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Wiadomość o Zmartwychwstaniu Pana Jezusa 
przemieniła Apostołów i napełniła ich serca rado-
ścią. Zrozumieli bowiem patrząc na pusty grób Zba-
wiciela, że ostatnie słowo nie należy do śmierci, ale 
do życia.

Niech wielkanocna radość, pomimo różnych 
lęków, także powodowanych pandemią, stanie się 
udziałem nas wszystkich.

Niech wielkanocny pokój, przyniesiony światu 
przez Syna Bożego, zagości na stałe w naszych sercach.

Niech wielkanocny czas będzie okazją do wiel-
bienia Boga i doświadczania Jego miłości w co-
dziennym życiu.

Wraz z Biskupem Tadeuszem życzymy Wam – 
Umiłowani Diecezjanie – błogosławionych Świąt 
Wielkanocnych oraz żywej wiary, która pozwoli 
z nową nadzieją patrzeć w przyszłość.

Wasz Biskup
+JANUSZ STEPNOWSKI

Umiłowani  
Bracia  

i Siostry

Kolejny rok przychodzi nam składać Państwu życzenia w nieco-
dziennej i wyjątkowo trudnej sytuacji, kiedy musimy być z dala od 
siebie, kiedy pozbawieni jesteśmy tego, co dla nas istotne i ważne. 

Wielkanoc to dla chrześcijan najważniejsze święto, upamiętniają-
ce Mękę, Śmierć i Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Jezus zwy-
cięża śmierć i daje nam nową nadzieję, że my także narodzimy się na 
nowo. Zmartwychwstanie Jezusa zatem nie jest wydarzeniem z prze-
szłości, ale tryskającym źródłem nadziei  na nasze dziś.

W czasach, w których przyszło nam żyć, odrodzenie ma podwójny 
wymiar. Ten indywidualny, ale także ten globalny. Jako ludzie potrze-
bujemy odnowy człowieczeństwa, jako kraj odbudowy. 

Dlatego życzymy Państwu, aby pomimo wszystko i wbrew wszyst-
kiemu, nikt z Państwa nie był w ten wyjątkowy czas sam. Niech bę-
dzie to czas dla Boga i dla rodziny, czas refleksji nad tym, co było i co 
będzie, czas postanowień, życzliwości i zgody, który wypełni nadzieja 
i dobro. 

Z wyrazami serdeczności 
ARTUR FILIPKOWSKI 

wraz z pracownikami Grupy Medialnej Narew

Szanowni Państwo, 
Drodzy Czytelnicy! 



To już drugie Święta Wielkiej Nocy, które odby-
wać  się będą w cieniu pandemii. Biskup Łom-
żyński, Janusz Stepnowski w oparciu o wytycz-
ne Stolicy Apostolskiej i wskazania Konferencji 
Episkopatu Polski ustanowił normy dotyczące 
duszpasterstwa i liturgii na Wielkanoc 2021 
r. Jak będzie wyglądał Wielki Tydzień i Zmar-
twychwstanie Pańskie?

WSKAZANIA NA WIELKI TYDZIEŃ 2021 ROKU
DLA DIECEZJI ŁOMŻYŃSKIEJ

W oparciu o wytyczne Stolicy Apo-
stolskiej i wskazania Konferencji Epi-
skopatu Polski, ustanawiam następujące 
normy dotyczące duszpasterstwa i litur-
gii w Diecezji Łomżyńskiej na Wielki Ty-
dzień 2021 r.

W związku z obowiązującymi norma-
mi bezpieczeństwa sanitarnego niektóre 
formy liturgii i pobożności ludowej mogą 
być, według roztropnego rozeznania dusz-
pasterzy uproszczone, bądź dostosowane 
do okoliczności. Liturgię należy sprawo-
wać bez niekoniecznych śpiewów i proce-
sji. Dekoracje świąteczne należy urządzić 
skromnie i z umiarem.

Należy stosować się do aktualnych 
obostrzeń sanitarnych: limit osób (1 oso-
ba na 20 m 2), dystans społeczny, zakrycie 
ust i nosa maseczką, dezynfekcja rąk.

Obrzędy Niedzieli Palmowej należy 
sprawować wewnątrz budynku sakralne-
go. Można przejść procesyjnie przez świą-
tynię, ale jedynie z udziałem asysty. Pokro-
pienia palm należy dokonać w tradycyjnej 
formie z użyciem świeżej wody pobłogo-
sławionej przed każdą liturgią.

Kapłanom pozostającym w izolacji 
pozwalam na sprawowanie Mszy św. sine 
populo poza miejscem świętym z zacho-
waniem przepisów liturgicznych z wyłą-
czeniem liturgii Wigilii Paschalnej.

Msza św. krzyżma z poświęceniem ole-
jów będzie sprawowana w Katedrze Łom-
żyńskiej w Wielki Czwartek 1 kwietnia br. 
o godz. 10.00. Do koncelebry zapraszam 
wyznaczonych przedstawicieli Central-
nych Instytucji Diecezji oraz Księży Dzie-
kanów lub ich reprezentantów.

Zezwalam na sprawowanie w Wielki 
Czwartek dwóch Mszy Wieczerzy Pań-

skiej (por. Art. 47 Listu okólnego o przy-
gotowaniu i obchodzeniu Świąt Paschal-
nych). W tym roku należy pominąć obrzęd 
obmycia nóg, natomiast przeniesienie 
Najświętszego Sakramentu do kaplicy ad-
oracji powinno odbyć się po drugiej Mszy 
Wieczerzy Pańskiej.

W Wielki Piątek w modlitwie po-
wszechnej między 9 i 10 wezwaniem na-
leży dodać wezwanie Za udręczonych 
w okresie epidemii (w załączniku do 
dekretu). Adoracja krzyża po odsłonię-
ciu odbywa się przez przyklęknięcie bez 
podchodzenia do krzyża. Adorację moż-
na przedłużyć przez odpowiedni śpiew; 
w tym czasie należy dokonać tradycyj-
nej zbiórki ofiar na Boży Grób w Jerozo-
limie.

Błogosławieństwo pokarmów na stół 
wielkanocny w Wielką Sobotą może odbyć 
się jedynie poza świątynią (na placu przed 
kościołem lub w innym odpowiednim miej-
scu). Nie należy urządzać błogosławień-
stwa pokarmów w domach prywatnych. 
Wiernych, którzy nie będą uczestniczyli 
w tym obrzędzie, należy zachęcić do od-
mówienia błogosławieństwa pokarmów 
w domu rodzinnym podczas świątecznego 
posiłku według podanego obrzędu.

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO STOŁU 
PRZED UROCZYSTYM POSIŁKIEM 
W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTA-
NIA PAŃSKIEGO

PROPOZYCJA WG KSIĘGI "OBRZĘ-
DY BŁOGOSŁAWIEŃSTW"

Przed rozpoczęciem obrzędu można 
zaśpiewać pieśń wielkanocną, np. "Zwy-
cięzca śmierci". 

AKLAMACJA WIELKANOCNA
Ojciec rodziny lub przewodniczący za-

pala świecę umieszczoną na stole i mówi: 
Chrystus zmartwychwstał. Alleluja. 

Wszyscy odpowiadają: 
Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja. 

CZYTANIE
Następnie ktoś z uczestników odczytu-

je tekst Pisma Świętego. 

1 Tes 5,16-18: Zawsze się radujcie. 
Bracia i siostry, posłuchajcie słów świę-

tego Pawła Apostoła do Tesaloniczan.
Zawsze się radujcie, nieustannie się 

módlcie. W każdym położeniu dziękuj-
cie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie 
Chrystusie względem was. 

Albo: 
Mt 6,31-33: Nie troszczcie się zbytnio 

i nie mówcie: co będziemy jeść? 
Bracia i siostry, posłuchajcie słów 

Ewangelii według świętego Mateusza. 
Jezus powiedział do swoich uczniów: 

„Nie troszczcie się zbytnio i nie mówcie: 
co będziemy jeść? co będziemy pić? Prze-
cież Ojciec wasz niebieski wie, że tego 
wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się 
naprzód o królestwo Boga i o Jego spra-
wiedliwość, a to wszystko będzie wam 
dodane”. 

MODLITWA BŁOGOSŁAWIEŃSTWA
Po odczytaniu tekstu przewodniczący 

mówi:
 Módlmy się. 
Z radością wysławiamy Ciebie, Panie 

Jezu Chryste, który po swoim zmartwych-
wstaniu ukazałeś się uczniom przy łama-
niu chleba. Bądź z nami, kiedy z wdzięcz-
nością spożywać będziemy te dary, i jak 
dzisiaj w braciach przyjmujemy Ciebie 
w gościnę, przyjmij nas jako biesiadników 
w Twoim królestwie. Który żyjesz i królu-
jesz na wieki wieków. 

Wszyscy: Amen. 

PO POSIŁKU
WERSET

Ojciec rodziny lub przewodniczący 
mówi: 

Uczniowie poznali Pana. Alleluja. 
Wszyscy: 
Przy łamaniu chleba. Alleluja.
 

MODLITWA 
Ojciec rodziny lub przewodniczący:
Módlmy się. 
Boże, źródło życia, napełnij nasze ser-

ca paschalną radością i podobnie jak dałeś 
nam pokarm pochodzący z ziemi, spraw, 
aby zawsze trwało w nas nowe życie, któ-

re wysłużył nam Chrystus przez swo-
ją śmierć i zmartwychwstanie i w swoim 
miłosierdziu nam go udzielił. Który żyje 
i króluje na wieki wieków. 

Wszyscy: Amen. 
Na zakończenie można zaśpiewać 

pieśń wielkanocną, np. "Otrzyjcie już łzy 
płaczący"

Liturgia Wigilii Paschalnej może być 
sprawowana w formie uroczystej z zacho-
waniem wszelkich zasad bezpieczeństwa 
sanitarnego. Należy wykonać minimalną 
ilość czytań i ograniczyć śpiewy.

W Niedzielę Zmartwychwstania Pań-
skiego nie należy urządzać tradycyjnej 
procesji rezurekcyjnej. Zezwalam aby 
w tym dniu według roztropnego rozezna-
nia sprawować więcej Mszy św.

W czasie Triduum Paschalnego należy 
umożliwić wiernym poza godzinami spra-
wowanych liturgii możliwość skorzysta-
nia z sakramentu pokuty i pojednania aż 
do późnych godzin nocnych. Można przy 
tej okazji, poza Wielkim Piątkiem i Wielką 
Sobotą, sprawować Obrzęd Komunii św. 
poza Mszą św.

Zachęcam duszpasterzy do organizo-
wania transmisji liturgii Triduum Paschal-
nego przez środki społecznego przekazu, 
aby w ten sposób umożliwić wiernym po-
zostającym w domach uczestnictwo i łącz-
ność duchową. Liturgia Triduum Paschal-
nego będzie transmitowana na antenie 
Radia Nadzieja.

Przypominam, iż nadal obowiązuje 
dyspensa od obowiązku uczestniczenia we 
Mszy św. w dni nakazane.

Dziękuję wszystkim kapłanom za ich 
gorliwą posługę wielkopostną i przygo-
towanie wiernych do przeżywania Świąt 
Paschalnych. Wszystkie wspólnoty para-
fialne: rodziny, osoby samotne, chorych, 
cierpiących i wszystkich troszczących się 
o nich polecam Bogu wypraszając łaskę 
błogosławieństwa.

+ JANUSZ STEPNOWSKI
BISKUP ŁOMŻYŃSKI

Łomża, dnia 26 marca 2021 r. 
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Święta Wielkanocne 2021. Jak będą wyglądały?

WIELKI TYDZIEŃ. TRIDUUM PASCHALNE  
transmisje na żywo z Łomżyńskiej Katedry w Telewizji Narew:        

WIELKI CZWARTEK 
-  godz. 10:00 - Msza Krzyżma, podczas której 
Biskup poświęci oleje używane podczas udzielania 
Sakramentów świętych
- godz. 17:00 - Msza Wieczerzy Pańskiej
WIELKI PIĄTEK  
- godz. 10:00  - Droga Krzyżowa
- godz. 17:00 -  Liturgia Męki Pańskiej 
WIELKA SOBOTA   
- godz. 19:00  - Święta Wigilia Paschalna
NIEDZIELA  - Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego 
- godz. 12:00 – Msza Święta 
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Spis ludności jest podstawowym, 
najstarszym, największym i jednym 
z najważniejszych badań statystycz-
nych, Stanowi źródło danych z za-
kresu statystyki ludności, informacji 
o jej stanie i strukturze wg ustalonych 
cech demograficznych i społeczno – 
zawodowych, w oznaczonym momen-
cie, na określonym terytorium. 

Dane uzyskiwane w wyni-
ku spisu powszechnego pocho-
dzą od wszystkich obywateli. Co 
ważne, w przypadku wielu cech 
demograficzno – społecznych, 
jak np. wyznanie, narodowość 
czy stopień niepełnosprawności, 
spisy powszechne są dla państwa 
jedynym źródłem danych.

Na ich podstawie rząd podej-
muje najważniejsze decyzje gospo-
darcze i społeczne na kolejne lata.
Kiedy można się spisać? Narodo-
wy Spis powszechny Ludności 

i Mieszkań 2021 będzie trwał 
od 1 kwietnia 2021 roku do 30 
czerwca 2021 roku.
Jak można się spisać? Obowiązkową 
formą jest samospis internetowy 
na elektronicznym formularzu 
spisowym dostępnym na stro-
nie https://spis.gov.pl/. Metody 
uzupełniające stosowane w przy-
padku, kiedy osoba objęta spisem 
nie będzie mogła spisać się przez 
internet, to spis telefoniczny lub 
bezpośrednio przy pomocy rach-
mistrza spisowego. 

Na czas spisu urzędy staty-
styczne, urzędy gmin (w Łomży 
– Urząd Miejski) udostępnią po-
mieszczenia i sprzęt do realizacji 
samospisu. Pomoc będzie można 
uzyskać od pracowników urzę-
dów.
Czy muszę się spisać? Zgodnie 
z ustawą o statystyce publicz-

nej udział w Narodowym Spi-
sie Powszechnym Ludności 
i Mieszkań 2021 jest obowiąz-
kowy. Obejmuje on osoby fi-
zyczne zamieszkałe i czasowo 
przebywające w mieszkaniach, 
budynkach i innych zamiesz-
kanych pomieszczeniach nie-
będących mieszkaniami, oso-
by fizyczne niemające miejsca 
zamieszkania oraz mieszkania, 
budynki i obiekty zbiorowego 
zakwaterowania i inne zamiesz-
kane pomieszczenia niebędące 
mieszkaniami. 
Masz pytania? Każdy może skorzy-
stać z infolinii spisowej: 22 279 
99 99, gdzie uzyska informacje 
na temat spisu, a także pomoc 
w samodzielnym wypełnieniu 
formularza spisowego.

Mając na uwadze obowiązek 
spisania się, Łomżyńska Rada 

Seniorów apeluje do wszystkich 
mieszkańców, a w szczególności 
do osób starszych o aktywność, 
zaangażowanie i udział w Na-
rodowym Spisie Powszechnym 
Ludności i Mieszkań 2021.

Spis powszechny ma ogrom-
ne znaczenie dla rozwoju nasze-
go kraju i społeczeństwa – liczy-
my się dla Polski.

GRAŻYNA CZAJKOWSKA, PRZEWODNICZĄCA 
ŁOMŻYŃSKIEJ RADY SENIORÓW

NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2021 

Liczymy się dla Polski
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W miejscowości Guty-Bujno, 
niedaleko Ostrowi Mazowieckiej, 
członkowie Stowarzyszenia "Wizna 
1939" odnaleźli i ekshumowali 
szczątki polskiego żołnierza z 1920 
r. W pracach uczestniczyli żołnierze 
Wojsk Obrony Terytorialnej 
z Centrum Szkolenia Łączności 
i Informatyki w Zegrzu z 5. 
Mazowieckiej Brygady Obrony 
Terytorialnej.

Prace poszukiwawcze rozpo-
częto od przeprowadzenia ba-
dań georadarowych. W ich wyni-
ku zlokalizowano miejsce, gdzie 
urządzenie zarejestrowało wyraź-
ną anomalię gruntową, wskazu-
jącą na ślad głębokiego wkopu. 
W miejscu tym dalsze prace wy-
konywano ręcznie, przy pomocy 
szpadli. 

Po około czterech godzinach 
prac natrafiono na pojedynczy po-

chówek, przy którym znaleziono 
kilkanaście sztuk amunicji do ka-
rabinu Lebel (różnej produkcji), 
nieliczne elementy oporządzenia 
wojskowego i resztki skóry, któ-
re pochodziły prawdopodobnie 
z butów. Podczas prac natrafiono 
także na niewybuch, o odnalezie-
niu którego niezwłocznie powia-
domiono policję.

O odnalezieniu szczątków 
polskiego żołnierza powiado-
miono miejscowe władze samo-
rządowe,  wójta gminy Ostrów 
Mazowiecka pana Waldema-
ra Brzostka, a także burmistrza 
Ostrowi Mazowieckiej pana Je-
rzego Bauera, którzy od począt-
ku wspierali badaczy w pracach, 
a także zadeklarowali gotowość 
do wspólnej organizacji uroczy-
stego pochówku.

Stowarzyszenie „Wizna 1939” 
od ponad dziesięciu lat prowadzi 
badania i poszukiwania na polach 
bitewnych.

Wiktor Szukis wygrał ogólnopolski 
Konkurs Wiedzy „10 lat obowiązywa-
nia Kodeksu wyborczego w Polsce”, 
którego organizatorem był Zakład 
Administracji i Katedra Nauk Praw-
nych Wydziału Nauk Społecznych i Hu-
manistycznych Państwowej Wyższej 
Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczo-
ści w Łomży.

Konkurs odbył się za pośred-
nictwem przygotowanej przez 
uczelnię platformy on-line. 

- Z satysfakcją należy pod-
kreślić wysoki poziom zaintere-
sowania problematyką prawno-

ustrojową u młodzieży licealnej 
i akademickiej, pozwalający za-
kładać przyszłe aktywne korzy-
stanie z uprawnień obywatelskich 
o charakterze politycznym przez 
przedstawicieli młodego pokole-
nia - przyznaje prof. dr hab. Joan-
na M. Salachna, przewodnicząca 
Komisji Konkursowej.

W rywalizacji wzięło udział 
111 uczestników z województw: 
dolnośląskiego, kujawsko-po-
morskiego, łódzkiego, mazowiec-
kiego, podkarpackiego, podla-
skiego, pomorskiego, śląskiego, 

świętokrzyskiego i warmińsko-
-mazurskiego. 

