
O tym, jak wyglądała ich dro-
ga do założenia własnego bizne-
su albo munduru, umiejętności 
doceniania własnych osiągnięć 
i sile charakteru z mjr. Magdale-
ną Laskowską, zastępcą dyrek-
tora Zakładu Karnego w Czer-
wonym Borze, Elwirą Horosz, 
projektantką mody, prezesem 
Podlaskiego Stowarzyszenia 
Właścicielek Firm, mł. asp. Ju-

styną Janowską, oficerem pra-
sowym Komendanta Miej-
skiego Policji w Łomży oraz 
Moniką Wyrzykowską, dyplo-
mowanym mistrzem w zawo-
dzie wizażystka/stylistka roz-
mawia Marlena Siok.

Marlena Siok: - Drogie Panie, kiedy 
tak planowałam to nasze spotkanie 
i przyglądałam się waszej drodze 

zawodowej i osiągnięciom na myśl 
przyszły mi słowa Marii Skłodowskiej-
-Curie, która odnosząc się do kobiet 
mówiła, że muszą one mieć wytrwa-
łość i ponad wszystko wiarę w siebie. 
Muszą być pewne, że mają do czegoś 
talent…  Według mnie każda z Was 
posiada wszystkie te cechy. A Wy 
same dostrzegacie je u siebie? 
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Dokończenie na str. 4

W roli głównej: 

kobiety 
Są wyjątkowe. Pełne charyzmy i pasji. Pasji, którą potrafiły 

odnaleźć, za którą podążają i z której uczyniły zawód.  
Marzenia w sposób konsekwentny przekuwają w plany,  

a ich naturą jest nieszablonowe działanie. 



W Łomży ponownie doszło do mani-
festacji związanej z prawem aborcyj-
nym . Tym razem głównym celem było 
zbieranie podpisów popierających 
projekt  „Legalna aborcja. Bez kom-
promisów”. 

Założenia obywatelskie-
go projektu ustawy przewidu-
ją m.in. prawo do bezpiecznego 
przerywania ciąży do końca 12. 
tygodnia czy finansowaną z NFZ 
aborcję po 12. tygodniu ciąży 
w przypadku wykrycia wad roz-
wojowych płodu, zagrożenia ży-
cia i zdrowia kobiety oraz gdy 
ciąża powstała w wyniku gwałtu. 
Mowa jest również o tym, iż pod-
stawą do przerwania ciąży jest 
wniosek osoby w niej będącej.

Nową inicjatywę ułatwiającą 
dostęp do legalnej aborcji zapo-
wiedziano tuż po wyroku Try-
bunału Konstytucyjnego, który 
22 października orzekł o niekon-
stytucyjności przepisu dopusz-
czającego aborcję w przypadku 
dużego prawdopodobieństwa 
ciężkiego i nieodwracalnego 
upośledzenia płodu.

W związku z tym na Placu 
Niepodległości w Łomży ruszy-
ła zbiórka podpisów pod pro-
jektem ustawy “Legalna aborcja. 
Bez kompromisów”. To ogólno-
polska akcja, która zakończyć się 
ma złożeniem w Sejmie projektu 
obywatelskiego przygotowanego 
przez organizacje kobiece. 

- Jako że mamy Dzień Ko-
biet to otrzymałam wspaniałe ży-
czenia od mojego serdecznego 
przyjaciela, że rok 2020 był ro-
kiem kobiet i walki o nasze pra-
wa. Myślę, że Ci, którym zależy 
to podpiszą się pod inicjatywą 
komitetu, który podejmie próbę 
wprowadzenia do Sejmu usta-
wy- mówi Alicja Łepkowska-Go-
łaś, która manifestacje w Łomży 
wspiera od samego początku.

Jak sama podkreśla, najważ-
niejsze w tym wszystkim jest to 
żeby aborcja bez kompromisów 
była w końcu legalna.

- Aborcja była jest i będzie i to 
się nie zmieni. Tylko my chcemy 
godności i możliwości wyboru. 
Trzeba przyznać, iż nie prowa-
dzimy krucjaty, która z założenia 
ma wszystkich przekonać do do-
konania aborcji, gdyż nie na tym 
to polega. Chodzi o to, by każdy 
we własnym sumieniu, przeko-
naniu i własnej religijności sam 
o tym zdecydował. Nie wiemy 
z jakimi problemami mierzą się 
kobiety. Chciałabym, aby godnie 
mogły zadecydować o swoim ży-
ciu- wskazuje Alicja Łepkowska-
-Gołaś.

Jedną z pierwszych osób 
podpisujących petycję była pani 
Danuta, 68-letnia mieszkanka 
Łomży, która przyznaje, iż tak na-
prawdę każdy człowiek powinien 
mieć wolny wybór.

- Mamy prawo zarządzać 
swoim życiem. Jesteśmy ludźmi 
i to nam się należy. W tym mo-

mencie to, co robi rząd i kler to 
jest upodlenie kobiet. Nie może-
my w żadnym wypadku na to po-
zwolić. Przyznam, że nie jestem 
całkowicie za aborcją, ale są bar-
dzo poważne przypadki, gdzie po 
prostu trzeba tego dokonać. Ko-
biety tak chętnie nie idą zrobić 
aborcję. Czasem życie je zmusza 
do tego. I pozwólmy na to, by 
miały swoje prawa- wyjaśnia pani 
Danuta.

Projekt ustawy „Legalna 
aborcja. Bez kompromisów” za-
kłada m.in.:

- prawo do przerwania ciąży 
do końca 12. tygodnia

- prawo do przerwania ciąży 
do końca 24. tygodnia w przy-
padku, gdy: stanowi ona zagro-
żenie dla życia, zdrowia fizycz-
nego lub psychicznego osoby 
w ciąży; występują nieprawidło-
wości rozwojowe lub genetycz-
ne płodu (jeśli nieprawidłowo-
ści uniemożliwiają późniejszą 
zdolność płodu do życia poza 
organizmem osoby w ciąży, 
można ją przerwać również po 
24. tygodniu); 

- podstawą do przerywania 
ciąży jest wniosek osoby w niej 
będącej

- aborcja udzielana jest w cią-
gu 72 godzin od złożenia wnio-
sku (wyrażenia pisemnej chęci 
przerwania ciąży)

- finansowaną z NFZ aborcję 
po 12. tygodniu ciąży w przypad-
ku wykrycia wad rozwojowych 
płodu, zagrożenia życia i zdrowia 
kobiety oraz gdy ciąża powstała 
w wyniku gwałtu

- szpital, który odmówi abor-
cji w przewidzianym w przepi-
sach terminie, będzie podlegał 
sankcji zerwania umowy z NFZ; 
dyrektor szpitala, który odmawia 
zabiegu, będzie miał obowiązek 
skutecznego wskazania innego 
świadczeniodawcy, który wyko-
na zabieg

- jeśli szpital odmówi aborcji, 
odwołanie pacjentki od tej decy-
zji będzie musiał rozpatrzeć w 24 
godziny (obecnie zajmuje to kil-
ka miesięcy, gdy kobieta w tym 

czasie np. poddaje się aborcji za 
granicą)

 - uchylenie art. 152 kodeksu 
karnego, dotyczącego karania za 
przerywanie ciąży, pomocnictwo 
i nakłanianie tzw. depenalizacja 
aborcji (dziś to 3 lata więzienia)

- uchylenie art. 157a Kodeksu 
karnego, dotyczącego karania za 
uszkodzenie płodu

- rozszerzenie programu ba-
dań prenatalnych o bezpłatny 
test PAPP-a.

Listę podpisywać mogą 
osoby pełnoletnie, mające pol-
skie obywatelstwo. Prawidło-
wo wypełniona lista poparcia 
wymaga od podpisujących po-
dania takich danych jak: imio-
na, nazwisko, adres zamiesz-
kania oraz pesel. By projekt 
ustawy trafił do Sejmu nale-

ży zebrać co najmniej 100 tys. 
podpisów. 

Jak na razie legalne przerwa-
nie ciąży możliwe jest tylko w sy-
tuacji, gdy stanowi ona zagrożenie 
dla życia, zdrowia matki lub za-
chodzi uzasadnione podejrzenie, 
że ciąża powstała w wyniku czynu 
zabronionego, w tym przypadku 
gwałtu czy aktu kazirodczego. 

Zgodnie z danymi Cen-
trum Systemów Informacyjnych 
Ochrony Zdrowia w 2019 roku 
wykonano łącznie 1110 zabie-
gów przerwania ciąży, w tym 33 
z powodu zagrożenia życia lub 
zdrowia osoby w ciąży, 1074 
z przyczyn embrio-patologicz-
nych, a 3 z powodu czynu zabro-
nionego. Jednak szacuje się, że 
w Polsce co roku aborcję ma 80-
120 tys. kobiet.
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Odszedł  
Jan Suchodoła

W wieku 65 lat, po ciężkiej chorobie 
odszedł Jan Suchodoła. Kochał muzy-
kę i akordeon. 

Jan Suchodoła 
w 1980 roku zatrud-
niony był w charak-
terze akompaniatora 
Zespołu Pieśni i Tań-
ca „Łomża”. Od 1981 
jako instruktor d/s 
muzyki i folkloru Wo-
jewódzkiego Domu 
Kultury w Łomży. 
Wraz z zespołem Pie-
śni i Tańca „Łomża” 
jako muzyk kapeli 
(akordeonista) kon-
certował w Bułgarii, 
Rumunii, Rosji, Li-
twie, Czechach, Wę-
grzech oraz na wielu 
scenach Polski.

Był organizato-
rem w latach 1984-
1987 wraz z Polskim 
Stowarzyszeniem Ja-
zzowym cyklicznych 
seminariów i warsz-
tatów dla muzyków, 
amatorów, grających w zespo-
łach ówczesnego województwa 
łomżyńskiego. Organizator wie-
lu koncertów najwybitniejszych 
muzyków jazzowych polskich, 
jak i zagranicznych. W latach 
1992-1994 jako instruktor MD-
K-DŚT prowadził jeden z naj-
lepszych zespołów wokalnych 
w woj. łomżyńskim „Klika oku-
larnika”.W 1996 roku zorganizo-
wał prestiżowy festiwal dla wo-
kalistów śpiewających bluesa 
i standardy jazzowe „Sing Jazz 
Blues”, który odbywał się cyklicz-
nie do 2003 roku.

Jak wspomina Jarosław Cho-
lewicki, dyrektor Regionalnego 
Ośrodka Kultury w Łomży, Ja-
nek Suchodoła był instrumenta-

listą-akordeonistą „Kapeli kur-
piowskiej”. Kapela koncertowała 
w wielu miastach Polski jak rów-
nież poza granicami. Była we 
Francji, Niemczech, Estonii i na 
Litwie.

Był uzdolnionym pianistą, akor-
deonistą i akompaniatorem. Na 
wielu konkursach i przeglądach 
muzycznych akompaniował woka-
listom i zespołom wokalnych. Był 
zaangażowany w pomoc dla szkół 
podstawowych jak i średnich. Wy-
konał tysiące playbacków, do któ-
rych śpiewali mali wokaliści.

Przez wiele lat współpraco-
wał przy organizacji największej 
imprezy dziecięcej dla powiatu 
łomżyńskiego „Giełda Piosenki” 
oraz akompaniował Zespołowi 
Pieśni i Tańca ,,Łomża''.

Nagrodzony przez Ministra 
Kultury Medalem Zasłużony dla 
Kultury Polskiej, a także przez 
starostę Łomżyńskiego w dzie-
dzinie kultury. 

Dwuetapowy konkurs na stanowisko 
dyrektora Okręgowej Komisji Egzami-
nacyjnej w Łomży wygrała dr Agniesz-
ka Muzyk. Zastąpiła byłą dyrektor OKE 
Jolantę Gołaszewską, która przeszła 
na emeryturę.

Agnieszka Muzyk jest dokto-
rem socjologii. Skończyła studia 
menedżerskie w Szkole Głównej 
Handlowej. Ukończyła wiele kur-
sów z zakresu projektów dydak-
tycznych i zarządzania projekta-
mi badawczymi i rozwojowymi.

Dr Agnieszka Muzyk praco-
wała w Okręgowej Komisji Egza-
minacyjnej w Łomży w dziale ba-
dań i analiz od 1999 r. W 2014 r. 
została wybrana do Sejmiku Wo-
jewództwa Podlaskiego. W latach 
2015-2018 r. była zastępcą pre-
zydenta Łomży. W wyborach sa-
morządowych w 2018 roku ubie-
gała się o fotel prezydenta miasta 
Łomża.  Przez kilka lat kierowała 
Łomżyńskim Forum Samorzą-
dowym.

Nowym dyrektorem OKE  
w Łomży została Agnieszka Muzyk

Pogrzeb 12 marca 
Dom Pogrzebowy  

Marczyk w Łomży. 
Wystawienie o godz. 

10:00, Msza Święta  
o godz. 12:00.

Ruszyła zbiórka podpisów pod 
projektem ustawy „Legalna 

aborcja. Bez kompromisów”



W Parafii św. Kazimierza Królewicza 
w Białymstoku odbyła się uroczysta 
Msza Święta w związku ze świętem 
Kazimierza Jagiellończyka. To patron 
Litwy oraz Polski, ale również patron 
archidiecezji białostockiej. W nabo-
żeństwie udział wzięli m.in. arcybi-
skup Tadeusz Wojda, metropolita bia-
łostocki, Janusz Stepnowski, biskup 
łomżyński, Bracia Kurkowi z całego 
kraju, kapłani, wierni czy miłośnicy 
tradycji i historii. 

Corocznie, 4 marca obcho-
dzone jest święto Kazimierza 
Jagiellończyka, zwanego rów-
nież Królewiczem. W rocznicę 
jego śmierci wierni wspomi-
nają postać, która mimo prze-
życia zaledwie 26 lat na stałe 
wpisała się w polską historię. 
To właśnie ten święty patro-
nuje metropolii białostockiej. 
W związku z tym w koście-
le św. Kazimierza Królewicza 
w Białymstoku odbyła się Msza 
Święta pod przewodnictwem 
arcybiskupa Tadeusza Wojdy, 
metropolity białostockiego.

- To jest wielkie wydarzenie. 
Na tę celebrację przyjeżdżają 
biskupi i wszyscy świętujemy. 
Chciałbym tylko przypomnieć, 
iż jego ciało złożone jest 
w katedrze wileńskiej, gdyż kie-
dy zmierzał na spotkanie ze swo-
im ojcem zachorował, a później 
zmarł i tam został pochowany. 
Jest to wyjątkowa postać. Mimo, 
że zmarł młodo to bardzo dużo 
zrobił, pokazał jak powinno wy-
glądać życie, jak powinno się 
traktować drugiego człowieka. 
W zasadzie na nim każdy może 
się wzorować. Z jednej strony lu-
dzie, którzy piastują władzę, ale 
z drugiej, ze względu na wiek, 
młodzież. Przede wszystkim po-
przez chęć poszukiwania Boga 
i bycia z nim - mówił arcybiskup 
Tadeusz Wojda.

Obecny na uroczystościach 
Janusz Stepnowski, biskup łom-
żyński przypomniał, że św. Kazi-
mierz Królewicz jest szczególnie 
ważną postacią dla stolicy nasze-
go województwa.

- Trzeba przyznać, że w ogóle 
na białostocczyźnie jest wiele ko-
ściołów, które dedykowane są św. 
Kazimierzowi. Ale w tym roku to 
święto też jest znamienne, gdyż 
wszyscy wiedzą, że arcybiskup 
Tadeusz Wojda zostaje metro-
politą gdańskim, więc dla niego 
będzie to ostatnia celebracja tego 
święta. To też jest dla wiernych 
taki moment żeby pomodlić się 
za arcybiskupa i za te zadania, 
które czekają go w Gdańsku - 
przypomniał biskup Janusz Step-
nowski.

Tradycją jest już fakt, iż to 
święto obchodzone jest właśnie 

w parafii św. Kazimierza Królewi-
cza w Białymstoku. Wiąże się to 
z tym, iż to właśnie w tym miej-
scu, w roku 1984 odbywały się 
ogólnopolskie uroczystości 500. 
rocznicy śmierci Kazimierza. 

- Istotne jest to z tego wzglę-
du, że właśnie wtedy powstawa-
ła nasza świątynia. I postano-
wiono, iż będzie to parafia św. 
Kazimierza Królewicza. Dlate-
go staramy się w sposób szcze-
gólny obchodzić takie uro-
czystości. Muszę przyznać, że 
mnie, jako proboszcza, ale i całą 
społeczność kościelną bardzo to 
cieszy - podkreśla ks. prał. Woj-
ciech Łazewski.

W uroczystościach udział 
wzięli także Bracia Kurkowi, dla 
których postać św. Kazimierza 
Królewicza jest szczególnie waż-
na. 

- Potrafił  połączyć poświę-
cenie dla ojczyzny i narodu 
z gotowością służenia Bogu we 
wszystkich sytuacjach, nawet 
tych najtrudniejszych. Dlatego 
z radością najwybitniejsi z Braci 
Kurkowych cieszą się Orderem 
św. Kazimierza Królewicza, któ-
ry otrzymują z rąk hierarchów  
białostockiej diecezji. To wielkie 
wyróżnienie i jest jednym z naj-
ważniejszych odznaczeń brac-
kich w całym kraju - tłumaczy 
Gniewomir Rokosz-Kuczyński, 
Wielki Kanclerz Bractwa Kur-
kowego Rzeczypospolitej Zjed-
noczenie Organizacji Historycz-
nych i Strzeleckich.

Z kolei Kazimierz Koczew-
ski, Marszałek Łomżyńsko-Dro-
hickiego Bractwa Kurkowego 
z Ciechanowca, przypomina, iż 
zarówno ze św. Kazimierzem, jak 
i miesiącem marcem kojarzy się 

pewne ludowe przysłowie, „Na 
Kazimiera zima umiera”.

- Wstałem rano i zobaczyłem, 
że nad moim domem krążą dwa 
żurawie, a więc wiosna. My, Bra-
cia Kurkowi, którzy tu jesteśmy 
tę wiosnę czujemy. Św. Kazimierz 
codziennie rano szedł do katedry 
wileńskiej i w modlitwach czcił 
Maryję Królową Polski. Mając tę 
wiarę, tożsamość w sercu chce-
my to wszystko kontynuować -  
mówi Kazimierz Koczewski.

Na obchodach obecni byli 
nie tylko Bracia Kurkowi z archi-
diecezji białostockiej, ale z wielu 
stron Polski m.in. z Łomży, Kra-
kowa, Drohiczyna, Wyszkowa, 
Ostrowi Mazowieckiej czy War-
szawy. Wszyscy wspólnie święto-
wać chcieli ten dzień.

- On był dla nas prawdziwym 
wzorem. Pod jego przywódz-
twem chcemy hołdować i pielę-
gnować nasze polskie i katolic-
kie tradycje. Dzięki temu dzisiaj 
mamy wolny, suwerenny kraj 
i mówimy w języku polskim – 
podkreślił Wojciech Strzałkow-
ski, Bracki Wojewoda Podlaski 
Generał Bractwa Kurkowego. 

Tegoroczne obchody św. 
Kazimierza Królewicza były 
ostatnimi w jakich uczestni-
czył arcybiskup Tadeusz Woj-
da, jako metropolita białostocki. 
W związku z tym zwrócił się do 
mieszkańców Łomży.

- Chciałbym oczywiście jesz-
cze bardzo serdecznie pozdro-
wić bratnią diecezję łomżyńską, 
kapłanów, wszystkich wiernych, 
całą wspólnotę. Zawsze były do-
bre relacje między Łomżą, a Bia-
łymstokiem. Cieszę się z tego 
i myślę, iż tak pozostanie - zaak-
centował arcybiskup.

Święty Kazimierz Królewicz 
urodził się 3 października 1458 
w Krakowie, a zmarł 4 marca 
1484 roku. Był polskim króle-
wiczem, synem Kazimierza IV 
Jagiellończyka i Elżbiety Ra-
kuszanki. 3 lata przed śmiercią 
został namiestnikiem królew-
skim w Koronie Królestwa Pol-
skiego. Od 1636 roku jest głów-
nym patronem Litwy. Do dziś 
w diecezji wileńskiej zachował 
się zwyczaj, że w dniu św. Ka-
zimierza sprzedaje się obwa-
rzanki, pierniki i palmy; niegdyś 
sprzedawano także lecznicze 
zioła (odpustowy jarmark zwa-
ny Kaziukami). W 1948 roku 
w Rzymie powstało Kolegium 
Litewskie pod wezwaniem św. 
Kazimierza. W tym samym 
roku Pius XII ogłosił go głów-
nym patronem młodzieży litew-
skiej. Jest jednym z najbardziej 
popularnych polskich świętych 
i jednym z historycznych patro-
nów Polski. Był orędownikiem 
i patronem poświęcających się 
służbie publicznej.

3aktualności

Wtedy gdy się najmniej spodziewasz
Nagła wiadomość pchnie cię nożem
Tępy, znajomy ból
Znów stare blizny się otworzą
Nocą przy małym tranzystorze
Mróz mi pokąsał mózg i dłonie
Spikera chłodny głos
Sprawił, że wiem już, jak się tonie
Cienki lód
Kruche szkło
Janis J., Brian Jones
Jimi H., Anna J.
Kruchy lód
Cienkie szkło
Steve McQueen, Romy S.
Johnie L., Janek S.
Martwy film
Martwy jazz
Kruche szkło
Cienki lód
Czas ołowiu.
Słuchaj, to jest zwyczajne świństwo
Tak się nie mówi 'do widzenia'
Nie można wyjść ot, tak
W połowie snu i w pół marzenia
Jeszcze wiruje Twoja płyta
Jeszcze się Tobą…
   Czas ołowiu 
   Tekst Marek Dudkiewicz

Odszedł Człowiek, który nie żałował swego ta-
lentu, zwłaszcza tym, którzy potrzebowali Jego 
wsparcia. Żegnaj Janku, wiem że organizujesz Targi 
Jazzowe tam w górze….

Artur Filipkowski wraz z pracownikami Grupy Medialnej Narew

Święto Kazimierza Królewicza 
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Elwira Horosz: - Tak, ale też 
trzeba było się tego nauczyć.  Muszę 
przyznać, że byłam bardzo nieśmiałą 
osobą, ale życie i praca nauczyły mnie, 
że niezależnie od okoliczności trzeba 
po prostu działać. Czasami zdarzało się 
tak, że drżałam, ale szłam do przodu, bo 
nie miałam po prostu wyjścia. Mam to 
szczęście, że pracuję na co dzień z ko-
bietami prowadzącymi własne biznesy. 
Dlaczego szczęście? Bo to pokazało mi, 
że bez względu na to jaki biznes pro-
wadzimy, czy będziemy sprzedawały 
marchewkę, czy będziemy projektant-
kami mody albo   policjantkami, mu-
simy wierzyć we własne możliwości. 
Bo tylko dzięki temu jesteśmy w stanie 
działać i spełniać swoje marzenia. Ta 
wiara czyni cuda, sprawia, że jesteśmy 
w stanie ,,przenosić góry”. Kobiety mają 
w sobie coś takiego, że jak się uprą… to 
nie ma siły, która je powstrzyma. One 
po prostu zdobędą swój cel. 

Monika Wyrzykowska: - W za-
wodzie wizażysty bardzo ważne jest dą-
żenie do celu. Ja też jestem przykładem 
na to, że konsekwencja pozwala speł-
niać marzenia. Jestem makijażystką już 
z 5-letnim stażem, więc moja pozycja na 
rynku zdążyła się już ugruntować. Dąże-
nie do celu, pasja, chęć poszerzania wie-
dzy, dało mi dużo możliwości. Tutaj nie 
mówimy już tylko o byciu makijażyst-
ką. Ten zawód otwiera znacznie szersze 
możliwości, bo poza upiększaniem ko-
biet, możemy również pracować na wielu 
innych płaszczyznach, możemy spełniać 
marzenia chociażby produkując własne 
kosmetyki czy pracować przy bardzo faj-
nych twórczych projektach. Życzę każ-
dej kobiecie, aby potrafiła odnaleźć wiarę 
w siebie, spełniała swoje marzenia i sta-
wała się przez to szczęśliwa i spełniona.

