zawodowych na rynku pracy, 
ułatwi przedsiębiorcom dostęp 
do dobrze wyszkolonej kadry 
pracowników. To także szansa 
na komercjalizację najlepszych 
prac dyplomowych, zastosowa-
nie proponowanych  rozwiązań 
w przemyśle, biznesie, instytu-
cjach. 

Emil Borkowski to absolwent 
PWSIiP z 2019 roku i jednocze-
śnie pracownik działającego glo-
balnie przedsiębiorstwa Cargill 
Poland sp. z o. o. W pracy magi-
sterskiej autor omówił tematykę 
regulacji czasu pracy i urlopów 
na przykładzie korporacji, która 
na całym świecie zatrudnia 165 
tysięcy pracowników, z czego 4 
tysiące w samej Polsce, a działa 
w 65 krajach. W erze „przedcovi-
dowej” absolwent PWSIiP opisał 
elektroniczne ewidencjonowanie 
czasu pracy, elektroniczne wnio-
ski urlopowe. 

– Od wielu lat interesuję się 
nowinkami technologicznymi, 
połączeniem administracji z in-
formatyzacją. Zarządzanie cza-
sem w formule elektronicznej 
przyśpiesza proces decyzyjny, 
jest także bardzo transparentne 
w odbiorze samych pracowni-
ków – mówi Emil Borkowski.

Zwraca także uwagę na fakt, 
że globalna pandemia jest kata-
lizatorem zmian w tym zakre-
sie, a to co jeszcze niedawno 
było innowacją staje się obecnie 
standardem wielu firm. O pracy 
Emila Borkowskiego niezwykle 
przychylnie wypowiada się pro-
motorka dr hab. Anna Ostrow-
ska, prof. PWSIiP. 

– Pan Emil posiada znakomi-
ty potencjał  intelektualny i zaan-
gażowanie badawcze, co w przy-
szłości powinien rozwijać, np. 
przy pisaniu pracy doktorskiej – 
mówi. 

Laureaci konkursu o Nagrodę 
Prezesa ARP gratulacje, dyplomy 
i pochwały odbierali wirtualnie 
podczas konferencji „Kardy przy-
szłości – kadry przemysłu”, którą 
zorganizowała Agencja Rozwoju 
Przemysłu wspólnie z ogólnopol-
skim dziennikiem „Rzeczpospo-
lita”, pod patronatem Prezydenta 
RP i Premiera RP. 

– Stoimy na progu kolejnej 
rewolucji przemysłowej, przed 
nami wyzwania związane z robo-
tyzacją, automatyzacją, sztucz-
ną inteligencją – przemawiał na 
konferencji wicepremier dr Jaro-
sław Gowin.

Minister rozwoju, pracy 
i technologii, podkreślał, że jesz-
cze jako szef resortu nauki na-
wiązał efektywną współpracę 
w publicznymi uczelniami zawo-
dowymi, zna ich specyfikę i bar-
dzo docenia praktyczny wymiar 
kształcenia. Panelistą konferencji 
był także przewodniczący KRe-
PUZ, rektor PWSIiP dr hab. Da-
riusz Surowik, który podkreślał, 
że tego typu uczelnie mają także 
aspiracje naukowe. Postulował, 

aby Narodowe Centrum Badań 
i Rozwoju uruchomiło odręb-
ną ścieżkę grantową dedykowa-
ną wyłącznie publicznym uczel-
niom zawodowym. 

– Nie ma solidnej dydakty-
ki bez dobrej nauki – podkreślał 
dr hab. Dariusz Surowik, prof. 
PWSIiP.

Rektor łomżyńskiej uczel-
ni mówił także, że inwestycja 
w rozwój badań naukowych na 
publicznych uczelniach zawodo-
wych jest warunkiem koniecz-
nym ich rozwoju oraz rozwoju 
mniejszych ośrodków miejskich, 
które potrzebują dobrze wyszko-
lonej kadry, konkretnych inno-
wacji i impulsów prorozwojo-
wych. 

Nagrodzona magisterka 

2,6 mln zł z dla podlaskich firm w związku z pandemią COVID-19
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W miniony weekend w Zielonej górze 
odbyły się finały Tancbuda Challenge 
2020 - Hybryd edition. Łomżyńskie 
dziewczyny z B.K.Step, tańczące Hip 
Hop, po internetowych kwalifikacjach 
z pośród 300 uczestników dostały się 
do czołówki TOP 8 w 3 kategoriach 
wiekowych:

11-13 lat Kasia Boguska, 14-
17 Oliwia Gołębicka oraz 18 + 
Natalia Kisiel. 

- Po zaciętej rywalizacji 
wszystkie wywalczyły zaszczytne 
3 miejsca. Całe zawody sędziowa-
li: Monika Żurek Łaskarzewska 
(Wrocław), Paweł Sokół Soko-
łowski (Gdańsk) oraz Katarzyna 
Wiatrowska (Białystok) – infor-
muje instruktor B.K. Step Marek 
Kisiel. - Nasi tancerze ciężko tre-
nują na zajęciach w studio, ale też 
w swoich domach wykorzystując 

każdą wolną chwilę. Poświęcają 
swój czas na doskonalenie umie-
jętności, co przekłada się na tak 

wielkie sukcesy. Łomża może być 
dumna z tak utalentowanej mło-
dzieży - dodaje Marek Kisiel.