Konkurs składał się z części 
pisemnej oraz ustnej. Do fina-
łu zakwalifikowało się 10 najlep-
szych uczniów. Bezapelacyjnym 
zwycięzcą zmagań konkurso-
wych okazał się Wiktor Szukis 
z I Liceum Ogólnokształcące-
go im. Wojciecha Kętrzyńskie-
go w Kętrzynie, który w części 
pisemnej uzyskał 19 na 20 moż-
liwych punktów. Drugie miejsce 
przypadło Anecie Szelągowskiej 
z I Liceum Ogólnokształcącego 

im. Jana Kasprowicza w Inowro-
cławiu, zaś na trzecim uplasowała 
się Alicja Pachut z Technikum nr 
13 im. Marii Dąbrowskiej w Ze-
społu Szkół Ekonomiczno-Ad-
ministracyjnych we Wrocławiu. 

Każdy z finali-
stów otrzymał pa-
miątkowy dyplom 
i ciężkie torby z cen-
nymi nagrodami.

F u n d a t o r a m i 
nagród są: Rektor 
PWSIiP dr hab. Da-
riusz Surowik, prof. 
PWSIiP, Prezydent 
Miasta Łomży dr 
Mariusz Chrza-
nowski, Poseł Ste-

fan Krajewski, Poseł Lech Anto-
ni Kołakowski, Senator Marek 
Komorowski, Ogólnopolski pe-
riodyk naukowy „Przegląd Pra-
wa Konstytucyjnego” oraz Bank 
BNP Paribas.

Gdyby serce miało głos powiedziałoby: ,,w koń-
cu". Postanowiłem zrobić coś sam i nie uznaje 
muzyki nie z serca, więc to musiało potrwać, 
ale idę. Ruszam i chcę zwieńczyć moją przy-
godę, która zaczęła się 14 lat temu. Poprzez 
różne wzloty i upadki jestem dziś tu i teraz 
– mówi pochodzący z Łomży Marcin ,,Fabisz” 
Fabiszewski, który właśnie zaprezentował swój 
najnowszy numer ,, Tylko Słowo”. Utwór będący 
świadectwem przemiany duchowej, do którego 
gościnnie zaprosił pochodzącą z Kolna, a obec-
nie mieszkającą w Łomży Julitę Kaczyńską. Licz-
ba odsłon klipu w sieci stale rośnie. 

27 marca Marcin ,,Fabisz” Fabiszew-
ski, po dłuższej przerwie powrócił na mu-
zyczny rynek. W sieci pojawił się jego naj-

nowszy utwór ,, Tylko Słowo”.  To utwór 
o tematyce chrześcijańskiej, opowiadają-
cy o działaniu Boga i nawró-
ceniu. Większość zdjęć do 
klipu powstawała w Łom-
ży i okolicach. Muzykę 
skomponował Bartosz 
Bocheński i Mar-
cin Fabiszew-
ski. Tekst 
to wyłą-

czona kompozycja Fabisza. Za produkcję 
odpowiadał Bartosz Bocheński, natomiast 

za kamerą stanął Ad-
rian Parzych ( Jinx 

Production) oraz 
Sebastian Koło-
dziejczyk. Produk-

cję teledysku pt. 
"Tylko Słowo" 
d o f i n a n s o -
wało miasto 
Łomża.

- Utwór opowiada o życiu, w którym 
obecne były nie tylko wzloty, jednak 
obecność Boga wyprowadziła wszystko 
na odpowiednie tory, co musiałem wy-
razić w tym utworze. Napisałem go pod 
koniec 2019 roku jednak ogrom pracy 
jaki towarzyszył temu projektowi wyma-
gał czasu. Przy okazji poznałem lepszą 
stronę ludzi, bezinteresowną i oddaną 
co jest jeszcze większym przeświadcze-
niem, że to właśnie Boża sprawka. Trak-
tuje ten projekt bardzo osobiście – tłu-
maczy muzyk.

Wypuszczając swój najnowszy numer, 
Fabisz przekonuje, że to nie koniec tego-
rocznych niespodzianek. 

- Działam razem z Przemkiem Pio-
trowskim nad autorskimi utworami, któ-
re mam nadzieje ujrzą światło dzienne 
jeszcze przed wakacjami – zapowiada 
Marcin. 

Znaleziono żołnierza z 1920 r.  
Odkrycie stowarzyszenia „Wizna 1939”

Konkurs Wiedzy „10 lat obowiązywania  
Kodeksu wyborczego w Polsce” 

Powiedz tylko słowo, a wszędzie pójdę za Tobą.  
Czyli premiera najnowszego numeru Fabisza
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Nasza królewska para szczęśliwie 
przeżyła trudną zimę i wysiaduje jaja 
– informuje Mariusz Sachmaciński, 
dyrektor Łomżyńskiego Parku Kra-
jobrazowego Doliny Narwi (ŁPKDN). 
Marek Olbryś, Wicemarszałek Woje-
wództwa Podlaskiego, zwrócił się do 
pracowników Parku o objęcie  szcze-
gólną troską rodziny bielików, które 
osiedliły się nad Narwią.      

- Ich gniazda znajdują się na 
terenie prywatnym ,w grani-
cach administracyjnych wsi Ka-
linowo. Odpowiednie tablice 
informacyjno – ostrzegawcze 
oraz stałe patrole parkowych 
służb mają zapewnić tym wspa-
niałym, ale płochliwym ptakom 
spokój w wychowywaniu po-
tomstwa  - wyjaśnia wicemar-
szałek Marek Olbryś.   

Jak dodaje dyrektor Mariusz 
Sachmaciński, w ubiegłym roku, 
ukrywając się skutecznie przed 
intruzami, para bielików wycho-
wała dwa młode. Pozostały w ro-
dzinnych stronach i często spoty-
kają rodziców. 

- Jeszcze w tym roku nie stwo-
rzą rodzinnych par więc będzie 
je ciągnęło na „obiadek” do ro-
dziców. Nasza para dominująca 
przesunęła się w głąb olszyny na 
bardziej bezpieczne drzewo. Bie-
lik jest gatunkiem ściśle związa-
nym ze środowiskiem wodnym. 
Nasze lubią Dolinę Narwi i ota-
czające je liczne zalewiska, ba-
gniska, starorzecza...W pobliskiej 
olszynie koczują po sezonie lęgo-
wym, a w zacisznych miejscach 
pod samą Łomżą mają swoją noc-
legownię – opowiada dyrektor. 

Podkreśla, że w warunkach 
środkowoeuropejskich bielik 
gniazduje wyłącznie na drzewach. 
Te konstrukcje są imponujące. 
Gniazdo użytkowane wiele lat jest 
systematycznie rozbudowywane, 
a jego masa może osiągać 1 tonę. 

- Nasze drugie jednoroczne 
jest znacznie mniejsze: 0,6 m wy-
sokości i ok.1.2 m średnicy. Część 
par posiada tylko jedno gniaz-
do, inne mają po 2-3, rekordzi-
ści nawet 11.W pobliżu gniazda 
ptaki przebywają obecnie przez 
cały czas. Stąd niezwykle ważne 
jest przestrzeganie zakazu wstę-
pu i wykonywania wszelkich prac 
w 200-metrowej strefie, dlate-
go dziękujemy wicemarszałkowi 
Markowi Olbrysiowi za inicjaty-
wę w tej sprawie – mówi Mariusz 
Sachmaciński.  

Zatem bieliki oglądamy tyko 
na niebie, a nie podchodzimy 
w pobliże ich gniazda. Ale pra-
cownicy ŁPKDN serdecznie za-
praszają w inne miejsca Parku, na 
codzienne widowiska z udziałem 
tysięcy gęsi  białoczelnych, zbożo-
wych, małych, bernikli kanadyj-
skich, świstunów, gągołów, traczy, 
kormoranów, czapli białych, łabę-
dzi krzykliwych, które zatrzymują 

się w Dolinie Narwi na odpoczy-
nek czy posiłek. To dla dwunoż-
nych przyjaciół ptaków najlepszy 
okres na naukę rozpoznawania 
gatunków, poznawania ich zacho-
wań, systemów  ostrzegania przed 
niebezpieczeństwem, miejsce, 
które traktują jako „stołówkę” – 
zachęca Mariusz Sachmaciński, 
dyrektor Łomżyńskiego Parku 
Krajobrazowego Doliny Narwi.

Powrót 
bielików  

do Kalinowa 
nad Narwią
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Dawid Włodkowski: - Przed nami Wiel-
kanoc. Święto Zmartwychwstania 
Pańskiego to najważniejsze święto 
w  chrześcijaństwie. Jakie przesłanie 
niesie ze sobą? Co jest najważniejsze 
w trakcie świąt?

Ksiądz Biskup Janusz Step-
nowski: - W czasie świąt naj-
ważniejsze jest przeżywanie 
Wielkiego Tygodnia. Z jednej 
strony męka Pana Jezusa, z dru-
giej - w czasie Wielkanocy świę-
tujemy jego Zmartwychwstanie. 
Życie nie kończy się na ziemi. 
Życie ma też oparcie na Chry-
stusie, ma też oparcie w niebie. 
W dzisiejszym świecie, kiedy 
brakuje wartości, widzimy, że 
Święta Wielkanocne przynoszą 
każdemu z nas fundament życia. 
Nieraz nam się wydaje, że koń-
czy się życie ziemskie, a później 
jest tylko nicość. Jako chrześci-
janie mamy taką świadomość, 
że po naszej śmierci jest inne ży-
cie. To jest fundament dla każde-
go z nas, że życie nie kończy się 
ze śmiercią, ale toczy się inaczej. 
Jeśli człowiek pragnie Chrystusa 
i jest z Chrystusem złączony, to 
ono trwa.

D.W.: - Jak pandemia wpłynęła na ży-
cie diecezji? Jak będą wyglądały Świę-
ta Wielkanocne i relacje wiernych 
z kościołem?

Bp. Janusz Stepnowski: - Pan-
demia wpłynęła na życie całych 
społeczeństw. Życie kulturalne 
i społeczne zostało ograniczone 
do minimum. Ostatnio wprowa-
dzone restrykcje spowodowały, 
że uczestników liturgii musi być 
mniej, także księża muszą dosto-
sować się do nowej rzeczywisto-
ści. My w naszej diecezji, tak jak 
i w innych, dbamy, aby nie tyl-
ko była oferta dotyczący mszy 
w świątyni. Osoby, które prze-
żywają bojaźń czy są słabszego 
zdrowia, mogą uczestniczyć w li-
turgii, choćby parafialnej, w swo-
im domu przez internet czy inne 
środki przekazu. Ci, którzy mają 
siły, mogą przyjść i uczestniczyć 
w liturgii Wielkiego Piątku, czy 
Wielkiej Soboty też będąc poza 
Katedrą. Miałem okazję nie-
dawno się przekonać jak przed 
Katedrą stali ludzie, którzy pra-
gnęli uczestniczyć w liturgii. To 
nie jest to, co działo się w tam-
tym roku, jest większa otwar-
tość. Kościół stara się angażo-
wać ludzi młodych. Szczególnie 
księża w parafiach zaczęli wcze-
śniej przygotowywać młodzież 

do bierzmowania czy dzieci do 
pierwszej komunii świętej. Te-
raz to zostało trochę zamrożone, 
ale mamy nadzieję, że te normy, 
w miarę poprawy sytuacji będą  
łagodzone. 

D.W.: - Kościół katolicki podejmuje 
wiele inicjatyw i aktywności. Trwa-
ją przygotowania do 100. rocznicy 
utworzenia Diecezji Łomżyńskiej. Na 
czym one dokładnie polegają i jak 
będą przebiegały? 

Bp. Janusz Stepnowski: - 
Przede wszystkim inicjatywy 
dzieją się w naszych parafiach. 
My przygotowania rozłożyliśmy 
na trzy lata. Każdy rok będzie 
miał swoją tematykę. W tym sku-
piamy się na Rodzinie. Chcemy 
poświęcić jej całą uwagę. Naj-
mniejszą komórką kościoła jest 
rodzina. W czasie inauguracji 
Roku Rodziny w naszej diece-
zji, na początku przygotowań, 
wspomniałem o roli ojca. W dzi-
siejszych czasach nieraz ten oj-
ciec jest zepchnięty na margi-
nes życia rodzinnego. Czasem 
ma mało odwagi żeby upomnieć 
córkę czy syna, a nieraz jest po 
prostu nieobecny. Z racji wyjaz-
dów, pracy za granicą czy nawet 
z tego powodu, że małżonkowie 
żyją w separacji czy mają swoje 
autonomiczne życie. Młodzież, 
dorastające dzieci, potrzebują 

ojca w rodzinie. W Starym Te-
stamencie ojciec odgrywa pierw-
szorzędną rolę. Kobieta jako 
matka jest wspomniana w Sta-
rym Testamencie ze 200 razy, na-
tomiast ojciec ponad 1200 razy. 
Mam nadzieję, że ta rola ojca 
w dzisiejszym świecie będzie się 
umacniać. Są grupy bardziej tra-
dycyjne, które chcą ukazać ojca 
w naszej diecezji, który modli się. 
Nie wstydzi się tego,  że należy do 
wspólnoty kościelnej.  

Drugi rok przygotowania do 
Jubileuszu będzie poświęcony 
ludziom młodym. Pierwszy Sy-
nod Diecezji Łomżyńskiej już 
przed laty dostrzegł złożoną sy-
tuację młodzieży w naszej Die-
cezji, która charakteryzuje się 
braterstwem, przyjaźnią i solidar-
nością. Podkreślił także postawy 
młodych nacechowane niepoko-
jem, rozczarowaniem czy lęka-
mi. Wielu młodych angażuje się 
duszpastersko w różne inicjaty-
wy diecezjalne i parafialne, for-
mują się w grupach i stowarzy-
szeniach, podejmują także dzieło 
ewangelizacji swoich rówieśni-
ków. Patrząc jednak na dzisiejszą 
rzeczywistość Kościoła, chcemy 
odzyskiwać młodych ludzi, któ-
rych w życiu Kościoła jest coraz 
mniej. Kościół widzi w nich nie 
tylko przedmiot swojej duszpa-
sterskiej troski, lecz uznaje, że są 

też czynnym podmiotem jego 
misji i aktywnymi uczestnikami 
ewangelizacji. To oni są w stanie 
nie tylko ożywić duszpasterstwo 
w parafii, ale także zanieść Do-
brą Nowinę do ludzi, których na 
co dzień spotykają. Misja ewan-
gelizacyjna Kościoła Łomżyń-
skiego realizowana jest wspólnie 
przez osoby duchowne i świec-
kie. Uprzywilejowanym miej-
scem tych działań jest wspólnota 
parafialna. 

Na trzecim etapie duchowe-
go przygotowania do 100-lecia 
powstania Diecezji pochylimy 
się nad rolą, znaczeniem i miej-
scem parafii w życiu każdego 
z nas. Najlepszym sposobem bu-
dzenia współodpowiedzialności 
za parafię duchownych i świec-
kich jest współuczestnictwo, 
współodpowiedzialność i po-
głębiona formacja chrześcijań-
ska. Zastanowimy się nad tym 
jak jeszcze bardziej stawać się 
rodziną parafialną w kontekście 
ewangelicznego odczytywania 
znaków czasu.  Chcę podkre-
ślić także, że u początków nasze-
go przygotowania do Jubileuszu 
w dniach 4 i 5 czerwca tego roku  
będziemy obchodzić 30. roczni-
cę pobytu w Łomży świętego 
Jana Pawła II. Przypomnimy so-
bie nauczanie naszego wielkie-
go Rodaka i przesłanie jakie zo-

stawił w Kościele Łomżyńskim. 
Mamy przed sobą te wielkie za-
dania aby później w roku 2025 
wspólnie celebrować to dzięk-
czynienie. 

D.W.: - Ogłoszono rok św. Józefa.  Jak 
ważną postacią zarówno w Biblii jak 
i dla nas w życiu codziennym jest św. 
Józef ?

Bp Janusz Stepnowski:- To 
jest postać ojca. W genealogii św. 
Mateusza jest ponad 40 imion 
mężczyzn i pojawiają się tylko 4 
niewiasty. Św. Józef jest tym, któ-
ry daje dziedzictwo, pochodze-
nie i tożsamość. Mimo że św. Jó-
zef nie był biologicznym ojcem 
dla Jezusa, jednakże Jezusowi 
dał tożsamość oraz przynależ-
ność do rodziny. Rola św. Józefa, 
szczególnie w czasach pandemii, 
będzie jeszcze wzrastała. Ludzie 
ciągle wzdychają i modlą się o to, 
aby za przyczyną św. Józefa ustała 
pandemia. 

D.W.: - Jakie przesłanie chciałby 
Ksiądz Biskup przekazać naszym Czy-
telnikom z okazji świąt wielkanoc-
nych?

Bp Janusz Stepnowski: - 
Chciałbym życzyć Wam drodzy 
Czytelnicy, aby te święta, mimo 
wielu trudności, były błogosła-
wione. Nieraz w Waszych domach 
przeżywacie chwile samotno-
ści. Szczególnie dotyczy to osób 
starszych i osób, które mają ro-
dzinę za granicą.  Pamiętajcie, że 
sami nie jesteście. Chrystus, który 
zmartwychwstał jest wraz z Wami 
i daje nam wszystkim siłę. Jeśli na-
sze serce otworzymy na Chrystu-
sa Zmartwychwstałego, to on da 
wszystko z siebie. Da nam tę ła-
skę aby problemy codziennego 
życia, choroby, bóle czy rozłąki 
po prostu przeżyć. A Wy, drodzy 
synowie i córki, jeśli macie świa-
domość, że wasza mama czy tata 
zostali w domu, w ten dzień Zmar-
twychwstania, dajcie im znak o so-
bie. Zadzwońcie do rodziców aby 
dać im nadzieję, że, mimo roz-
łąki, jesteście blisko nich. Chry-
stus prawdziwie zmartwychwstał! 
Chrystus żyje, Chrystus żyje 
w każdym z nas! Błogosławionych 
świąt. Alleluja ! Alleluja !  

D.W. : - Dziękujemy serdecznie za 
możliwość rozmowy w tak ważnym 
dla ludzi wierzących czasie przygoto-
wania  do Świąt Wielkanocnych.

Bp. Janusz Stepnowski: - Bóg 
zapłać. 