M.S: - Pani Major, Pani Oficer czy łatwiej jest o tę 
pewność czy wiarę zakładając mundur?

Magdalena Laskowska: - My-
ślę, że nie do końca. Dlatego, że po zało-
żeniu munduru jednak ludzie inaczej nas 
postrzegają. Co więcej, my też inaczej się 
zachowujemy, jak wkładamy zawodowy 
uniform. Moim zdaniem, on wzbudza 
również respekt. Ja ponad trzynaście lat 
pracowałam jako wychowawca. A wycho-
wawcy z racji tego, że mają bezpośredni 
kontakt z osadzonymi, na co dzień tego 
munduru nie noszą. I tę właśnie wiarę 
w siebie i zdecydowanie musiałam wyro-
bić w sobie. Mam tu na myśli zaangażowa-
nie czy kompetencje. To m.in. właśnie te 
cechy spowodowały, że czerpałam satys-
fakcję z pracy. Ponadto zyskałam też świa-
domość poczucia własnej wartości.

Justyna Janowska: - Muszę zgo-
dzić się z koleżanką. To nie jest tak, że 
mundur dodaje nam pewności i wiary 
w siebie. Może nieco odwagi. Niemniej 
jednak są takie cechy charakteru, które po 
prostu się ma albo nie.

M.S: - Każda z Was posiada inny talent, każda 
z Was wybrała inną ścieżką zawodową. Pani El-
wiro w Pani przypadku jest to moda, ale także 
przedsiębiorczość – budowanie biznesu z ludz-
ką, ale co ważne kobiecą, twarzą i działanie na 
rzecz środowiska lokalnego. W jaki sposób ją 
Pani odkryła?

E.H: -  Wszystko zawdzięczam lu-
dziom, których spotkałam na swojej 
drodze, w tym również kobietom, które 

utwierdziły mnie, że warto zaryzykować. 
Muszę przyznać, że gdy człowiek jest dużo 
młodszy to nie analizuje czy warto czy nie, 
po prostu działa i zdecydowanie idzie do 
przodu. Branża, w której działam, to bran-
ża bardzo niszowa. Zanim osiadłam tu na 
Podlasiu, w miejscu, które kocham, dużo 
podróżowałam. I nie ukrywam, że musia-
łam dwa razy więcej i ciężej pracować, żeby 
udowodnić wszystkim, ale też sobie, że je-
stem w stanie osiągnąć równie dużo. Wy-
robiłam jednak w sobie świadomość, że 
wszędzie są ludzie i wszędzie są potrzeby 
i tylko ode mnie zależy jak wykorzystam 
swoje możliwości. Mam to szczęście, że 
zostałam zaproszona do Podlaskiego Sto-
warzyszenia Właścicielek Firm, i tam spo-
tkałam dziewczyny, fantastyczne kobiety, 
młodsze starsze, niektóre bardziej dojrzałe 
ode mnie, które prowadziły biznesy - jedne 
krótko, inne bardzo długo - i one wszystkie 
przekonywały mnie bym po prostu szła do 
przodu, zapomniała o wszystkim, co było. 
To jest niesamowite, bo dało mi to siłę, po-
czucie, że ja też mogę. Oczywiście musia-
łam znaleźć się w odpowiednim miejscu, 
i w odpowiednim czasie.

M.S: - Ale wtedy, gdy w 2007-2008 roku Pani de-
biutancka kolekcja ,,Kokieteria” zdobywała na-
grody na niemal wszystkich polskich konkursach 
projektowania i wydarzeniach modowych, gdy 
dostała Pani propozycję przygotowania kandy-
datek w wyborach Miss Polonia czuła Pani, że 

otwierają się drzwi do spełnienia marzeń i ta 
droga, którą sobie Pani obrała jest tą właściwą?

E.H: - Zdecydowanie tak. Zostałam 
rzucona przez życie na głęboką wodę. Nie 
ukrywam. Byłam bardzo młodą osobą, 
która dopiero wkraczała na tę zawodową 
ścieżkę, a znalazłam się w świecie, w któ-
rym była rzesza profesjonalistów.  To były 
duże programy na żywo, duże produkcje. 
I wtedy tak naprawdę nie było wyjścia, 
musiałam po prostu zarządzać ludźmi. 
To nie było parę osób, to była poważna 
ekipa, na którą składało się kilkadziesiąt 
osób. I przyznam szczerze, że teraz jak 
o tym myślę, to nie wiem czy dziś miała-
bym tyle odwagi, by zaryzykować. Dlate-
go dobrze, że wtedy po prostu działałam. 
Nie zastanawiałam się, nie analizowałam, 
tylko robiłam swoje. To była fantastyczna 
lekcja życia. Chociaż, jak tak sobie myślę, 
to ja właściwie nie miałam czasu się nad 
tym zastanawiać, tyle pracowałam. Po-
stawiłam wszystko na jedną kartę i dziś 
myślę, że bardzo dobrze zrobiłam. Pra-
ca projektanta czy stylisty wcale nie jest 
taka lekka jak może to wyglądać z boku. 
To przede wszystkim potężny proces lo-
gistyczny i ciągły kontakt z ludźmi. To 
właśnie jest realny obraz. Tu w grę wcho-
dzą nieustanne emocje. Niemal każdego 
dnia towarzyszy mi stres i presja. To nie 
jest „wirtualny świat”. Na początku swo-
jej pracy spotkałam się oczywiście zarów-
no z ciepłym przyjęciem, ale także z falą 
zazdrości i hejtu. A będąc bardzo wraż-
liwym człowiekiem, to wszystko trzeba 
było w sobie „przerobić”. Ale bardzo moc-
no mnie to zahartowało, i dziś dalej mogę 
iść do przodu. Jestem tak bardzo cieka-
wa co jeszcze przede mną? Człowiek jak 
bardzo intensywnie żyje, tak naprawdę 
nie myśli nad tym co było, tylko działa. 
Szczerze, dopiero Pani mi o tym przypo-
mniała, bo na co dzień zupełnie o tym nie 
myślę. Skupiam się na tym, by tworzyć 
i stawiać kolejne kroki. 

W roli głównej: 

kobiety 
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M.S: - Pani Moniko, a w Pani przypad-
ku, jak to się stało, że ten świat wiza-
żu pochłonął Panią bezgranicznie, że 
postanowiła Pani poświęcić mu całą 
siebie?

M.W: - Tak naprawdę słu-
chając mojej poprzedniczki mia-
łam wrażenie, że słucham histo-
rii o sobie. Kiedy zaczynałam 
przygodę ze światem wizażu by-
łam młodą dziewczyną. A jak to 
się stało? Ja po prostu chciałam 
to robić. Chciałam pracować 
z ludźmi. Kiedy moje koleżanki 
skupiały się na beztroskim ży-
ciu, ja poświęcałam się rozwojo-
wi. Dążyłam do tego, by osiągnąć 
cel, który sobie postawiłam. I tak 
naprawdę sama rzuciłam się na 
głęboką wodę. Bezgranicznie po-
święciłam się pracy, ale bardzo się 
z tego cieszę, bo dało mi to dużo 
możliwości rozwojowych, i to, że 
jestem właśnie w tym miejscu za-
wdzięczam sobie. Dalej chcę roz-
wijać swoją pasję, bo  sprawia mi 
to bardzo dużą przyjemność. Nie 
da się ukryć, że żeby coś zyskać 
trzeba coś poświęcić. Niemniej 
jednak uważam, że ten bilans 
wychodzi na ogromny plus i ży-
cie jest za krótkie żeby się ogra-
niczać. Trzeba korzystać z tego 
życia, i z tego co ono nam daje. 
Czasami trzeba postawić wszyst-
ko na jedną kartę, iść do przodu 
i spełniać marzenia. Zawód ma-
kijażysty podobnie jak w przy-
padku Elwiry, zawód projektant-
ki mody, był jeszcze do niedawna 
dość niszowe. Na szczęście, teraz 
wiele osób rozróżnia to kim są 
makijażyści i wizażyści. Bardzo 
cieszę się, że poszłam tą drogą, 
i że spełniam swoje marzenia. 
Także zastanawiam się co jesz-
cze przede mną, bo czasami ży-
cie potrafi nas bardzo zaskoczyć. 
I życzę każdej kobiecie tej satys-
fakcji. 

M.S: - A gdy patrzy Pani na tę drogę 
od momentu podjęcia decyzji pracy 
na własny rachunek, do stworzenia 
świetnie prosperującego biznesu 
w postaci – Studia Wizażu ma Pani 
pojawia się poczucie dumy?

M.W: - Czuję się dumna, 
choć może to dość próżnie za-
brzmi. Niemniej jednak my ko-
biety powinnyśmy doceniać swo-
je zalety. Powinniśmy być ich 
świadome. Świadome tego, co 
udało nam się osiągnąć i głośno 
to artykułować. Utwierdziłam 
się w przekonaniu, że małe mia-
sto nie oznacza stagnacji i bra-
ku rozwoju. Jestem doskonałym 
przykładem na to, że nie trzeba 
mieszkać w dużym mieście by 
coś osiągnąć. Można pracować 
w mniejszym mieście, rozwijać 
się, realizować i być osobą, która 
kojarzona jest z ,,dobrą robotą’’. 

M.S: - No właśnie czy my kobiety po-
trafimy siebie doceniać? Czy to nie 

jest tak, że to My jesteśmy tymi naj-
bardziej surowymi krytykami wobec 
siebie? 

E.H: - Wydaje mi się, że je-
steśmy pokoleniem, które było 
wychowane w przeświadczeniu, 
że nam po prostu nie wypada. 
Nie wypada wyjść przed szereg 
i pochwalić się. Nie wypada być 
dumnym z tego co osiągnęłyśmy. 
Dlatego duma we mnie rośnie jak 
widzę kobiety, które swoje ,,fana-
berie” obróciły w biznes, które 
swoje pasje zamieniły w przed-
siębiorstwa i są w stanie z tego 
żyć, utrzymać rodzinę, a przy 
tym rozwijają się. Niemniej jed-
nak mam drogie panie takie po-
czucie, że coraz częściej jesteśmy 
w stanie wyjść i powiedzieć: „Je-
stem z Siebie dumna, naprawdę 
robię dobrą robotę”. My przesta-
jemy się tego wstydzić. Ja nabra-
łam bardzo dużego dystansu do 
siebie, ale musiało upłynąć tro-
chę czasu. Teraz jestem w stanie 
powiedzieć: tak, ja wykonuję 
naprawdę dobrze swoją robotę. 
Jestem w tym dobra. Ale to na-
prawdę nie przyszło „od tak”. To 
rodziło się latami.

M.S: - Pani major, od blisko 20 lat 
pracuje Pani z osadzonymi. Najpierw 
w Zakładzie Karnym w Białymstoku, 
obecnie w Zakładzie Karnym w Czer-
wonym Borze. Czy wybierając służbę 
więzienną nie miała Pani obaw, że 
sobie Pani nie poradzi, że ten odgłos 
zamykania się krat i codzienność 
w miejscu, gdzie skumulowane jest 
zło tego świata to będzie zbyt wiele?

M.L: - Zawsze chciałam pra-
cować w służbach mundurowych. 
Może to, że jestem akurat w wię-
ziennictwie, to był drobny przy-
padek, co nie oznacza, że wcale 
nie cieszę się z tego powodu, że 
jestem tu gdzie jestem. Jestem też 
tak naprawdę dumna z tego co 
osiągnęłam, bo nie wielu funk-
cjonariuszy może dojść do takie-
go poziomu, który osiągnęłam. 
Ale myślę, że to było możliwe za 
sprawą wiary w siebie i poczucia 
własnej wartości, które udało mi 
się w sobie odnaleźć. Człowiek 
jednak, jak wstąpił do służby, był 
młody, naiwny, nie miał tego do-
świadczenia życiowego. Ale ja się 
nad tym nie zastanawiałam, po 
prostu pracowałam najlepiej jak 
potrafię, i cieszę się, że zostałam 
doceniona. 

M.S: - A na czym polegał ten przypa-
dek? Jak to się zatem stało, że akurat 
Służba Więzienna?

M.L: - Trudne pytanie… 
dlatego, że akurat tam trafiłam na 
staż. Bardzo mi się to spodobało.

  
M.S: - I wtedy pani pomyślała, że to 
jest to co chcę Pani robić? 

M.L: - Tak. Bardzo szybko 
złapałam „bakcyla”. Bardzo lubię 
pracować z ludźmi. Interesowały 

mnie przypadki, które spotyka-
łam. Zawsze byłam bardzo zaan-
gażowana w to co robię, dlatego 
czuję się spełniona.

M.S: - Czyli służba też może być speł-
nieniem?

M. L: - Jak najbardziej. 

M.S: - Nie oszukujmy się, ale jest to 
środowisko zdominowane przez męż-
czyzn. Czy Pani to odczuwa? Czy jed-
nak to, że ma Pani to poczucie własnej 
wartości, i jest Pani świadoma tego co 
robi wpływa na postrzeganie kobiety 
- funkcjonariusza?

M.L: - Rzeczywiście jest to 
środowisko zdominowane przez 
mężczyzn. Jak zaczynałam służ-
bę to byłam pierwszym – jedy-
nym wychowawcą w bezpośred-
nim kontakcie z osadzonymi. 
Była jeszcze pani psycholog, któ-
ra bardzo mi pomogła, bardzo 
mnie wspierała jako kobieta, jako 
funkcjonariusz, za co jej bardzo 
dziękuję. Ale wszystko do czego 
doszłam musiałam sama wypra-
cować, swoim zaangażowaniem 
i kompetencjami.

M.S: - A jak reagowali osadzeni kiedy 
spotykali funkcjonariusza - kobietę?

M.L: - Na początku było to 
dziwne, natomiast powiem szcze-
rze, że teraz jest bardzo dużo ko-
biet. Kobiety bardzo dobrze pra-
cują w bezpośrednim kontakcie 
z osadzonymi, też są zdecydo-
wane, zaangażowane, wiedzą co 
robią. I dla mnie nie ma różnicy 
czy wychowawcą jest kobieta czy 
mężczyzna.

M.S: - Kobieca wrażliwość, empatia, 
delikatność, to idzie w parze z grubą 
skórą, pewnością siebie i stanowczo-
ścią, którą powinien wykazywać się 
funkcjonariusz?

M.L: - Właśnie takiej genera-
lizacji nie lubię, dlatego że kobie-
ta to musi być miła, sympatycz-
na, empatyczna. A mężczyźni? 
Też. To takie trochę krzywdzące, 
i kobiety i mężczyzn. Mężczyzn 
nikt się nie pyta czy im cięż-
ko w służbie mundurowej. Nie 
pyta się też ich czy łatwo im bę-
dzie z takimi, czy innymi cecha-
mi zarządzać ludźmi. Ja uważam, 
że takie cechy, jak chociażby sta-
nowczość nabywa już w wieku 
dziecięcym. Wpływa na to środo-
wisko rodzinne czy środowisko 
rówieśnicze. To właśnie wtedy 
można już stwierdzić czy mamy 
poczucie własnej wartości. Nato-
miast to ten dystans do siebie czy 
„grubą skórę” nabywa się wraz 
z doświadczeniami.

M.S: - Pani Oficer, a jeśli chodzi o Pa-
nią? To mundur wybrał Panią, czy ra-
czej Pani go wybrała?

J.J: - Stanowczo ja wybra-
łam mundur. Od zawsze wiedzia-
łam, że będę policjantką. Nawet, 

gdy wspomnę moje pierwsze za-
bawki, to wśród nich zawsze mu-
siał być jakiś akcent policyjny. 
Duży FIAT (policyjny) to była 
moja ulubiona zabawka. Ponad-
to uwielbiam kontakt z ludźmi. 
Już od dzieciństwa widziałam to 
w sobie. Nawet uprawiając sport, 
wiedziałam, że wybierając ten za-
wód będę miała cały czas kontakt 
z ludźmi. Sprawia mi to dużą fraj-
dę i bardzo to lubię.

M.S: - A kiedy przyszło takie zdarze-
nie, bo wiadomo dziecięca wyobraź-
nia to jedno, a rzeczywistość to dru-
gie, to dysonans nastąpił, czy jednak 
uświadomiła sobie Pani, że to jest 
droga słusznie wybrana, którą chce 
Pani w życiu podążać?

J.J:  - Zdecydowanie to dru-
gie. Jestem zachwycona, nigdy 
nie zmieniłabym swojej decy-
zji. W mundurze jestem niespeł-
na od 14 lat. Uwielbiam tę pracę 
i czuję się naprawdę spełniona. 
Każdy dzień jest inny, pracowa-
łam też w różnych wydziałach, 
także musiałam się przekwalifi-
kować, ciągle poznaje nowe oso-
by, naprawdę coś fantastycznego. 
Każdy dzień przynosi coś innego, 
nowe wyzwania, nigdy nie wiem 
czego mogę się spodziewać i od 
przełożonych, i tak w ogóle. Ni-
gdy nie wiem co przyniesie dzień.

M.S: - Zadam to samo pytanie, które 
skierowałam w stronę Pani major... 
A jak Pani postrzega pracę w środowi-
sku zdominowanym przez mężczyzn? 
A może zainteresowanie kobiety pra-
cą w służbie jest już wcale duże?

J.J: - Tak na pewno. Kiedy ja 
przystępowałam do służby była 
nas garstka, natomiast teraz bar-
dzo jest bardzo dużo kobiet, co - 
nie ukrywam - bardzo mnie cie-
szy. Moje pierwsze miejsce  to 
był wydział patrolowo-interwen-
cyjny. Pamiętam, że gdy naczel-
nik proponował kolegom służbę 
z kobietą padały stwierdzenia: 
„Ojej z dziewczyną muszę jeź-
dzić, może niech dwie kobiety 
jeżdżą razem”. Zawsze przytaki-
wałyśmy, i świetnie dawałyśmy 
sobie radę. Co więcej, nawiązały 
się tego przyjaźnie, które trwają 
do dzisiaj.

M.S: - A kiedy jechałyście do zdarzeń, 
na interwencję i spotykałyście męż-
czyzn, to jak oni na was reagowali? 
Jak postrzegali kobiety w mundu-
rach? 

J.J: - Każda interwencja jest 
inna, ale przysłowie że „kobieta 
łagodzi obyczaje” bardzo często 
się sprawdzało. Czasami uśmiech 
i nasza obecność naprawdę stu-
dziła emocje. Myślę, że nie jeste-
śmy gorsze od mężczyzn w tym 
co robimy. 

M.S: - Drogie Panie, a czego Wy chcia-
łybyście życzyć innym kobietom? 

E.H: - Ja chciałabym życzyć 
wszystkim Paniom, żeby nie bały 
się działać i żeby wyszły ze swojej 
„skorupy”.  Drogie Panie nie słu-
chajcie tego wszystkiego, co się 
dookoła Was mówi,  słuchajcie 
siebie i wierzcie w swoje możli-
wości.

M.L: - Niezależnie od tego 
kim chcecie być Drogie Panie, 
chciałabym życzyć Wam przede 
wszystkim wiary we własne moż-
liwości, siły żeby to, że jesteście 
kobietami w niczym Was nie 
ograniczało, bo już na naszym 
przykładzie można stwierdzić, że 
wszystko jest możliwe. Wszystkie 
jak tutaj jesteśmy, w te umiejęt-
ności wierzymy i doszłyśmy do 
poziomu, który nas w życiu sa-
tysfakcjonuje.

M.S: - Dlatego nieprzypadkowo posta-
nowiłam akurat Was zaprosić przed 
nasze kamery. Zależało mi, by poka-
zać, że niezależnie od tego jaką drogę 
sobie w życiu obierzemy, jesteśmy 
w stanie ją wypełnić. Ogranicza nas 
jedynie własne wyobrażenie o sobie 
samym.

J.J: - Wydaje mi się, że ży-
cie jest takie krótkie, tak nieobli-
czalne, że nie bójmy się spełniać 
marzeń. Chwytajmy życie, ko-
rzystajmy z niego, czerpmy jak 
najwięcej i oczywiście jeśli ktoś 
tak jak ja lubi kontakt z ludźmi, 
nowe wyzwania, to naprawdę 
zapraszam do naszej służby, pra-
ca jest fantastyczna. A do tego 
wszystkim Paniom życzę zdro-
wia, bo ono jest najważniejsze

M.W: - Ja zdecydowanie 
chciałabym, aby kobiety wie-
rzyły w siebie, bez względu na 
wiek, na otoczenie, i na to co 
powiedzą inni. Czasami spoty-
kam dziewczyny, które chciałby 
coś robić, chciałyby realizować 
pasje, ale robią coś innego, bo 
po prostu się boją. Zastanawia-
ją się, co inni powiedzą. Tak jak 
na początku mówiłam życie jest 
zbyt krótkie, by je marnować na 
coś, co nie sprawia nam satys-
fakcji i spełnienia. Korzystajmy 
póki jesteśmy zdrowe i mamy 
siłę. Wystarczy, że po prostu 
zaczniemy coś robić, a resztę 
już się potoczy. Ograniczenia 
są w naszej głowie. Wszystkim 
kobietom życzę żeby kiedyś 
obudziły się z takim przeświad-
czeniem, że są z siebie dumne, 
zrobiły co chciały zrobić, i dało 
im to radość. 

M.S: - Ja jeszcze dodam do tego żeby-
śmy potrafiły to wyartykułować, że-
byśmy potrafiły same siebie docenić 
i powiedzieć przed samym sobą to co 
tutaj wspomniałyśmy, że zrobiłyśmy 
dobrą robotę i jesteśmy z siebie dum-
ne

E.H: - Otóż to. Pamiętamy 
o sobie, bo zdrowy egoizm, Dro-
gie Panie, jest bardzo potrzebny.   
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Rząd przedłużył obowiązujące obo-
strzenia do 28 marca, z wyjątkiem 
województw warmińsko-mazurskie-
go oraz pomorskiego, gdzie od 13 
marca obowiązywać będą nowe zasa-
dy bezpieczeństwa. 

Obowiązujące zasady bezpieczeństwa 
- W zgromadzeniach publicz-

nych może uczestniczyć max. 5 
osób. Uczestnicy mają obowią-
zek zakrywania nosa i ust oraz 
zachowania 1,5 m odległości od 
innych osób. Ponadto odległość 
między zgromadzeniami nie 
może być mniejsza niż 100 m.

- W imprezach i spotkaniach 
organizowanych w domu może 
uczestniczyć maksymalnie 5 
osób. Do tego limitu nie wlicza-
my osoby zapraszającej na im-
prezę oraz osób, które wspólnie 
mieszkają lub gospodarują z tą 
osobą.

- Centra i galerie handlowe 
są otwarte i działają w ścisłym 
reżimie sanitarnym. W placów-
kach handlowych, na targu lub 
poczcie, obowiązuje limit klien-
tów: 1 os/10 m2 – w sklepach 
do 100 m2 oraz 1 os/15 m2 – 
w sklepach powyżej 100 m2.

- Hotele  – dostępne dla 
wszystkich przy zachowaniu ści-
słych zasad sanitarnych (50% do-
stępnych pokoi, posiłki serwowa-
ne tylko do pokoi, na życzenie 
gości. Restauracje hotelowe – za-
mknięte).

- Kina, teatry, opery i filhar-
monie otwarte – podczas wyda-
rzeń kulturalnych zajętych może 
być maksymalnie 50% miejsc sie-
dzących. Obowiązują maseczki. 
Zakaz konsumpcji.

- Salony urody, tatuażu, fry-
zjerzy, a także kosmetyczki dzia-
łają w reżimie sanitarnym. Stano-
wiska obsługi muszą znajdować 
się w odległości co najmniej 1,5 
m od siebie, chyba że między 
tymi stanowiskami znajduje się 
przegroda o wysokości co naj-
mniej 2 m od powierzchni pod-
łogi. Wśród zaleceń dla salonów 
urody znalazły się m.in.: używa-
nie ręczników jednorazowych, 
gdy jest to możliwe oraz przyj-
mowanie klientów po wcześniej-
szym umówieniu się na wizytę.