Tancerze Studia Tańca 
B.K.Step zgromadzili w tym se-
zonie niemało osiągnięć biorąc 
udział w zawodach:

Wirująca Strefa 17-18.10.2020
- I miejsce w kategorii Hip 

Hop Formacje 17+ B.K.Team 
- II miejsce w kategorii Hip 

Hop formacje 13-16 lat grupa 
The Sharp One Crew

- II miejsce w kategorii Hip 
Hop 1 vs 1 13-16 lat Kasia Bogu-
ska

- IV miejsce w kategorii Hip 
Hop 1 vs 1 13-16 lat Patrycja 
Krajewska

Koszalińskie Yo! 11.10.2020
- I miejsce i Puchar Prezyden-

ta Miasta Koszalin w kategorii Hip 
Hop Formacje 16+ B.K.Team 

- III miejsce w kategorii Hip 
Hop formacje do 14 lat grupa 
The Sharp One Crew

- III miejsce w kategorii Hip 
Hop Battle 4 vs 4 do 14 lat grupa 
The Sharp One Crew w składzie 
(Kasia Boguska, Partycja Gorela, 
Iza Zaczek, Patrycja Krajewska)

- III miejsce w kategorii Hip 
Hop Battle 4 vs 4 od 15 lat lat gru-
pa B.K.Team w składzie (Maja 
Dymczyk, Magda Zubrycka, Oli-
wia Gołębicka, Natalia Kisiel).

społeczeństwo

Właśnie ukazał się teledysk do utwo-
ru zespołu BLACK JEANS pt. „Wodo-
spady”. To trzeci singiel promujący 
debiutancką płytę formacji pt. „Po-
kolenie Y”, w skład której wchodzi 
łomżyniak Adam Kalinowski, biorący 
udział w 11 edycji programu The Vo-
ice of Poland. Nie byłoby w tym nic 
nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że 
w klipie zobaczyć możemy m.in. hi-
storię spełnienia marzenia 10-letniej 
Zosi – fanki zespołu.

Jej Tata wysłał muzykom frag-
ment pracy domowej, w której na 
liście marzeń Zosi znalazła się wi-

zyta na koncercie BLACK JEANS. 
Niedługo po tym zdarzeniu wybu-
chła pandemia koronawirusa i for-
macja zawiesiła na czas nieokre-
ślony działalność koncertową. 

Zespół postanowił jednak 
nie tylko spełnić marzenie Zosi 
pomimo trudnej sytuacji w kra-
ju, ale także nagrać to i umieścić 
w teledysku. Wokalista Adam 
Kalinowski (uczestnik progra-
mu The Voice of Poland) wraz 
z gitarzystą Łukaszem Szczęsnym 
odwiedzili Zosię w jej domu 
w małej miejscowości Pustelnik, 

położonej w województwie lu-
belskim i zagrali Jej koncert w…. 
salonie. Zosia o niczym nie wie-
działa. Szczegóły najpierw zosta-
ły uzgodnione z Jej rodzicami, 
a następnie sceny do teledysku 
zostały nakręcone z zaskoczenia. 
Później były kolejne odwiedziny-
-niespodzianki w  domach fanów 
i tak powstała jedna z kilku histo-
rii, które są przedstawione w te-
ledysku. Jakie jeszcze się w nim 
znalazły? Warto przekonać się 
słuchając utworu “Wodospady” 
w serwisie YouTube. 

Jesienne 
inspiracje

Niezwykła wystawa ,,Jesienne inspi-
racje” została zaaranżowana w Przed-
szkolu Publicznym nr 4 z Oddziałami 
Integracyjnymi w Łomży. To efekt 
pracy zdolnych przedszkolaków i za-
angażowanych nauczycielek. 

- Kolorowa jesień obdarowu-
je nas różnymi darami i paletą 
wspaniałych barw. Jesienne dary 
dają nam wiele zachęty do zaba-
wy i możliwości tworzenia prac 
plastycznych - przekonują na-
uczycielki z Przedszkola numer 
4, Ewa Chludzińska i Izabela Ma-
łachowska, organizatorki wysta-
wy.

Kasztanowe ludziki i wy-
twory warzywno - owocowe to-
warzyszą niemal wszystkim 
dzieciom w jesienne dni. W paź-
dzierniku w Przedszkolu Pu-
blicznym nr 4 została zorga-
nizowana wystawa ,,Jesienne 
inspiracje”. Przedszkolaki wspól-
nie z rodzicami posługując się 
różnymi technikami wykona-
ły prace plastyczne. Ekspozycje 
tworzyły prace dzieci w wieku 
od trzech do sześciu lat. Róż-
norodna technika i kolory spra-
wiły, że prace przyciągają wzrok 
i zachwycają pomysłami i kolo-

rami. Jesienna wystawa miała na 
celu m.in. pobudzić wrażliwość 
estetyczną przedszkolaków, roz-
wijać zainteresowania i zdol-
ności poznawcze, podkreślać 
ważną role warzyw i owoców 
w codziennej diecie oraz kształ-
tować postawy proekologiczne. 

- Bardzo dziękujemy, zarów-
no dzieciom, jak i rodzicom za 
zaangażowanie i pomoc w przy-
gotowaniu kompozycji – pod-
sumowują nauczycielki z Przed-
szkola numer 4 z Oddziałami 
Integracyjnymi w Łomży. 

Zespół łomżyniaka Adama Kalinowskiego spełnił  marzenie 
10-letniej fanki i pokazał to w teledysku 

Sukces łomżyńskich tancerzy 
Hip Hop na „Tancbuda 

Challenge” w Zielonej Górze
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