Chrystus żyje w każdym z nas 
Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych rozmawialiśmy z biskupem  Januszem Stepnowskim, ordynariuszem Diecezji Łomżyńskiej. Święto Zmartwychwstania Pańskiego jest 

najważniejszym świętem chrześcijaństwa. Pasterz wspólnoty diecezjalnej  wypowiedział się w kwestii istoty Wielkanocy, wpływu pandemii na życie diecezji, inicjatyw lokalnych,  
setnej rocznicy utworzenia Diecezji Łomżyńskiej oraz roku św. Józefa. Rozmawiał  Dawid Włodkowski.
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Niektórzy z nas będą w ten dzień 
zupełnie sami, niektórzy tylko w nie-
wielkim kręgu bliskich. Bądźmy jed-
nak tym bardziej razem. Przede 
wszystkim w myślach i modlitwach, 
ale też dzięki tej dokuczliwej czasami 
nowoczesności telefonów oraz inter-
netowych komunikatorów. Bądźmy 
razem, bo przecież inaczej nas nie 
będzie.

Poniżej zamieszczamy tak-
że modlitwy, psalmy, czytania 
i Ewangelie głoszone w czasie 
Zmartwychwstania Pańskiego. 
Mamy nadzieję, że temu skró-
cony "podręcznik" pomoże brać 
jeszcze bardziej czynny udział 
w uroczystościach obserwowa-
nych w telewizji i internecie czy 
transmitowanych w radiu. 

Niedziela Zmartwychwsta-
nia Pańskiego

Świadectwo Piotra o zmar-
twychwstaniu

Czytanie z Dziejów Apostol-
skich

Gdy Piotr przybył do domu 
setnika Korneliusza w Ceza-
rei, przemówił w dłuższym wy-
wodzie: «Wiecie, co się działo 
w całej Judei, począwszy od Ga-
lilei, po chrzcie, który głosił Jan. 
Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, 
którego Bóg namaścił Duchem 
Świętym i mocą. Dlatego że Bóg 
był z Nim, przeszedł On, dobrze 
czyniąc i uzdrawiając wszystkich, 
którzy byli pod władzą diabła.

A my jesteśmy świadkami 
wszystkiego, co zdziałał w ziemi 
żydowskiej i w Jeruzalem. Jego 
to zabili, zawiesiwszy na drzewie. 
Bóg wskrzesił Go trzeciego dnia 
i pozwolił Mu ukazać się nie ca-
łemu ludowi, ale nam, wybranym 
uprzednio przez Boga na świad-
ków, którzy z Nim jedliśmy i pili-
śmy po Jego zmartwychwstaniu.

On nam rozkazał ogłosić ludo-
wi i dać świadectwo, że Bóg usta-
nowił Go sędzią żywych i umar-
łych. Wszyscy prorocy świadczą 
o tym, że każdy, kto w Niego wie-
rzy, przez Jego imię otrzymuje 
odpuszczenie grzechów».

Psalm
W tym dniu wspaniałym 

wszyscy się weselmy
Albo: Alleluja
Dziękujcie Panu, bo jest do-

bry, *
bo Jego łaska trwa na wieki.
Niech dom Izraela głosi: *
«Jego łaska na wieki».
W tym dniu wspaniałym 

wszyscy się weselmy
Albo: Alleluja
Prawica Pana wzniesiona wy-

soko, *

prawica Pańska moc okazała.
Nie umrę, ale żyć będę *
i głosić dzieła Pana.
W tym dniu wspaniałym 

wszyscy się weselmy
Albo: Alleluja
Kamień odrzucony przez bu-

dujących *
stał się kamieniem węgiel-

nym.
Stało się to przez Pana *
i cudem jest w naszych 

oczach.
W tym dniu wspaniałym 

wszyscy się weselmy
Albo: Alleluja
Dążcie tam, gdzie jest Chry-

stus
Czytanie z Listu Świętego 

Pawła Apostoła do Kolosan
Bracia:
Jeśli razem z Chrystusem po-

wstaliście z martwych, szukajcie 
tego, co w górze, gdzie przebywa 
Chrystus, zasiadający po prawicy 
Boga. Dążcie do tego, co w górze, 
nie do tego, co na ziemi.

Umarliście bowiem i wasze 
życie jest ukryte z Chrystusem 
w Bogu. Gdy się ukaże Chrystus, 
nasze Życie, wtedy i wy razem 
z Nim ukażecie się w chwale.

Albo do wyboru:
Wyrzućcie stary kwas
Czytanie z Pierwszego Listu 

Świętego Pawła Apostoła do Ko-
ryntian

Czyż nie wiecie, że odrobina 
kwasu całe ciasto zakwasza? Wy-
rzućcie więc stary kwas, abyście 
się stali nowym ciastem, bo prze-
cież przaśni jesteście. Chrystus 
bowiem został złożony w ofie-
rze jako nasza Pascha. Tak prze-
to odprawiajmy święto nasze, nie 
przy użyciu starego kwasu zło-
ści i przewrotności, lecz na prza-
śnym chlebie czystości i prawdy.

Sekwencja
Niech w święto radosne Pas-

chalnej Ofiary
Składają jej wierni uwielbień 

swych dary.
Odkupił swe owce Baranek 

bez skazy,
Pojednał nas z Ojcem i zmył 

grzechów zmazy.
Śmierć zwarła się z życiem 

i w boju, o dziwy,
Choć poległ Wódz życia, kró-

luje dziś żywy.
Mario, ty powiedz, coś w dro-

dze widziała?
Jam Zmartwychwstałego 

blask chwały ujrzała.
Żywego już Pana widziałam, 

grób pusty,
I świadków anielskich, 

i odzież, i chusty.

Zmartwychwstał już Chry-
stus, Pan mój i nadzieja,

A miejscem spotkania będzie 
Galilea.

Wiemy, żeś zmartwychwstał, 
że ten cud prawdziwy,

O Królu Zwycięzco, bądź 
nam miłościwy.

Sekwencja obowiązuje w Nie-
dzielę Zmartwychwstania Pań-
skiego. Można ją odmawiać w dni 
oktawy Wielkanocy.

Aklamacja (Por. 1 Kor 5, 7b-
8a)

Alleluja, alleluja, alleluja
Chrystus został ofiarowany 

jako nasza Pascha.
Odprawiajmy nasze święto 

w Panu.
Alleluja, alleluja, alleluja
Zamiast poniższej Ewangelii 

można odczytać Ewangelię z Wi-
gilii Paschalnej.

Wieczorem w czasie Mszy 
można odczytać Ewangelię Łk 
24, 13-35 ze środy w oktawie 
Wielkanocy.

Ewangelia ( J 20, 1-9)
Apostołowie przy grobie 

Zmartwychwstałego
Słowa Ewangelii według 

Świętego Jana
Pierwszego dnia po szabacie, 

wczesnym rankiem, gdy jeszcze 
było ciemno, Maria Magdalena 
udała się do grobu i zobaczyła ka-
mień odsunięty od grobu. Pobie-
gła więc i przybyła do Szymona 
Piotra oraz do drugiego ucznia, 
którego Jezus kochał, i rzekła do 
nich: «Zabrano Pana z grobu 
i nie wiemy, gdzie Go położo-
no».

Wyszedł więc Piotr i ów dru-
gi uczeń i szli do grobu. Biegli 
obydwaj razem, lecz ów drugi 
uczeń wyprzedził Piotra i przybył 
pierwszy do grobu. A kiedy się 
nachylił, zobaczył leżące płótna, 
jednakże nie wszedł do środka.

Nadszedł potem także Szy-
mon Piotr, idący za nim. Wszedł 
on do wnętrza grobu i ujrzał le-
żące płótna oraz chustę, która 
była na Jego głowie, leżącą nie 
razem z płótnami, ale oddziel-
nie zwiniętą w jednym miejscu. 
Wtedy wszedł do wnętrza także 
i ów drugi uczeń, który przybył 
pierwszy do grobu. Ujrzał i uwie-
rzył. Dotąd bowiem nie rozumie-
li jeszcze Pisma, które mówi, że 
On ma powstać z martwych.

Poniedziałek w oktawie 
Wielkanocy

Piotr głosi zmartwychwsta-
nie Chrystusa

Czytanie z Dziejów Apostol-
skich

W dniu Pięćdziesiątnicy sta-
nął Piotr razem z Jedenastoma 
i przemówił donośnym głosem:

«Mężowie Judejczycy i wszy-
scy mieszkańcy Jeruzalem, przyj-
mijcie do wiadomości i posłuchaj-
cie uważnie mych słów! Jezusa 
Nazarejczyka, Męża, którego po-
słannictwo Bóg potwierdził wam 
niezwykłymi czynami, cudami 
i znakami, jakich Bóg przez Niego 
dokonał wśród was, o czym sami 
wiecie, tego Męża, który z woli, 
postanowienia i przewidzenia 
Boga został wydany, przybiliście 
rękami bezbożnych do krzyża i za-
biliście. Lecz Bóg wskrzesił Go, ze-
rwawszy więzy śmierci, gdyż nie-
możliwe było, aby ona panowała 
nad Nim, bo Dawid mówi o Nim:

„Miałem Pana zawsze przed 
oczami, gdyż stoi po mojej pra-
wicy, abym się nie zachwiał. Dla-
tego ucieszyło się moje serce 
i rozradował się mój język, tak-
że i moje ciało spoczywać będzie 
w nadziei, że nie zostawisz duszy 
mojej w Otchłani ani nie dasz 
Świętemu Twemu ulec rozkłado-
wi. Dałeś mi poznać drogi życia 
i napełnisz mnie radością przed 
obliczem Twoim”.

Bracia, wolno powiedzieć do 
was otwarcie, że patriarcha Da-
wid umarł i został pochowany 
w grobie, który znajduje się u nas 
aż po dzień dzisiejszy. Więc jako 
prorok, który wiedział, że Bóg 
przysiągł mu uroczyście, iż jego 
Potomek zasiądzie na jego tronie, 
widział przyszłość i przepowie-
dział zmartwychwstanie Mesja-
sza, że ani nie pozostanie w Ot-
chłani, ani ciało Jego nie ulegnie 
rozkładowi.

Tego właśnie Jezusa wskrzesił 
Bóg, a my wszyscy jesteśmy tego 
świadkami».

Psalm (Ps 16 (15), 1b-2a i 5. 
7-8. 9-10. 11 (R.: por. 1b))

Strzeż mnie, o Boże, Tobie za-
ufałem

Albo: Alleluja
Zachowaj mnie, Boże, bo 

chronię się do Ciebie, *
mówię do Pana: «Ty jesteś 

Panem moim».
Pan moim dziedzictwem 

i przeznaczeniem, *
to On mój los zabezpiecza.
Strzeż mnie, o Boże, Tobie za-

ufałem
Albo: Alleluja
Błogosławię Pana, który dał 

mi rozsądek, *
bo serce napomina mnie na-

wet nocą.
Zawsze stawiam sobie Pana 

przed oczy, *

On jest po mojej prawicy, nic 
mną nie zachwieje.

Strzeż mnie, o Boże, Tobie za-
ufałem

Albo: Alleluja
Dlatego cieszy się moje serce 

i dusza raduje, *
a ciało moje będzie spoczy-

wać bezpiecznie,
bo w kraju zmarłych duszy 

mej nie zostawisz *
i nie dopuścisz, bym pozostał 

w grobie.
Strzeż mnie, o Boże, Tobie za-

ufałem
Albo: Alleluja
Ty ścieżkę życia mi ukażesz, *
pełnię radości przy Tobie
i wieczne szczęście *
po Twojej prawicy.
Strzeż mnie, o Boże, Tobie za-

ufałem
Albo: Alleluja
Można odmawiać sekwencję: 

Niech w święto radosne Paschal-
nej Ofiary

Aklamacja (Ps 118 (117), 24)
Alleluja, alleluja, alleluja
Oto dzień, który Pan uczynił,
radujmy się nim i weselmy.
Alleluja, alleluja, alleluja
W kościołach, które obcho-

dzą uroczystość „Emaus”, można 
odczytać Ewangelię Łk 24, 13-35 
ze środy w oktawie Wielkanocy

Ewangelia (Mt 28, 8-15)
Chrystus zmartwychwstały 

ukazuje się niewiastom
Słowa Ewangelii według 

Świętego Mateusza
Gdy anioł przemówił do nie-

wiast, one pośpiesznie oddaliły 
się od grobu, z bojaźnią i wielką 
radością, i pobiegły oznajmić to 
Jego uczniom.

A oto Jezus stanął przed nimi, 
mówiąc: «Witajcie!» One pode-
szły do Niego, objęły Go za nogi 
i oddały Mu pokłon. A Jezus rzekł 
do nich: «Nie bójcie się! Idź-
cie i oznajmijcie moim braciom: 
niech udadzą się do Galilei, tam 
Mnie zobaczą».

Gdy one były w drodze, nie-
którzy ze straży przyszli do mia-
sta i powiadomili arcykapłanów 
o wszystkim, co zaszło. Ci zebra-
li się ze starszymi, a po naradzie 
dali żołnierzom sporo pieniędzy 
i rzekli: «Rozpowiadajcie tak: 
Jego uczniowie przyszli w nocy 
i wykradli Go, gdy spaliśmy. 
A gdyby to doszło do uszu na-
miestnika, my z nim pomówimy 
i wybawimy was z kłopotu».

Ci więc wzięli pieniądze i uczy-
nili, jak ich pouczono. I tak roznio-
sła się ta pogłoska między Żydami, 
i trwa aż do dnia dzisiejszego.

Wielkanoc 2021. Czas, w którym  (kolejny raz) powinniśmy 
być z dala od siebie, a zarazem tak blisko jak nigdy  
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Wielkanocne życzenia miłości, 
która jest ważniejsza od wszelkich dóbr; 

zdrowia, które pozwala przetrwać najgorsze. 
Życzliwości bliskich i nieznajomych, 

która pozwala łatwiej żyć. Wiele szczęścia...

W pogoni za 
szczęściem

Będzie 
lepiej!
Jak wiele kosztuje dążenie do poprawy 

swojego położenia, jak niepewne i krótko-
trwałe jest zwycięstwo nad losem...

Akcja rozpoczyna się w San Franci-
sco, w 1981 roku. Chris Gardner (Will 
Smith) jest sprzedawcą urządzeń medycz-
nych, których lekarze nie chcą kupować, 
w związku z czym zalega z czynszem, 
podatkami, a pieniędzy wciąż brakuje. 
Jego żona jest zmęczona pracą na dwie 
zmiany w pralni, a jego syn chodzi do 
podrzędnego przedszkola. Mimo że pań-
stwo Gardnerowie klepią biedę i zalegają 
z czynszem, głowa rodziny nie poddaje się 
i optymistycznie patrzy w przyszłość. Nie 
można jednak tego samego powiedzieć 
o Lindzie. Decyduje się opuścić rodzinę 
i zostawia męża z małym Christopherem. 

Chris nie poddaje się i podejmuje bez-
płatne szkolenie dla przyszłych maklerów. 
Sęk w tym, że tylko jeden z 20 wybrańców 
dostanie posadę w wielkiej � rmie. O wa-
runki do nauki będzie ciężko. Od tej pory 
czeka go prawdziwa droga przez mękę. 
Pomimo ogromnych starań Chris lądu-
je na ulicy, bez dachu nad głową i grosza 
w portfelu. Będzie musiał walczyć, pomi-
mo wszystkich przeciwności, o prawo do 
szczęścia zarówno swojego, jak i swego 
ukochanego syna.

Ten wzruszający dramat oparty jest 
na autobiogra� cznej książce dzisiejszego 
„króla Wall Street”, Chrisa Gardnera. Film 
podbił serca widzów na całym świecie 
i okazał się wielkim sukcesem kasowym. 

Prawdziwego Chrisa Gardnera wy-
chowały murzyńskie ge� o, matka dwu-
krotnie skazana za próby zabójstwa swo-
jego wieloletniego partnera i niezliczone 
rodziny zastępcze. Nigdy nie poznał swo-
jego biologicznego ojca, a wujowie, którzy 
mu go zastępowali, szybko zmarli. Zanim 
uciekł przed ojczymem-sadystą, zaciąga-
jąc się do marines, przysiągł sobie, że jeśli 
sam kiedyś zostanie ojcem, za żadną cenę 
nie opuści swojego dziecka.

Kilka lat później Gardner znalazł się 
na ulicy razem z półtorarocznym dziec-
kiem. Nie poddał się rozpaczy i ani przez 
chwilę nie potraktował swojego syna jak 

balast. Zacisnął zęby i przyjął ofertę stażu 
w � rmie brokerskiej, choć miało to ozna-
czać, że okres bezdomności się przedłuży. 
Wkrótce dopiął swego – po okresie prób-
nym zdobył pracę, dzięki której mógł za-
pewnić małemu Christopherowi warunki 
rozwoju, jakich jego ojciec nigdy nie miał.

Dziś Gardner, choć nigdy nie skończył 
college’u, nie wspominając nawet o stu-
diach ekonomicznych, jest współwłaści-
cielem obracającej milionami dolarów 
� rmy brokerskiej Gardner Rich & Com-
pany.

Jeśli w oparciu o losy Gardnera miał-
bym pokusić się o jakąkolwiek generaliza-
cję – pisze Paweł Marczewski w recenzji 
� lweb – powiedziałbym, że składają się 
one na pochwałę zaradności. Branie losu 
we własne ręce oznacza jednak nie tylko 
pogoń za karierą i zarobkami, ale również 

przyjęcie odpowiedzialności za ludzi, któ-
rzy od nas zależą. 

Główny bohater nie jest jednak po-
stacią posągową. Nie umie zbudować 
partnerskich relacji z żoną. Nie rozumie 
jej lęków i na stwierdzenie „Mam dość!” 
odpowiada jedynie „Jesteś słaba”. Brutal-
nie ucina również marzenia synka o ka-
rierze koszykarskiej, twierdząc, że lepiej 
zarzucić nierealny plan od razu niż później 
boleśnie się rozczarować. Gardner jednak 
w porę re� ektuje się, bierze głęboki od-
dech i mówi synowi: „Nigdy nie daj sobie 
wmówić, że nie możesz czegoś zrobić. Na-
wet gdybyś usłyszał to ode mnie”. 

Pewnie nie wiesz...
Film zarobił w kinach na świecie 307 

milionów dolarów, kosztował 55 milionów.
Will Smith dostał za swoją rolę nomi-

nacje do Oscara i Złotego Globu w kategorii 
najlepszy aktor.

Przygotowując się do swojej roli Will 
Smith zapuścił włosy i schudł 12 kilogra-
mów.

W � lmie grają prawdziwi bezdomni, 
którzy otrzymywali wynagrodzenie (8,62 
dol./godz.) oraz bezpłatne posiłki. 

Mistrz w układaniu kostki Rubika, Ty-
son Mao, nauczył Willa Smitha, jak ułożyć 
kostkę w dwie minuty.

Jaden Christopher Smith, który gra syna 
Chrisa Gardnera, jest prawdziwym synem 
Willa Smitha. Nosi to samo ubranie przez 
cały � lm.