- Otwarte baseny.
- Stoki otwarte.
- W ścisłym reżimie sanitar-

nym, możliwe jest uprawianie 
sportu amatorskiego na świeżym 
powietrzu np. na boisku. Otwar-
te będą także korty tenisowe. Za-
jęcia w zamkniętych przestrze-
niach, z udziałem publiczności są 
wciąż niedozwolone.

- Siłownie, Aquaparki, kluby 
i centra fitness pozostaną dalej 
zamknięte.

- Restauracje – tak jak do tej 
pory – będą mogły wydawać po-
siłki na wynos i w dowozie.

- Sauny, salony masażu, łaźnie 
tureckie, łaźnie parowe, solaria – 
otwarte zgodnie ze ścisłymi zasa-
dami sanitarnymi.

- Od 11 marca działalność 
wznawiają uzdrowiska.

- Od 15 marca warunkiem 
rozpoczęcia stacjonarnej reha-
bilitacji leczniczej w ośrodku re-
habilitacyjnym czy turnusu lecz-
niczo-profilaktycznego będzie 
negatywny wynik testu. Materiał 
musi być pobrany nie wcześniej-
szym niż 6 dni przed terminem 
rozpoczęcia turnusu rehabilita-
cyjnego. Za testy nie trzeba bę-
dzie płacić.

- Zakaz zakrywania ust i nosa 
przyłbicami itp. Rekomendowa-
ne jest używanie maseczek chi-
rurgicznych.

- Obowiązuje zakaz prowa-
dzenia działalności polegającej 

na udostępnieniu miejsca do tań-
czenia organizowanego w po-
mieszczeniach lub w innych miej-
scach o zamkniętej przestrzeni. 
Z zakazu wyłączone są sportowe 
kluby taneczne.

Sytuacja epidemiologiczna w regionie 
Od początku pandemii SARS-

-CoV-2 do 8 marca liczba wszyst-
kich przypadków zakażeń w wo-
jewództwie podlaskim wynosi 
49 938 w stosunku do łącznej po-
pulacji 1 181 533 mieszkańców. 
Oznacza to, że w naszym regionie 
zakażonych zostało 4, 23 proc. 

ludności. Na jedną osobę, u któ-
rej stwierdzono zakażenie wiru-
sem przypada zatem  24 miesz-
kańców zdrowych. Ponadto 5 929 
osób w województwie podlaskim 
znajduje się na kwarantannie. 
Łączna liczba zgonów spowodo-
wanych zakażeniem COVID-19 
od początku epidemii w naszym 
regionie wynosi 1 432.

W skali kraju do tej pory po-
twierdzonych przypadków za-
każeń koronawirusem jest 1 801 
083, czyli u 4.78% mieszkańców 
Polski. Łączna liczba zgonów 
spowodowanych zakażeniem 

COVID-19 od początku epide-
mii w całej Polsce to 45 265 osób. 

Liczba dostępnych łóżek 
szpitalnych dla pacjentów z CO-
VID-19 w województwie podla-
skim na tę chwilę wynosi 1 183, 
z czego zajętych jest 664, co 
oznacza, iż wolnych mamy 519 
łóżek. W skali kraju jest 26 900 
takich łóżek. Liczba zajętych łó-
żek w Polsce wynosi 17 337, 
a więc liczba wolnych łóżek dla 
pacjentów z koronawirusem to 9 
563.

Z kolei liczba dostępnych re-
spiratorów w naszym wojewódz-
twie wynosi 120. Zajętych jest 
72, a wolnych 48.

Liczba niepożądanych odczy-
nów poszczepiennych (NOP), 

które wystąpiło w okresie 4 ty-
godni po podaniu szczepionki – 
to 4 243 od początku programu 
szczepień, czyli od 27 grudnia 
2020 roku. Oznacza to, że NOP 
dotknął około 0,11 proc. wszyst-
kich zaszczepionych. Dotychczas 
zaaprobowane przez Komisję 
Europejską szczepionki według 
wynegocjowanych umów dla 
państw Unii Europejskiej mają 
wystarczyć na zaszczepienie po-
nad 80 proc. populacji UE. Do 
Polski ma trafić 60 mln dawek 
szczepionki, w tym ok. 6 mln do 
końca marca.

RĘCZNA MYJNIA
ZBIGNIEW JAKACKI

 602 422 762

 Łomza, ul. Nowogrodzka 24
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Stan epidemii. Obostrzenia przedłużone
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Michasia przyszła na świat 
w maju 2020 roku w Kolnie. Przez 
9 miesięcy, kiedy rozwijała się 
pod sercem Pani Agnieszki, nic nie 
wskazywało na to, że jej życie będzie 
okupione walką, już od pierwszego 
oddechu. Od momentu narodzin, 
przez kolejne 100 dni jej domem był 
OIOM w Centrum Zdrowia Dziecka. 
Zdiagnozowano u niej cytomegalię 
wrodzoną. 

Diagnoza. Strach. Niepewność

- Gdy dowiedzieliśmy się o tej 
diagnozie byliśmy w szoku. Pa-
miętam ten paraliżujący strach. 
Strach o to, jak my sobie z tym 
poradzimy, o to jak będzie wyglą-
dała nasza przyszłość – wspomi-
na Pani Agnieszka, mama Micha-
liny.

- Nie byliśmy na to zupełnie 
przygotowani. Żona przez całą 
ciąże miała świetne wyniki. Nic 
nie wskazywało na to, że nasza 
córka urodzi się chora. Byliśmy 
przekonani, że, tak jak w przy-
padku naszego 4-letniego syna 
Wiktora, Michalina będzie zdro-
wym dzieckiem. Dopiero po po-
rodzie żona do mnie zadzwoniła, 
że z córką coś jest nie tak, że jest 
w stanie ciężkim i będą przewo-
zić ją do szpitala w Białymstoku. 
Nic więcej nie wiedzieliśmy – 
dodaje natomiast Pan Grzegorz, 
tata Michasi. 

Wirus zaatakował ośrodko-
wy układ nerwowy i immuno-
logiczny. Michalina ma również 
obustronny niedosłuch i wzmo-
żone napięcie mięśniowe oraz za-
łożoną gastrostomię. Jak twierdzą 
lekarze na tę chwile trudno prze-
widzieć co wydarzy się dalej, i jak 
będzie wyglądał rozwój Michali-
ny. Cały czas jest diagnozowana. 
Nie wiadomo czy kiedykolwiek 
będzie sama jadła, siedziała czy 
chodziła.

- Jesteśmy pod opieką wielu 
specjalistów: neurologa, neona-
tologa, immunologa, gastrolo-
ga, okulisty i audiologa – wylicza 
Pani Agnieszka. - Ten wirus wy-
rządził u Michasi wiele krzywd. 
Szczerze mówiąc lekarze byli 
wręcz zdziwieni, że Ona w ogó-
le przeżyła. Bardzo często zdarza 

się tak, że kobiety na skutek zaka-
żenia tym wirusem tracą ciąże – 
dodaje.  

Rodzice Michaliny, Pani 
Agnieszka i Pan Grzegorz każde-
go dnia bohatersko walczą o lep-
szą przyszłość córki. 

- Każdy dzień wygląda ina-
czej. Jeden jest lepszy, drugi gor-
szy. Michalina tak naprawdę po-
trzebuje opieki 24 godziny na 
dobę, ale nie wyobrażam sobie, 
by była inna – uśmiecha się Pani 
Agnieszka.

Anioły o ludzkich twarzach

I choć czasami zdarzają się 
chwile bezradności i zwątpie-
nia, znacznie ważniejsza jest po-
kora, którą choroba Michaliny 
wniosła w życie całej rodziny. Jak 
przyznaje Pani Agnieszka i Pan 
Grzegorz, dziś znacznie łatwiej, 
z większym zrozumieniem mogą 
Oni spojrzeć na walkę z niewi-
dzialnym przeciwnikiem. A dla-
czego? Bo nie są w niej sami… 
Mają nieocenionego sprzymie-

rzeńca – Fundację ,,Pomóż Im”. 
Są pod opieką Domowego Ho-
spicjum dla Dzieci, które fun-
dacja powołała do życia 1 marca 
2009 roku.   Kieruje nim dr Elż-
bieta Solarz.

- Fundacja jest dla nas ogrom-
nym wsparciem. Mamy kom-
pleksową opiekę lekarską i pielę-
gniarską. Ale nie tylko. To także 
psycholog, rehabilitanci czy asy-
stent rodziny – wymienia mama 
Michaliny.

Domowa formuła opieki po-
lega na tym, że mali pacjenci 
przebywają w swoich domach, 
otoczeni miłością bliskich, a le-
karze i pielęgniarki regularnie do 
nich dojeżdżają. Są na każde we-
zwanie rodziców. 365 dni w roku, 
24 godziny na dobę. 

- Jeżeli cokolwiek nas niepo-
koi zawsze możemy zadzwonić 
i zapytać. Niezależnie od pory 
dnia czy nocy. Mamy tak napraw-
dę zespół profesjonalistów na 
wyciągnięcie ręki. Nie musimy 
jechać do szpitala i zastanawiać 
się czy otrzymamy pomoc. Wie-

my, że gdy tylko wykonamy te-
lefon tak się właśnie stanie. Nie-
zwykle ważne jest także to, że to 
wszystko odbywa się w warun-
kach domowych. Michalina jest 
w miejscu, które zna, w którym 
czuje się bezpiecznie – przeko-
nuje Pani Agnieszka. - Kiedy po 
4 miesiącach wróciliśmy z Cen-
trum Zdrowia Dziecka do domu 
czegokolwiek nie wykonywali-
śmy przy Michalinie, bardzo się 
baliśmy. Odkąd jesteśmy pod 
opieką fundacji  odczuwamy 
taki wewnętrzny spokój – dodaje 
mama Michasi.

- Niejednokrotnie zdarza-
ło się, że Michalina dostawała 
w nocy gorączki, żona dzwoniła 
i zawsze tę pomoc otrzymywa-
liśmy. Ta opieka specjalistów 
i poczucie bezpieczeństwa to 
jedno. Ale poza tym, od fundacji 
otrzymujemy także środki pielę-
gnacyjne czy sprzęt medyczny – 
mówi natomiast Pan Grzegorz. 

Hospicjum tworzy prze-
strzeń, w której walka z chorobą 
staje się łatwiejsza i zwycięska.

- Ja po prostu czuwam. Je-
stem i wspieram. Z mamą Mi-
chaliny jesteśmy w stałym kon-
takcie. Codziennie wymieniamy 
wiadomości. Dzięki temu wiem, 
jak czuje się Michasia, czy coś jej 
dolega, czy potrzebna jest moja 
interwencja. Gdy pojawia się 
taka konieczność przyjeżdżam 
i pomagam – mówi Izabela Usta-
szewska, pielęgniarka domowego 
hospicjum. 

Rocznie cały zespół odbywa 
ponad 6 tysięcy wizyt w domach 
małych pacjentów, pokonując ok 
240 tys. km, co odpowiada sze-
ściokrotnemu okrążeniu ziemi 
dookoła równika. Zespół Hospi-
cjum składa się z trzech lekarzy, 
pięciu pielęgniarek, trzech rehabi-
litantek, dwóch duszpasterzy, pra-
cownika socjalnego, dwóch asy-
stentów rodziny oraz psychologa.

- To są po prostu ludzie anio-
ły, bez których nie wyobrażam 
sobie naszej codzienności – 
mówi z przekonaniem i wyraźną 
wdzięcznością Pani Agnieszka. 

Pod kompleksową opieką 
prowadzonego przez Fundację 
,,Pomóż Im” Domowego Hospi-
cjum dla Dzieci jest ponad 30 ro-
dzin. Około 1/3 z nich pochodzi 
stąd. Z Ziemi Łomżyńskiej. Jak 
każdego roku rzekę profesjona-
lizmu i dobra płynącą ze strony 
zespołu medycznego, psycholo-
gów i opiekunów rodzin zasilają 
pieniądze z 1 procenta podatku. 
Środki te przeznaczane są na sze-
roko pojętą opiekę lekarską i pie-
lęgniarską, sprzęt i zaopatrzenie 
medyczne, rehabilitację małych 
pacjentów oraz grupy wsparcia 
i pomoc socjalną. 

- Razem z drugą asystentką 
organizujemy spotkania grupy 
wsparcia. Obecnie odbywa się to 
w sieci, ale wcześniej, w normal-
nej rzeczywistości wychodziły-
śmy razem, tu w Łomży do kina 
czy do kręgielni. Takie wsparcie 
jest niezwykle ważne. To mówią 
mamy. One potrzebują pobyć ze 
sobą, wymienić się doświadcze-
niami i wzajemnie się wesprzeć 
– tłumaczy Teresa Tankiewicz, 
asystent rodziny domowego ho-
spicjum. 

Równanie jest zatem proste. 
1 procent podatku przekazany 
fundacji równa się stabilna, bez-
pieczna opieka nad nieuleczalnie 
i przewlekle chorymi dziećmi, ta-
kimi jak Michalinka oraz ich ro-
dzinami.

Michalina walczy z cytomegalią wrodzoną. 
Pomóż jej i podopiecznym Fundacji  

„Pomóż Im’’ przekazując 1% podatku
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 HALO TV NA WEEKEND 12–14.03
Znakomita opowieść o słynnej polskiej lekarce 
Michalinie Wisłockiej, autorce poradnika 
seksuologicznego „Sztuka kochania”. 
Rozprawiając się z konserwatywnymi 
stereotypami i wszechobecną ignorancją, 
zrewolucjonizowała życie seksualne w Polsce.

Książka cieszyła się sławą skandalicznej i pornogra-
� cznej. Wydana w 1978 roku, sprzedawana spod lady, 
zdobywana po znajomości, pożyczana od przyjaciół, była 
obiektem powszechnego pożądania Polek i Polaków, któ-
rym Wisłocka w sposób przystępny wyjaśniała „wszystko, 
co chcieliby wiedzieć o seksie, ale bali się zapytać”. Sprze-
dano ponad 7 milionów egzemplarzy tej książki!

Niepokorna, pewna siebie, śmiała i dowcipna, pró-
bowała przekonać do siebie ludzi oraz zmienić myślenie. 
Dzisiaj to już postać trochę zapomniana. Na szczęście re-
żyserka Maria Sadowska (wokalistka, którą znacie jako ju-
rorkę z telewizyjnego „� e Voice of Poland”) na warsztat 
wzięła właśnie tę fascynującą biogra� ę, przez co wszyscy 
nie tylko przypomnimy sobie o Wisłockiej, ale ze zgrozą 

stwierdzimy, że chociaż teoretycznie jesteśmy bardziej 
otwarci seksualnie, to z mówieniem o seksie i przede 
wszystkim z edukacją seksualną wciąż jest problem. Bra-
kuje nam współczesnej Wisłockiej, która wyjaśniłaby, że 
to wszystko dla wspólnego dobra, żeby w łóżku było cie-
kawiej i przyjemniej, bo wtedy ludzie nie będą się zdra-
dzać i dawać sobie po ryjach. Proste? Szkoda, że tak trud-
ne w praktyce – pisze w swojej recenzji Krzysztof Połaski.

Autorzy przedstawiają nam Michalinę Wisłocką, sku-
piając się na trzech najważniejszych okresach jej życia:

Lata 40., gdy Michalina (Magdalena Boczarska, na 
zdjęciu powyżej) poznała swojego męża, Stacha (Piotr 
Adamczyk), z którym później żyła w trójkącie wraz ze 
swoją przyjaciółką Wandą ( Justyna Wasilewska) i oby-
dwie doczekały się jego dzieci.

Lata 50., gdy rozwiedziona Wisłocka coraz bardziej 
poświęcała się idei oraz poznała miłość swojego życia, 
człowieka, który obdarował ją pierwszym orgazmem, 
czyli Jurka (Eryk Lubos).

Aktor zasługuje na szczególne uznanie. Udało mu się 
wykreować wzruszającą, niezwykle ważną w życiu Micha-
liny postać. Kochanek doskonały, który odkrywa przed 
Michaliną prawdziwą cielesną namiętność. To on spra-
wia, że kobieta, która pomogła tysiącom swoich pacjen-
tek sama w końcu odkrywa swoją kobiecość w każdym 
możliwym wymiarze. Piękny, wzruszający wątek, o tyle 

ważny, że to właśnie ten romans był iskrą, która poruszyła 
Wisłocką do napisania „Sztuki kochania”. 

Wreszcie lata 70., gdy już styrana przez rzeczywi-
stość ginekolog walczy ze wszystkich sił o wydanie swojej 
książki, co mocno nie jest na rękę urzędnikom Wydziału 
Kultury KC PZPR (brawurowe role Arkadiusza Jakubika 
i Wojciecha Mecwaldowskiego).

Na rynku kontrolowanym przez partię nie ma miej-
sca na pozycje traktowane jak pornogra� a. Jednak w na-
turze Michaliny Wisłockiej nie jest poddawanie się. Wie, 
że seks traktowany w polskich domach jak zło konieczne, 
wcale nie musi taki być. Wydeptuje ścieżki w urzędach. 
Rozpoczyna walkę z bezwzględną cenzurą, oporem Ko-
ścioła i męskim środowiskiem lekarzy ginekologów o wy-
danie „Sztuki kochania”.

Siła � lmu tkwi w świetnie napisanym oraz skonstru-
owanym scenariuszu, gdzie znajduje się miejsce zarówno 
na śmiech, łzy, jak i seks. Dużo seksu. 

Jak pokazać w polskim � lmie seks? To mogła być cał-
kowita klęska. Sceny erotyczne, fotografowane przez Mi-
chała Sobocińskiego, są piękne, pełne naturalności i mają 
w sobie coś niezwykle wzruszającego. Pokazują naszą 
ludzką niedoskonałość, ale też wspierają cały przekaz � l-
mu – miłość cielesna jest niezwykle ważnym i naturalnym 
elementem naszego życia. 

Nie ma co ukrywać, niemal całość � lmu spoczywa-
ła na barkach Magdaleny Boczarskiej. Aktorka nie tylko 
podobała zadaniu, ale sprawiła, że na ekranie obserwuje-
my silną kobietę, potra� ącą walczyć o swoje. Bohaterka 
z krwi i kości, daleka od ideału. Zresztą twórcy nawet nie 
starają się wybielać Wisłockiej, pokazując, że może i była 
zaangażowaną aktywistką seksualną, ale przypłaciła to 
własną rodziną, z córką, która wychowywała się praktycz-
nie sama, bo matki prawie cały czas nie było w domu.

Pewnie nie wiesz...
Film obejrzało 1,7 mln widzów, obraz zarobił w kinach 

35,6 mln złotych.
Dostał nagrodę Orła za najlepszą główną rolę kobiecą (Mag-

dalena Boczarska) i najlepszą muzykę Radzimira Dębskiego.  
Piotr Adamczyk zdradził, że w tym � lmie zagrał jedną 

z najtrudniejszych scen w swojej karierze: „To był bardzo 
stresujący dzień, kiedy stałem nago przed dziewczynami, 
przed całą ekipą i jeszcze musiałem mówić po niemiecku, 
w języku, którego nie znam” – powiedział. W scenach ero-
tycznych miał zastępować go dubler, który w ostatniej chwili 
zrezygnował, bo mu dziewczyna nie pozwoliła.

Magdalena Boczarska przygotowywała się do roli, do-
kładnie czytając książkę Wisłockiej, jej biogra� ę oraz spoty-
kając się z rodziną i bliskimi przyjaciółmi bohaterki. 

Zdjęcia powstały m.in. nad jeziorem Lubiąż w Lubniewi-
cach. To tu Wisłocka poznała miłość swojego życia, Jurka (Eryk 
Lubos). To tu także powstawała słynna „Sztuka kochania”.

Producentem wykonawczym � lmu był Piotr Woźniak-
-Starak, który zaginął 18 sierpnia 2019 na jeziorze Kisajno 
k. Giżycka na Mazurach, po tym jak w nocy wypadł do wody 
z motorówki. 

Sztuka kochania. 
Historia Michaliny Wisłockiej

TVN7 piątek 23.50

Michalina Anna Wisłocka (1 lipca 1921 – 5 lutego 
2005) – lekarka, endokrynolog, ginekolog, cytolog 
i seksuolog, doktor nauk medycznych. Była współ-
założycielką Towarzystwa Świadomego Macierzyń-
stwa, w którym zajmowała się leczeniem niepłodno-
ści i antykoncepcją. Objęła kierownictwo pierwszej 
w Polsce Poradni Świadomego Macierzyństwa w In-
stytucie Matki i Dziecka w Warszawie. 

Sztuka kochania. 
Historia Michaliny Wisłockiej

Rewolucja 
w sypialni

Kobieta w czerni
Stopklatka piątek 22.05

Horror. Prawnik Artur Kipps (Daniel Radcliffe) ma zająć 

się realizacją testamentu zmarłej właścicielki posiadłości 

na Węgorzowych Moczarach. Dowiaduje się o mrocznej 

legendzie dotyczącej opuszczonej posiadłości.

Złodziejka tożsamości

TVN sobota 22.20

Komedia kryminalna. Sandy Patterson z Kolorado 

dowiaduje się, że ktoś ukradł jego tożsamość i posługuje 

się kartą kredytową z jego danymi. Zostawia żonę, dzieci 

i pracę, by na własną rękę odnaleźć złodzieja.

Strzelec wyborowy

TV Puls sobota 23.30

Film akcji. W przeddzień tajnego szczytu amerykańsko-

kubańskiego ginie w Nowym Jorku kubański ambasador 

przy ONZ. Szeryf Michael Dane (Lundgren) musi schwytać 

kobietę-zamachowca. Podejrzewa, że służby specjalne 

kierują go na fałszywy trop.

Działa Navarony

TVP Historia sobota 23.50, niedziela 21.15

Wojenny. Jeden z największych przebojów kasowych 

lat 60. Oddział brytyjskich żołnierzy otrzymuje zadanie 

niemal niemożliwe do wykonania. Mają zniszczyć 

ogromne działa o olbrzymim zasięgu, położone na pilnie 

strzeżonej wyspie.

Kupiliśmy zoo

Super Polsat niedziela 14.40

Komedia. Po przedwczesnej śmierci żony dziennikarz 

Benjamin Mee (Matt Damon) rzuca pracę w redakcji, by 

przenieść się na prowincję. Kupuje wiejski domek na 

terenie popadającego w ruinę zoo.

wybierz  
coś  

dla siebie

Tulipanowa gorączka

Kwiat miłości
Akcja rozgrywa się w XVII-wiecznej Holandii, 

ogarniętej wówczas tzw. tulipanową gorączką. To tu 
żyje główna bohaterka, piękna, krucha i delikatna 
Sophia (Alicia Vikander). Wychowała się w siero-
cińcu, skąd zabrał ją i poślubił starszy od niej boga-
ty wdowiec, kupiec Cornelis Sandvoort (Christoph 
Waltz). Sophia nie jest szczęśliwa 
w małżeństwie. Cornelis myśli tylko 
o tym, by urodziła mu przyszłego 
dziedzica majątku. Choć mąż jest 
jej obojętny, mocno wierząca So-
phia z pokorą podporządkowuje się 
mężowskiej władzy. Jest posłuszna 
i wierna. 

Do czasu. Cornelis zamawia 
portret, ze swoją piękną, młodą 
żoną u boku, u malarza Jana (Dane 
DeHaan). Przystojny i młody arty-
sta od razu wzbudza zainteresowa-
nie Sophii, a on odwzajemnia jej 
sympatię. Rodzi się między nimi 

uczucie. Młodzi kochankowie obmyślają zwodniczy 
plan, który pozwoli im rozpocząć nowe życie. Jego 
realizacja prowadzi do porywającego i niespodzie-
wanego zakończenia tej historii.

Pewnie nie wiesz...
Tulipanowa gorączka to określenie zjawiska eko-

nomicznego w Holandii (1636–1637), wiążącego się 
z ogromnym wzrostem cen cebulek tulipanów oraz 

niebywałą modą na te kwiaty. Kwiaty 
stały się symbolem luksusu i pozycji 
społecznej.