Reżyser, Gabriele Muccino mówił po 
włosku i Will Smith, i inni członkowie ekipy 
nie rozumieli go. 

W pogoni za szczęściem
Nowa TV niedziela 20.00

tel. 503 010 038ZADZWOŃ I ZAMÓW   
TEl. 512 113 853

DANIA NA WYNOS

FARMAL MAGAZYN GŁÓWNY ŁOMŻA  
Z A T R U D N I  „MAGAZYNIERA” 

OD KANDYDATA 
OCZEKUJEMY: 

- umiejętności pracy 
w zespole 

- uczciwości 
i odpowiedzialności

- zaangażowania 
- dyspozycyjności 

- mile widziane prawo jazdy 
kat. B 

- pozytywne nastawienie do 
klienta 

- potrzebne uprawnienia na 
wózek widłowy

GWARANTUJEMY: 
- stabilność zatrudnienia 

w oparciu o umowę o pracę 
- konkurencyjne 
wynagrodzenie 

- bogaty pakiet socjalny 
- możliwość rozwoju

zawodowego i awansu 
w strukturach firmy 

- szkolenia i podwyższanie 
kwalifikacji zawodowych

 CV należy przesyłać 
na adres e-mail: 
praca@farmal.pl
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Wielkanocne życzenia miłości, 
która jest ważniejsza od wszelkich dóbr; 

zdrowia, które pozwala przetrwać najgorsze. 
Życzliwości bliskich i nieznajomych, 

która pozwala łatwiej żyć. Wiele szczęścia...

W pogoni za 
szczęściem

Będzie 
lepiej!
Jak wiele kosztuje dążenie do poprawy 

swojego położenia, jak niepewne i krótko-
trwałe jest zwycięstwo nad losem...

Akcja rozpoczyna się w San Franci-
sco, w 1981 roku. Chris Gardner (Will 
Smith) jest sprzedawcą urządzeń medycz-
nych, których lekarze nie chcą kupować, 
w związku z czym zalega z czynszem, 
podatkami, a pieniędzy wciąż brakuje. 
Jego żona jest zmęczona pracą na dwie 
zmiany w pralni, a jego syn chodzi do 
podrzędnego przedszkola. Mimo że pań-
stwo Gardnerowie klepią biedę i zalegają 
z czynszem, głowa rodziny nie poddaje się 
i optymistycznie patrzy w przyszłość. Nie 
można jednak tego samego powiedzieć 
o Lindzie. Decyduje się opuścić rodzinę 
i zostawia męża z małym Christopherem. 

Chris nie poddaje się i podejmuje bez-
płatne szkolenie dla przyszłych maklerów. 
Sęk w tym, że tylko jeden z 20 wybrańców 
dostanie posadę w wielkiej � rmie. O wa-
runki do nauki będzie ciężko. Od tej pory 
czeka go prawdziwa droga przez mękę. 
Pomimo ogromnych starań Chris lądu-
je na ulicy, bez dachu nad głową i grosza 
w portfelu. Będzie musiał walczyć, pomi-
mo wszystkich przeciwności, o prawo do 
szczęścia zarówno swojego, jak i swego 
ukochanego syna.

Ten wzruszający dramat oparty jest 
na autobiogra� cznej książce dzisiejszego 
„króla Wall Street”, Chrisa Gardnera. Film 
podbił serca widzów na całym świecie 
i okazał się wielkim sukcesem kasowym. 

Prawdziwego Chrisa Gardnera wy-
chowały murzyńskie ge� o, matka dwu-
krotnie skazana za próby zabójstwa swo-
jego wieloletniego partnera i niezliczone 
rodziny zastępcze. Nigdy nie poznał swo-
jego biologicznego ojca, a wujowie, którzy 
mu go zastępowali, szybko zmarli. Zanim 
uciekł przed ojczymem-sadystą, zaciąga-
jąc się do marines, przysiągł sobie, że jeśli 
sam kiedyś zostanie ojcem, za żadną cenę 
nie opuści swojego dziecka.

Kilka lat później Gardner znalazł się 
na ulicy razem z półtorarocznym dziec-
kiem. Nie poddał się rozpaczy i ani przez 
chwilę nie potraktował swojego syna jak 

balast. Zacisnął zęby i przyjął ofertę stażu 
w � rmie brokerskiej, choć miało to ozna-
czać, że okres bezdomności się przedłuży. 
Wkrótce dopiął swego – po okresie prób-
nym zdobył pracę, dzięki której mógł za-
pewnić małemu Christopherowi warunki 
rozwoju, jakich jego ojciec nigdy nie miał.

Dziś Gardner, choć nigdy nie skończył 
college’u, nie wspominając nawet o stu-
diach ekonomicznych, jest współwłaści-
cielem obracającej milionami dolarów 
� rmy brokerskiej Gardner Rich & Com-
pany.

Jeśli w oparciu o losy Gardnera miał-
bym pokusić się o jakąkolwiek generaliza-
cję – pisze Paweł Marczewski w recenzji 
� lweb – powiedziałbym, że składają się 
one na pochwałę zaradności. Branie losu 
we własne ręce oznacza jednak nie tylko 
pogoń za karierą i zarobkami, ale również 

przyjęcie odpowiedzialności za ludzi, któ-
rzy od nas zależą. 

Główny bohater nie jest jednak po-
stacią posągową. Nie umie zbudować 
partnerskich relacji z żoną. Nie rozumie 
jej lęków i na stwierdzenie „Mam dość!” 
odpowiada jedynie „Jesteś słaba”. Brutal-
nie ucina również marzenia synka o ka-
rierze koszykarskiej, twierdząc, że lepiej 
zarzucić nierealny plan od razu niż później 
boleśnie się rozczarować. Gardner jednak 
w porę re� ektuje się, bierze głęboki od-
dech i mówi synowi: „Nigdy nie daj sobie 
wmówić, że nie możesz czegoś zrobić. Na-
wet gdybyś usłyszał to ode mnie”. 

Pewnie nie wiesz...
Film zarobił w kinach na świecie 307 

milionów dolarów, kosztował 55 milionów.
Will Smith dostał za swoją rolę nomi-

nacje do Oscara i Złotego Globu w kategorii 
najlepszy aktor.

Przygotowując się do swojej roli Will 
Smith zapuścił włosy i schudł 12 kilogra-
mów.

W � lmie grają prawdziwi bezdomni, 
którzy otrzymywali wynagrodzenie (8,62 
dol./godz.) oraz bezpłatne posiłki. 

Mistrz w układaniu kostki Rubika, Ty-
son Mao, nauczył Willa Smitha, jak ułożyć 
kostkę w dwie minuty.

Jaden Christopher Smith, który gra syna 
Chrisa Gardnera, jest prawdziwym synem 
Willa Smitha. Nosi to samo ubranie przez 
cały � lm.

Reżyser, Gabriele Muccino mówił po 
włosku i Will Smith, i inni członkowie ekipy 
nie rozumieli go. 

W pogoni za szczęściem
Nowa TV niedziela 20.00
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Tristan i Izolda
TV6 sobota 15.00

Melodramat. Tristan, walcząc w turnieju jako 

reprezentant swojego władcy, zdobywa rękę pięknej 

Izoldy. Okazuje się, że jest ona kobietą, która niedawno 

ocaliła mu życie i z wzajemnością go pokochała.

Doskonały świat

Metro sobota 22.15

Sensacyjny. Butch (Kevin Costner) ucieka z więzienia. 

Po drodze porywa zakładnika, siedmioletniego chłopca. 

Teksański szeryf (Clint Eastwood), dowodzi pościgiem. 

Ucieczka Butcha i porwanie chłopca wkrótce znajduje się 

w centrum zainteresowania opinii publicznej.

Ranczo Wilkowyje

TVP Kultura niedziela 18.10

Komedia. Lucy i Kusy są w sobie zakochani. Ich 

sielankę przerywa przybycie jej męża ze Stanów 

Zjednoczonych. Okazuje się, że rozwód nie został do końca 

przeprowadzony. Louis chce odzyskać uczucia żony.

Sherlock Holmes: Gra cieni 

TV Puls niedziela 20.00

Kryminalny. Detektyw Sherlock Holmes wraz z wiernym 

przyjacielem, doktorem Watsonem, stają przed trudnym 

zadaniem. Muszą powstrzymać profesora Moriarty'ego, 

który chce pogrążyć świat w chaosie i anarchii.

Nietykalni

TV Puls poniedziałek 15.20

Komediodramat. Wychowany na paryskich 

przedmieściach imigrant z Senegalu wychodzi 

z więzienia. By uzyskać prawo do zasiłku, odwiedza 

pracodawców. Trafia do sparaliżowanego Philippe'a, 

który poszukuje pielęgniarza.

wybierz  
coś  

dla siebie

Cuda z nieba

Jak wyjaśnić 
niemożliwe

Prawdziwa historii cudownego ozdrowienia 
dziecka z rzadkiej, nieuchronnie prowadzącej do 
śmierci choroby.

Annabel zapada na nieuleczalną gastryczną cho-
robę i odtąd jej życie naznaczone zostaje bólem, cią-
głymi pobytami w szpitalu i widmem przedwczesnej 
śmierci. Pewnego dnia po powrocie ze szpitala do 
domu i lekkiej poprawie zdrowia, 9-letnia dziewczyn-
ka może trochę pobawić się z siostrami. W czasie za-
bawy, z wysokości trzech pięter wpada na głowę do 
pustego wnętrza wielkiego, spróchniałego drzewa.

Anna zostaje uratowana przez strażaków, którzy 
uprzedzają matkę, aby spodziewała się najgorszego, 
nikt nie może spaść z takiej wysokości bez odnie-
sienia poważnych obrażeń. Dziewczynka zostaje 
przetransportowana drogą lotniczą do szpitala, gdzie 

przeprowadza się na niej baterię testów, a wszystkie 
dają wynik negatywny. Poza niewielkim wstrząsem, 
Anna jest zdrowa. Wszelkie wcześniejsze chorobowe 
objawy ustąpiły! 

Annabel opisuje, jak jej dusza opuściła ciało pod-
czas upadku, a Bóg obiecał, że po powrocie na Zie-
mię zostanie wyleczona z choroby. W kościele matka 
opowiada, jak Bóg cudownie uzdrowił jej córkę swo-
ją miłością. Ale wielu reaguje sceptycznie, nie wierzy 
w prawdziwość tej opowieści. Niektórzy myślą, że 
Beamowie są szaleni. 

Film wykorzystuje wspomnienia Christy Beam 
z 2015 roku, której córka została wyleczona w naj-
bardziej niespodziewany sposób. Czy sprawił to Bóg 
(Annabel była wychowywana w niezwykle religijnej 
rodzinie), czy też szok i wypadek zapoczątkowały 
jakieś niezwykłe zmiany w organizmie (jak przedsta-
wia to wielu naukowców) – każdy musi osądzić sam. 

Prawdziwa rodzina Beam pojawia się pod koniec 
filmu przed napisami.

Cuda z nieba
TV4 niedziela 16.45

TV6 poniedziałek 18.45

Samuel (Omar Sy) jest lokalnym królem 
życia. Pracuje w wypożyczalni jachtów,  

a także zajmuje się organizacją  
rozmaitych imprez na plaży. 

Słońce, plaża i chętne na seks ponętne 
dziewczyny, czy można chcieć czegoś więcej? 
Więc wyobraźcie sobie zdziwienie mężczy-
zny, gdy któregoś dnia budzi go dawna znajoma z bo-
basem płci żeńskiej w rękach, która oznajmia, że jakiś 
czas temu Samuel został ojcem, po czym zostawia 
w jego ramionach zawiniątko z dzieckiem i odjeżdża 
w siną dal.

Samuel musi się odnaleźć w roli samotnego ojca 
maleńkiej Glorii. O dzieciach nie ma pojęcia, lecz 
uczucie do dziewczynki dodaje mu sił, by sprostać 
wyzwaniu. Z czasem okazuje się, że potrafi być wspa-
niałym ojcem, a między nim i malutką Glorią rodzi 
się niezwykła więź. Jego na nowo poukładany świat 
kolejny raz staje na głowie, gdy po 8 latach powraca 
matka dziewczynki…

Pewnie nie wiesz...
To nawa francuska wersja meksykańskiego hitu 

„Instrukcji nie załączono”. 
Gwiazdą filmu jest senegalczyk Omar Sy, urodzony 

w 1978 roku, gwiazda wielkiego przeboju „Nietykal-
ni” (20 milionów widzów tylko we Francji). Za te rolę 
otrzymał gażę w wysokości prawie 2 milionów euro. 
„Nietykalnych” wyświetla TV Puls w poniedziałek 
o 15.20.  

Jutro będziemy szczęśliwi
TV Puls niedziela 17.45

Jutro 
będziemy 
szczęśliwi

Płacząca 
niespodzianka
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Jest bogato,  
seksownie i słonecznie…

Akcja przeciw narkotykowym dealerom 
w Miami kończy się śmiercią tajnych agentów 
FBI – ktoś ich zdradził. Federalni proszą więc 
o pomoc w dalszych działaniach miejscową 
policję, która nie brała udziału w nieudanej 
operacji. Zadanie dostają dwaj znakomici 
policjanci – Sonny Crockett (Colin Farrell) 
i Ricardo Tubbs ( Jamie Foxx). Udając prze-
mytników mają rozpracować groźną, narkoty-
kową siatkę przestępczą, której mózgiem jest 
tajemniczy i nieuchwytny Jesus Montoya.

Kinowa wersja legendarnego serialu te-
lewizyjnego z lat osiemdziesiątych, znanego 
w Polsce jako „Policjanci z Miami”. 

Pewnie nie wiesz...
Film zarobił w kinach na świecie 164 milio-

ny dolarów, kosztował 135 milionów.
Żeby szybko wprowadzić widza w środek 

akcji reżyser zrezygnował z napisów początko-
wych. Tytuł filmu pojawia się dopiero na końcu.

We wszystkich europejskich reklamach filmu 
Colin Farrell był na pierwszym miejscu. W rekla-
mach amerykańskich – Jamie Foxx. 

Jamie Foxx po zdobyciu Oscara zwiększył 
swoje wymagania. Zażądał podwyżki, prywat-
nego samolotu, nie brał udziału w zdjęciach na 
łodziach. Foxx po zdjęciach w Dominikanie wy-
jechał do Stanów i odmówił pracy gdzie indziej. 
Musiano zmienić zakończenie, które miało być 
kręcone w Urugwaju.

Reżyser zorganizował aktorom trening, któ-
ry polegał na braniu udziału w prawdziwych ak-
cjach policyjnych tajniaków z Miami. W jednej, 
Colin Farrell został otoczony, bał się, że zostanie 
zabity. Na drugi dzień okazało sie, że wszystko 
było wcześniej ustawione.

Podczas kręcenia sceny, w której Crockett 
i Tubbs jadą Ferrari z opuszczonym dachem, 
wichura wybiła okna wysokiego budynku. 
Odłamki uszkodziły samochód. Aktorom nic sie 
nie stało.

Miami Vice
TVN7 niedziela 22.25

Miami Vice

Udając przemytników

Ostatni skaut

Agent 
i gwiazda
Dwóch bardzo różniących się 

od siebie mężczyzn połączyły dwie 
wspólne sprawy. Obaj są życiowo 
przegrani, obaj znali tę samą kobie-
tę, striptizerkę Cory (Halle Berry), 
która została zamordowana. Joe Hal-
lenbeck (Bruce Willis) jest byłym 
agentem służb specjalnych, obecnie 
prywatnym detektywem. Był świet-
nym fachowcem. Ochraniał samego 
prezydenta. Niestety, pewnego dnia 
dał się wplątać w polityczną intrygę 
i pożegnał się z karierą. Wpadł w alko-
holizm, który doprowadził do rozpa-
du jego małżeństwa i utraty szacunku 
w oczach córki. James Dix (Damon 
Wayans) był gwiazdą amerykańskie-
go futbolu, który rozstał się ze spor-
tową karierą z powodu nadużywania 
narkotyków i zamiłowania do hazar-
du. Niedawno jego żona i dzieci zgi-
nęli w wypadku. 

Chociaż zupełnie do siebie nie pa-
sują, to jednak razem stanowią zgrany 
i skuteczny duet w walce z korupcją, 
bezprawiem i samowolą wpływowych 
polityków. 

Pewnie nie wiesz...
Film zarobił w kinach na świecie 60 

milionów dolarów, kosztował 29 milio-
nów.

Chociaż w filmie odgrywają rolę 
kumpli, Bruce Willis i Damon Wayans 
bardzo nie lubili współpracować.

Autorowi muzyki (Michaelowi Ka-
menowi) film się nie podobał, zdecydo-
wał się na ten projekt jedynie ze względu 
na przyjaźń z Brucem Willisem.

Film powstał na podstawie orygi-
nalnego scenariusza Shane'a Blacka, 
który pisał go załamany rozstaniem ze 
swoją miłością: „Nie robiłem nic poza 
paleniem papierosów i czytaniem popu-
larnych książek. Czas mijał. Napisanie 
scenariusza było oczyszczające. Byłem 
skupiony. Przez kilka dni powiedziałem 
kilka słów. Zostałem hojnie nagrodzony 
(1,75 miliona dolarów) za ten scena-
riusz. Wróciłem na dobra drogę”.

Ostatni skaut
TVN7 sobota 23.20

Dwaj bracia: Bobby Green 
( Joaquin Phoenix) i Joseph Grusin-
sky (Mark Wahlberg) to synowie 
weterana nowojorskiej policji, Burta 
Grusinsky'ego (Robert Duvall). Pod-
czas gdy Joseph poszedł w ślady ojca 
i również został policjantem, Bobby, 
czarna owca w rodzinie, ma pieniądze 
i piękną kobietę (Eva Mendes) u boku, 
zaznacza swoją odrębność posługu-
jąc się panieńskim nazwiskiem matki, 
Green. Prowadzi nocny klub rosyjskiej 
mafii Murata Bużajewa. Bużajew, nie-
świadomy, że ojciec i brat Bobby'ego 
to policjanci, traktuje go jak własnego 
syna i chętnie gości w domu. Burt i Jo-
seph usiłują ostrzec Bobby'ego, że jego 
związki z mafią mogą się źle skończyć. 
Kiedy Joseph dokonuje niespodzie-
wanego nalotu na klub brata, ten ma 
pretensje za przeprowadzoną akcję, ale 
kolejne wydarzenia sprawiają, że Bob-
by wreszcie uświadamia sobie, z kim 
ma do czynienia.

Pewnie nie wiesz...
Film zarobił w kinach na świecie 55 

milionów dolarów, kosztował 21 milionów.
Mark Wahlberg powiedział, że Joaquin 

Phoenix celowo obrażał Roberta Duvalla 
na planie filmowym, by byli w czasie zdjęć 
emocjonalnie podminowani. Wahlberg in-
terweniował, by nie doszło do rękoczynów.

Sony odkupiło prawa do filmu od Uni-
versal Studio za 11 milionów dolarów.

Scena pościgu samochodowego zosta-
ła nakręcona w słoneczny dzień, a deszcz 
wprowadzono komputerowo.

Tytuł oryginalny „We Own the Night”  
(„Noc jest naszą własnością”) to motto no-
wojorskiej jednostki ds. przestępstw ulicz-
nych, rozwiązanej w 2002 roku. 

Eva Mendes poprosiła reżysera, by jej 
postać miała na imię Amanda, na cześć 
babki, której nigdy nie poznała.

Królowie nocy 
Nowa TV sobota 20.00, niedziela 22.20

Królowie nocy

Po dwóch 
stronach 
barykady
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Kwiecień- miesiąc, w którym przyroda budzi 
się do życia. Rozpala w sercach ludzi radość, 
nadzieję.

Ale 13 kwietnia 1940 roku dla mojej 
babci i jej rodziny okazał się dniem bardzo 
tragicznym. Dla wielu tysięcy Polaków, 
którzy tego dnia zmuszani byli do wyjaz-
du w dalekie strony Syberii i Kazachstanu 
również.

Wśród nich była i moja mama Hen-
ryka. Babcia Maria została wywieziona 
z czwórką swoich dzieci: moją mamą Hen-
ryką- 13 lat, Julią- 16 lat, Henrykiem- 11 
lat i Tadeuszem- 6 lat. Wraz z nimi depor-
towano babci Marii siostrę, Reginę z trój-
ką dzieci. Dziadek (legionista) powołany 
był do obrony Warszawy w 1939 roku i do-
stał się do niewoli niemieckiej.

13 kwietnia był zimny dla dzieci- padał 
mokry śnieg, gdy „pakowano” ich do wa-
gonu- będącego na dworcu w Łomży. Ma-
musia pamiętała, że zgromadzeni przy to-
rach ludzie płakali, ktoś z tłumu krzyknął 
„będziecie pomszczeni, jeszcze Polska nie 
zginęła” i wtedy oddano strzał do tej osoby 
- tak mówiła mama.

Podróż była długa- około 3. tygodni. 
W wagonach nie było okien, miejsc do sie-
dzenia. Podczas podróży starsi umierali, 
wyrzucano ich bezpośrednio z wagonów 
w nieznane miejsca, nie dawano jeść ani 
pić. Sporadycznie zdarzało się, że otrzy-
mywali gorącą wodę do picia na postojach.

Po wyczerpującej podróży przywiezio-
no ich na północny Kazachstan, na pola 
stepowe w okolicach miasta Kokczetaw. 
Do najbliższego kołchozu było 15 km. 
Oświadczono, że „Tutaj będziecie miesz-
kać i tutaj umierać”. Zaczęła się trudna 
walka o przetrwanie. Babcia moja Maria 
zaczęła budować mieszkanie na ziemi tzw. 
„ziemianki”. W nich zamieszkali, wśród ro-
baków, zwierząt stepowych, którymi były 

głównie wilki i surki”- dzikie nutrie. Na-
stępnie zostały zmuszone do katorżniczej 
pracy przy budowie kolei- drogowej trak-
cji - Akmolińsk - Karaganda.

Babcia i córki: Julia- 16 lat oraz moja 
mama Henryka- 13 lat, na budowę tej ko-
lei musiały codziennie po torach pchać 
drezynę z narzędziami i szynami około 9 
km i w powrotną drogę. Dzieci 13-letnie, 
tak jak moja mama, nie umiały wykony-
wać tak ciężkiej pracy. Często za to otrzy-
mywały nagany i pogróżki. Praca trwała 12 
godzin. Za nią dostawały 30 dkg czarnego 
chleba.

Wszyscy cierpieli. Panował straszny 
głód. W pierwszym roku mogli otrzymy-
wać paczki z Polski, ale tam, gdzie miesz-
kali nie było adresu (94-rozjazd- taki był 
adres). Po paczkę trzeba było iść do mia-
sta. Jedna z kobiet poszła i nie wróciła. Za-
marzła w drodze. Zimy były bardzo trud-
ne do przeżycia- około 50°- 60° mrozu. 
Zdarzało się, że jak ktoś wyszedł po wodę, 
to już nie wracał. Często zdarzały się tzw. 
„burany”, nagle następująca zamieć z sil-
nym wiatrem, mrozem i śniegiem, a ludzi 
znajdowano rano zamarzniętych. Chroni-
li się przed wilkami, bo głodne zwierzęta 
podchodziły pod „ziemianki”. Aby prze-
trwać, pod osłoną nocy chodzono do koł-
chozu na pola (około 15 km), aby zerwać 
kłosy jakiegoś ze zbóż, potem rozetrzeć na 
żarnach i upiec z nich tzw. „lepioszki”, któ-
re rozpadały się na blatach. Na obiad była 
gotowana woda zasypywana garścią mąki, 
którą uzyskano z ukradzionych z kołcho-
zu zbóż. To było bardzo niebezpieczne, 
ponieważ pracownicy kołchozu pilnowali, 
a jak spotkano Polaków to ich zabijano lub 
wtrącano do więzień. Panowały straszne 

spustoszenia- ludzie umierali-codziennie 
rano wyrzucano kilka trupów. Obok Pola-
ków mieszkali Czeczeni, którzy byli mniej 
odporni na mróz. Oni grzebali w zamarz-
niętym śniegu po kilka ciał. Moja mama 
chorowała na malarię, tzw. „kurzą ślepo-
tę”- nie widziała już nic o zmierzchu - czy 
zapalenie płuc. Miała odmrożone nogi od 
kolan do kostek. Z taką ogromną raną na 
nogach szła do lekarza torami przez oko-
ło 10 km. Tam otrzymała leki i wyleczyła 
nogę. Lekarz był przychylny zesłańcom. 
Zakochał się w mamie (mama pięknie 
śpiewała, nawet prosił babcię, aby oddała 
mamę „w artisty”). Ale ani mama, ani bab-
cia nie chciały tej miłości. Mama nie poko-
chała rosyjskiego lekarza. Z biegiem czasu 
mama dowiedziała się, że ten lekarz został 
oddelegowany z pracy na Daleki Wschód 
(władza radziecka ukarała go za przychyl-
ność Polakom).

Pewnego razu mama wraz z babcią 
wracały z „nocnej wyprawy” po żywność 
i zabłądziły. Zaszły bardzo daleko w step, 
aż do Kirgizów, ale nie okazali się życzliwi, 
pozwolili im zatrzymać się do rana i wska-
zali drogę do domu.

Aby zdobyć opał, zesłańcy podcho-
dzili pod drogi kolejowe, którymi jeździły 
pociągi z węglem. Podczas jazdy wskaki-
wano na pociąg, zrzucano kawałki węgla, 
a potem zbierano w worki, aby było czym 
ogrzać „ziemiankę”.

Patrzono tylko na semafor, który po-
kazywał czy droga jest wolna czy nie. Je-
żeli był zamknięty, pociąg trochę zwalniał 
i bezpieczniej można było na niego wsko-
czyć.

Wielką nadzieją dla zesłanych Pola-
ków była wojna Niemiec z ZSRR, która 

zaczęła się 22 czerwca 1941 roku. Ro-
sjanki płakały (bo wcielono do armii 
ich mężów, synów, a Polki w swoim ser-
cu oczekiwały na zmianę swojego losu). 
Zwolniony z więzienia generał Wła-
dysław Anders organizował na terenie 
ZSRR Armię Polską. Masowo wstępo-
wali do niej zesłańcy widząc w tym swoją 
jedyną drogę powrotu do ojczyzny. Bab-
cia oddała własnego syna - brata mamusi 
Henryka, który wtedy miał około 11 lat, 
aby nie umarł z głodu Syberii. Oczywi-
ście nie było to łatwe, ale ten mały chło-
piec stanął przed dowódcą z Armii An-
dersa i prosił, że chce iść do walki tak 
jak jego ojciec, czyli mój dziadek Szcze-
pan, który walczył pod Warszawą. Hen-
ryk przeszedł z wojskiem cały szlak. Żoł-
nierze organizowali opiekę nad polskimi 
dziećmi. W krajach Bliskiego Wschodu 
otrzymał wykształcenie i gdy wrócił do 
kraju rozpoczął pracę w Urzędzie Gminy.

Julia (starsza siostra) już jako pełnolet-
nia po przeszkoleniu została wcielona do 
Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościusz-
ki, którą organizowała Wanda Wasilewska 
i doszła szlakiem bojowym aż do Berlina 
i wróciła w 1945 roku do ojczyzny.

W maju 1946 roku na skutek ciągłej 
interwencji ze strony zesłańców polskich, 
władze radzieckie zdecydowały się na po-
wrót Polaków do ojczyzny. Babcia Ma-
ria Serowińska z córką Henryką (moją 
mamą) i synem Tadeuszem wrócili do oj-
czyzny.

Mamusia moja na zesłaniu doświad-
czyła wielkiego głodu, chorób, ciężkiej 
pracy, ogromnej tęsknoty za ojczyzną i cią-
głego lęku o życie najbliższych, ale gdy mi 
o tym opowiadała, nie było w jej sercu nie-
nawiści do tych, którzy zabrali jej dzieciń-
stwo i wczesną młodość.

ALICJA JAMIOŁKOWSKA-KĘPCZYŃSKA 

Drodzy Seniorzy! 
Z okazji zbliżających się Świąt Wiel-

kanocnych chcielibyśmy złożyć Wam 
najserdeczniejsze życzenia. Niech bę-
dzie to duchowo piękny i bogaty czas, 
przeżyty w zdrowiu i spokoju. Dający 
wiarę i nadzieję w odrodzenie. Odro-
dzenie ludzkich serc i świata, którego tak 
bardzo nam brak. Tak bardzo nam teraz 
tego potrzeba.

Niech wiosenny, radosny nastrój roz-
jaśni tę pandemiczną rzeczywistość i da 
siłę i energię do działania. Jesteśmy prze-
konani, że już niebawem spotkamy się 
i wspólnie przekujemy plany w konkret-
ne projekty i wydarzenia. 

Uważajcie na siebie i bądźcie zdrowi! 

REDAKCJA GAZETY SENIORA „SREBRNI” 

Wspomnienia
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Kapitał społeczny
Konflikt społeczno-polityczny rozdziera na-
sze społeczeństwo. Niszczony jest dialog spo-
łeczny  i debata publiczna.  Konflikt jest cią-
gle  rozpalany,  co niszczy kapitał społeczny, 
a w konsekwencji naszą gospodarkę. Konflikt 
zaraził wszystkie obszary naszego życia.

Niezależnie od opcji,  politycy tego 
nie dostrzegają.  Istniejący konflikt ma 
wpływ na rozwój naszej  gospodarki.  
Rozumieją to zwykli,  normalni oby-
watele. Politycy natomiast zapomnie-
li o ważnym czynniku warunkującym 
postęp i rozwój naszego społeczeństwa 
i  gospodarki,  o kapitale społecznym.  
Odnosi się to do wzajemnego zaufa-
nia.  Zaufanie jest konieczne zarówno 
z punktu widzenia ekonomicznego, jak 
i społecznego. Od początku transforma-
cji,  tj. 1990 roku, poziom zaufania spo-
łecznego jest bardzo niski.

Przed nami stoją ogromne wyzwa-
nia.  Proces starzenia się naszego spo-
łeczeństwa jest najszybszy w Europie.  
Demografia silniejsza jest od polityki.  
Nadchodzące zmiany będą negatywnie 
oddziaływać na nasz potencjał gospo-
darczy.  Negatywne tendencje trudno 
jest zatrzymać.  W ciągu kilkudziesięciu 
lat, jak  przewidują  statystyki,  ubędzie  
w  Polsce ponad 5 mln osób w wieku 
produkcyjnym,  wówczas stopa wzrostu 
gospodarczego, zakładana przez Mini-
sterstwo Finansów, może wynosić około 
1% PKB przy obecnych 4-5%. Skoro nie 
potrafimy zahamować trendów demo-
graficznych, to szansą jest zwiększenie 
aktywności zawodowej naszych obywa-
teli i wprowadzenie polityki migracyj-
nej. W Polsce jest odwrotnie. Obniża się 
wiek emerytalny,  natomiast polityki mi-
gracyjnej nie ma.

Kapitał społeczny ma olbrzymie zna-
czenie w nagłych kryzysach, takich jak 
pandemia.  Gdyby w Polsce był wysoki 
kapitał zaufania społecznego, to znacz-
nie lepiej poradzilibyśmy sobie z przy-
gotowaniem pakietów pomocowych.  
Instrumenty pomocowe weszłyby szyb-
ko i sprawnie.  Dlatego wszelkie projek-
ty są ukrywane do końca i wdrażane bez 
udziału strony społecznej.  O transpa-
rentności możemy tylko pomarzyć.  
Brak zaufania powoduje, że decyzje są 
gorsze od optymalnych, bo nie uwzględ-
niają stanu rzeczywistego, różnych opi-
nii. Brak zaufania powoduje oszustwa 
podatkowe i unikanie płacenia podat-
ków.  Kapitał społeczny jest dziś nam 
bardzo potrzebny, jest niezbędnym pa-
liwem do zasilenia rozwoju gospodarki 
i zapewnieniem bytu ekonomicznego 
wszystkim Polakom. Można to jedynie 
osiągnąć w dobrych relacjach samorzą-
du i grup społecznych  z rządem. Musi 
to nastąpić natychmiast. Dość czasu już 
zmarnowaliśmy. 

Musimy odbudować więzi społecz-
ne, obywatelskie, wzajemnego zaufa-
nia i zaufanie do państwa.  Najwyższym 
wspólnym celem musi być współpraca 
i transparentność.

Na konfliktach nie da się zbudować 
nowoczesnego społeczeństwa obywatel-
skiego, gospodarki i państwa.

 SENIOR STANISŁAW KASEJA

Babcia 
Wnuczęta są jakimś odnowieniem naszej eg-
zystencji. Małą cząstką nas samych wchodzącą 
z przyszłości. 

Jest jakaś rozkosz, jakaś pociecha, ulga 
w znoszeniu codziennych kłopotów, po-
wrót chęci do życia, kiedy czujemy, że je-
steśmy skarbnicami domowych mądrości 
i nagromadzonego doświadczenia. 

Każda babcia posiada pełną szufladę 
narysowanych krędkami obrazków i wyra-
zów pisanych według osobliwej ortografii, 
których nie zamieniłaby na najcenniejsze 
diamenty. 

Babcie z definicji powinny być stare. Ja 
jednak tak nie uważam. 

JANINA SUROWIK 

Czytanie książek 
Czyli podpowiadamy, po jaką pozycję sięgnąć

Monika Rzepiela  -  „Saga Polska”
„Saga Polska”  to  opis codzienności 

polskiej rodziny na przestrzeni wieków 
i obyczaje, które  ją kształ-
towały. Książka wydobywa 
z „mroków niepamięci” daw-
ne tradycje i zwyczaje. Ży-
cie codzienne naszych pra-
pradziadków i praprababć, 
w których ogromną rolę od-
grywały wielopokoleniowe 
rodziny  i kultywowane oby-
czaje.  Kultura staropolska 
jest niezwykle złożona i boga-
ta. Monika Rzepiela w sposób 
ciepły i przystępny pisze historię i wielkie 
zmiany poprzez przygodę, miłość i życie 
codzienne swoich bohaterów.

Dotychczas ukazało się 6 tomów po-
wieści z cyklu Saga Polska : „Dwór w Czar-
torowiczach”,  „Dar Rzepki”, „Słowiańskie 

siedlisko”, „Nowe pokolenie”, 
„Szlacheckie gniazdo” i „Ogień 
Buntu”.

Polecam

„Szlacheckie gniazdo” – codzien-
ne życie osiemnastowiecznej 

szlachty i chłopów 
pańszcz y źnianych, 
które przeplata się 
z bolesną historią Pol-
ski. Historia zaczyna się w 1776 
roku, gdy na świat przychodzą 
dwie dziewczynki: Leontyna 
w dostatnim szlacheckim dworze 
i Marysia w ubogiej chłopskiej 
zagrodzie.  Pomimo różnic po-
chodzenia, splot wydarzeń połą-
czy ich losy. Jest miłość lecz i bo-

lesna rozłąka. Jak mówi jeden z bohaterów 
powieści  „synogarlica nie dla wróbla a ma-
gnacka córka nie dla drobnego szlachcica”.

Zbliża się rok 1792 (rok rozbioru 
Polski),  majątek odwiedza Tadeusz Ko-
ściuszko.

„Ogień buntu” – przez kraj 
przetacza się historia -  insu-
rekcja kościuszkowska, upa-
dek Rzeczypospolitej, wojny 
napoleońskie.  Polacy zapa-
trzeni w Napoleona wierzą, 
że walcząc      u boku cesarza 
Francuzów wskrzeszą upadłą 
ojczyznę.

Ciężarna Marysia porzu-
cona przez dziedzica chce 
odebrać sobie życie, los jed-

nak przychodzi jej z pomocą.  Leonty-
nę zmuszono do poślubienia warszawia-
ka Aleksandra, który po ślubie odkrywa 
swe prawdziwe oblicze.  Zmuszana do 
złożenia zakonnych ślubów Elwira, ucie-
ka z ukochanym.  Nie brakuje salono-
wych intryg, radości i smutku, ludzkich 
dramatów. 

Jak w tych trudnych czasach odnajdą 
się bohaterowie powieści?

TERESA RĘBIŚ

Zamierzam żyć długo i w zdrowiu.  W tym 
celu zaszczepiłem się przeciw koronawi-
rusowi. Jestem świadomy swojej starości 
i nie chcę robić problemu swojej rodzi-
nie.  Dlatego muszę więcej poruszać się 
na otwartej przestrzeni, np. po łomżyń-
skich bulwarach, by otrzymać zastrzyk 
nowej energii i odporności.  Z wiekiem 
nasz układ odpornościowy również się 
starzeje.

Układ odporności chroni orga-
nizm przed szkodliwymi zarazkami, 
które powodują choroby. Bez niego 
nie ma możliwości skutecznie walczyć 
z zarazkami, które dostają się do na-
szego organizmu z zewnątrz. Nasz organizm 
czynnie broni się przed bakteriami i wirusa-
mi poprzez gwałtowne oczyszczanie dróg 
oddechowych i pokarmowych, czyli kaszel, 
kichanie, wymioty, biegunkę czy podwyż-
szoną temperaturę ciała.  Jeśli to zawiedzie, 
do akcji przystępuje układ odpornościowy.  
Występują dwa rodzaje „wojsk”:  wrodzone 
i nabyte.  Oba ze sobą współpracują.  