W 1623 r. jedna cebulka osiągała 
cenę 1000 guldenów, w 1635 r. – 6000 
guldenów, a w 1637 r. – 10 000 gulde-
nów. Jedna cebulka tulipana odmiany 
Viceroy kosztowała 2 400 guldenów, 
a w tym samym czasie za 4 tony pszeni-
cy trzeba było zapłacić 448 guldenów, 
za 8 tłustych świń – 240 guldenów, 
a za srebrny kielich – 60 guldenów.

Tulipanowa gorączka
TVP Kultura sobota 20.00

Jagodowa miłość

Spokój 
po burzy

Elizabeth (Norah Jones), rozczarowana miło-
ścią młoda kobieta, pragnie oderwać się od dotych-
czasowego życia i wyrusza w podróż po Ameryce. 
Spotkania z obcymi, bardzo różnymi od siebie ludź-
mi, wprowadzają bohaterkę w nowy rozdział życia. 
Z przystojnym, uduchowionym mężczyzną, który 
stoi za barem nocnej kafejki ( Jude Law), spotyka 
sie wieczorami i prowadzi rozmowy przy placku ja-
godowym. To pomaga dziewczynie poradzić sobie 
ze smutkiem. Jest jeszcze zdegenerowany policjant 
(David Strathairn) i jego zbuntowana żona (Rachel 
Weisz), a także pechowa hazardzistka (Natalie Port-
man). Wszyscy pomagają Elizabeth przedefiniować 
jej spojrzenie na życie. Kobieta powoli odkrywa dla 
siebie właściwą drogę prowadzącą wprost ku praw-
dziwej miłości.

Pewnie nie wiesz...
Film zarobił w kinach 22 miliony dolarów, koszto-

wał 10 milionów.
Podczas kręcenia filmu Jude Law i Norah Jones ca-

łowali się około 150 razy z różnymi prędkościami, pod 
różnymi kątami, w ciągu trzech dni. Norah zawsze mu-
siała mieć w ustach kawałek ciasta z jagodami.

Ani Norah Jones ani reżyser, Kar Wai Wong, nie lu-
bią ciasta jagodowego.

Norah Jones to piosenkarka, bez żadnego aktor-
skiego doświadczenia. Wong uważał, że jest bardzo na-
turalna i zabronił jej brać lekcje aktorstwa. Scenariusz 
napisał z myślą o niej. Nie zgodził się, aby Norah wy-
konała piosenkę do filmu, by nie odwracać uwagi od jej 
aktorskiego debiutu.

Film otwierał 60. Festiwal w Cannes w 2007 roku. 
Trwał wtedy 111 minut. Do kin skierowano skróconą 
do 95 minut wersję.

Nazwa kawiarni Jeremy'ego „Klyuch” to rosyjski 
„klucz”.

Przed rozpoczęciem zdjęć Natalie Portman treno-
wała grę w pokera z Peterem Alsonem, prezesem Fede-
racji Pokera Stanów Zjednoczonych.

Jagodowa miłość
Nowa TV piątek 22.05



 HALO TV NA WEEKEND 12–14.03
Znakomita opowieść o słynnej polskiej lekarce 
Michalinie Wisłockiej, autorce poradnika 
seksuologicznego „Sztuka kochania”. 
Rozprawiając się z konserwatywnymi 
stereotypami i wszechobecną ignorancją, 
zrewolucjonizowała życie seksualne w Polsce.

Książka cieszyła się sławą skandalicznej i pornogra-
� cznej. Wydana w 1978 roku, sprzedawana spod lady, 
zdobywana po znajomości, pożyczana od przyjaciół, była 
obiektem powszechnego pożądania Polek i Polaków, któ-
rym Wisłocka w sposób przystępny wyjaśniała „wszystko, 
co chcieliby wiedzieć o seksie, ale bali się zapytać”. Sprze-
dano ponad 7 milionów egzemplarzy tej książki!

Niepokorna, pewna siebie, śmiała i dowcipna, pró-
bowała przekonać do siebie ludzi oraz zmienić myślenie. 
Dzisiaj to już postać trochę zapomniana. Na szczęście re-
żyserka Maria Sadowska (wokalistka, którą znacie jako ju-
rorkę z telewizyjnego „� e Voice of Poland”) na warsztat 
wzięła właśnie tę fascynującą biogra� ę, przez co wszyscy 
nie tylko przypomnimy sobie o Wisłockiej, ale ze zgrozą 

stwierdzimy, że chociaż teoretycznie jesteśmy bardziej 
otwarci seksualnie, to z mówieniem o seksie i przede 
wszystkim z edukacją seksualną wciąż jest problem. Bra-
kuje nam współczesnej Wisłockiej, która wyjaśniłaby, że 
to wszystko dla wspólnego dobra, żeby w łóżku było cie-
kawiej i przyjemniej, bo wtedy ludzie nie będą się zdra-
dzać i dawać sobie po ryjach. Proste? Szkoda, że tak trud-
ne w praktyce – pisze w swojej recenzji Krzysztof Połaski.

Autorzy przedstawiają nam Michalinę Wisłocką, sku-
piając się na trzech najważniejszych okresach jej życia:

Lata 40., gdy Michalina (Magdalena Boczarska, na 
zdjęciu powyżej) poznała swojego męża, Stacha (Piotr 
Adamczyk), z którym później żyła w trójkącie wraz ze 
swoją przyjaciółką Wandą ( Justyna Wasilewska) i oby-
dwie doczekały się jego dzieci.

Lata 50., gdy rozwiedziona Wisłocka coraz bardziej 
poświęcała się idei oraz poznała miłość swojego życia, 
człowieka, który obdarował ją pierwszym orgazmem, 
czyli Jurka (Eryk Lubos).

Aktor zasługuje na szczególne uznanie. Udało mu się 
wykreować wzruszającą, niezwykle ważną w życiu Micha-
liny postać. Kochanek doskonały, który odkrywa przed 
Michaliną prawdziwą cielesną namiętność. To on spra-
wia, że kobieta, która pomogła tysiącom swoich pacjen-
tek sama w końcu odkrywa swoją kobiecość w każdym 
możliwym wymiarze. Piękny, wzruszający wątek, o tyle 

ważny, że to właśnie ten romans był iskrą, która poruszyła 
Wisłocką do napisania „Sztuki kochania”. 

Wreszcie lata 70., gdy już styrana przez rzeczywi-
stość ginekolog walczy ze wszystkich sił o wydanie swojej 
książki, co mocno nie jest na rękę urzędnikom Wydziału 
Kultury KC PZPR (brawurowe role Arkadiusza Jakubika 
i Wojciecha Mecwaldowskiego).

Na rynku kontrolowanym przez partię nie ma miej-
sca na pozycje traktowane jak pornogra� a. Jednak w na-
turze Michaliny Wisłockiej nie jest poddawanie się. Wie, 
że seks traktowany w polskich domach jak zło konieczne, 
wcale nie musi taki być. Wydeptuje ścieżki w urzędach. 
Rozpoczyna walkę z bezwzględną cenzurą, oporem Ko-
ścioła i męskim środowiskiem lekarzy ginekologów o wy-
danie „Sztuki kochania”.

Siła � lmu tkwi w świetnie napisanym oraz skonstru-
owanym scenariuszu, gdzie znajduje się miejsce zarówno 
na śmiech, łzy, jak i seks. Dużo seksu. 

Jak pokazać w polskim � lmie seks? To mogła być cał-
kowita klęska. Sceny erotyczne, fotografowane przez Mi-
chała Sobocińskiego, są piękne, pełne naturalności i mają 
w sobie coś niezwykle wzruszającego. Pokazują naszą 
ludzką niedoskonałość, ale też wspierają cały przekaz � l-
mu – miłość cielesna jest niezwykle ważnym i naturalnym 
elementem naszego życia. 

Nie ma co ukrywać, niemal całość � lmu spoczywa-
ła na barkach Magdaleny Boczarskiej. Aktorka nie tylko 
podobała zadaniu, ale sprawiła, że na ekranie obserwuje-
my silną kobietę, potra� ącą walczyć o swoje. Bohaterka 
z krwi i kości, daleka od ideału. Zresztą twórcy nawet nie 
starają się wybielać Wisłockiej, pokazując, że może i była 
zaangażowaną aktywistką seksualną, ale przypłaciła to 
własną rodziną, z córką, która wychowywała się praktycz-
nie sama, bo matki prawie cały czas nie było w domu.

Pewnie nie wiesz...
Film obejrzało 1,7 mln widzów, obraz zarobił w kinach 

35,6 mln złotych.
Dostał nagrodę Orła za najlepszą główną rolę kobiecą (Mag-

dalena Boczarska) i najlepszą muzykę Radzimira Dębskiego.  
Piotr Adamczyk zdradził, że w tym � lmie zagrał jedną 

z najtrudniejszych scen w swojej karierze: „To był bardzo 
stresujący dzień, kiedy stałem nago przed dziewczynami, 
przed całą ekipą i jeszcze musiałem mówić po niemiecku, 
w języku, którego nie znam” – powiedział. W scenach ero-
tycznych miał zastępować go dubler, który w ostatniej chwili 
zrezygnował, bo mu dziewczyna nie pozwoliła.

Magdalena Boczarska przygotowywała się do roli, do-
kładnie czytając książkę Wisłockiej, jej biogra� ę oraz spoty-
kając się z rodziną i bliskimi przyjaciółmi bohaterki. 

Zdjęcia powstały m.in. nad jeziorem Lubiąż w Lubniewi-
cach. To tu Wisłocka poznała miłość swojego życia, Jurka (Eryk 
Lubos). To tu także powstawała słynna „Sztuka kochania”.

Producentem wykonawczym � lmu był Piotr Woźniak-
-Starak, który zaginął 18 sierpnia 2019 na jeziorze Kisajno 
k. Giżycka na Mazurach, po tym jak w nocy wypadł do wody 
z motorówki. 

Sztuka kochania. 
Historia Michaliny Wisłockiej

TVN7 piątek 23.50

Michalina Anna Wisłocka (1 lipca 1921 – 5 lutego 
2005) – lekarka, endokrynolog, ginekolog, cytolog 
i seksuolog, doktor nauk medycznych. Była współ-
założycielką Towarzystwa Świadomego Macierzyń-
stwa, w którym zajmowała się leczeniem niepłodno-
ści i antykoncepcją. Objęła kierownictwo pierwszej 
w Polsce Poradni Świadomego Macierzyństwa w In-
stytucie Matki i Dziecka w Warszawie. 

Sztuka kochania. 
Historia Michaliny Wisłockiej

Rewolucja 
w sypialni

Kobieta w czerni
Stopklatka piątek 22.05

Horror. Prawnik Artur Kipps (Daniel Radcliffe) ma zająć 

się realizacją testamentu zmarłej właścicielki posiadłości 

na Węgorzowych Moczarach. Dowiaduje się o mrocznej 

legendzie dotyczącej opuszczonej posiadłości.

Złodziejka tożsamości

TVN sobota 22.20

Komedia kryminalna. Sandy Patterson z Kolorado 

dowiaduje się, że ktoś ukradł jego tożsamość i posługuje 

się kartą kredytową z jego danymi. Zostawia żonę, dzieci 

i pracę, by na własną rękę odnaleźć złodzieja.

Strzelec wyborowy

TV Puls sobota 23.30

Film akcji. W przeddzień tajnego szczytu amerykańsko-

kubańskiego ginie w Nowym Jorku kubański ambasador 

przy ONZ. Szeryf Michael Dane (Lundgren) musi schwytać 

kobietę-zamachowca. Podejrzewa, że służby specjalne 

kierują go na fałszywy trop.

Działa Navarony

TVP Historia sobota 23.50, niedziela 21.15

Wojenny. Jeden z największych przebojów kasowych 

lat 60. Oddział brytyjskich żołnierzy otrzymuje zadanie 

niemal niemożliwe do wykonania. Mają zniszczyć 

ogromne działa o olbrzymim zasięgu, położone na pilnie 

strzeżonej wyspie.

Kupiliśmy zoo

Super Polsat niedziela 14.40

Komedia. Po przedwczesnej śmierci żony dziennikarz 

Benjamin Mee (Matt Damon) rzuca pracę w redakcji, by 

przenieść się na prowincję. Kupuje wiejski domek na 

terenie popadającego w ruinę zoo.
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Tulipanowa gorączka

Kwiat miłości
Akcja rozgrywa się w XVII-wiecznej Holandii, 

ogarniętej wówczas tzw. tulipanową gorączką. To tu 
żyje główna bohaterka, piękna, krucha i delikatna 
Sophia (Alicia Vikander). Wychowała się w siero-
cińcu, skąd zabrał ją i poślubił starszy od niej boga-
ty wdowiec, kupiec Cornelis Sandvoort (Christoph 
Waltz). Sophia nie jest szczęśliwa 
w małżeństwie. Cornelis myśli tylko 
o tym, by urodziła mu przyszłego 
dziedzica majątku. Choć mąż jest 
jej obojętny, mocno wierząca So-
phia z pokorą podporządkowuje się 
mężowskiej władzy. Jest posłuszna 
i wierna. 

Do czasu. Cornelis zamawia 
portret, ze swoją piękną, młodą 
żoną u boku, u malarza Jana (Dane 
DeHaan). Przystojny i młody arty-
sta od razu wzbudza zainteresowa-
nie Sophii, a on odwzajemnia jej 
sympatię. Rodzi się między nimi 

uczucie. Młodzi kochankowie obmyślają zwodniczy 
plan, który pozwoli im rozpocząć nowe życie. Jego 
realizacja prowadzi do porywającego i niespodzie-
wanego zakończenia tej historii.

Pewnie nie wiesz...
Tulipanowa gorączka to określenie zjawiska eko-

nomicznego w Holandii (1636–1637), wiążącego się 
z ogromnym wzrostem cen cebulek tulipanów oraz 

niebywałą modą na te kwiaty. Kwiaty 
stały się symbolem luksusu i pozycji 
społecznej.

W 1623 r. jedna cebulka osiągała 
cenę 1000 guldenów, w 1635 r. – 6000 
guldenów, a w 1637 r. – 10 000 gulde-
nów. Jedna cebulka tulipana odmiany 
Viceroy kosztowała 2 400 guldenów, 
a w tym samym czasie za 4 tony pszeni-
cy trzeba było zapłacić 448 guldenów, 
za 8 tłustych świń – 240 guldenów, 
a za srebrny kielich – 60 guldenów.

Tulipanowa gorączka
TVP Kultura sobota 20.00

Jagodowa miłość

Spokój 
po burzy

Elizabeth (Norah Jones), rozczarowana miło-
ścią młoda kobieta, pragnie oderwać się od dotych-
czasowego życia i wyrusza w podróż po Ameryce. 
Spotkania z obcymi, bardzo różnymi od siebie ludź-
mi, wprowadzają bohaterkę w nowy rozdział życia. 
Z przystojnym, uduchowionym mężczyzną, który 
stoi za barem nocnej kafejki ( Jude Law), spotyka 
sie wieczorami i prowadzi rozmowy przy placku ja-
godowym. To pomaga dziewczynie poradzić sobie 
ze smutkiem. Jest jeszcze zdegenerowany policjant 
(David Strathairn) i jego zbuntowana żona (Rachel 
Weisz), a także pechowa hazardzistka (Natalie Port-
man). Wszyscy pomagają Elizabeth przedefiniować 
jej spojrzenie na życie. Kobieta powoli odkrywa dla 
siebie właściwą drogę prowadzącą wprost ku praw-
dziwej miłości.

Pewnie nie wiesz...
Film zarobił w kinach 22 miliony dolarów, koszto-

wał 10 milionów.
Podczas kręcenia filmu Jude Law i Norah Jones ca-

łowali się około 150 razy z różnymi prędkościami, pod 
różnymi kątami, w ciągu trzech dni. Norah zawsze mu-
siała mieć w ustach kawałek ciasta z jagodami.

Ani Norah Jones ani reżyser, Kar Wai Wong, nie lu-
bią ciasta jagodowego.

Norah Jones to piosenkarka, bez żadnego aktor-
skiego doświadczenia. Wong uważał, że jest bardzo na-
turalna i zabronił jej brać lekcje aktorstwa. Scenariusz 
napisał z myślą o niej. Nie zgodził się, aby Norah wy-
konała piosenkę do filmu, by nie odwracać uwagi od jej 
aktorskiego debiutu.

Film otwierał 60. Festiwal w Cannes w 2007 roku. 
Trwał wtedy 111 minut. Do kin skierowano skróconą 
do 95 minut wersję.

Nazwa kawiarni Jeremy'ego „Klyuch” to rosyjski 
„klucz”.

Przed rozpoczęciem zdjęć Natalie Portman treno-
wała grę w pokera z Peterem Alsonem, prezesem Fede-
racji Pokera Stanów Zjednoczonych.

Jagodowa miłość
Nowa TV piątek 22.05
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Godzilla

Drapieżna 
bestia

Porucznik Ford Brody (Aaron Taylor-Johnson) wyjeż-
dża do Japonii, gdzie jego ojciec (Bryan Cranston) próbuje 
wyjaśnić zagadkę śmierci swojej żony ( Juliette Binoche). 
Według niego rząd Japonii ukrywa istnienie tajemniczej 
i potężnej siły, która jest odpowiedzialna za śmierć pani 
Brody. Nieprawdopodobna na pozór teoria znajduje po-
twierdzenie w rzeczywistości. Na świat wydostaje się gi-
gantyczny, śmiercionośny drapieżnik – Godzilla. 

Godzilla to jeden z najbardziej rozpoznawalnych 
motywów współczesnej kultury Japonii. Symbolizujący 
japońskie lęki i kompleksy, gigantyczny potwór wszedł 
również do kanonu światowej popkultury. 

Reżyser Gareth Edwards nie potraktował legen-
darnego gada jako stworzenia-demolki. Jego Godzilla 
walczy o przetrwanie, poluje, ma instynkt łowcy. To 
drapieżne zwierzę. Trzeba przyznać, że sceny pogrąża-
jącego się w chaosie, mroku i ogniu miasta, w którym 
potworów widać tylko fragmenty lub tylko słychać ich 

głosy robią przytłaczające wrażenie! Od strony wizual-
nej to mistrzostwo świata. 

Pewnie nie wiesz...
Film zarobił w kinach na świecie 525 milionów dolarów, 

kosztował 160 milionów.
Film zawiera 960 ujęć z efektami specjalnymi. Trójwy-

miarowy model Godzilli, składający się z 500 000 wieloką-
tów, pojawia się w 327 ujęciach. Gdyby za jego wygląd odpo-
wiadał jeden komputer musiałby zmieniać dane cyfrowe na 
grafikę przez 450 lat.

Dla potrzeb filmu zbudowano 120-metrowy model mo-
stu Golden Gate. W rzeczywistości most w San Francisco ma 
długość 2737 metrów.

Godzilla pojawia się w filmie po prawie godzinie i jest 
widoczna tylko przez 11 minut.

Wielu japońskich fanów narzekało, że Godzilla jest „za 
gruba”. 

Godzilla 
TV7 niedziela 20.00

Teren prywatny

Świadek 
morderstwa

Małżeństwo Franka i Susan Morrisonów rozpada się. Męż-
czyzna chce dla syna, Danny'ego, jak najlepiej, lecz od rozwodu 
rodziców jedenastoletni chłopiec przysparza wielu problemów. 
Sytuację pogarsza nowy związek matki z zamożnym Rickiem. 
Danny nie lubi ojczyma i zaczyna opowiadać o nim niepokoją-
ce historie. Twierdzi, że widział, jak Rick popełnił morderstwo. 
Chłopcu wierzy tylko ojciec, który wkrótce zdaje sobie sprawę, 
że synowi i byłej żonie zagraża niebezpieczeństwo.

John Travolta tu jest u szczytu formy, Frank w jego wykona-
niu to prawdziwie czuły, kochający ojciec, który ani chwili nie 
zawaha się, by bronić własne dziecko. Jednocześnie aktor nie 
przerysowuje swojej roli, jest bardzo naturalny, w ogóle nie ma 
się wrażenia, że to kolejne wcielenie hollywoodzkiej gwiazdy, ale 
że jest to prawdziwy szkutnik wprost z amerykańskiego wybrze-
ża. Vince Vaughn i Steve Buscemi w niczym mu nie ustępują.

Pewnie nie wiesz...
Podczas kręcenia filmu aktorzy Vince Vaughn i Steve Buscemi 

oraz scenarzysta Scott Rosenberg brali udział w bójce w meksykań-
skiej restauracji Firebelly Lounge. Buscemi został zraniony nożem. 
Vaughna aresztowano. Po 6 miesiącach sprawę umorzono.

Oryginalna wersja filmu miała 111 minut i została skrócona 
do 89 minut. Dlatego jest kilka dziur w fabule i niektóre postaci 
pojawiają się albo znikają bez wytłumaczenia. 

Teren prywatny
TV4 niedziela 23.45

Bad Boys

Zamiana ról
Przystojny podrywacz Mick Lowrey (Will 

Smith) i gadatliwy Marcus Burnett (Martin La-
wrence) są policjantami z wydziału antynarko-
tykowego. I mają tylko trzy dni na odzyskanie 
wartej 100 mln dolarów heroiny skradzionej 
z policyjnego magazynu. 

Jedyną ich nadzieją jest nadzwyczaj urodzi-
wa Julie Mott (Téa Leoni), która może rozpo-
znać szefa szajki, która skradła narkotyki. Kiedy 
kobieta przerażona pojawia się na posterunku, 
by złożyć zeznania, chce rozmawiać tylko z Lo-
wreyem. Jednak akurat go nie ma, więc wciela się 
w niego żonaty Burnett. Teraz dla dobra śledz-
twa muszą więc na jakiś czas zamienić się toż-
samościami. I tak przykładny mąż spędza czas 
z seksowną Mott, starając się z nią zaprzyjaźnić, 
gdy tymczasem jego partner, policyjny playboy, 
poznaje uroki życia rodzinnego przy boku sta-
tecznej małżonki kolegi.

Jeśli dodać do tego jeszcze słoneczne ulice 
Miami, widowiskowe pościgi i przebojowe ka-
wałki, otrzymamy pełen obraz tego całkiem uda-
nego, rozrywkowego hitu.

Pewnie nie wiesz...
Film zarobił kinach na świecie 141milionów 

dolarów, kosztował 19 milionów.
Michael Bay, reżyser, zapłacił z własnych pie-

niędzy 25 tysięcy dolarów za eksplozję Porsche. 

Studio odmówiło sfinansowania tej sceny.
Téa Leoni została przypadkowo znokautowa-

na przez kaskadera. Skończyło się szpitalem. 
Porsche 911 z pierwszej sceny filmu to prywat-

ne auto Michaela Baya, który był odnoszącym suk-
cesy reżyserem reklam telewizyjnych. Ten film był 
jego pierwszą fabułą, którą uczyniła go sławnym.

Film otworzył także drzwi do sukcesu wtedy 
młodym aktorom: Willowi Smithowi i Martinowi 
Lawrence'owi.

Bad Boys
Super Polsat piątek 22.25
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Skąd czerpać informacje? Jak wery-
fikować wiadomości i dane z natło-
ku informacji? Dlaczego tak często 
jesteśmy manipulowani? Czy dziś 
w ogóle możemy mówić o rzetelności 
mediów? Na te, a także wiele innych 
pytań poznawali odpowiedzi senio-
rzy biorący udział w projekcie pn. 
Edukacja medialna seniorów. Zakres 
szkoleń obejmował prawo prasowe, 
media społecznościowe oraz szlifo-
wanie warsztatu dziennikarskiego. 
Inicjatywa została zrealizowana 
w ramach umowy pomiędzy Stowa-
rzyszeniem Sapere Aude, a Fundacją 
TechSoup. 

- Warsztaty z zakresu eduka-
cji medialnej i dziennikarstwa 
miały na celu aktywizowanie 
osób starszych oraz kształcenie 
kompetencji do posługiwania się 
elektronicznymi multimediami, 
a także przygotowanie seniorów 
do krytycznego spojrzenia na in-
formację pojawiające w mediach 
- mówi prezes Stowarzyszenia 
Sapere Aude Tomasz Wróblew-
ski.

- W mojej ocenie tematy-
ka warsztatów została dobrana 
w sposób przemyślany; mogłem 
poszerzyć swoją wiedzę i umie-

jętności dziennikarskie - mówi 
Stanisław Kaseja.

Przekaz medialny jako narzę-
dzie zdobycia władzy nad czło-
wiekiem

Rozwój nowoczesnych 
technologii, społeczeństwa in-
formacyjnego oraz globalizacja 
sprawiła, iż przekaz medialny 
stał się narzędziem pozwalają-
cym na zdobycie i utrzymanie 
politycznej, ale i materialnej 
oraz duchowej (emocjonalnej) 
władzy nad człowiekiem. To 
właśnie w głównej mierze prze-
kaz medialny decyduje o tym 
jak postrzegamy świat i czego, 
oraz w jaki sposób się o świecie 
dowiadujemy. Przekaz medial-
ny stał się także instrumentem 
manipulowania człowiekiem, 
oraz jego myśleniem czy zacho-
waniem.

Niestety grupą, która szcze-
gólnie narażona jest na nie-
prawdziwe informacje są dzieci 
i seniorzy. Bardzo często wyko-

rzystuje się ich otwartość i ufność 
oraz brak wiedzy z zakresu walki 
przed falszywymi informacjami. 

Dokończenie na str. 13
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Najserdeczniejsze życzenia 
naszym mężczyznom 

Tym małym i tym dużym
szczęścia, zdrowia i radości,
samych słonecznych dni.
Uśmiechu przez całe życie.
Niech Wam się spełnią wszystkie marzenia.

W wielu krajach, na całym świecie Międzynarodowy Dzień 
Mężczyzn obchodzony jest 19 listopada. Ten dzień został ustalony 
w 1999 roku w Trynidadzie i Tobago przy wsparciu ONZ. Nato-
miast Dzień Mężczyzny w Polsce wywodzi się z obrzędów kościel-
nych i ma religijne korzenie. 10 marca w kościele  katolickim obcho-
dzi się nieoficjalnie święto 40 męczenników z Sebasty. Rzymskich 
legionistów skazanych na śmierć za wiarę. Dlatego ten dzień po-
święcono mężczyznom . Obchodzony jest przez dorosłych panów, 
mężów .partnerów. Mimo, że męskie święto nie jest tak popularne 
jak damskie to stanowi okazję do złożenia życzeń. Serdeczne życze-
nia na pewno pozytywnie zaskoczą i dowartościują każdego Pana.

MARIA ROMANOWSKA

W Klubie Seniora, zwyczajowo, ob-
chodzono Dzień Kobiet i Dzień Męż-
czyzn jednego dnia. Ostatnia taka 
uroczystość przed pandemią odbyła 
się 11 marca 2020. 

Zgromadziła jak zwykle dużo 
osób. Zespół „Maryna’’ przygo-
tował na tę uroczystość specjalny 
program składający się z trzech 
części. Pierwsza była dedykowa-
na wszystkim obecnym, w dru-

giej panowie występowali dla 
pań, a w trzeciej odwrotnie....pa-
nie dla panów. Widownia i wystę-
pujący świetnie się bawili.

Było wspólne śpiewanie, 
wiersze pełne humoru, konkur-
sy, scenki rodzajowe i kabare-
towe. Między innymi panowie 
przedstawili scenkę pt.”Za zdro-
wie pań”, w której tak wznosili 
toasty, że spadali z krzeseł i było 

dużo śmiechu, a panie z kolei od-
wzajemniły się scenką „Damy, jak 
damy” - równie humorystyczną. 
Jedna pani była „podrobiona” i to 
ona zbierała największe owacje.  
Seniorzy okazali się wspaniałymi 
aktorami! Były upominki, życze-
nia i słodkości. Nie przypuszcza-
liśmy, że to ostatnia taka beztro-
ska impreza na …..długi czas. 

Podobnie zresztą ostatnim 
beztroskim wydarzeniem przed 
pandemią był udział seniorów 
w BABSKIM KABARECIE ,,Old 
Spice Girls’’ w wykonaniu wspa-
niałych aktorek: Barbary Wrze-
sińskiej, Lidii Stanisławskiej 
i Emilii Krakowskiej. Kabaret 
jak to kabaret - wspaniałe ske-
cze, scenki rodzajowe, monologi 
wywołujące salwy śmiechu, pio-
senki pełne humoru. Wszystko 
nawiązujące do relacji kobieta - 
mężczyzna, a tu zawsze dużo cie-
kawych rzeczy się dzieje. Wszy-
scy wspaniale się bawili, a po 
występie udało nam się poroz-

mawiać z aktorkami i zrobić kil-
ka zdjęć na pamiątkę tego spotka-
nia. Radośnie spędzony wieczór. 
Nikt nie przewidywał, że za kil-
ka dni zawładnie naszym życiem 
COVID -19. 

Czekamy z utęsknieniem na 
powrót do życia sprzed pandemii 
i mamy nadzieję, że to już niedłu-
go nastąpi.

  DANUTA WAŚKO

Dzień Kobiet i Dzień Mężczyzn w Klubie Seniora. 

Tak to było przed pandemią

Edukacja medialna 
seniorów 



12 www.narew.infoSrebrni

Drogie Panie 
czy pamiętacie 

o swoich 
mężczyznach?

10 marca to okazja do sprawienia swojemu 
ukochanemu prezentu. Kwiatów nie kupuje-
my, więc zadanie mamy trudniejsze. Jeśli męż-
czyzna czyta to warto kupić książkę ulubione-
go autora. 

Można mu sprezentować ulubione 
perfumy, kosmetyki, bransoletkę lub spin-
ki do mankietów. Warto postawić na po-
darunek związany z hobby. Jeśli nie będzie 
przeciwwskazań można  zaprosić swojego 
wybranka na dobry film, do teatru, filhar-
monii lub opery. W tym roku jednak po-
zostaje świętowanie w zaciszu domowym 
w miłym nastroju przy dobrym jedzonku, 
zapalonych świecach, lampce winka i mi-
łej muzyczce. Ale miłe Panie przez żołądek 
do serca.

Przepis na kolację w miłym nastroju. 
Proponuję pieczonego łososia. Zachwyt 
gwarantowany. 

Potrzebujemy:

 -1 filet z łososia,
-100 mil. sosu sojowego,
-1 opakowanie makaronu  chińskiego,
-1 opakowanie groszku cukrowego,

-2 papryki i czerwone cebule,
-limonka i listki mięty do dekoracji.

Przygotowanie:
Łososia posmarować olejem i ułożyć 

do naczynia żaroodpornego i piec 15 mi-
nut. Ugotować makaron, a warzywa usma-
żyć na patelni. Dodać makaron olej i wa-
rzywa i upieczonego łososia.

Deser w pucharku
Składniki:
-250 g serka mascarpone,
-250 g śmietany 29%,
3 łyżki cukru pudru,
-14 podłużnych biszkoptów,
-1 filiżanka mocnej kawy,
-kilka kostek czekolady i kakao,

Przygotowanie:
Śmietanę ubijamy z serkiem i cukrem. 

Na dnie pucharków umieszczamy namo-
czone w kawie biszkopty, a na nie ubitą 
śmietanę. Posypujemy kakao. Czynność 
powtarzamy. Dekorujemy startą czekola-
dą. SMACZNEGO! MARIA ROMANOWSKA

Czytanie 
książek

Czyli podpowiadamy, po jaką 
pozycję sięgnąć 

Polecam: Lisa See – „Dziewczęta 
z Szanghaju”.

Egzotyczny, nieznany nam 
świat. Saga rodzinna, rozgry-
wająca się przez dwadzieścia lat 
(1937-57) w Szanghaju i Los 
Angeles. Pełna zwrotów i ta-
jemnic akcja, wtopiona w wy-
jątkową panoramę dwóch 
kultur, Wschodu i Zachodu, 
opisanych z malowniczy-
mi szczegółami. Powstała 
w oparciu o wspomnienia 
ludzi mieszkających w Chi-
nach i USA.  Są tu postaci 
autentyczne jak postaci fik-
cyjne, inspirowane praw-
dziwymi historiami. Moż-
na odnaleźć autentyczne 
szczegóły z historii Chin 
oraz emigracji i asymila-
cji Chińczyków w Stanach 
Zjednoczonych Ameryki.

Szanghaj 1937 roku – 
miasto bogaczy i żebraków, 
gangsterów i hazardzistów, 
patriotów i rewolucjoni-
stów, artystów i dygnitarzy 
wojskowych – nazywany 
jest Paryżem Azji. Dwie 
siostry, dwudziestojedno-
letnia Pearl i młodsza May, 
panienki z bardzo zamoż-
nej rodziny, wiodą tam 
luksusowe, beztroskie ży-
cie. Wszystko się zmie-
nia, gdy ojciec na skutek 
hazardu traci cały mają-
tek, a napadnięty przez Ja-
pończyków kraj pogrąża 
się w straszliwej wojnie. 

Aby ratować rodzinę, dziew-
częta wbrew swojej woli muszą 
poślubić dwóch braci, bogatych 
Chińczyków z Los Angeles. Po 
niebezpiecznej podróży przez 
ogarnięte wojną Chiny i wielo-
miesięcznym, pełnym upoko-
rzeń pobycie w amerykańskim 
obozie dla uchodźców docierają 
wreszcie do mężów: z bagażem 
tragicznych doświadczeń i wiel-
ką tajemnicą. Nie wiedzą, że 
także w ich nowej rodzinie każ-
dy ma coś do ukrycia i nikt nie 
jest tym, za kogo się podaje.

TERESA RĘBIŚ

Wypowiadane opinie odbiegają od faktów, na które 
jesteśmy zbyt obojętni. Lata 90. kształtowały dla nas 
nowy świat, tzw. państwo neoliberalne. Stało się ono 
początkiem kruszenia więzi społecznych. Rodziło skrajny 
indywidualizm. Nam w Polsce ta ideologia kojarzyła się 
z wolnością, i słusznie, bo miała być gwarantem rozwoju 
klasy średniej. 

Kolejne kryzysy spowodowały inne myśle-
nie, któremu towarzyszyło burzenie pewnej 

umowy społecznej, w której 
istniała sfera dobra wspól-
nego. Dzisiaj odchodzimy 
od rozumienia demokracji 
jako rządów większości z po-
szanowaniem praw mniej-
szości. Spowodowało to, że 
każda grupa społeczna ne-
gocjuje z rządem co uda się 
wyrwać dla siebie (przykład 
skrajny:  górnictwo). Prze-
żywamy czas, kiedy nie każ-
da grupa społeczna, i kolejne 
pokolenia mają lepiej.  Teraz  
młodzież i seniorzy nie mają 
żadnej pewności jutra, a ubo-
żejąca klasa średnia oznacza 
upadek demokracji liberalnej. 
Przestrzeń dobra wspólnego 
kurczy się. Myślenie w katego-
riach wspólnotowych  zanika. 
Ważnym staje się co zdobę-
dziemy dla siebie. Co zdobę-
dą poszczególne grupy spo-
łeczne. Taka polityka redukuje 
człowieka do jednego wymia-
ru, kreuje aspiracje do zdoby-
wania władzy. Uzyskania sub-
wencji dla partii politycznej.  
Jeżeli nie uda się odbudować  
myślenia wspólnotowego, bę-
dzie to koniec demokracji. Nie 

bardzo widzę siły polityczne, które dążą do ta-
kiej odbudowy.

Politycy nie zrozumieli nic przez rok 
trwania pandemii, nie wyciągnęli  
żadnych wniosków.  Zajmują się  
głównie sobą. 

Rzeczywistość zawsze ulega zmianom, prowa-
dzi to do postępu społecznego i technologiczne-
go, tworzenia się społeczeństwa obywatelskiego, 
które ma miejsce w naszej Łomżyńskiej Lokalnej 
Społeczności poprzez stowarzyszenia pozarzą-
dowe, rady osiedlowe, seniorów, ludzi młodych, 
spółdzielczość, samorząd miasta, które kierują się, 
w przeciwieństwie do organów państwa,  zasadami 
prawdy o rzeczywistości bez skrzywienia ideowe-
go, partyjnego czy religijnego.

Przedstawmy się kim jesteśmy

Dostrzegam, że postęp społeczny nie przekła-
da się na wzrost indywidualnego szczęścia.  Tę lukę 
stara się wypełnić w miarę skutecznie nasz samo-
rząd. Staram się patrzeć na informacje przez pry-
zmat mojego doświadczenia oraz wiedzy, co wiem 
o innych rzeczach.  Staram się ogarniać zjawiska, 
które występują w naszym mieście, kraju czy świe-
cie, które się dzieją za mojego życia i próbuję to 
opisać. Wiele spraw nie rozumiem, ale moje zada-
nie, jako seniora i piszącego, nie polega na dogłęb-
nym rozpracowaniu i rozumieniu.  Uważam, że te-
mat wystarczy zauważyć, dostrzec, opisać tak, żeby 
było wiadomo, że on istnieje.

W moim założeniu najważniejsze jest widzenie 
człowieka i to, co dzieje się wokół.  Często zadajemy 
proste pytanie „dlaczego?”. To jest ważne pytanie, na 
które odpowiada prezydent naszego miasta poprzez 
własne inicjatywy, np. wyłonienie osób aktywnych, 
obejmujących szeroki przekrój naszego życia.  

Bowiem Wspólnota Samorządowa stanowi wy-
kładnię państwa demokratycznego. Wroga pan-
demia działa na naszym terytorium, którego po-
winniśmy skutecznie bronić. Weźmy się do pracy 
i przekonujmy do siebie ludzi.

SENIOR STANISŁAW KASEJA

Dzień  
jak co dzień



Fake news nie jest tematem 
zupłenie nowym. Znane są wy-
darzenia, już w średniowieczu, 
kiedy dochodziło do pogromów 
Żydów na podstawie absurdal-
nych doniesień o dokonywanych 
przez nich rzekomo mordach ry-
tualnych. Również w czasie walki 
o niepodległość Stanów Zjedno-
czonych powszechne było ,,roz-
siewanie” fałszywych informacji 
na temat króla Jerzego. Obecnie 
jest to problem ogólnoświato-
wy. Międzynarodowa Federacja 
Stowarzyszeń i Instytucji Biblio-
tekarskich (IFLA) podała nawet 
gotową receptę jak się połapać, 
czy news to tak naprawdę news 
czy fake news. Rozważyć źródło 
i autorów wiadomości, czytać 
treść a nie tylko nagłówek oraz 
ocenić źródła pomocnicze (czyli 
sprawdzić czy inne serwisy po-
dają te same informacje) to tyl-
ko niektóre jej założenia. Ale czy 
w codziennym biegu mamy czas 
i chęć to robić? Czy jednak wie-
rzymy w to co np. przeczytamy 
w sieci? Żyjemy w czasach, że ka-
tegorie prawdy i fałszu przestają 
mieć znaczenie. Zatarciu uległa 
granica pomiędzy prawdziwym, 
a fałszywym newsem. Często nie-
prawdziwe informacje w błyska-
wiczny sposób zostają zdemasko-
wane, a mimo to nie stawiają one 
w złym świetle autorów, a czasem, 
paradoksalnie, zwiększają ich za-
interesowanie. Spowodowane 
jest to między innymi narastającą 
pogonią mediów za tanią sensa-
cją i popytem na tego rodzaje in-
formacje, a także bazowaniem na 
emocjach zamiast na rzetelnym 
przekazie wiadomości.

Jak podaje definicja oksfordz-
ka, taka sytuacja, w której fakty 
są mniej istotne w kształtowaniu 
opinii publicznej niż odwołania 
do emocji i osobistych przeko-
nań to nic innego, jak pospraw-
da. W epoce postprawdy pod-
stawowe wartości, tj. prawda 
w mediach i życiu publicznym, 
zagrożone są z powodu cynizmu 
i skrajnego załamania wszelkich 
cenionych niegdyś wartości, np.: 
prawdy, uczciwości i rzetelności 
dziennikarskiej

Z postprawdą łączy się zjawi-
sko bańki filtrującej. Wiele serwi-
sów internetowych na podstawie 
zachowania użytkowników do-
biera materiały najlepiej dopa-
sowane do ich preferencji. Jeśli 
użytkownik faworyzuje media 
propagujące określony światopo-
gląd, będzie otrzymywał wyniki 
zgodne z tym światopoglądem. 
Socjolog Zygmunt Bauman opi-
sał to zjawisko w „El Pais”. We-
dług niego ludzie korzystają z me-
diów społecznościowych „nie po 

to, by się jednoczyć, nie po to, by 
poszerzać swoje horyzonty, lecz 
przeciwnie – aby utworzyć sobie 
pewną strefę komfortu, w któ-
rej jedyną rzeczą, którą słyszą, 
to echo własnego głosu, odbicie 
własnej twarzy”. 

Walka z dezinformacją

Aby rozpoczać walkę z de-
maskowaniem nieprawdziwych 
informacji przede wszystkim na-
leży włączyć krytyczne myślenie. 
Każdą treść zweryfikować pod 
kątem wiarygodności źródła in-
formacji.

Wiarygodne źródło informa-
cji to takie, które pozwala jedno-
znacznie ustalić, czy dane stwier-
dzenie jest prawdziwe. Jest to 
źródło pierwotne zawierające in-
formacje/dane nieprzetworzo-
ne. Źródłem takich informacji 
są instytucje państwowe, insty-
tuty badawcze, uznane ośrodki 
naukowe, agencje prasowe, orga-
nizacje pozarządowe, publikacje 
naukowe.

Przykładowe źródła:
- Strony internetowe urzę-

dów, instytucji, organizacji, 
w szczególności Biuletyny Infor-
macji Publicznej.

- Opracowania naukowe, 
podręczniki, encyklopedie, 
książki specjalistyczne, czasopi-
sma branżowe/specjalistyczne, 
archiwa, kroniki, przewodniki.

- Raporty, wyniki kontroli np. 
Rzecznika Praw Obywatelskich, 
Najwyższej Izby Kontroli.

- Raporty, opinie ekspertów.
- Dane statystyczne  i opraco-

wania Głównego Urzędu Staty-
stycznego.

- Wyjaśnienia, interpretacje 
dotyczące obowiązującego prawa 
pochodzące od instytucji pań-
stwowych (ministerstwa, agencje 
rządowe i unijne, samorządy, or-
gany skarbowe).

- Wyroki (prawomocne) są-
dów. 

Mając przed sobą wyniki wy-
szukiwania, należy zadać szereg 
pytań dotyczących interesują-
cych nas danych. Odpowiedzi 
na te pytania pozwolą skutecznie 
rozwiać nasze wątpliwości.

- Gdzie artykuł został opubli-
kowany?

- Kto jest autorem artykułu?
- Czy tekst zawiera fakty, czy 

opinie?
- Jeśli tekst zawiera fakty, to 

czy poparte są one dowodami?
- Jeśli tekst zawiera opinie, to 

czy są one poparte faktami?
- Czy argumentacja jest lo-

giczna, czy emocjonalna?
- Czy autor starał się zacho-

wać obiektywizm w stosunku do 
opisywanego tematu?

- Kiedy powstał tekst?
- Czy można znaleźć inne ar-

tykuły potwierdzające przedsta-
wioną tezę?

Gdzie szukać pomocy

Stowarzyszenie Demagog 
(www.demagog.org.pl)  pierw-
sza w Polsce organizacja fact – 
checkingowa. Głównym celem 
jej działania jest poprawa jako-
ści debaty publicznej poprzez 
dostarczanie obywatelom bez-

stronnej i wiarygodnej infor-
macji.

Sieć Obywatelska Watchdog 
Polska (www.siecobywatelska.
pl), która stoi na straży jawności 
rządzących czyli prawa obywate-
li do informacji. Według stowa-
rzyszenia jest to nie tylko waru-
nek dobrego państwa, ale przede 
wszystkim jedno z praw człowie-
ka, które chroni ludzką godność, 
daje wolność wyrażania opinii 
i bezpieczeństwo przed naduży-
ciami władzy.

Prawo 

Osoby pracujące w mediach 
(jako dziennikarze, wydawcy in-

formacji, edytorzy informacji) 
podlegają prawu prasowemu, 
a ściślej ustawie z 26 stycznia 
1984 roku, zawierającej przepisy 
prawa cywilnego. 

Ustawa określa:
 • zakres wolności prasy 

i funkcje prasy w państwie
 • obowiązki organów władzy 

publicznej i podmiotów prywat-
nych wobec prasy

 • prawa i obowiązki dzienni-
karzy

 • organizację działalności 
prasowej

 • zasady publikacji sprosto-
wań

 • zasady publikacji komuni-
katów, ogłoszeń i reklam w prasie

 • zasady odpowiedzialności 
cywilnej i karnej za naruszenia 
przepisów ustawy

 • szczególny tryb postępowa-
nia w sprawach prasowych.

Ustawa ta jednak, choć 
była wiele razy nowelizowan 
(wykreślano z niej całe roz-
działy, jak choćby ten dotyczą-
cy cenzury), nie została ona 
w pełni dostosowana do roz-
woju cyberprzestrzeni. Brak 
w niej właściwie regulacji praw-
nych dotyczących rzeczywisto-
ści internetu. Wśród środowisk 
medialnych i informatycznych 
pojawia się wiele teorii i spo-
rów o zakres oraz sposób obję-
cia uregulowaniami prawnymi 
tej przestrzeni. Jedno jest pew-
na należy dokonać tego w spo-
sób przemyślany, z zachowa-
niem poszanowania wolności 
do wyrażania opini przysługu-
jącemu każdemu człowieko-
wi, ale z jednoczesnym pocią-
gnięciem za sobą obowiązków 
i odpowiedzialności korzysta-
nia z tych wolności. 

Edukacja medialna seniorów 
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Pochodzę z małej wsi Chmielewo, położonej w oko-
licach Nowogrodu. Nowogród to dwutysięczne mia-
sto z bogatą historią, usytuowane na krawędzi 
wyżyny nad Narwią. Prawa miejskie uzyskał po raz 
pierwszy najprawdopodobniej w 1429 r. z rąk księ-
cia warszawskiego, Janusza I Starszego, aby w XIX 
w. je stracić i na powrót nabyć po odzyskaniu przez 
Polskę niepodległości. 

Miasto, chociaż niewielkie, może po-
szczycić się bogatą – szczególnie w wymia-
rze obronno-bitewnym historią i wieloma 
zabytkowymi atrakcjami. W centrum Nowo-
grodu znajduje się piękny kościół pw. Naro-
dzenia Najświętszej Maryi Panny, pochodzą-
cy oryginalnie z XV w., w którym przyjęłam 
wszystkie sakramenty święte. Pisząc o No-
wogrodzie, należy wspomnieć o Skansenie 
Kurpiowskim Adama Chętnika, który jest 
jednym z najstarszych muzeów na wolnym 
powietrzu w Polsce. 

Moje rodzinne Chmielewo to wieś od-
dalona od Nowogrodu o kilka kilometrów. 
W okresie międzywojennym Chmielewo 
było własnością dziedzica Grobickiego. Mój 
dziadek, A. Rutkowski, wraz z innymi szlach-
cicami odkupili Chmielewo. Budynki w go-
spodarstwie mojego taty były budynkami na-
leżącymi niegdyś do dziedzica. 