Wraz z wiekiem układ ten staje się 
mniej sprawny, nie działa już tak dobrze. 

Reaguje wolniej i z opóźnieniem.  W or-
ganizmie mamy już mniej komórek „woj-
ska” odpornościowego.  Dlatego skazani 
jesteśmy  na pomoc. Ponadto komórki 
odpornościowe reagują wolniej na zaraz-
ki, z jakimi się zetknęły. Co ważne, bez 
względu na wiek, można wiele zrobić, 
aby zachować zdrowie. Istnieją określone 
granice odporności, które można kontro-
lować,  np. ocena poziomu cholesterolu 
czy mierzenie ciśnienia. W osłabianiu sta-

rzejącego się układu odpornościo-
wego największą rolę odgrywają 
stany zapalne i infekcje.  Z tym 
da się walczyć.  Możemy wspie-
rać nasz  układ odpornościowy  
poprzez odpowiedni tryb życia,  
np. umiarkowane ćwiczenia po-
magają zachować formę fizyczną 
jak również wzmacniają układ od-
pornościowy. Ponadto aktywność 
fizyczna pomaga naszym komór-
kom odpornościowym zwiększyć 
aktywność. Zdrowa dieta pomaga 
w utrzymaniu  prawidłowej wagi 
ciała. Palenie papierosów osłabia 

odporność, zwiększa podatność na cho-
roby i infekcje. Witamina D jest niezbęd-
na dla utrzymania dobrej odporności.  Jej 
niedobór powoduje zmęczenie, bezsen-
ność, bóle głowy. 

Starzenie ma też swoje zalety.  Wraz 
z wiekiem nasz organizm staje się bogatszy 
o komórki przeciwko zarazkom, które po-
konaliśmy w przeszłości.  Z tego powodu 
dorośli chorują rzadziej niż dzieci.

SENIOR STANISŁAW KASEJA

Budujmy układ odpornościowy
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Dwa tygodnie na miłość

Asystentka 
milionera
Hugh Grant wreszcie zagrał 

w jednym filmie z Sandrą Bullock. 
Ona wcieliła się w Lucy, lekko 
neurotyczną, ale bardzo atrak-
cyjną panią adwokat. On zagrał 
George’a, bajecznie bogatego, 
przystojnego i całkowicie nieod-
powiedzialnego milionera-biz-
nesmena, czyli faceta, o którym 
marzą kobiety, ale z którym nie 
można się wiązać.

Lucy Kelson jest prawniczką 
i prowadzi prywatną wojnę z kor-
poracjami, które z chęci zysku 
wyburzają zabytkowe budynki. 
Szczególnie często ataki mecenas 
Kelson wymierzone są w firmę 
należącą do George'a Wade'a, 
potentata na rynku nierucho-
mości. Chociaż ich poglądy tak 
bardzo się różnią, przez dziwny 
zbieg okoliczności Lucy zostaje 
zatrudniona w charakterze do-
radcy George'a. Gdy okazuje się, 
że George zleca jej zadania, które 
raczej powinna wykonywać jego 
asystentka, urażona pani mecenas 

składa wypowiedzenie. I gdy 
dzień rozstania zbliża się nie-
odwołalnie, zarówno Lucy, jak 
i George zdają sobie sprawę, że 
łączy ich coś więcej niż koleżeń-
ski układ w pracy. 

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

cie 199 milionów dolarów, koszto-
wał 60 milionów.

Hugh Grant dostał za tę rolę 
12,5 miliona dolarów.

Początkowo chciano kręcić 
film w Kanadzie (mniejsze kosz-
ty), jednak Sandra Bullock zapro-
testowała: „Nie można robić filmu 
o Nowym Jorku nie w Nowym Jor-
ku!”. To był pierwszy film nakrę-
cony w tym mieście po tragedii 11 
września 2001 roku.

Hugh Grant powiedział, że 
Sandrę Bullock najbardziej lubi ze 
wszystkich aktorek, z którymi pra-
cował.

Dom, w którym mieszka brat 
George'a, jest jednym z domów 
Donalda Trumpa. Były prezydent 
występuje też w jednej scenie na 
przyjęciu.

Dwa tygodnie na miłość
TVN7 sobota 15.10

Epicka i pełna akcji opowieść 
o biblijnym superbohaterze. 
Izrael, 1170 r. p.n.e. Hebrajczycy są 

zniewoleni i prześladowani przez bez-
litosnych Filistynów. Zmuszani znosić 
ciemiężców, pozostali bezsilnymi niewol-
nikami. Według proroctwa jeden z człon-

ków plemienia Dan – Samson (Taylor 
James) – obdarzony jest nadludzką siłą. 
Otrzymał ją od Boga, żeby wykonał jego 
zemstę i wyzwolił swój lud z okrutnej 
tyranii. Samson nie czuje się jednak go-
towy, aby spełnić boską wolę. Zamiast 
tego zajmuje się drobnymi kradzieżami 
i udziałem w przypadkowych turniejach 
walk. 

Poznaje piękną Filistynkę – Taren 
(Frances Sholto-Douglas), a wkrótce para 
zakochuje się w sobie. Na ich weselu do-
chodzi do konfliktu między Samsonem, 
a podłym księciem Rallahem ( Jackson 
Rathbone), co w konsekwencji wywołuje 
krwawą wojnę między Filistynami a He-
brajczykami. Po stracie miłości swego ży-
cia z winy okrutnego księcia Filistyna, 

młody hebrajczyk o nadprzyrodzonej sile 
broni swego ludu, poświęcając wszystko, 
by pomścić swoją miłość, swój lud i swo-
jego Boga.

Samson
TV Puls sobota 20.00

Samson 

Zemsta 
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Okruchy dnia

Uwięzione 
uczucia 

Opowieści o ślepym oddaniu i nieod-
wzajemnionej miłości.

W 1958 roku amerykański dyplomata 
Lewis (Christopher Reeve) kupuje w An-
glii posiadłość należącą przed laty do lorda 
Darlingtona, bliskiego współpracownika 
premiera Chamberlaina i zwolennika po-
rozumienia się z III Rzeszą. Szefem służby 
w rezydencji jest kamerdyner pan Stevens 
(Anthony Hopkins). Służący zrezygnował 
z życia osobistego, aby całkowicie poświę-
cić się swoim obowiązkom. James jest 
wzorem kamerdynera: perfekcyjny, nie-
zwykle pracowity, zorganizowany, żyjący 
tylko kolejnymi obowiązkami. Siła ety-
kiety jest tak ogromna, iż James z czasem 
zatraca się w pracy, zapominając o życiu 
osobistym i innych ludziach dookoła. 

Nowy właściciel udziela mu kilku dni 
urlopu. Stevens wyrusza w podróż, aby 

odnaleźć pannę Kenton (Emma Thomp-
son), która przed laty była ochmistrzynią 
w rezydencji. Kamerdyner w drodze roz-
myśla o swoim życiu i skrywanym uczu-
ciu, jakim darzył pannę Kenton.

Niezwykle staranna, dopracowana 
w detalach wizja arystokratycznej An-
glii – Anglii odchodzącej w przeszłość, 
w przededniu II wojny światowej, uderza 
wnikliwością obserwacji i epickim rozma-

chem. To jednocześnie opowieść o jed-
nostkowych dramatach, złych wyborach, 
braku odwagi i potędze konwenansu.

Za kanwę filmu posłużyła bestsellero-
wa powieść Japończyka Kazuo Ishiguro, 
mieszkającego od 60 lat na Wyspach, za 
którą autor w 1989 roku otrzymał presti-
żową Booker Prize. 

Pewnie nie wiesz...
Film zarobił w kinach na świecie 24 mi-

liony dolarów, kosztował 11 milionów.
Film otrzymał osiem nominacji do 

Oscara, pięć do nagród Złotego Globu oraz 
sześć do nagrody BAFTA.

Meryl Streep odrzuciła rolę Panny Ken-
ton.

Anthony Hopkins, przygotowując się do 
roli Stevensa, zwrócił się o pomoc do Cyrila 
Dickmana, który służył przez pięćdziesiąt 
lat w Pałacu Buckingham. 

Filmowe Darlington Hall stworzono 
z czterech rzeczywistych posiadłości w Anglii.

Okruchy dnia
TVP Kultura niedziela 20.00

Sędzia

Duchy przeszłości
Zwaśnieni ojciec i syn w jednej sędziowskiej ławie.
Odnoszący sukcesy prawnik Hank Palmer (Robert Downey Jr), 

błyskotliwy adwokat z Chicago, opuścił przed laty rodzinne mia-
steczko Carlinville z nadzieją, że już nigdy tam nie wróci. Pewnego 
dnia dostaje wiadomość o śmierci matki i postanawia pojechać na 
jej pogrzeb. 

W Carlinville spotyka się z braćmi, a także z ojcem, Josephem, 
z którym od dawna jest zwaśniony. Teraz konflikt z rodzicem wybu-
cha ze zdwojoną mocą… Tymczasem w domu Palmerów zjawia się 
policja i oskarża Josepha, od wielu lat pełniącego funkcję sędziego 
w miasteczku, o spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym 
i ucieczkę z miejsca zbrodni! Joseph twierdzi, że owszem, jechał po 
pijaku i miał wypadek, ale nikogo nie potrącił. Hank wierzy ojcu 
i mimo wzajemnych animozji zostaje jego obrońcą.

Pewnie nie wiesz...
Film zarobił w kinach na świecie 84 miliony dolarów, kosztował 50 

milionów.
Robert Duvall za swoją rolę otrzymał nominację do Złotego Globu 

i Oscara. Miał 84 lata i był najstarszym w historii nominowanym do 
Oscara aktorem. 

Autorem zdjęć jest światowej sławy polski operator, Janusz Kamiń-
ski („Lista Schindlera”, „Szeregowiec Ryan”).

Pierwsza pełnometrażowa produkcja zespołu „Team Downey”, 
firmy producenckiej Roberta Downeya Jr. i jego żony Susan Downey, 
z którą jest od 2005 roku.

Sędzia 
Stopklatka niedziela 20.00

Pełnia życia

Choroba 
oswojona

Życie bohatera filmu, Robina Cavendisha 
(Andrew Garfield), było pasmem sukcesów. 
Spełniony zawodowo i prywatnie, przystojny, 
uzdolniony. Nagle wszystko się zmienia. Rok 
1958, Kenia. Robin jest tu ze swoją żoną, piękną 
Dianą (Claire Foy). Niespodziewanie zapada 
na zdrowiu. Ma zaledwie 28 lat i dowiaduje się 
o nieuleczalnej chorobie, polio. Jest nieodwra-
calnie sparaliżowany od szyi w dół i może oddy-
chać tylko za pomocą respiratora. Lekarze dają 
mu zaledwie trzy miesiące życia. Zostaje prze-
transportowany do Wielkiej Brytanii. Przykuty 
do szpitalnego łóżka pogrąża się w głębokiej de-
presji. Czeka na śmierć, żąda, by odłączono go 
od respiratora. 

Diana nie poddaje się jednak. Pod jej wpły-
wem Robin powoli odzyskuje równowagę psy-
chiczną. Czuje się świetnie w domu, bawi się 
z synem, żartuje, spotyka się z przyjaciółmi. 
Udaje się skonstruować dla niego specjalny fo-

tel na kółkach, połączony z respiratorem. Dzięki 
temu ma więcej swobody, może nawet podró-
żować z rodziną. Tak żył jeszcze 36 lat.

To przede wszystkim poruszająca opowieść 
o wielkiej miłości, oddaniu i niewyobrażalnej 
sile uczuć. 

Pewnie nie wiesz...
Film został oparty na faktach, a jego pro-

ducentem jest Jonathan Cavendish, syn Robina 
Cavendisha.  

Prawdziwa Diana Cavendish była obecna 
podczas większości zdjęć. Miała wtedy 83 lata 
i jeździła do wszystkich miejsc, w których kręcono 
zdjęcia.

Teddy Hall, brytyjski naukowiec, w 1962 roku 
wraz ze swoim przyjacielem Robinem Caven-
dishem zbudował wózek inwalidzki z wbudowa-
nym respiratorem (wspomagającym lub zastępu-
jącym pracę płuc), który pozwolił Cavendishowi 
na opuszczenie łóżka. Teddy zbudował kilka wóz-
ków za własne pieniądze. Był bogaty ponieważ 
jego dziadek odkrył największą bryłę złota znale-
zioną w owym czasie w Australii.

Pełnia życia
TVP Kultura sobota 20.00

15 minut

Reklama 
przemocy

Na Nowy Jork padł strach – nieznany, bez-
względny zabójca morduje przypadkowe ofiary, 
a jego wspólnik filmuje to kamerą wideo. Potem 
filmy trafiają do popularnej stacji telewizyjnej 
nakręcając histerię wśród mieszkańców miasta.

Eddie Flemming (Robert De Niro) jest de-
tektywem w wydziale zabójstw w nowojorskiej 
policji. Jednocześnie jest jednym z najsławniej-
szych policjantów w mieście, jego zdjęcia wid-
nieją na okładkach kolorowych magazynów. 
Eddie ma wpływowych przyjaciół w mediach. 
Obecnie pracuje nad zagadką podwójnego mor-
derstwa.  

Oleg oraz Emil mordują ludzi i rejestrują 
zabójstwa na taśmie. Przestępcy stawiają sobie 

ambitny cel. Chcą zabić kogoś sławnego, kto 
często pojawia się w telewizji i w prasie. Wybie-
rają Eddiego Flamminga. 

Pewnie nie wiesz...
Robert De Niro zanurza głowę w zlewie peł-

nym lodu – to prawdziwa sztuczka, której używa-
ją policyjni detektywi, aby pokonać kaca. De Niro 
odkrył ją, gdy szkolił sie na posterunku policji 
i pokazał w filmie.

Graham Knuttel to irlandzki malarz i rzeź-
biarz, którego prace zbierają gwiazdy, takie jak 
Sylvester Stallone, Robert De Niro, Frank Sinatra. 
Dostał 50 000 funtów za namalowanie obrazu, 
który został zniszczony w filmie. 

Tytuł „15 minut” pochodzi ze słynnego cyta-
tu Andy'ego Warhola: „Każdy ma swoje 15 minut 
sławy” czyli praktycznie każdy może zaistnieć 
i stać się sławnym choć na chwilę.

15 minut
TVN7 piątek 23.40
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Toy Story

Astronauta intruz
Kilkuletni chłopiec Andy, jak każde małe dziecko ma w po-

koju wiele różnych zabawek, takich jak: pies Cienki, Pan Bul-
wa, Rex dinozaur i wiele innych. Jednak jego ulubieńcem jest 
drewniany kowboj Chudy. Z okazji urodzin Andy otrzymuje 
w prezencie nowoczesnego astronautę – Buzza, który wzbu-
dza zachwyt chłopca i przewraca świat starych zabawek do 
góry nogami! Chudy staje się zazdrosny i za wszelką cenę chce 
się pozbyć konkurenta. 

Toy Story
TV Puls2 sobota 20.00, poniedziałek 18.25

Ostatni smok

Zmowa
Król średniowiecznej krainy walczy ze zbuntowanymi 

poddanymi. Podczas kolejnej bitwy ginie, a jego 14-letni syn 
Einon zostaje ciężko ranny. Zdesperowana matka postanawia 
prosić o pomoc smoka Draco. Ten oddaje połowę serca umie-
rającemu chłopakowi. Po powrocie do zdrowia książę staje się 
jeszcze większym tyranem niż zmarły ojciec. Nauczyciel Eino-
na, rycerz Bowen, obwinia o tę przemianę przebiegłego Draco. 
Wyrusza z misją w świat – postanawia dla pieniędzy zabijać 
smoki. Kiedy na drodze spotyka Draco, rodzi się między nimi 
nieoczekiwana przyjaźń.

Ostatni smok
TVN7 niedziela 15.20

Casper

Duch rudery
Pośredniczka w handlu nieruchomościami 

Carrigan odkrywa, że w starej ruderze, zapisa-
nej jej testamentem przez złośliwego tatusia, 
ukryty jest skarb, którego pilnują wstrętne du-

chy. Wynajmuje więc za grosze dom pogromcy 
duchów, dr Harveyowi, który razem z córką zo-
bowiązuje się oczyścić ruderę. Ulęgają jednak 
prośbom małego duszka Caspera, który chce 
wygnać chciwą właścicielkę.

Casper
Stopklatka piątek 11.50, 

niedziela 13.40

Jak ukraść księżyc

Sierotki i Gru
Księżyc przyciąga nie tylko wodę w oceanach, 

ale i sprytnych złodziejaszków, zwabionych jego 
srebrnym blaskiem i wizją łatwego zysku. Należy 
do nich złodziej Gru, lubujący się w czynieniu zła 
i niepatyczkujący się z otoczeniem. Do dyspozycji 
ma armię małych pomocników, niezbyt mądrych 
żółtych stworków Minionków, i niezły arsenał 
broni, jak na przykład obezwładniające i zam-
rażające lasery. Pewnego dnia realizacja planu 
kradzieży księżyca staje pod znakiem zapytania. 
Wszystko, co w życiu robił, zuchwałe kradzieże 
i drobne złośliwości, spowodowane było brakiem 
akceptacji, aż tu nagle trzy sierotki dostrzegły 
w nim potencjał i nadtopiły jego zimne serce. 

Jak ukraść księżyc
TVN niedziela 9.45
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Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólno-
kształcących nr 5, Zespół Szkół Ekono-
micznych i Ogólnokształcących nr 6, 
a także Zespół Szkół Weterynaryjnych 
i Ogólnokształcących nr 7 w Łomży 
otrzymały dofinansowanie na kształ-
cenie zawodowe. Środki pochodzące 
z Urzędu Marszałkowskiego w Bia-
łymstoku przeznaczone zostaną m.in. 
na organizację staży i praktyk u pra-
codawców, doposażenie szkół czy sty-
pendia dla najlepszych uczniów. Łącz-
na kwota dotacji wynosi ponad 2,3 
mln zł.

Łomżyńskie szkoły są jedny-
mi z beneficjentów całego pro-
gramu, gdyż zarząd wojewódz-
twa podlaskiego łącznie przyznał 
ponad 11 mln zł na kształcenie 
zawodowe w regionie. Środki po-
chodzą z funduszy unijnych.

- Bardzo nam zależy, jako 
samorządowi województwa 
podlaskiego, aby stale podno-
sić renomę szkół zawodowych. 
Będzie to możliwe właśnie dzię-
ki takim projektom, w ramach 
których nawiązuje się ścisłą 
współpracę z otoczeniem spo-
łeczno-gospodarczym w tym 
z pracodawcami. Dostosowanie 
kompetencji uczniów szkół za-
wodowych do oczekiwań pra-
codawców sprawi, że zwiększą 
się ich szanse na rynku pracy -  
podkreśla marszałek Artur Ko-
sicki.

Marek Olbryś, wicemarsza-
łek województwa podlaskiego 
uważa, iż projekt jest wyrazem 
dbałości o zadania własne woje-
wództwa podlaskiego, który chce 
dofinansowywać oświatę w na-
szym regionie. 

- Łomża słynie z wielu szkół 
i bardzo dobrej oświaty. Dla-

tego też chcemy to wspierać 
i utrzymywać ten znakomity 
poziom. Te pieniądze przede 
wszystkim potrzebne są na do-
stosowanie się do nowych wy-
zwań, szczególnie, jeśli chodzi 
o pandemię COVID-19, czyli 
nauka zdalna, ale również wy-
posażenie szkół w różnego ro-
dzaju pomoce, by przejście na 
taki tryb był zdecydowanie 
prostsze - wyjaśnia wicemar-
szałek.

Inicjatywa obejmie trzy pla-
cówki, a więc Zespół Szkół Me-
chanicznych i Ogólnokształ-
cących nr 5, Zespół Szkół 
Ekonomicznych i Ogólnokształ-
cących nr 6, a także Zespół 
Szkół Weterynaryjnych i Ogól-

nokształcących nr 7 w Łomży. 
W projekcie udział weźmie 12. 
nauczycieli, którzy podnosić 
będą swoje kwalifikacje, a także 
340 uczniów.

- Nasi uczniowie będą posze-
rzać swoją wiedzę i rozwijać zain-
teresowania. Ta pomoc skierowa-
na jest przede wszystkim do szkół 
technicznych, gdyż przez długi 
czas one były zaniedbane. Chce-
my poprawiać możliwości szkół 
zawodowych. To nie są małe 
pieniądze. One pozwolą dyrek-
torom czy samorządowi Łomży 
zwiększać potencjał i  utrzymać 
wysoki poziom edukacji w tych 
placówkach - mówi Marek Ol-
bryś.

Oprócz trzech łomżyńskich 
szkół, dotację otrzymają rów-
nież szkoły policealne w Bia-
łymstoku, Technikum i Branżo-
wa Szkoła I stopnia w Zespole 
Szkół Ogólnokształcących i Za-
wodowych w Ciechanowcu im. 
Rotmistrza Witolda Pileckiego, 
Technikum Nr 2 w Zespole Szkół 
Agroprzedsiębiorczości w Zam-
browie, Zespół Szkół Centrum 
Kształcenia Rolniczego im. 
Wincentego Witosa w Suwał-
kach oraz Zespół Szkół Zawodo-
wych w Hajnówce. W sumie ini-
cjatywa skierowana jest do 1 144 
uczniów i 89 nauczycieli. Całko-
wity koszt wszystkich projektów 
wynosi blisko 12 mln zł.

Ponad 2,3 mln zł dla „Mechaniaka”, 
„Ekonomika” i „Wety” na kształcenie zawodowe

 II ETAP
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Szanowni Państwo, w 602 wydaniu 
Tygodnika Narew czas na III, 
ostatnią część przeglądu minionych 
26 miesięcy, bo tyle dokładnie 
minęło od naszego ostatniego 
jubileuszu, czyli 500. wydania 
Tygodnika Narew. Tak jak mogliście 
Państwo zauważyć, pierwsza część 
była niemalże sprintem, natomiast 
druga biegiem z przeszkodami, 
który w III części kontynuujemy….. 

Styczeń 2021 
Rok 2021 rozpoczął się masą 

obostrzeń. Witaliśmy go w do-
mach. Nie było mowy o jakich-
kolwiek sylwestrowych balach 
czy hucznych imprezach. Wirus 
zbyt mocno szalał. 

Od 1 stycznia wiceprezesem 
zarządu ds. Produkcji SM Mlekpol 
został Zbigniew Groszyk, któ-
ry dotychczas pełnił funkcję dy-
rektora Zakładu Produkcyjnego 
w Grajewie. Wielkość Spółdzielni 
oraz konieczność sprostania dy-
namicznym zmianom rynkowym 
były podstawą powołania wice-
prezesa ds. Produkcji. 

Przebudowa niebezpieczne-
go skrzyżowania drogi krajowej 
nr 61 z drogami powiatowymi nr 
1912B, 1913B I 1946B w miej-
scowości Chojny Młode staje się 
faktem. 

Wiktoria Ciochanowska 
z Łomży zdobyła tytuł Miss Wi-
dzów Polsatu oraz Drugiej Wi-
cemiss Polski 2020, czyli zaję-
ła miejsce na trzecim stopniu 
podium konkursu najpiękniej-
szych Polek. Ewelina Gutowska 
natomiast znalazła się w gronie 
dziesięciu najpiękniejszych pol-
skich nastolatek. Nina Ampulska 
z Ostrołęki zaś do domu wróci-

ła z komplementarnym tytułem 
Najsympatyczniejszej Miss Pol-
ski 2020. 

Województwo Podlaskie naj-
lepsze w Polsce. W roku 2020 
zanotowało największy wzrost 
produkcji przemysłowej w po-
równaniu do innych województw 
w całym kraju. 

Wojewódzki Ośrodek Pro-
filaktyki I Terapii Uzależnień 
w Łomży oficjalnie zmienił swoją 
siedzibę. Po blisko 29 latach z ul. 
Rybaki 3, placówka przeniosła się 
do budynku przy ul. Marii Skło-
dowskiej-Curie 1 w miejsce daw-
nego Szpitala Zakaźnego. Całość 
przedsięwzięcia pochłonęła po-
nad 22,5 mln zł.

Zmarła najstarsza mieszkan-
ka Łomży – Regina Genowefa 
Nowacka. Miała 108 lat. 

Rozpoczęły się szczepienia 
populacyjne w ponad 5 tysiącach 
punktów szczepień  całym kraju. 
W Łomży także. 

W Łomży, choć w formule 
online zagrał 29. Finał Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy. 
Wolontariusze pojawili się na uli-
cach I wygrali z przeciwnościa-
mi i z pandemią. Łomżyniakom 
udało się zebrać blisko 100 tysię-
cy złotych. 

Po raz pierwszy odbył sie 
w Łomży Turniej Bokserski o Pu-
char Prezydenta Miasta Łomży. Im-
preza zorganizowana przez Zbignie-
wa Maleszewskiego, wiceprezesa 
Polskiego Związku Bokserskiego, 
była w istocie przeglądem najlep-
szych krajowych juniorów przygo-
towujących się do kwietniowych 
mistrzostw świata w Kielcach. 

Luty 2021 
Na Starym Rynku w Łom-

ży protestuje branża wesel-

na. Agnieszka Bujnowska oraz 
Anna Łapińska, współwłaści-
cielki Sali Weselnej ,,Łapińscy” 
w Starych Kupiskach, liderki 
protestu stają się głosem całej 
branży. 

Pochodzący z Łomży Piotr 
Domalewski zostaje laureatem 
Paszportu ,,Polityki”. Dla reży-
sera ,,Cichej nocy’’ była to już 
druga nominacja, która tym 
razem okazała się szczęśliwa. 
Paszporty ,,Polityki” są wyróż-
nieniem dla twórców, którzy 
czynią najszybsze postępy czy 
zaskakują nowymi osiągnięcia-
mi. 

Łomżyniacy ponownie wy-
chodzą na ulice. Protestują prze-
ciw wyrokowi Trybunału Kon-
stytucyjnego z 22 października 
2020 roku. Powodem jest opu-
blikowanie wyroku TK w Dzien-
niku Ustaw, co uczyniło go obo-
wiązującym prawem. 

Izabela Metelska przesta-
je pełnić funkcję dyrektora 
Hospicjum pw. Świętego Du-
cha w Łomży. Jak tłumaczyła, 
była już dyrektor, podczas sesji 
Rady Miejskiej, odwołana zo-
stała w momencie, kiedy zaczę-
ła wskazywać nieprawidłowo-
ści. Z kolei założycielka I prezes 
placówki Teresa Steckiewicz sta-
nowczo temu zaprzecza, i pod-
kreśla, że gdyby pojawiły się ja-
kiekolwiek zarzuty w związku 
z funkcjonowaniem placówki, to 
już dawno ta zakończyłaby swo-
ją działalność.

Nowym radnym zostaje Mar-
cin Dębek. W składzie miejskich 
radnych zastąpił zmarłego Witol-
da Chludzińskiego. 

Łomża na 3. miejscu w ogól-
nopolskim plebiscycie ,,Świeć się 
z Energą”.

Minister Infrastruktury za-
twierdził do realizacji programu 
inwestycji dla zadań drogowych, 
w których znalazła się przebudo-
wa najbardziej niebezpiecznego 
miejsca na drogach w regionie – 
skrzyżowania w Chojnach Mło-
dych. 

Czarne plansze z hasłem 
,,Media bez wyboru” zamiast 
programów czy serwisów infor-
macyjnych w ogólnopolskich 
stacjach telewizyjnych i radio-
wych oraz na wielkich porta-
lach internetowych. Na pierw-
szych stronach dzienników apel 
do władz. W ten właśnie sposób 
nadawcy iwydawcy w środę 10 
lutego wyrazili swą niezgodę 
wobec rządowych zamierzeń. 
A chodzi o wprowadzenie po-
datku od wpływów reklamo-
wych. My też mieliśmy swoje 
zdanie… 

Pochodzący z Białegostoku 
poseł Jacek Żalek decyzją sądu 
koleżeńskiego Porozumienia 
został usunięty z partii Jarosława 
Gowina. Powodem wyklucze-
nia ze struktur ugrupowania ma 
być wielokrotne łamanie statutu 
partii. 

W wieku niespełna 64 lat od-
szedł wieloletni Krzysztof Ba-
nach oraz wiceprezydent Pol-
skiej Federacji Hodowców Bydła 
i Producentów Mleka. 

Niemożliwe stało się moż-
liwe. Sąd Okręgowy w Łomży 
mieszczący się przy ulicy Dwor-
nej 16 zyskał nową nierucho-
mość. To sąsiadujący z nim bu-
dynek po istniejącym tam do 
niedawna banku, a w zasadzie – 
z historycznego punktu widze-
nia- po kilku bankach. 

DK 63. Koalicja parlamen-
tarno-samorządowa wkracza do 

akcji. A chodzi o prośbę o ujęcie 
w planie budowy dróg krajowych 
modernizacji drogi krajowej nr 
63 na odcinku od “węzła Kolno” 
(w ciągu drogi ekspresowej S61 – 
Via Baltica) do miasta Pisz wraz 
z obwodnicą miasta Kolno. 

Rozpoczynają się duchowe 
przygotowania do jubileuszu, 
100–lecia utworzenia Diecezji 
Łomżyńskiej. 

Stacja Narciarska w Rybnie 
świętuje swoje 15 urodziny. 

Marzec 2021 
Łomża pamięcią spłaca dług 

wobec Niezłomnych. Nieco 
skromniej i w maseczkach, ale 
pamięta.

,,Rondo Przyjaciół Łom-
ży” nowym punktem na mapie 
miasta. Taką nazwę będzie no-
siło rondo na skrzyżowaniu Alei 
Legionów, ulicy Strusiej i drogi 
wojewódzkiej nr 677. Tak zde-
cydowali radni podczas XXXV 
zwyczajnej sesji Rady Miejskiej 
Łomży. 

Ukazała się nowa płyta Fil-
harmonii Kameralnej im. Witol-
da Lutosławskiego w Łomży za-
tytułowana ,,Harmonia Polonica 
Nova”.

Województwo podlaskie 
przejęło prezydencję w Konwen-
cie Marszałków Województw RP. 

Odszedł Jan Suchodoła. Miał 
zaledwie 65 lat. Kochał muzykę, 
akordeon I ludzi. 

Dariusz Domasiewicz 
i Zbigniew Prosiński, radni Rady 
Miejskiej w Łomży reprezentu-
jący klub ,,Przyjaznej Łomży”, 
dołączyli do Ruchu Polska 2050 
Szymona Hołowni. 

UKAZUJE SIĘ 600 WYDA-
NIE TYGODNIKA NAREW. 
ŚWIĘTUJEMY! Są serdeczno-
ści, życzenia, gratulacje, balony 
i słodkości. I choć lata mijają, 
a wydań przybywa jedno pozo-
staje niezmienne: TYLKO DO-
BRE INFORMACJE.

Teraz czas na 600+. 

600  wydanie

Z Narwią przez kolejne  
(łatwe i niełatwe) lata. Część III
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Premier Mateusz Morawiecki oraz 
Adam Niedzielski, minister zdrowia 
ogłosili kolejne zmiany w zasadach 
bezpieczeństwa. Od soboty, 27 mar-
ca m.in. zamknięte są żłobki, przed-
szkola, salony fryzjerskie czy sklepy 
budowlane. Ponadto wprowadzono 
nowe limity osób w sklepach i kościo-
łach.

Mateusz Morawiecki podkre-
ślił, iż obecnie Polska znajduje 
się w najtrudniejszym momencie 
pandemii od 13 miesięcy. 

- Napór III fali jest bardzo 
silny. Zbliżamy się do granicy 
wydolności służby zdrowia. Je-
steśmy krok od granicy, za któ-
rą nie będziemy mogli leczyć 
właściwie pacjentów. Zrobimy 
wszystko, aby do tego nie dopu-
ścić. W ostatnim czasie obserwu-
jemy wyraźny wzrost zakażeń, 
któremu towarzyszy zwiększo-
na liczba zajętych łóżek oraz re-
spiratorów i przede wszystkim 
wzrost liczby zgonów. Obecna 
sytuacja w Polsce wymaga zde-
cydowanych działań. Od soboty, 
27 marca wprowadziliśmy nowe 
zasady bezpieczeństwa. Obowią-
zywać będą do 9 kwietnia, czyli 
obejmą także okres Świąt Wiel-
kanocnych. Pamiętajmy, tylko 
solidarność i wzajemna odpo-
wiedzialność pozwolą nam po-
konać COVID-19. Dlatego ogra-
niczmy do minimum kontakty 
społeczne - mówi premier.

W ostatnich dniach w Polsce 
nastąpił znaczący wzrost zakażeń 
COVID-19. 25 marca 2021 roku 
odnotowano ponad 34 tys. przy-
padków nowych zachorowań, co 
jest rekordem.

- Najważniejszym zagadnie-
niem w tej chwili jest baza łóżko-
wa. Najtrudniejszym problemem 
jest zapewnienie obsady, ale sto-
sujemy takie rozwiązania, któ-
re mają zapewnić infrastrukturę 
i personel- wskazuje Adam Nie-
dzielski, minister zdrowia.

Nowe zasady bezpieczeń-
stwa od 27 marca do 9 kwietnia 
2021 r.

Aby opanować tempo roz-
woju COVID-19, potrzebne jest 
ograniczenie mobilności społecz-
nej, która jest kluczowa w walce 
z koronawirusem. Wszystkie de-
cyzje w sprawie obostrzeń rząd 
podejmować ma wspólnie z eks-
pertami z dziedziny zdrowia pu-
blicznego, wirusologami i epide-
miologami. Co zmieniło się od 
soboty, 27 marca?

Handel
Wielkopowierzchniowe skle-

py meblowe i budowlane o po-
wierzchni powyżej 2  000 m2 są 
zamknięte.

Centra i galerie handlowe 
– tak jak było do tej pory – po-
zostają zamknięte, z wyjątkiem 
m.in.: sklepów spożywczych, 
aptek i drogerii, salonów praso-
wych, księgarni.

Oprócz tego w placówkach 
handlowych na targu lub poczcie  
obowiązują nowe limity osób:  

1 osoba na 15 m2  – w skle-
pach do 100 m2,

1 osoba na 20 m2   – w skle-
pach powyżej 100 m2.

Kult religijny
Od 27 marca, w miej-

scach  kultu religijnego  obowią-
zują nowy limit osób – na 1 oso-
bę musi przypadać 20 m2. Bez 
zmian pozostaje obowiązek za-
krywania ust i nosa oraz zacho-
wywanie 1,5 m odległości od in-
nych osób.

Salony fryzjerskie i kosmetyczne
Od 27 marca zakaz działalności 

objął także salony fryzjerskie, uro-
dy i kosmetyczne w całej Polsce.

Żłobki i przedszkola tylko dla medyków
Ze względu na bezpieczeń-

stwo dzieci i rodziców, zamknię-
te są żłobki i przedszkola.   Wy-
jątkiem jest sprawowanie opieki 
nad dziećmi pracowników me-
dycznych i służb porządkowych 
(m.in. żołnierzy, funkcjonariuszy 
policji i straży pożarnej). Rodzi-
ce mogą też skorzystać z dodat-
kowego zasiłku opiekuńczego.

Sport – tylko zawodowy
Działalność obiektów spor-

towych została ograniczona 
wyłącznie do sportu zawodo-
wego. Wszelkie wydarzenia 

mogą się odbywać  bez udziału 
publiczności.

Praca zdalna – wszędzie tam, gdzie 
możesz

W całym kraju zaleca się tak-
że pracę on-line – wszędzie tam, 
gdzie jest to możliwe.  Pamiętaj 
o zachowaniu dystansu, dezyn-
fekcji rąk, noszeniu maseczki 
i częstym wietrzeniu pomiesz-
czeń. Jeśli masz telefon komór-
kowy, poproś bliskich o zainsta-
lowanie aplikacji STOP COVID 
ProtegoSafe, która powiadomi 
Cię o możliwym kontakcie z oso-
bą zarażoną.

Pozostałe ograniczenia – bez zmian
Pozostałe zasady bezpieczeń-

stwa nadal obowiązują:
Edukacja – uczniowie wszyst-

kich klas szkół podstawowych, 
szkół ponadpodstawowych, słu-
chacze placówek kształcenia usta-
wicznego oraz centrów kształce-
nia zawodowego, uczą się zdalnie.

Hotele – obiekty pozostają za-
mknięte (z wyjątkiem m.in. hoteli 
robotniczych, a także np. dla me-
dyków, kierowców wykonujących 
transport drogowy czy żołnierzy 
–   katalog wszystkich wyjątków 
znajduje się w rozporządzeniu).

Kultura  – wciąż zamknięte 
będą teatry, kina, muzea i galerie 
sztuki.

Sport  – zamknięte pozostają 
m.in. siłownie, kluby fitness, stoki 
narciarskie, baseny, sauny i solaria.