Kraina moich przodków – opisana w te-
legraficznym skrócie – ukształtowała solid-
ne podwaliny mojej tożsamości i otworzyła 

podwoje poważnego miasta wojewódzkiego 
- Łomży. Podczas nauki w szkole podstawo-
wej w Nowogrodzie wyjeżdżałam do Łomży 
na konkursy matematyczne i  sportowe. Już 
wtedy zakochałam się w tym mieście. Zauro-
czyło mnie położenie Łomży na skarpie nad-
narwiańskiej. Widok ten podziwiałam wraz 
z moimi przyjaciółmi, patrząc z kamiennych 
schodów z 1900 r., prowadzących wzdłuż ze-
społu klasztornego Ojców Kapucynów z ko-
ściołem Matki Boskiej Bolesnej z XVIII w. do 
ul. Rybaki. Zachwycałam się również Starym 
Rynkiem z ratuszem, obecną siedzibą władz 
miejskich, i pięknymi, pseudobarokowymi 
kamieniczkami z podcieniami. Podczas zwie-
dzania miasta, właśnie na rogu Starego Rynku 
i ul. Długiej, w cukierni (obecnie sklep obuw-
niczy) rozsmakowywaliśmy się w pysznych 
napoleonkach i ptysiach, które ujmowaliśmy 
w dłonie i przebiegaliśmy do ul. Dwornej. Tu 
z kolei królował, i nadal króluje, kościół kate-
dralny zbudowany w XVI w. w stylu późnogo-
tyckim. Idąc wzdłuż Dwornej, podziwialiśmy 
po drodze dziewiętnastowieczny gmach Sądu 
Okręgowego oraz siedzibę banku zbudowa-
nego w 1888 r. i trafialiśmy do jedynego wów-
czas ronda Kościuszki. Dalej, mijając Plac 
Pocztowy z budynkiem Poczty Polskiej funk-
cjonującej tam od 160 lat, dochodziliśmy do 
ul. Bernatowicza i budynku I Liceum Ogól-
nokształcącego. Liceum, na które patrzyliśmy 

z podziwem i respektem, osławione jest m.in. 
dzięki księdzu kardynałowi Wyszyńskiemu, 
który w latach 1915-1917 był podopiecznym 
mieszczącej się tam męskiej szkoły handlo-
wej, czy Bohdanowi Winiarskiemu – później-
szemu sędziemu i przewodniczącemu Mię-
dzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości 
w Hadze. Gmach licealny bardzo mnie intere-
sował, planowałam w nim kontynuować swo-
ją edukację – i tak też się stało. 

Po ukończeniu ,,ogólniaka’’ zdecydowa-
łam się na studia pedagogiczne w filii Uni-
wersytetu Warszawskiego w Białymstoku. 
Białystok nie oczarował mnie jednak nawet 
w połowie tak, jak moja kochana Łomża. 

W związku z tym, zaraz po studiach roz-
poczęłam swoją karierę zawodową w łomżyń-
skim Bonarze, a następnie przeniosłam się na 
funkcję pedagoga w Szkole Podstawowej nr 
5, w której przepracowałam aż do emerytury. 
Praca z młodzieżą pozwoliła mi na dalsze po-
znawanie Łomży. Współorganizowałam wy-
cieczki, konkursy wiedzy, konkursy plastycz-
ne i fotograficzne o mojej małej ojczyźnie, 
dzięki czemu sama odkrywałam jej coraz to 
nowe oblicza – historyczne, architektoniczne 
i społeczne, czyli – nomen omen – ludzkie. 
A ludzie, ludzie w Łomży są bardzo życzliwi. 
Pomimo powszechnie zwiększonego tempa 
życia i braku czasu dla bliskich, w Łomży żyje 
się… jakoś tak normalnie. W wielkich mia-
stach jesteśmy niezauważalni, obojętni wo-
bec siebie – a tu dostrzegamy się wzajemnie 
i wspomagamy. Doświadczyłam tego osobi-
ście. Jesteśmy sobie bliscy, pełni empatii i mi-
łości, która przecież nadaje sens naszemu ży-
ciu. Potrafimy dzielić się dobrem i – głęboko 
w to wierzę – jesteśmy jakby bliżej Boga... co 
jakoś szczególnie czuję w mojej parafii pw. św. 
Brunona na Łomżycy.

Łomża, chociaż piękna i czarująca odkąd 
ją znam, ostatnio zachwyca mnie szczegól-
nie ze względu na olbrzymią transformację, 
która w ostatnich latach zachodzi na naszych 
oczach. Powstaje tu filharmonia, z hali targo-
wej tworzona jest hala kultury, a swoje uro-
ki chętnie odkrywają bulwary nad Narwią 
i Łomżyczką. W ramach budżetu obywatel-
skiego powstają nowe place zabaw, ścieżki 
rowerowe, otwarte siłownie czy kompleksy 
sportowe. Podziw budzi nowoczesny budy-
nek Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki 
i Przedsiębiorczości przy  ul. Akademickiej. 
Bardzo ważnym przedsięwzięciem jest budo-
wa obwodnicy Łomży.

Można by jeszcze dużo pisać o Łomży 
i słynnych łomżanach. Dla mnie najważniejsze 
jest to, że Łomża pozwoliła mi otworzyć się na 
świat i zbudować stabilne fundamenty życio-
we dla mnie i mojej kochanej rodziny. Jestem 
jej za to bardzo wdzięczna. Chociaż, studiu-
jąc, miałam okazję zasmakować życia w stolicy 
województwa podlaskiego i stolicy Polski, to 
oferta tych miast nie była dla mnie tak atrak-
cyjna, jak to, co dawała mi Łomża. Zdaje się – 
zupełnie na przekór głosom większości, suge-
rującym, że duże miasta to bramy do lepszego 
życia. Ja uważam, że niekoniecznie… 

Żywię przekonanie, że moja Łomża dalej 
będzie się rozwijać, pięknieć i rozkochiwać 
następne pokolenia. 

GRAŻYNA WĄDOŁOWSKA

Krajowy Plan 
Odbudowy

Budżet tego funduszu dla Polski może 
wynosić 57 mld euro (260 mld złotych) 
unijnego wsparcia. W tym: 23,3 mld 
euro w formie dotacji,  34,2 mld euro 
w pożyczkach.

26 lutego premier Mateusz 
Morawiecki pokazał, jak rząd za-
mierza dzielić pieniądze, które na 
wsparcie odbudowy gospodarki 
po pandemii otrzymamy z Unii 
Europejskiej. Będzie wyglądało 
to następująco:

- 18,7  mld zł rząd przeznacza 
na poprawę wzrostu produkcji, 
wydajności i konkurencyjności  

   naszej gospodarki,
- 19,2  mld zł na poprawę efek-

tywności systemu zdrowia,
- 28,6  mld zł na zieloną mo-

bilność,
- 27,4  mld zł na zieloną ener-

gię i zmniejszenie energochłon-
ności, transformację  

   energetyczną,
- 13,7  mld zł na transformację 

cyfrową.
W sumie na powyższe cele 

rząd zamierza przeznaczyć oko-
ło 108 mld złotych bezzwrotnych 
dotacji.

Krajowy Plan Odbudowy na-
wiązuje do rządowego Nowe-
go Ładu. Nowy Ład natomiast 
to plan przebudowy gospodarki 
i systemu finansów państwa, sys-
temu podatkowego, programów 
edukacji i wielu  gałęzi naszego 
życia. Nowy Ład ma być nowym 
kontraktem społecznym. Obej-
muje też szereg dużych inwe-
stycji, m.in. znany już Centralny 
Port Komunikacyjny i przekop 
Mierzei Wiślanej. Premier za-
pewnia, że wielkie inwestycje do-
trą do wszystkich zakątków kraju.   
Będą kamieniem węgielnym tego 
programu. W ramach programu 
zgłoszono 1200 projektów.  Czy 
są tam również projekty, jeśli tak 
to jakie, dotyczące Ziemi Łom-
żyńskiej i naszego województwa?

Premier przekazał Krajowy 
Projekt Odbudowy do konsul-
tacji. Potrwają one do 2 kwiet-
nia 2021 roku. Następnie projekt 
przekazany zostanie do akcepta-
cji,  do Komisji Europejskiej. Jest 
na to czas do 30 kwietnia.

Istnieje szansa, że pierwsze 
środki finansowe w wysokości 
10% kwoty przewidzianej dla 
nas, możemy otrzymać jeszcze 
w tym roku.

Dobrze byłoby spojrzeć na 
te strategiczne cele oddolnie, od 
strony praktyki i rzeczywistego 
stanu i szans wdrożenia. Wszyst-
kim nam powinno zależeć, aby 
udało się wyjść z recesji.

SENIOR STANISŁAW KASEJA

Felieton ten dedykuję pamięci mojego kochanego męża, który podzielał moją miłość do Łomży, nucąc czasem słowa piosenki Hanki Bielickiej  
„Łomża jest perłą wśród miast, najpiękniejszą gwiazdeczką wśród gwiazd”.

Zakochałam się  
w Łomży
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Joe Black

Wakacje 
na ziemi
William Parrish (Anthony 

Hopkis) jest bardzo bogatym 
i wpływowym człowiekiem. Po-
siada potężne przedsiębiorstwo 
multimedialne, a jednak jego wła-
dza jest ograniczona, są sprawy, na 
które nawet on nie ma wpływu. 
Niebawem William ukończy sześć-
dziesiąt pięć lat. W jego rezydencji 

trwają staranne przygotowania do 
tej uroczystości. W domu pojawia 
się młody, przystojny mężczyzna. 
Nie zapowiadał swojej wizyty, nie 
musiał, w większości przypadków 
anioł śmierci nie uprzedza o swo-
ich odwiedzinach. Tym razem jed-
nak śmierć ma inne plany. Joe Black 
(Brad Pitt), takim imieniem przed-
stawia się przybysz, chce przez 
pewien czas przebywać na ziemi 
i to właśnie w domu Williama. Go-
spodarz przystaje na tę propozycję, 
ponieważ sam zyskuje w ten spo-
sób cenny czas, potrzebny na upo-
rządkowanie kilku ważnych spraw. 

Dla wszystkich domowników Joe 
jest osobą mile widzianą, choć 
tajemniczą. Jedynie Drew ( Jake 
Weber), adorator młodszej córki 
milionera, traktuje Joe jako rywa-
la. Joe rzeczywiście uwodzi piękną 
Susan (Claire Forlani), która nie 
pozostaje wobec niego obojętna. 
Anioł śmierci nie może dalej prze-
dłużać swoich wakacji.

Pewnie nie wiesz...
Film zarobił w kinach na świe-

cie 143 miliony dolarów, koszto-
wał 90 milionów.

W kawiarni Claire trzykrotnie 
nalewa śmietanki do kawy i dwu-
krotnie ją słodzi.

W 1998 roku był to najdroższy 
film bez efektów specjalnych.

Skrócona dwugodzinna wersja 
została pokazana w telewizji i li-
niach lotniczych. Wycięto wątki inte-
resów Williama Parrisha. Producent 
i reżyser Martin Brest nie zaakcepto-
wał tak zmontowanego filmu. Auto-
rem jest więc „Alan Smithee” – tego 
pseudonimu używają reżyserzy, któ-
rzy wyrzekli sie swojego dzieła.

Joe Black
TV4 niedziela 20.00

Wehikuł czasu

Wojna 
przyszłości

Nowy Jork końca XIX wieku. 
Młody naukowiec, Alexander 
Hartdegen (Guy Pearce) zamie-
rza udowodnić, że podróż w cza-
sie jest możliwa. Pragnienie staje 
się obsesją, gdy ginie jego narze-
czona, Emma. 

Alexander chce wrócić do 
dnia tragedii i spróbować zmie-
nić bieg wydarzeń. Niestety, już 
przy pierwszej podróży okazu-

je się, że chociaż można zmie-
nić bieg wydarzeń, nie można 
odwrócić przeznaczenia. Zre-
zygnowany Aleksander wybie-
ra się w podróż do przyszłości, 
aż do epoki, w której po dłu-
gotrwałych i wyniszczających 
wojnach ludzkość podzieliła 
się na dwa plemiona. Pierw-
sze z nich to Eloi, którzy żyją 
na powierzchni i są pokojowo 
nastawieni do świata. To na 
nich nieustannie polują kani-
bale Morlockowie, odrażające 
istoty, żyjące w podziemiach. 
Alexander postanawia wyko-
rzystać swoją wiedzę i pomóc 
pokrzywdzonemu plemieniu 

w walce z prześladowcami. Jego 
wiedza i doświadczenie okazu-
ją się szczególnie przydatne 
w pojedynku z wyrachowa-
nym i bezwzględnym władcą 
Morlocków ( Jeremy Irons).

Pewnie nie wiesz...
Film zarobił w kinach na świe-

cie 124 miliony dolarów, koszto-
wał 80 milionów. 

Trzecią ekranizację najsłyn-
niejszej powieści Herberta G. Well-
sa, napisanej w 1895 roku, wyreży-
serował jego prawnuk Simon Wells. 

Premiera miała być w grud-
niu 2001 roku. Opóźniono ją, bo 

usuwano scenę, w której deszcz 
meteorytów spada na Nowy Jork. 
Twórcy nie chcieli rozdrapywać 
świeżych jeszcze ran po atakach 
na WTC z 11 września 2001 
roku.

Guy Pearce w czasie kręcenia 
zdjęć złamał żebro.

W domu Alexandra kilkakrot-
nie widać portret H.G. Wellsa, au-
tora „Wehikułu czasu”.

Filmowy wehikuł był najwięk-
szym i najdroższym rekwizytem 
jaki kiedykolwiek zbudowano na 
potrzeby filmu.

Wehikuł czasu
Metro sobota 20.00

Przegląd nadzwyczajnych osiągnięć konstruktorów 
lotniczych i pilotów, którzy bili kolejne rekordy prędko-
ści i wysokości. Od Chucka Yeagera, który jako pierw-
szy przekroczył barierę dźwięku (14 października 1947 
roku), przez słynne myśliwce ponaddźwiękowe, po nowe 
projekty NASA i prywatne przedsięwzięcia, mające na 
celu skrócenie drogi nad Atlantykiem do 3,5 godziny. 
Film pokaże rywalizację amerykańskich, europejskich 
i radzieckich inżynierów. Przypomni takie samoloty, jak 
Lockheed SR-71 Blackbird, North American X-15 i MiG-
23. Opowiadając historię naddźwiękowych maszyn, fil-
mowcy odwiedzili muzea lotnictwa i ośrodki badawcze, 
pracujące m.in. dla NASA, sił powietrznych USA czy 
francuskiej marynarki wojennej.

W powietrzu, w temperaturze 15 st. C, prędkość roz-
chodzenia się dźwięku jest równa 340,3 m/s czyli około 

1225 km/godz. To odpowiada Mach =1. Na wysokości 
11 km nad poziomem morza liczbie M = 1, ze względu 
na niską temperaturę powietrza, odpowiada prędkość 
1062 km/godz.

Zwykle naddźwiękowe samoloty wywołują głośny 
huk, gdy osiągają prędkość dźwięku, w wyniku czego za-
kazano im latania nad zaludnionymi obszarami. Jednak 
twórcy nowej maszyny X-59 zapewniają, że ich dzieło 
będzie latać o wiele ciszej. Przy przekraczaniu bariery 
dźwięku odczuwalne będzie jedynie „delikatne uderze-
nie”. Ma się udać to osiągnąć ze względu na precyzyjnie 
zaprojektowany kształt. X-59 ma latać z prędkością prze-
lotową Mach=1,42, czyli 1739 kilometrów na godzinę. 
Prototyp powinien zostać dostarczony NASA w tym 
roku. Oblot jest planowany na 2022 rok.

Pokonać barierę dźwięku
Focus TV sobota 19.15

Lockheed SR-71 Blackbird – samolot 
dalekiego zwiadu strategicznego, 

najszybszy samolot sił powietrznych, 
zaprojektowany w latach 50. i 60. 

XX wieku na zamówienie CIA. Osiąga 
prędkość Mach 3,5 oraz pułap  

26 000 metrów. Nieuzbrojony.

X-59 – nowe dzieło NASA. Może on zwiastować nową erę  
w szybkich podróżach kosmicznych.

Pokonać barierę dźwięku

Szybko  
i cicho
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Rewelacyjna komedia 
w doborowej obsadzie!

Doug Billings ( Justin Bartha) wraz 
z trzema kumplami wyrusza do Las Vegas, 
by spędzić tam swój wieczór kawalerski. 
Udają się do stolicy hazardu i rozrywki 
z nadzieją na świetną zabawę i niezapo-
mniane chwile. Swoją przygodę rozpoczy-
nają od toastu na dachu hotelu, w którym 
się zameldowali i… to jest ostatnia rzecz 
jaką następnego dnia pamiętają po prze-
budzeniu się w wynajętym apartamencie. 
Oprócz potwornego kaca i zaniku pamięci 
czeka ich jeszcze kilka niespodzianek: po-
kój hotelowy jest zdemolowany, z garde-
roby słychać płacz dziecka, w łazience sie-
dzi tygrys, po salonie biega kura, a Doug 
gdzieś zniknął. Phil (Bradley Cooper), 
Stu (Ed Helms) i Alan (Zach Galifiana-
kis) postanawiają odnaleźć pana młodego 
i dowiedzieć się, co tak naprawdę stało się 
ostatniej nocy.

Pewnie nie wiesz...
Film zarobił w kinach na świecie 469 

milionów dolarów, kosztował 35 milionów.
Piosenki wykonywane przez Eda Hel-

msa i Zacha Galifianakisa były przez nich 
improwizowane. 

Ed Helms wyjął swój sztuczny ząb i bez 
dodatkowych zabiegów mógł grać „szczer-
batego”.

W rzeczywistości Mike Tyson jest właści-
cielem siedmiu tygrysów.

Bradley Cooper jest abstynentem. Prze-
stał pić w wieku 29 lat.

Zwierzęta na planie występowały ze 
swoimi treserami i specjalnymi zabezpiecze-
niami, które usunięto komputerowo.

Kac Vegas
TVN7 sobota 20.00

Kac Vegas

Szalona noc

Ścigany

Znaleźć 
mordercę

Życie cenionego chirurga z Chica-
go, doktora Richarda Kimble (Harrison 
Ford) układało się bez zarzutu: pięk-
na żona Helen, ugruntowana pozycja 
zawodowa, luksusowy dom. Niczym 
nie zmącony spokój trwa aż do nocy, 
podczas której zamordowano Helen. 
Kimble zostaje oskarżony o zabójstwo, 
a jego relacja o dostrzeżonym w domu 
jednorękim mężczyźnie nie zostaje po-
traktowana poważnie. Dowody świad-

czą przeciwko lekarzowi i Kimble ska-
zany zostaje na śmierć. W drodze do 
więzienia, w autobusie przewożącym 
skazanych dochodzi do próby ucieczki. 
Kierowca traci kontrolę nad pojazdem 
i wpada pod nadjeżdżający pociąg. 
Doktorowi Kimble udaje się wymknąć. 
Jego celem jest odnalezienie prawdzi-
wego zabójcy żony. Za Kimble'em ru-
sza pościg, któremu przewodzi uparty 
i wytrwały agent federalny, szeryf Sam 
Gerard (Tommy Lee Jones). Kimble 
staje się pozbawionym tożsamości stra-
ceńcem, dla którego żyć znaczy ucie-
kać. Nadzieje pokłada w wyjaśnieniu 
tragicznego nieporozumienia, ale czas 
pracuje na jego niekorzyść; Gerard jest 
coraz bliżej...

Pewnie nie wiesz...
Film zarobił w kinach na świecie 369 

milionów dolarów, kosztował 40 milionów.
Pociąg naprawdę uderzył w autobus. 

Jednak skok Kimble'a wykonany przez Har-
risona Forda, był zmontowany.

Harrison Ford uszkodził sobie poważ-
nie nogę w czasie kręcenia scen w lesie, jed-
nak odmówił operacji twierdząc, że Kimble 
musi utykać wiarygodnie. 

Reżyser kazał Fordowi zapuścić brodę 
do scen z początku filmu. Po zgoleniu brody 
trudno go było poznać.

Pierwotnie postać grana przez Julianne 
Moore (dr. Anne Eastman) odegrała więk-
szą rolę w filmie. Kimble szukał jej pomocy 
i się w niej zakochał. Te sceny zostały sfilmo-
wane ale usunięte z ostatecznej wersji.

Przesłuchani Richarda Kimble’a na po-
licji było improwizowane. Ford nie miał po-
jęcia, jakie pytania zostaną mu zadane.

Scenariusz powstawał przez 5 lat, zaan-
gażowano 9 autorów i powstało 25 szkiców.

Ścigany
TVN7 niedziela 22.40
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Pszczółka Maja: Miodowe Igrzyska

Protestuję!
W pszczelej stolicy planowane są Miodowe 

Igrzyska. Aby wykarmić wszystkich sportow-
ców cesarzowa żąda od pozostałych pszczół 
oddania połowy miodowych zbiorów. Maja 

nie zgadza się z nowym rozkazem. Krnąbr-
na pszczółka postanawia wyruszyć do stolicy 
i spotkać się z cesarzową. W rezultacie sama 
musi stanąć do rywalizacji w Miodowych Igrzy-
skach. Stawka jest wyjątkowo wysoka. Od jej 
wygranej zależy dobro ula!

Pszczółka Maja: Miodowe Igrzyska
TV Puls2 sobota 18.25, niedziela 10.50

Ratatuj

Szczur  
w kuchni!

Szczurek Remy chciałby zostać szefem kuch-
ni w jednej z wykwintnych paryskich restauracji.
Uważa, że ma ku temu wszelkie predyspozycje. 

Na nic zdaje się presja rodziny, która najchętniej 
widziałaby go w roli śmietnikowego gryzonia. 
Kiedy marzenia o byciu kucharzem pękają ni-
czym bańka mydlana, nieoczekiwanie w jego 
życiu pojawia się Linguini, pomocnik kuchenny, 
któremu grozi utrata pracy. Połączy ich niezwy-
kła przyjaźń, w wyniku której kulinarny świat 
Paryża przewróci się do góry nogami.

Ratatuj
Polsat niedziela 8.25

Duma: podróż do domu

Afrykańska 
eskapada

12- letni Xan i jego ojciec Peter znajdują na odludnych terenach 
południowej Afryki małego osieroconego geparda. Przygarniają go 
i nadają mu imię Duma (w języku suahili oznacza ono geparda). 
Zwierzę dorasta na ich farmie i zostaje najlepszym przyjacielem 
chłopca. Pewnego dnia Xan dowiaduje się, że Dumie grozi niebez-
pieczeństwo. Są bowiem ludzie, którzy chcą uwięzić dzikiego kota. 
Chłopiec postanawia odprowadzić geparda do miejsca, w którym 
się urodził i gdzie będzie bezpieczny. Aby tego dokonać, musi jed-
nak przemierzyć całą południową Afrykę. Wkrótce Xan i Duma ra-
zem wyruszają w długą i pełną niebezpieczeństw podróż.

Duma: podróż do domu
Metro sobota 14.20

Harton słyszy Ktosia

Czy słoń zwariował?
W dżungli Nool mieszka słoń Horton. Ma wielkie serce, ciekawą 

osobowość i dużą wyobraźnię, wyróżnia się uprzejmością, jest solid-
ny i wierny. Pewnego dnia słyszy, że unosząca się w powietrzu dro-
binka woła o pomoc. Okazuje się, że na tym pyłku mieści się miasto 
Ktosiowo zaludnione przez mikroskopijnych Ktosiów. Krainą rządzi 
sympatyczny burmistrz Ned O'Malley, który ma z żoną Sally 96 có-
rek i jednego syna. Horton dowiaduje się od Neda, że miastu grozi 
zagłada. Mówi o tym innym mieszkańcom dżungli, ale nikt nie chce 
mu uwierzyć. Wszyscy dookoła myślą, że zwariował...

Harton słyszy Ktosia
Polsat sobota 8.30
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Pszczółka Maja: Miodowe Igrzyska

Protestuję!
W pszczelej stolicy planowane są Miodowe 

Igrzyska. Aby wykarmić wszystkich sportow-
ców cesarzowa żąda od pozostałych pszczół 
oddania połowy miodowych zbiorów. Maja 

nie zgadza się z nowym rozkazem. Krnąbr-
na pszczółka postanawia wyruszyć do stolicy 
i spotkać się z cesarzową. W rezultacie sama 
musi stanąć do rywalizacji w Miodowych Igrzy-
skach. Stawka jest wyjątkowo wysoka. Od jej 
wygranej zależy dobro ula!

Pszczółka Maja: Miodowe Igrzyska
TV Puls2 sobota 18.25, niedziela 10.50

Ratatuj

Szczur  
w kuchni!

Szczurek Remy chciałby zostać szefem kuch-
ni w jednej z wykwintnych paryskich restauracji.
Uważa, że ma ku temu wszelkie predyspozycje. 

Na nic zdaje się presja rodziny, która najchętniej 
widziałaby go w roli śmietnikowego gryzonia. 
Kiedy marzenia o byciu kucharzem pękają ni-
czym bańka mydlana, nieoczekiwanie w jego 
życiu pojawia się Linguini, pomocnik kuchenny, 
któremu grozi utrata pracy. Połączy ich niezwy-
kła przyjaźń, w wyniku której kulinarny świat 
Paryża przewróci się do góry nogami.

Ratatuj
Polsat niedziela 8.25

Duma: podróż do domu

Afrykańska 
eskapada

12- letni Xan i jego ojciec Peter znajdują na odludnych terenach 
południowej Afryki małego osieroconego geparda. Przygarniają go 
i nadają mu imię Duma (w języku suahili oznacza ono geparda). 
Zwierzę dorasta na ich farmie i zostaje najlepszym przyjacielem 
chłopca. Pewnego dnia Xan dowiaduje się, że Dumie grozi niebez-
pieczeństwo. Są bowiem ludzie, którzy chcą uwięzić dzikiego kota. 
Chłopiec postanawia odprowadzić geparda do miejsca, w którym 
się urodził i gdzie będzie bezpieczny. Aby tego dokonać, musi jed-
nak przemierzyć całą południową Afrykę. Wkrótce Xan i Duma ra-
zem wyruszają w długą i pełną niebezpieczeństw podróż.

Duma: podróż do domu
Metro sobota 14.20

Harton słyszy Ktosia

Czy słoń zwariował?
W dżungli Nool mieszka słoń Horton. Ma wielkie serce, ciekawą 

osobowość i dużą wyobraźnię, wyróżnia się uprzejmością, jest solid-
ny i wierny. Pewnego dnia słyszy, że unosząca się w powietrzu dro-
binka woła o pomoc. Okazuje się, że na tym pyłku mieści się miasto 
Ktosiowo zaludnione przez mikroskopijnych Ktosiów. Krainą rządzi 
sympatyczny burmistrz Ned O'Malley, który ma z żoną Sally 96 có-
rek i jednego syna. Horton dowiaduje się od Neda, że miastu grozi 
zagłada. Mówi o tym innym mieszkańcom dżungli, ale nikt nie chce 
mu uwierzyć. Wszyscy dookoła myślą, że zwariował...

Harton słyszy Ktosia
Polsat sobota 8.30
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Repertuar    
12 – 18 marca 2021

Piątek  12 marca
Duża sala: Co w duszy gra 2D - 
godz. 15:30, 18:00;  Obiecująca 
młoda kobieta - godz. 20:15
Mała sala: Każdy ma swoje lato – 
godz.17:00, 18:30, 20:15.

Sobota 13 marca
Duża sala: Co w duszy gra 2D - 
godz. 10:30, 13:00, 15:30, 18:00; 
Obiecująca młoda kobieta - godz. 
20:15
Mała sala: Waleczne rybki – godz. 
10:30, 15:00, Scooby Doo – godz. 
12:30;  Każdy ma swoje lato – 
godz.17:00, 18:30, 20:15

Niedziela 14 marca 
Duża sala: Co w duszy gra 2D - 
godz. 10:30, 13:00, 15:30, 18:00; 
Obiecująca młoda kobieta - godz. 
20:15
Mała sala: Waleczne rybki – godz. 
10:30, 15:00, Scooby Doo – godz. 
12:30;  Każdy ma swoje lato – 
godz.17:00, 18:30, 20:15

Poniedziałek  15 marca 
Duża sala: Co w duszy gra 2D - 
godz. 15:30, 18:00;  Obiecująca 
młoda kobieta - godz. 20:15
Mała sala: Każdy ma swoje lato – 
godz.17:00, 18:30, 20:15.

Wtorek  16 marca
Duża sala: Co w duszy gra 2D - 
godz. 15:30, 18:00;  Obiecująca 
młoda kobieta - godz. 20:15

Mała sala: Każdy ma swoje lato – 
godz.17:00, 18:30, 20:15.

Środa 17 marca
Duża sala: Co w duszy gra 2D - 
godz. 15:30, 18:00;  Obiecująca 
młoda kobieta - godz. 20:15
Mała sala: Każdy ma swoje lato – 
godz.17:00, 18:30, 20:15.

Czwartek 18 marca
Duża sala: Co w duszy gra 2D - 
godz. 15:30, 18:00;  Obiecująca 
młoda kobieta - godz. 20:15
Mała sala: Każdy ma swoje lato – 
godz.17:00, 18:30, 20:15.

Teatr Lalki i Aktora w Łomży przygo-
tował ciekawą propozycję kulturalną. 
Na scenie zaprezentowana została 
pierwsza w tym roku premiera. Już 
od 6 marca można obejrzeć „Kozioł-
ka Matołka” w adaptacji i reżyserii 
Jarosława Antoniuka. Autorem sce-
nografii jest Przemysław Karwowski, 
muzykę skomponował Bogdan Szcze-
pański, choreografię opracował Jacek 
Gębura, natomiast animację przygo-
towała Justyna Sołomianko.

Twórcą tytułowej postaci 
„Koziołka Matołka” jest Kor-
nel Makuszyński. Główny bo-
hater zmierzając do Pacanowa 
odwiedza różne miejsca, prze-
żywa ciekawe przygody, uczy 
się świata. Pomimo trudności 
ani na chwilę nie opuszcza go 
optymizm i poczucie humoru. 
Koziołek potrafi zamienić swo-
je kłopoty w zabawę i zawsze 
budzi wokół siebie radość, a za-
razem uczy, że wytrwałość oraz 

chęć zdobywania wiedzy po-
magają w osiągnięciu celu.

Po dłuższej przerwie spowodo-
wanej pandemią znów możemy cie-
szyć się z oglądania spektakli na de-
skach teatru. „Koziołek Matołek” 
jako adaptacja komiksu jest wspa-
niałą propozycją na spędzenie cza-
su całą rodziną w teatrze. To histo-

ria pełna zwrotów akcji, która bawi 
i zmusza do refleksji. Doskonała 
rozrywka dla dzieci i dorosłych.

W  związku z  obowiązkiem 
dostosowania się do  warunków 
prezentacji wydarzeń artystycz-
nych premiera odbyła się z  za-
chowaniem wszelkich środków 
ostrożności i  higieny oraz  przy 

ograniczonej widowni.  Jednak 
zarówno dyrektor teatru Jaro-
sław Antoniuk, jak również ak-
torzy głęboko wierzą, że  jest 
to  zwiastun przyszłości, w  któ-
rej  bez  żadnych przeszkód, stra-
chu i ograniczeń będą mogli wraz 
z widzami wyruszyć w kolejne te-
atralne podróże.

Aktualny repertuar dostęp-
ny jest na stronie teatru: http://
teatrlomza.pl/. Bilety na  spek-
takle odbywające się w  sali wi-
dowiskowej TLiA są dostępne 
w Biurze Organizacji Widowni. 
Rezerwacji można dokonać pod 
numerem: 86 216 31 93, 666 
383 704.

W Centrum Aktywności Turystycznej 
i Kulturalnej „Domek Pastora” w Łom-
ży, przy zachowaniu wszelkich zasad 
bezpieczeństwa epidemicznego, od-
było się spotkanie z półfinalistkami 
konkursu Miss & Miss Nastolatek Zie-
mi Łomżyńskiej 2021.

Spośród 72 kandydatek, któ-
re przeszły przez pierwszy etap 
castingu online, Zespół Miss Zie-
mi Łomżyńskiej, wybrał Grupę 
Finałową. Ze względu na ogrom-
ne zainteresowanie udziałem 
w konkursie oraz rekordową licz-
bę nadesłanych zgłoszeń, w tym 
roku liczba kandydatek w każdej 
kategorii wiekowej jest wyższa 
niż w latach ubiegłych. Łącznie 
jest ich 38, w tym 18 nastolatek 
i 20 dorosłych.

Kandydatki pochodzą z róż-
nych zakątków naszego regionu. 
Wśród nich są mieszkanki m.in. 
Łomży, Grajewa, Zambrowa, 
Kolna, Ostrołęki, Ostrowi Ma-
zowieckiej, Nowogrodu, a nawet 
Siemiatycz. Najmłodsza ma 14, 
a najstarsza 23 lata.

- Wśród kandydatek mamy 
studentkę matematyki, przy-
szłą panią doktor, panie psycho-
log i pedagog, fankę sztuk walk 
MMA, miłośniczki piłki nożnej 
oraz młodziutkie, pełne pasji na-
stolatki – zdradza Anna Kurząd-
kowska-Kosińska, organizatorka 
regionalnego plebiscytu piękno-
ści.

Nowe Miss Ziemi Łomżyń-
skiej poznany latem, jeśli pozwo-
li na to sytuacja pandemiczna 
w kraju. 

- Obecnie rozpoczynamy 
przygotowania do szóstej edy-
cji wyborów. Większość zajęć 
dla wspólnego zdrowia i bezpie-
czeństwa odbywać się będzie 
na tym etapie online. Podobnie 
jak rok temu odbywać się one 
będą w specjalnie stworzonej, 
zamkniętej grupie. Na razie nie 
zdradzamy harmonogramu te-
gorocznych przygotowań, jed-
no jest pewne, w tym trudnym 

dla wszystkich okresie zacznie-
my od ''Treningów mental-
nych", które w odróżnieniu od 
lat ubiegłych będziemy powta-
rzać cyklicznie przez cały okres 
przygotowań do gali finałowej – 
wyjaśnia Anna Kurządkowska-
-Kosińska. - Raz jeszcze ogrom-
nie gratulujemy finalistkom 
edycji 2021. Przede wszystkim 
jednak, dziękujemy wszystkim 
półfinalistkom, które pojawi-
ły się na spotkaniu. Wszystkie 
byłyście urzekające i wspania-
łe, a ostateczny wybór, którego 
musieliśmy dokonać był bardzo 
trudny – dodaje. 

Premiera sztuki „Koziołek Matołek”

Finalistki Miss i Miss Nastolatek 
Ziemi Łomżyńskiej 2021 wybrane 
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Działania resortu Klimatu i Środowi-
ska oraz samorządów zmierzające do 
poprawy jakości powietrza to główny 
temat spotkania ministra Michała 
Kurtyki z przedstawicielami urzędów 
marszałkowskich w Polsce. Konfe-
rencja w formule online odbyła się 
w ubiegłym tygodniu. W spotkaniu 
wziął udział m.in. wicemarszałek Ma-
rek Olbryś.

Jak podkreślał Michał Kurty-
ka, Minister Klimatu i Środowi-
ska, pomimo podejmowanych 
działań w zakresie ochrony po-
wietrza, Polska ma wciąż pro-
blem z dotrzymaniem norm ja-
kości wynikającej z wymogów 
unijnych.

 - W większości za ten stan 
odpowiedzialny jest sektor by-
towo-komunalny, dodatkowo 
w dużych aglomeracjach wpływa 
na tę sytuację transport – mówił 
minister Kurtyka.

Dodał, że w przedsięwzię-
ciach na rzecz ochrony jakości 
powietrza niezbędna jest współ-
praca administracji krajowej i sa-
morządowej.

Działania na poziomie krajowym 
Podczas spotkania zaprezen-

towano strategiczne, legislacyjne, 
finansowe i edukacyjno-promo-
cyjne działania rządu w obszarze 
ochrony powietrza.

Jednym z nich jest Polity-
ka Energetyczna Polski do 2040 

roku. Po raz pierwszy w tym stra-
tegicznym dokumencie dla sek-
tora paliwowo-energetycznego 
znalazło się bezpośrednie nawią-
zanie do problemów jakości po-
wietrza.

Do działań strategicznych na-
leży też m.in. aktualizacja  Kra-
jowego Programu Ochrony 
Powietrza, czy strategia dla cie-
płownictwa z określeniem wy-
magań jakościowych dla paliw 
stałych stosowanych w gospodar-
stwach domowych.  

Jak poinformowano, w sys-
tem powiadamiania o ryzyku wy-
stąpienia przekroczenia norm 
jakości powietrza zostanie włą-
czone Rządowe Centrum Bez-
pieczeństwa (RCB).

 Jako najważniejsze przed-
sięwzięcia finansowe podej-

mowane przez rząd w obsza-
rze poprawy jakości powietrza 
wymieniano przede wszystkim 
sztandarowy, opiewający na 103 
mld zł program „Czyste powie-
trze”. Jego podstawowym celem 
jest eliminacja wszystkich po-
zaklasowych kotłów na paliwa 
stałe, a następnie podnoszenie 
efektywności energetycznej bu-
dynków mieszkalnych np.: po-
przez wymianę stolarki okiennej 
i drzwiowej. Program potrwa do 
2029 roku.

Przypomniano również 
o możliwościach jakie dają pro-
gramy: "Stop Smog" i "Zielony 
Transport Publiczny".

W konferencji uczestniczyli 
również Agnieszka Sosnowska, 
dyrektor Departamentu Ochro-
ny Powietrza i Polityki Miejskiej 

Ministertwa Klimatu i Środowi-
ska, Anna Krysztopik, dyrektor 
Departamentu Ochrony Śrdo-
wiska Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Podlaskiego oraz 
przedstawiciele Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej. 

Stan jakości powietrza 
w województwie podlaskim

Z dotychczasowych badań 
monitoringowych prowadzo-
nych przez Główny Inspekto-
rat Ochrony Środowiska Re-
gionalny Wydział Monitoringu 
w Białymstoku wynika, iż pro-
blem z dotrzymaniem norm ja-
kości powietrza (w szczególności 
stężeń pyłu zawieszonego PM10 
i PM2,5 oraz benzo(a)piranu) 
w województwie podlaskim jest 
znacznie mniejszy niż w innych 
rejonach kraju. W „Rocznej oce-
nie jakości powietrza w woje-
wództwie podlaskim" za rok 
2019 odnotowano jedynie prze-
kroczenie stężenia średniorocz-
nego pyłu PM2,5 tylko w Łomży 
– 21 µg/m3 (norma dopuszczal-
na to 20 µg/m3). Kolejna ocena 
jakości powietrza (za rok 2020) 
zostanie przekazana Zarządowi 
Województwa do końca kwiet-
nia br. 

W województwie podla-
skim obowiązują dwa programy 
ochrony powietrza:

1) Program ochrony powie-
trza dla aglomeracji białostockiej 
(wraz z planem działań krótko-
terminowych) przyjęty uchwa-
łą Nr XXXIV/415/13 z dnia 20 
grudnia 2013 roku.

2) Program ochrony powie-
trza dla strefy podlaskiej (wraz 
z planem działań krótkotermi-
nowych) przyjęty uchwałą Nr 
XXXIV/414/13 z dnia 20 grud-
nia 2013 roku.

W czerwcu 2020 r. Sejmik 
Województwa Podlaskiego zgod-
nie z nowelizacją ustawy Pra-
wo ochrony środowiska z dnia 
13 czerwca 2019 r. (nowelizacja 
dotyczyła dostosowania ustawy 
do zaleceń określonych w orze-
czeniu Trybunału Sprawiedli-
wości Unii Europejskiej z dnia 
22 lutego 2018 r.) zaktualizował 
ww. programy. Sejmik podjął też 
uchwałę w sprawie określenia 
„Programu ochrony powietrza 
dla strefy aglomeracja białostoc-
ka” oraz w sprawie określenia 
„Programu ochrony powietrza 
dla strefy podlaskiej”.

Na tej podstawie samorządy 
gminne oraz użytkownicy ko-
tłów na paliwo stałe o mocy po-
niżej 1,0 MW (osoby fizyczne, 
przedsiębiorcy i osoby prawne 
oraz samorząd powiatowy) reali-
zują działania naprawcze.  

ANETA KURSA/WROTA PODLASIA

Dokładnie o 7,8 mln zł zarząd wo-
jewództwa podlaskiego zwiększył 
budżet konkursu na kapitał obroto-
wy, czyli na bieżącą działalność firm. 
Tym samym pula środków unijnych 
w ramach Podlaskiego Pakietu Go-
spodarczego przeznaczona na ten cel 
wzrosła do blisko 33 mln zł.

Wnioski o dotację na ka-
pitał obrotowy, czyli na bieżą-
cą działalność w firmie, przed-
siębiorcy mogli składać przez 
dwa dni, a mianowicie 15 i 16 
lutego. Wpłynęło ponad 2 tys. 
wniosków na przeszło 61 mln 
złotych. W konkursowej puli do 
podziału było 25 mln zł z fun-
duszy europejskich. Do oceny 
przekazano wnioski uszerego-
wane według najwyższego pro-
centowo spadku obrotów - od 
66,4 procent w dół.

– Zwiększenie dofinansowa-
nia z 25 mln zł do blisko 33 mln zł 

pozwoli wspomóc większą liczbę 
przedsiębiorstw poszkodowa-
nych w wyniku wystąpienia pan-
demii COVID-19. Zapewniałem, 
że będę się starał, aby pieniędzy 
na pomoc dla przedsiębiorców 
było jak najwięcej i słowa dotrzy-
muję- przypomina Artur Kosic-
ki, marszałek województwa pod-
laskiego. 

Dzięki powiększeniu puli 
konkursowej do oceny trafi 1061 
wniosków (wcześniej było ich 
875), złożonych przez firmy, któ-
re zanotowały 60 proc. spadku 
przychodów ze sprzedaży.

Przedsiębiorcy, których 
wnioski znalazły się na tej liście, 
muszą dostarczyć do kancelarii 
Urzędu Marszałkowskiego Wo-
jewództwa Podlaskiego, przy ul. 
Poleskiej 89 w Białymstoku dwa 
egzemplarze wniosku w wersji 
papierowej wraz z załącznikami. 

Termin upływa 10 marca. Do-
kumenty można dosłać również 
pocztą, wtedy decyduje data na-
dania.

Konkurs adresowany był do 
mikro- i małych przedsiębiorstw, 
a także osób prowadzących sa-
modzielnie działalność gospo-
darczą – na jednorazową, bez-
zwrotną dotację z funduszy Unii 
Europejskiej (z Regionalnego 
Programu Operacyjnego). Wa-
runkiem udziału było pogorsze-
nie się sytuacji firmy w związku 
z COVID-19. 

Nabór stanowi trzecią część 
Podlaskiego Pakietu Gospodar-
czego, który utworzył zarząd 
województwa podlaskiego, aby 
chronić podlaskie firmy przed 
negatywnymi skutkami CO-
VID-19. Do tej pory, w ramach 
PPG, przedsiębiorcy otrzymali 
aż 186 mln zł (dopłaty do wyna-

grodzeń, preferencyjne pożycz-
ki, dotacje na kapitał obrotowy 
w 2020 roku, bon antywiruso-

wy). Z tych różnych form pomo-
cy skorzystało 9,5 tysiąca podla-
skich firm.

Budżet konkursu na kapitał obrotowy 
zwiększony o 7,8 mln zł

Zarządzanie jakością powietrza w Polsce – spotkanie 
Ministerstwa Klimatu i Środowiska z samorządowcami
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Zbliża się 100. rocznica uchwalenia 
Konstytucji Marcowej, pierwszej 
polskiej konstytucji po odzyskaniu 
przez Polskę niepodległości po 123 
latach zaborów. Co ciekawe, prace 
nad Konstytucją Marcową wspierała 
pochodząca z Łomży posłanka Maria 
Moczydłowska. 

Maria Moczydłowska była 
najmłodszą posłanką na Sejm 
Ustawodawczy. Warto podkre-
ślić, że była pierwszą kobietą 
w historii, która zabrała głos 
w polskim sejmie. Do Sejmu 
Ustawodawczego dostało się 
łącznie osiem kobiet, które za-
początkowały równouprawnie-
nie w polskim parlamentary-
zmie. 

Maria Moczydłowska, 
z domu Grzymkowska, urodziła 
się 4 października 1886 r. w Łom-
ży. Była nauczycielką arytmetyki. 
Po zakończeniu studiów praco-
wała jako nauczycielka w szko-
łach prywatnych w Warszawie, 
Łomży, Kaliszu, a pod koniec 
życia w Sopocie. Zdobyła man-
dat poselski w ramach Polskiego 
Zjednoczenia Ludowego w okrę-
gu numer 30 w Częstochowie.

Jej działalność poselska 
skupiała się wokół praw ko-
biet i ograniczania alkoholizmu 
w społeczeństwie. Wraz z inny-
mi posłankami Gabrielą Balic-
ką i Zofią Moraczewską złoży-
ła wniosek dotyczący wycofania 
przepisów pozbawiających ko-
biety polskiego obywatelstwa 
w momencie poślubienia cudzo-
ziemca. Pracowała nad zmianami 
prawnymi dotyczącymi równo-
uprawnienia kobiet. Szczególnie 
w kodeksie prywatnym, pro-
cesowym i administracyjnym. 
W wielu sytuacjach kobiety po-
trzebowały zgody męża na pod-
jęcie pracy. Dzięki walce Marii 
Moczydłowskiej i jej koleżanek 
1 lipca 1921 r. uchwalono ustawę 
zrównującą w prawie cywilnym 
kobiety i mężczyzn.      

W ramach walki z alkoho-
lizmem Maria Moczydłowska 
starała się o ustawowe wpro-
wadzenie pełnej prohibicji. Jej 
projekt ustawy nie został przed-
stawiony na forum Sejmu, po-
nieważ zabrakło jednego głosu 
podczas głosowania w Komisji 
Zdrowia Publicznego. Interesu-
jące jest jednak to, że ostatecznie 
uchwalono ustawę ograniczającą 
sprzedaż i spożycie napojów al-
koholowych, którą nieformalnie 
nazwano „lex Moczydłowska”. 
W ten sposób doceniono starania 
Marii Moczydłowskiej dotyczące 
walki z alkoholizmem. 

Znaczenie konstytucji
17 marca minie równo 100 lat 

od uchwalenia Konstytucji Mar-
cowej. Była to pierwsza ustawa 
zasadnicza stworzona wyłącznie 
przez Polaków od czasów Kon-
stytucji 3 Maja z 1791 r. Jedno-
cześnie to pierwsza nowoczesna 
polska konstytucja oparta na idei 
trójpodziału władz i zniesienia 
przywilejów stanowych. 

Po drodze byłą oczywiście 
jeszcze Konstytucja Księstwa 
Warszawskiego nadana przez Na-
poleona Bonapartego czy Kon-
stytucja Królestwa Polskiego 
opracowana na rozkaz cara Alek-
sandra I, ale trudno je uznać za 
twory polskiego narodu, bo były 
nam podyktowane przez wład-
ców obcych mocarstw.

Konstytucja Marcowa po-
wstała w wyjątkowym dla Polski 
momencie. Tuż po odzyskaniu 
niepodległości po ponad wieku 
niewoli. Na terenie Polski obo-
wiązywały różne systemy praw-
ne, które były dziedzictwem za-
borów. Ujednolicenie przepisów 
prawnych było dużym wyzwa-
niem dla legislatorów, ale też 
ważną potrzebą.

Konstytucja Marcowa była 
dokumentem, który połączył Pol-
skę w sposób prawny, nawet jeśli 
już wcześniej udało się wywalczyć 
dla niej granice. Wedle uchwa-
lonej ustawy zasadniczej, Polska 
stawała się republiką z przewagą 
władzy ustawodawczej nad wyko-
nawczą. Wprowadziła klasyczny 
trójpodział władzy. Władzą  usta-
wodawczą  był dwuizbowy parla-
ment,   złożony z Sejmu i Senatu, 
wybieranych co 5 lat. Kompe-

tencje i pozycja parlamentu były 
bardzo silne, w celu zapobieże-
niu ewentualnej dyktaturze pre-
zydenta. Rząd był wybierany 
przez Sejm, który także uchwa-
lał ustawy.  Kandydaci do Sejmu 
i Senatu musieli ukończyć od-
powiednio 25 i 40 lat, zaś prawo 
wyborcze przysługiwało zarówno 
kobietom, jak i mężczyznom po 
odpowiednio 21 i 30 roku życia.

Konstytucja wprowadziła za-
sadę demokracji parlamentarnej 
w ramach wyborów pięcioprzy-
miotnikowych: powszechnych, 
równych, tajnych, wolnych, pro-
porcjonalnych. Prezydent RP był 
wybierany w wyborach pośred-
nich, tj. nie przez ogół obywate-
li, a poprzez głosowanie Zgroma-
dzenia Narodowego, złożonego 
z sejmu i senatu. Był wybierany 
na 7–letnią kadencję. Tworzył 
on wraz z premierem i radą mini-
strów władzę wykonawczą.

Obywatele mieli zapew-
nioną  równość  wobec pra-
wa,  nietykalność  własności 
prywatnej,  ochronę życia,  wol-

ność,  tajność  koresponden-
cji oraz brak  cenzury. Zniesio-
no dawne przywileje stanowe 
i wprowadzono równouprawnie-
nie kobiet. 16 lutego 1924 r. Sąd 
Najwyższy orzekł, że art. 96 kon-
stytucji uchyla wszystkie przepi-
sy prawne, które do tej pory ogra-
niczały prawa kobiet. Stworzono 
nowoczesny system samorządu 
terytorialnego. Polska została po-
dzielona na województwa, po-
wiaty, gminy miejskie i wiejskie. 

Początek i koniec obowiązywania
W latach 1918-1921 r. Pol-

ska musiała toczyć liczne walki 
o swoje granice. Zarówno zbroj-
ne jak i dyplomatyczne. Z Niem-
cami, Rosjanami, Ukraińcami, 
Litwinami, Czechami. Wśród 
państw położonych blisko Pol-
ski jedynie z Łotwą, Rumunią 
i Węgrami mieliśmy pozytywne 
relacje. Polskie terytoria zosta-
ły mocno zniszczone w wyniku 
walk między zaborcami w I woj-
nie światowej. Obrona niepod-
ległości przed bolszewikami 

w 1920  roku. i konflikty granicz-
ne z sąsiadami również osłabiły 
gospodarkę Polski. W wielu re-
gionach panowała bieda, brako-
wało lekarstw, a czasem nawet 
żywności. Na terytorium Polski 
płacono odmiennymi walutami, 
a na dodatek panowały różne sys-
temy prawne. 

W tak dramatycznej sytuacji 
w 1919 r. wprowadzono w ży-
cie tzw. Małą Konstytucję, która 
miała być podstawą prawną do 
dalszych prac nad Konstytucją. 
Po zwycięstwach nad bolszewic-
ką Rosją w bitwie warszawskiej 
i bitwie nad Niemnem w 1920 
r. udało się ocalić niepodległość. 
Wtedy intensywnie ruszyły prace 
nad ustawą zasadniczą. Konsty-
tucję uchwalono 17 marca 1921 
r., a opublikowano ją 1 czerwca. 
Wiele jej postanowień weszło 
jednak w życie dopiero po  wy-
borach do parlamentu w 1922 
roku i wyborze prezydenta. 

Właśnie w trakcie obowią-
zywania Konstytucji Marcowej 
doszło do przewrotu majowe-
go w 1926 roku. Józef Piłsudski, 
który wtedy przejął pełnię wła-
dzy w Polsce uważał, że nadmier-
na władza parlamentu osłabiała 
kraj. Sejm złożony był z bardzo 
licznych partii, które były ze sobą 
skłócone. Liczne rządy upadały, 
bo nie udawało im się stworzyć 
większość parlamentarnej. Pił-
sudski nazwał ten stan państwa 
„sejmokracją”.

Nowela sierpniowa z 2 sierpnia 
1926 r. stanowiła odejście od za-
sad konstytucji. Dawała prezyden-
towi władzę rozwiązywania Sej-
mu i wydawania dekretów z mocą 
ustawy. W praktyce oznaczało to 
zmianę ustroju państwa, w którym 
władza wykonawcza prezydenta 
miała największe znaczenie. 

Konstytucja Marcowa obo-
wiązywała do 24 kwietnia 1935 
r., kiedy weszła w życie Konstytu-
cja Kwietniowa. Warto jednak za-
uważyć, że niektóre jej przepisy 
obowiązywały równolegle z kon-
stytucją kwietniową na mocy jej 
postanowień.

Według wielu ekspertów rząd 
Rzeczypospolitej Polskiej na 
uchodźstwie w Londynie działał 
na podstawie przepisów konsty-
tucji kwietniowej. Jeśli tak to za 
koniec obowiązywania przepisów 
z konstytucji kwietniowej i mar-
cowej można uznać 22 grudnia 
1990 r., kiedy to Prezydent RP na 
Uchodźstwie i Prezes Rady Mini-
strów złożyli swoje urzędy przeka-
zując je Lechowi Wałęsie, nowo 
zaprzysiężonemu prezydentowi. 

100. rocznica Konstytucji Marcowej  
i łomżyński akcent 

Maria Moczydłowska 
Źródło zdjęcia: Posłowie i senatorowie 
Rzeczypospolitej Polskiej 1919-1939:  
słownik biograficzny. T. IV, M-P, s. 190
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RÓŻNE/SPRZEDAM

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

Zlecę okorowanie słupków okrągłych so-
snowych, wymagany własny sprzęt oraz 
skrecanie tychże słupków np. na huśtaw-
kę lub altanę, domek itp. Tel. 887 106 410.

Zlecę wykonanie tynków na około 200 
m2. Łomża. Tel. 723 113 911.

Sprzedam: prasa belująca Sipma Farma 
II, pług 4-skibowy Agromasz. 606711990

Zlecę wykonanie 20 sztuk huśtawek, 5 
sztuk - małych domków z drewna, 4 tys. 
za calość -  mój materiał. Kupię traka do 
przecierania drzewa, kupię las. 
Tel. 783-433-725.

NIERUCHOMOŚCI 

Sprzedam gospodarstwo rolne nieda-
leko Łomży lub wydzierżawię siedlisko 

oraz sprzedam działkę nad jeż. Białoław-
ka na Mazurach. Tel. 727 490 070.

Wydzierżawię 1,5 ha ziemi pod uprawy 
rolne w miejscowości Zosin k.Łomży na 
bardzo dobrych warunkach. Tel. 504 811 
436. 

Sprzedam mieszkanie 48 m2, ul. Dworna 
w Łomży. Tel. 503 445 910.

Kupię 1 hektar przeliczeniowy gruntu 
łąki, ziemi ornej itp.,wynajmę garaż pod-
ziemny Ks.Anny 31. Tel. 514-194-904.

Sprzedam mieszkanie w Łomży,  
62 m2 przy ul. Broniewskiego,  

III piętro. Tel. 698 955 108. 

USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE

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

Pomalują, poszpachlują. Tel. 503 969 530 

Tynki gipsowe agregatem, profesjonal-
nie i z doświadczeniem. Tel. 511 917 737 
Układanie kostki brukowej z materiału 
własnego i powierzonego. Projekt GRA-
TIS. Doświadczenie, szybko i solidnie. Tel. 
602 520 783. 

Usługi dekar-
skie- Perfekt 
dach: pokrycia 
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 ogrodni-
czego: -młoty wyburzeniowe i inne -za-
gęszczarki –rusztowania, piły spalinowe 
- kosiarki, wykaszarki do trawy, areator 
- sprzęt rolniczy Łomża, ul. Nowogrodzka 
44B. Tel. 600 011 914. 

Usługi hydrauliczne PLUMBER 
Sobociński Sławomir: instalacje CO, 

instalacje wodno-kanalizacyjne, 
montaż urządzeń sanitarnych, 
kotłowanie (olejowe, gazowe, 

węglowe), kolektory słoneczne,  
pełen zakres usług. Tel. 516 376 389. 

Układanie kostki brukowej: podjazdy, 
tarasy, chodniki i schody. SOLIDNIE. Tel. 
509 981 956. Usługi wykończeniowe so-
lidnie i szybko - szpachlowanie i malowa-
nie. Tel. 503 969 530 

DOM

EDWAL: meble na zamówienie. Projekt 
gratis. 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. Zapra-
szamy: NOWY ADRES Łomża, ul. Nowo-
grodzka 155 d. 
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.brze-
siakrtv.pl 

Multi Serwis. Serwis 
komputerowy i RTV, 
sprzedaż sprzętu 
komputerowego. 
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.

Sprzedam Opel Zafira 1,9 CTDi, 2005 rok. 
Tel. 606 711 990.

Sprzedam komplet opon 185/60 R14ce-
na 50 zl. Tel. 508 479 725.

ZDROWIE/ URODA 

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

100-letnia tradycja zobowiązuje
ul. M.C. Skłodowskiej 1 Łomża
ul. Sikorskiego 27  Łomża
ul. Sienkiewicza 2 Łomża
ul. Bernatowicza 6 Łomża
ul. Kołłątaja 1A/17  Łomża
ul. Przykoszarowa 22 Łomża
ul. Stacha Konwy 11 Łomża
ul. Wyszyńskiego 4D Zambrów
ul. Wojska Polskiego 31 
Zambrów

Wynajmę lokal 100 m2  
w centrum Łomży  

(ul. Długa na zapleczu Dwornej). 
Tel. 606 878 444.

OGLĄDAJ  NA  140  KANALE

MASAŻ LECZNICZY,  
MASAŻ ANTYCELULITOWY  

(WYŁĄCZNIE DLA KOBIET). 

Tel. 532 282 383

POSZUKIWANY „SPECJALISTA DS. SPRZEDAŻY”
Opis stanowiska
1.    Ofertowanie, przyjmowania zamówień, nadzór nad ich realizacją
2.    Ścisła współpraca z magazynem
3.    Doradztwo w zakresie oferowanych przez nas artykułów
4.    Nawiązywanie i utrzymywanie dobrych relacji z klientami
5.    Wspieranie zespołu w działaniach sprzedażowych oraz marketingowych 
Wymagania
1.    Wykształcenie średnie lub wyższe
2.    Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku w dziale
3.    Znajomość Word, Excel, Outlook
4.    Łatwość nawiązywania kontaktów i umiejętności podejmowania trafnych decyzji
5.    Kreatywność, determinacja, zorganizowanie i umiejętność pracy w zespole pod presja 
Oferujemy
1.     Stabilne zatrudnienie na umowę o pracę w prężnie działającej firmie o ugruntowanej pozycji na 

rynku
2.    Po 3 -miesięcznym okresie próbnym umowa o prace na pełen etat
3.    Pracę na samodzielnym stanowisku
4.    Szkolenie wdrażające oraz ciągły rozwój, zdobywanie nowych doświadczeń oraz możliwości 

uczestnictwa w szkoleniach
5.     Wynagrodzenie stałe + premia uznaniowa związana z wynikami osiągniętym i w pracy
6.    Bony świąteczne, okolicznościowe, dodatek do urlopu

CV - prosimy przesyłać na adres mail: praca@farmal.pl



Widok kobiet w policyjnym mundurze 
nikogo już nie dziwi i nie zaskakuje. 
Policjantki sprawdzają się na różnych 
szczeblach, ścigają piratów drogo-
wych, niebezpiecznych przestępców, 
konwojują zatrzymanych, patrolują 
ulice, uczestniczą w zabezpieczeniach 
imprez masowych, wspierają ofiary 
przemocy i pracują z młodzieżą. Jest 
to zawód, który się kocha.

W łomżyńskiej komendzie 
w służbie jest 50 funkcjonariu-
szek. Nie jest łatwo łączyć pra-
cę policjantki z życiem rodzin-
nym, zwłaszcza kiedy w domu 
czekają małe dzieci. Służba 
w policji wymaga wielu po-
święceń i wyrzeczeń. Wiąże się 
z nocnymi dyżurami, przedłu-
żającymi się godzinami pra-
cy, nagłymi zdarzeniami. Poli-
cjantki pokazują, że wszystko 
można pogodzić. Dzięki za-
angażowaniu odnajdują się 
w codziennej służbie. Mówi 
się, że kobieta łagodzi obycza-
je, uśmiech i dobre słowo czę-
sto pomagają podczas podej-
mowanych interwencji, jednak 
muszą być tak samo stanow-
cze jak ich partnerzy w służbie. 
Każdego dnia policjantki patro-
lują ulice, podejmują interwen-
cje, ścigają piratów drogowych, 
niebezpiecznych przestępców 
i zatrzymują poszukiwanych. 

Uczestniczą w zabezpiecze-
niach imprez masowych, kon-
wojują zatrzymanych, wspiera-

ją ofiary przemocy oraz pracują 
z młodzieżą. W służbie każdy 
dzień jest inny, przynosi nowe 

wyzwania. Tu nie ma czasu na 
nudę. Jest to zawód, który się 
kocha.

,,Za mundurem panny sznu-
rem”, a jak to jest z kobietami 
w mundurze?

22 www.narew.infobezpieczeństwo

Dwoje nowych funkcjonariuszy 
powiększyło szeregi łomżyńskiej 
Policji. Podczas uroczystej zbiórki, 
wypowiedzieli słowa policyjnej roty 
ślubowania. Po odbyciu szkolenia 
podstawowego rozpoczną służbę na 
rzecz mieszkańców Łomży i powiatu 
łomżyńskiego.

4 marca 2021 roku w Komen-
dzie Miejskiej Policji w Łom-
ży odbyła się uroczysta zbiórka 
podczas której, nowi funkcjo-
nariusze złożyli ślubowanie na 
sztandar łomżyńskiej jednostki. 
Słowa roty wypowiedziało dwo-
je policjantów, którzy wcześniej 
sprostali wymogom stawianym 
kandydatom do służby i przeszli 
wszystkie etapy postępowania 
kwalifikacyjnego. 

Komendant Miejski Policji 
w Łomży inspektor Krzysztof 
Woźniewski, w obecności które-
go młodzi policjanci ślubowali 
wypowiadając słowa roty ślubo-
wania, życzył im sukcesów i za-
dowolenia z wzorowo pełnionej 

służby, a także rozwoju osobi-
stego i odkrywania pasji w tym 
wymagającym trudu i poświę-
cenia zawodzie. Zanim jednak 
młodzi adepci będą mogli wes-

przeć w codziennej służbie swo-
ich starszych kolegów, czeka ich 
rozpoczynające się już w wkrótce 
szkolenie w jednej z policyjnych 
szkół.

Podrobione towary w rękach 
łomżyńskiej KAS

Blisko 400 szt. towarów naruszających prawo własności przemysłowej zatrzy-
mali funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) z Łomży. Podro-
bione perfumy oraz odzież i galanterię mundurowi wykryli w jednym z łomżyń-
skich sklepów oraz podczas kontroli przesyłek kurierskich. Szacunkowa wartość 
rynkowa zabezpieczonego towaru to ponad 200 tys. zł.

Funkcjonariusze KAS podczas kontroli jednego z łomżyńskich 
sklepów zabezpieczyli 70 szt. odzieży i galanterii oznaczonych znaka-
mi towarowymi znanych, światowych marek. Ekspertyza przeprowa-
dzona przez przedstawiciela firm, które są właścicielami praw do chro-
nionych znaków potwierdziła, że zatrzymane towary to podróbki.

Towary naruszające prawo własności przemysłowej funkcjonariu-
sze KAS z Łomży wykryli również podczas kontroli przesyłek w jed-
nej z kurierskich sortowni. W 7 paczkach nadanych do odbiorców 
m.in. z woj. podlaskiego znajdowało się 320 szt. podrobionych per-
fum i odzieży.

Przeciwko właścicielowi sklepu oraz w sprawach przesyłek z pod-
róbkami wszczęte zostały postępowania karne. Szacunkowa wartość 
rynkowa zabezpieczonego towaru to ponad 200 tys. zł. Za obrót to-
warami oznaczonymi podrobionymi znakami towarowymi grozi kara 
pozbawienia wolności do lat 2.

Nowi funkcjonariusze  
w szeregach łomżyńskiej 

komendy 

W niebieskim  
Im do twarzy 
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Łomżanki w ramach rozgrywek II Ligi 
Piłki Ręcznej Kobiet, Gr. III pokonały 
37-34 MKS Lublin. Było to ich trzecie 
zwycięstwo z rzędu.

W pierwszej rundzie zespo-
łowi z Łomży zabrakło niewiele, 
aby przywieźć trzy punkty z Lu-
blina. Tym razem szczypiornistki 
Dwójki postawiły się przyjezd-
nym i nie pozwoliły im wyszar-
pać zwycięstwa.

- Grało wszystko – mówi 
Martyna Matysek. - Postawiły-
śmy dosyć mocną obronę, w do-
brym stylu spełniły swoją rolę 
bramkarki, a dzięki temu mogły-
śmy wyprowadzić kilka skutecz-
nych szybkich ataków. Cieszy-
my się, że uzyskana przewaga nie 
stopniała i potrafiłyśmy utrzymać 
ją do końca spotkania – dodaje.

Najskuteczniejszą zawod-
niczką meczu została Katarzy-
na Rejka zdobywając 9 bramek, 
tym samym klasyfikuje się na 
pierwszym miejscu w rywaliza-
cji o tytuł  "króla strzelców" II 
Ligi Gr. III (44 bramki w 5 me-
czach).

- Na pewno jest to miłe wy-
różnienie, które działa bardzo 
motywująco, aby powiększać 
zdobycze bramkowe i być w co-
raz bardziej skuteczna podczas 
meczu. Aczkolwiek jest to efekt 
pracy całej drużyny, a nie jed-
nostki. Dziewczyny mocno pra-
cują w obronie jak i w ataku bym 
znalazła się w dogodnej sytuacji 
rzutowej, dlatego robię co w mo-
jej mocy żeby było to skuteczne 
wykończenie akcji – odpowia-

da skrzydłowa MKS "Dwójka" 
Łomża.

Piłkarki ręczne MKS "Dwój-
ka" Łomża poszły za ciosem i po-
stanowiły kontynuować dobrą 
passę. Z KPR Białystok wygrały 
38:24. 

- W spotkaniu przeplatały 
się lepsze i słabszych fragmenty 
gry. Twarda obrona zniwelowa-
ła nasze pomyłki w ataku. Dzię-
ki temu dziewczęta skutecznie 
powiększały przewagę. W grze 
„Dwójki” oglądaliśmy twardą 
postawę w obronie. Po raz ko-
lejny popis dała nasza bramkar-
ka Ula Trzcińska. W tym meczu 
pojawiło się wiele kontrataków, 
a Martyna Matysek, Kasia Rejka 
i Aneta Konert zwiększały naszą 
przewagę. W ataku pozycyjnym 

dużo było grania z naszymi ob-
rotowymi. Znowu fajnie poka-
zała się nasza młodziutka Korne-
lia Wąsiewska rzucając kolejne 3 
bramki, a na pozycji obrotowej 
oglądaliśmy ciekawą współpracę 
Matysek - Konert, czyli  naszych 

dwóch najstarszych i najbardziej 
doświadczonych zawodniczek. 
Dziewczyny także w tym meczu 
rzuciły najwięcej bramek z dru-
żyny - bo aż po 9 – relacjonuje 
Mateusz Antolak, trener MKS 
"Dwójka" Łomża. - Kolejnym po-
zytywnym faktem jest gra naszej 
środkowej Aleksandry Szymań-
skiej. W tym meczu rzuciła swo-
je pierwsze dwie bramki w roz-
grywkach II ligi. Mamy nadzieje, 
że to tylko początek i czekamy na 
więcej – dodaje. 

Piłkarki ręczne MKS "Dwój-
ka" Łomża mają do rozegrania 
jeszcze 2 mecze w rundzie rewan-
żowej – z KPR Marcovia ROKiS 
oraz ROXA Lublin. Najtrudniej-
szym rywalem będzie, niepoko-
nany jak dotąd, zespół KPR Mar-
covia ROKiS. 

- Jesteśmy wstanie wygrać 
resztę spotkań i tym samym zna-
leźć się na pierwszym miejscu 
w tabeli jako lider naszej grupy. 
Jednak staramy się do tego dążyć 
spokojnymi kroczkami – mówi 
wiceprezes oraz zawodniczka 
"Dwójki" Marlena Rutkowska.

sport

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
zaprasza do odwiedzenia łomżyń-
skiego lodowiska przy ul. Katyńskiej 
oraz Pływalni przy ul. Niemcewicza. 
Termin jej funkcjonowania, zgodnie 
z najnowszym Rozporządzeniem Rady 
Ministrów, został przedłużony do 14 
marca. Lodowisko - o jego działalno-
ści decydują warunki atmosferyczne 
-  zaś czynne jest do godz. 22.00.

- Mimo, że nastał marzec 
wciąż działamy. Ponieważ popo-
łudniami zainteresowanie jest 
duże, postanowiliśmy wydłużyć 
godziny funkcjonowania obiek-
tu do godz. 22.00 - mówi Andrzej 
Modzelewski, dyrektor Miejskie-
go Ośrodku Sportu i Rekreacji.

Zarówno Pływalnia jak i lo-
dowisko, otwarte są 7 dni w tygo-
dniu. Bieżące informacje znaleźć 
można na fanpage na Facebooku 
MOSiR-u.

Sezonowe lodowisko „BIAŁY ORLIK”, ul. 
Katyńska 3, tel. 728 998 317

Lodowisko czynne jest od 
poniedziałku do niedzieli w go-
dzinach 9:30-22:00. Obowią-
zuje limit do 50 osób na jednej 
tercji.

PŁYWALNIA, ul. Niemcewicza 17a, tel. 
86 216 01 08

Pływalnia czynna jest od 
poniedziałku do niedzieli. 
W tygodniu obiekt jest otwar-
ty w godzinach 6:00-21:45, na-
tomiast w weekendy w godz. 
8:00-21:45. Nadal obowiązu-
je zakaz udziału publiczności, 
więc trybuny pozostaną za-
mknięte. Limit osób przeby-
wających w całej części mokrej 
obiektu został ograniczony do 
50 osób (sauna- 2 osoby, ja-
cuzzi -2 osoby).

Pod patronatem Towarzystwa Przyja-
ciół Ziemi Łomżyńskiej w dniach 5-7 
marca 2021 r. odbył się XXIV Ogólno-
polski Turniej Koszykówki Chłopców 
„Łomżyńska Zima” o puchar prezy-
denta Łomży. 

Wygrał zespół Warsaw Ba-
sketball Warszawa. Drugie miej-
sce zajęły AK Młode Żubry Bia-
łystok, a trzecie MKS Piotrówka 
Radom. 

W konkursie wziął udział 

również zespół z Łomży, UKS 
Dziewiątka Łomża, która zajęła 
siódme miejsce. Najskuteczniej-
szym graczem łomżyńskiego ze-
społu został Gabryś Greloch.   

Za najwszechstronniejszego 
koszykarza turnieju uznano Fili-

pa Kobayashi’ego z Warsaw Ba-
sketball Warszawa. 

Najlepszym rozgrywającym 
konkursu został Krzysztof Za-
dykowicz z AK Młode Żubry 
Białystok, a najskuteczniejszym 
obrońcą Mikołaj Kierasiński 
z MKS Piotrówka Radom. 

Do najlepszej piątki turnieju 
wybrano Miłosza Popławskiego 
i Jeremiasza Wójcika z Warsaw 
Basketball Warszawa, Cypriana 
Kurszela i Tymona Malinowskie-
go z AK Młode Żubry Białystok 
oraz Adama Kutkiewicza z MKS 
Piotrówka Radom.

Uczestników turnieju na-
grodzono statuetkami, pucha-
rami dyplomami i drobnymi 
upominkami. Koszykarze otrzy-
mali pamiątkowe medale za 
udział w turnieju oraz zdjęcia 
i koszulkę turniejową. Trenerzy 
zostali obdarowani upominkami 
ufundowanymi przez  Prezyden-
ta Miasta Łomży.

Wydłużone godziny otwarcia 
lodowiska w Łomży

Turniej Koszykówki  
o puchar prezydenta Łomży

Szczypiornistki „Dwójki”  
kontynuują zwycięską passę
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