Ruszył szpital tymczasowy przy ul. 
Wołodyjowskiego w Białymstoku 

- W ostatnich tygodniach ob-
serwujemy na terenie całego kra-
ju, w tym naszego województwa, 
wzrastającą ilość hospitalizacji 
spowodowanych zakażeniem ko-
ronawirusem. W porównaniu do 
1 marca, dziś jest ponad 200 łóżek 
covidowych zajętych więcej. Od 

marca wydaję więc decyzje doty-
czące zwiększenia liczby miejsc 
dla pacjentów – to się odbywa 
w szpitalach stacjonarnych, ale co-
raz bardziej angażujemy też szpi-
tale tymczasowe- mówi Bohdan 
Paszkowski, wojewoda podlaski.

Szpital tymczasowy przy ul. 
Wołodyjowskiego w Białym-
stoku (budynek hali sportowej 
UMB) przyjmuje pacjentów 
z COVID-19 od soboty (27.03). 
Wojewoda podjął taką decyzję 
po przeanalizowaniu bieżącej sy-
tuacji epidemiologiczną w regio-
nie. W budynku jest 80 miejsc, 
w tym 4 respiratorowe. To druga 
tego typu placówka w wojewódz-
twie podlaskim. Od grudnia 
2020 roku działa już szpital tym-
czasowy przy ul. Żurawiej.

- Obiekt przy ul. Wołodyjow-
skiego nie był do tej pory urucha-
miany, bo nie zachodziła potrze-
ba, aby tworzyć nowe miejsca dla 
pacjentów covidowych. Dzisiaj 
sytuacja się zmienia. W pierw-
szym etapie dostępnych będzie 
56 łóżek, w tym 4 respiratorowe - 
wyjaśnia wojewoda podlaski. 

W szpitalu przy ul. Woło-
dyjowskiego każde miejsce ma 
dostęp do instalacji tlenowej. 
Zgodnie z obowiązującymi wy-
tycznymi, będą do niego trafiać 
pacjenci z potwierdzonym zaka-
żeniem koronawirusem, bez cho-
rób współistniejących.

- Może nie jest to obiekt, 
który odpowiada wszelkim wa-
runkom szpitalnym - przyzwy-
czajeni jesteśmy do pracy czy 
w szpitalu zakaźnym czy w kom-
pleksie głównym szpitala. W sy-
tuacji kryzysowej sięgamy też po 
rozwiązania niestandardowe, 
a szpital tymczasowy w hali spor-
towej jest takim rozwiązaniem - 
mówi dr. hab. Jan Kochanowicz, 
dyrektor Uniwersyteckiego Szpi-
tala Klinicznego w Białymstoku.

Kadrę medyczną stanowić 
będą przede wszystkim pracow-
nicy USK w Białymstoku, czyli 
stażyści, rezydenci, lekarze, pie-
lęgniarki, którzy mają już do-
świadczenie pracy na oddziałach 
zakaźnych i z pacjentami choru-
jącymi na COVID-19.

- Ja jestem neurologiem. 
Z nami, poza internistami, zakaź-
nikami, będą pracować specjali-
ści z bardzo różnych dziedzin po 
to, żeby ta opieka była jak najbar-
dziej kompleksowa- zapewnia dr 
n. med. Monika Chorąży z Klini-
ki Neurologii USK.

- Robimy wszystko, aby nasi 
pacjenci czuli się bezpiecznie. 
Mam nadzieję, że dzięki wysiłko-
wi służb medycznych, ale tez od-
powiedzialności całego naszego 
społeczeństwa, które będzie prze-
strzegało zasad reżimu sanitara-
nego, czyli to, co ciągle powtarza-
my, a więc dezynfekcja, dystans, 
maseczka i teraz szczepienia, uda 
nam się jak najszybciej zakończyć 
tę trzecią falę pandemii- wskazuje 
prof. Anna Moniuszko-Malinow-
ska z Kliniki Chorób Zakaźnych 
i Neuroinfekcji USK, odpowie-
dzialna za szpital tymczasowy.

Sytuacja epidemiologiczna w regionie 
Od początku pandemii SARS-

-CoV-2 do 29 marca liczba wszyst-
kich przypadków zakażeń w wo-
jewództwie podlaskim wynosi 58 
739 w stosunku do łącznej popula-
cji 1 181 533 mieszkańców. Ozna-
cza to, że w naszym regionie zaka-
żonych zostało 4,97 proc. ludności. 
Na jedną osobę, u której stwierdzo-
no zakażenie wirusem przypada za-
tem  20 mieszkańców zdrowych. 
Ponadto 7 244 osób w wojewódz-
twie podlaskim znajduje się na 
kwarantannie. Łączna liczba zgo-
nów spowodowanych zakażeniem 
COVID-19 od początku epidemii 
w naszym regionie wynosi 1 645.

Liczba dostępnych łóżek 
szpitalnych dla pacjentów z CO-
VID-19 w województwie podla-
skim na tę chwilę wynosi 1 503, 
z czego zajętych jest 830, co ozna-
cza, iż wolnych mamy 633 łó-
żek. W skali kraju jest 38 930 ta-
kich łóżek. Liczba zajętych łóżek 
w Polsce wynosi 29 920, a więc 
liczba wolnych łóżek dla pacjen-
tów z koronawirusem to 9 010.

Z kolei liczba dostępnych re-
spiratorów w naszym wojewódz-
twie wynosi 131. Zajętych jest 
87, a wolnych 44. 

Stan epidemii. Zamknięte przedszkola  
i salony fryzjerskie oraz nowe  

limity osób w sklepach i kościołach
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W  Kolnie obecnie prowadzanych 
jest szereg inwestycji mających słu-
żyć rozwojowi miasta. Nowe miejsca 
parkingowe przy Stadionie Miej-
skim, przebudowa Placu Wolności 
czy modernizacja dróg to tylko nie-
które przedsięwzięcia, które  służyć 
mają mieszkańcom. Jak zaznacza 
Andrzej Duda, burmistrz Kolna, sys-
tematyczny rozwój jest niebywale 
potrzebny. 

W tym momencie w Kolnie 
większość dróg jest już zmoder-
nizowanych. Jednak cały czas 
trwa proces poprawy infrastruk-
tury w mieście. Obecnie remon-
towana jest chociażby droga przy 
ul. Marii Konopnickiej, na której 
powstaną ścieżki rowerowe czy 
nowa kanalizacja deszczowa. Do 
tego dochodzi remont m.in. ulic 
św. Floriana, Sadowej czy Placu 
Wolności.

- Modernizujemy plac Wol-
ności, ale również cały park miej-
ski. W tym roku powinniśmy za-
kończyć tę inwestycję. Łączny 
koszt przedsięwzięcia to około 
7 milionów złotych. Widać, że 
w drogi inwestujemy napraw-
dę dużo, ale myślę, iż jest to od-
czuwalne zarówno pod kątem 
komfortu, jak i bezpieczeństwa. 
Mamy także doświetlone przej-
ścia czy azyle dla pieszych - tłu-
maczy Andrzej Duda.

Władze miasta zabiegają 
również w Ministerstwie Infra-
struktury oraz Urzędzie Marszał-
kowskim w Białymstoku o wybu-
dowanie obwodnicy Kolna, która 
powstać ma przy drodze krajowej 
nr 63.

- Mam nadzieję, iż wspólny-
mi siłami uda nam się przepro-
wadzić ten projekt jeszcze w tym 
roku. Ministerstwo Infrastruktu-
ry i Urząd Marszałkowski przy-
stąpią do opracowywania odpo-
wiedniej dokumentacji. Wiem, 
że modernizowana będzie DK 
63 na odcinku od „węzła Kolno” 
(w ciągu drogi ekspresowej S61) 
do miasta Pisz i będzie to droga 
"2+1", czyli ze środkowym pasem 
do lewoskrętu. To nas wszystkich 
cieszy, ale pewnie i tych, którzy 

podążać nią będą na Mazury - 
wskazuje burmistrz Kolna.

Kolno planuje także budowę 
kolejnych ulic. Obecnie władze 
są na etapie sporządzania no-
wych planów zagospodarowania 
przestrzennego. Kończą się tere-
ny inwestycyjne, które w 90 proc. 
są już sprzedane i jak wskazują 
władze jest to rekordowe tempo. 

W tym roku Urząd Miasta 
zamierza też aplikować do Mi-
nisterstwa Kultury, Dziedzictwa 
Narodowego i Sportu o dotację 
na remont Stadionu Miejskiego.

- Pierwszy etap to była bu-
dowa boiska ze sztucznej na-
wierzchni, i ono funkcjonuje 
bardzo dobrze. Ale niestety bra-
kuje nam tej infrastruktury, no-
wej płyty, bieżni oraz budynku 
szatni. Jednak w tym roku rozpo-
czynamy budowę parkingu przy 
naszym stadionie, który pomie-
ści ok. 60 aut. Tych parkingów 
trochę nam brakuje. Mamy pew-
ne problemy, lecz powoli sobie 
z tym radzimy – tłumaczy An-
drzej Duda.

Ponadto we współpracy 
z Wodami Polskimi powstać 
ma zbiornik retencyjny na rze-
ce Łabnej. Jego budowa wpłynie 
korzystnie dla czynników gospo-
darczych i ekonomicznych. Dzię-
ki tej inwestycji m.in. zmniejszy 
się niedobór wód powierzch-
niowych służących nawadnianiu 

terenów rolniczych czy nastąpi 
zahamowanie szybkiego spły-
wu wód, który bywa przyczyną 
erozji gruntów.

- Mam nadzieję, że już nie-
bawem znajdą się pieniądze na 
programy dotyczące projekto-
wania takich urządzeń, ponie-
waż zasobność naszych terenów 

w wodę niestety jest słaba. Na 
pewno takie zbiorniki będą mu-
siały powstawać, gdyż coraz czę-
ściej naszych rolników dotyka-
ją suszę. Widać to po uprawach 
i na łąkach. Ale co istotne w tym 
wszystkim, to fakt, iż takie inwe-
stycje będą zapobiegały podto-
pieniom czy małym powodziom, 

które dosyć często nas nawiedza-
ją - podsumowuje Andrzej Duda.

Modernizacja ulic św. Flo-
riana i Sadowej wynieść ma po-
nad 1,2 mln zł. Przebudowa  pla-
cu  Wolności to koszt  1.8 mln zł. 
Na te wszystkie projekty miasto 
ogłosiło już przetargi. W najbliż-
szym czasie rozpocząć się mają 
także prace budowlane przy ul. 
Sosnowej. Natomiast remont 
Stadionu Miejskiego pochłonąć 
ma ok. 6 mln zł, z czego ok. 50 
proc. to dofinansowanie z Mini-
sterstwa Kultury, Dziedzictwa 
Narodowego i Sportu.

Kolno wciąż się zmienia.  
Szereg inwestycji w mieście
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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.

Oddam czarnoziem w zamian za wyko-
panie stawu i nawiezienie ziemi Kupiski 
Stare. Tel. 737-164-200.

Sprzedam działkę 5 arów z wyposażo-
nym domem drewnianym z kominkiem, 
wodą, kanalizacją w okolicahc Mleczarni 
w Piątnicy. Cena do uzgodnienia. 
Tel. 507 044 350.

Sprzedam łóżko Nepo 140x200, akwa-
rium 100x55x35, szczenięta ratlerki (sa-
renki). Tel. 572 345 607.

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: pokry-
cia dachowe, 
wymiana kon-
strukcji dachowych, kominy z klinkie-
ru, podbitki, montaż okien dachowych 
i włazów, materiały. Łomża, Boguszyce 
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, Łomża, 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. 

PRACA

Poszukiwany „Specjalista ds. sprzedaży”
Opis stanowiska
1. Ofertowanie, przyjmowania zamó-

wień, nadzór nad ich realizacją
2. Ścisła współpraca z magazynem
3. Doradztwo w zakresie oferowanych 
przez nas artykułów
4. Nawiązywanie i utrzymywanie do-
brych relacji z klientami
5. Wspieranie zespołu w działaniach 
sprzedażowych oraz marketingowych 
Wymagania
1. Wykształcenie średnie lub wyższe
2. Mile widziane doświadczenie na po-
dobnym stanowisku w dziale
3. Znajomość Word, Excel, Outlook
4. Łatwość nawiązywania kontaktów 
i umiejętności podejmowania trafnych 
decyzji
5. Kreatywność, determinacja, zorgani-
zowanie 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 roz-

wój, zdobywanie nowych doświad-
czeń oraz możliwości uczestnictwa 
w szkoleniach

5.  Wynagrodzenie stałe + premia uzna-
niowa związana z wynikami osiągnię-
tym i w pracy

6.  Bony świąteczne, okolicznościowe,  
dodatek do urlopu

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

Wynajmę lokal 100 m2  
w centrum Łomży  

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

OGLĄDAJ  NA  140  KANALE



Odpowiedni wybór szko-
ły ponadpodstawowej to jed-
na z najważniejszych decyzji  
w życiu młodych ludzi. Ucznio-
wie kończący szkołę podstawo-
wą, powinni już dziś zastanowić 
się nad kolejnym etapem kształ-
cenia, który da im możliwość 
stałego rozwoju. Zostań profe-
sjonalistą w dobrym zawodzie 
i wybierz Zespół Szkół Wetery-
naryjnych i Ogólnokształcących 
Nr 7 w Łomży. 

W nowym roku szkolnym 
2021/2021 poza kierunkami, 
których uczymy już od  70 lat, 
oferujemy Wam nowe atrakcyjne 
kierunkami kształcenia:

Dlaczego warto wybrać „Wetę”?
Kształcimy nie tylko eksper-

tów zawodu, ale także uczymy 
przedsiębiorczości i rozwijamy 
umiejętności „miękkie” młodzie-
ży. Dzięki temu nasi absolwenci 
w łatwy sposób odnajdują się na 
rynku pracy, a często prowadzą 
swoje działalności. Potrafią w pro-
fesjonalny sposób zarządzać i bu-
dują wokół siebie wyspecjalizo-
wane zespoły w danym zawodzie. 

W naszej placówce oświatowej 
realizowane są projekty unijne 
„Młody technik młodym przed-
siębiorcą” oraz „Rynek pracy 
otwarty na młodych techników”, 
które wzbogacają ofertę zajęć 
edukacyjnych oraz bazę dydak-
tyczną szkoły. Wykorzystujemy 
najnowocześniejsze technologie 
weterynaryjne, gastronomiczne 
oraz informatyczne, z których ko-
rzystają uczniowie podczas zajęć. 
Młodzież może również uczęsz-
czać na zajęcia pozalekcyjne: ar-
tystyczne, taneczne, sportowe, 
z zakresu gastronomii, groomin-
gu, carvingu czy florystyki, które 
rozwijają dodatkowe kompeten-
cje zawodowe.

Rozwój umiejętności poprzez 
realizowanie pasji

Zespół Szkół Weterynaryj-
nych i Ogólnokształcących Nr 7 
w Łomży to miejsce, w którym 
młodzi ludzie uczą się z pasją. 
Przyszli eksperci, technicy wete-
rynarii nierzadko działają chary-
tatywnie, ratując życie i zdrowie 
zwierząt. Przykładem jest  "Sto-
warzyszenie Wszystkie Zwierzęta 

Duże i Małe", z którym współpra-
cują uczniowie. Dzięki takim prak-
tykom młodzież uczy się zawodu, 
zdobywa cenne doświadczenia 
i rozwija umiejętności dodatko-
we takie jak organizacja pracy, za-
rządzanie placówkami, zasobami, 
łańcuchami dostaw. Praktyki od-
bywają się również w lecznicach 
łomżyńskich lekarzy weterynarii, 
także absolwentów szkoły. W tym 
roku szkolnym zorganizowali-
śmy już po raz 14. Święto Szkoły 
"Pupile Wety". Nie pozostajemy 
również obojętni na los ludzi – 
nasi pełnoletni uczniowie od wie-
lu lat przekazują krew w Szkolnym 
Kole PCK oraz udzielają pomocy 
rzeczowej czy finansowej w Szkol-
nym Kole Caritas.

Tradycja i networking
Szkoła jest organizatorem 

Gali Wręczania „Bojanusów” – 
nagród przyznawanych uczniom 
Zespołu Szkół Weterynaryj-
nych i Ogólnokształcących Nr 7 
w Łomży, którzy w działalności 
szkolnej wykazują się szczegól-
ną inicjatywą, umiejętnościami, 
zaangażowaniem i postawą god-

ną naśladowania. „Bojanusy” są 
wyrazem uznania dla dokonań 
człowieka wielkiego formatu, Eu-
ropejczyka oraz niezwykłego eru-
dyty, patrona szkoły - Ludwika 
Henryka Bojanusa. Łomżyńska 
„Weta” może poszczycić się tak-
że 16-letnią tradycją organizacji 
Konkursu im. dr nauk weteryna-
ryjnych Jana Stypuły, Senatora 
Ziemi Łomżyńskiej. To między 
innymi dzięki takim inicjatywom, 
rozwijaniu kontaktów dydaktycz-
nych, współpracy z wybitnymi 
absolwentami szkoły, „Weta” stale 
kooperuje z prestiżowymi uczel-
niami wyższymi w Polsce. Na-
grodą w konkursie jest przyjęcie 
na Wydział Medycyny Weteryna-

ryjnej SGGW w Warszawie poza 
postępowaniem kwalifikacyjnym 
przewidzianym w rekrutacji. 

Chcesz wiedzieć jak zostać 
profesjonalistą w zawodach we-
terynaryjnych, gastronomicz-
nych, agrobiznesu czy architek-
tury krajobrazu? Wejdź na stronę 
internetową szkoły www.weta-
lomza.pl i skontaktuj się z nami. 
Polub nas na facebooku facebo-
ok.pl/WetaLomza. 

Polub nas na facebooku fa-
cebook.pl/WetaLomza.   Poin-
formujemy Ciebie o nowościach 
, abyś jeszcze lepiej poznał miej-
sce, w którym zostaniesz profe-
sjonalistą i ekspertem kierunków 
zawodowych.  
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Piłka nożna, siatkówka, koszykówka, 
piłka ręczna, a nawet tenis stołowy 
i rugby! Dzięki decyzji marszałka i za-
rządu ponad 1,5 mln zł z budżetu wo-
jewództwa trafi do 52 klubów z nasze-
go regionu – informuje portal Wrota 
Podlasia. Znaczące wsparcie otrzyma-
ją sportowcy z Ziemi Łomżyńskiej.

- Wspieranie rozwoju spor-
tu i upowszechniania idei spor-
towej rywalizacji  to jedno z bar-
dzo ważnych zadań samorządu 
województwa. Z własnego do-
świadczenia wiem jak bardzo 
sport uczy ambicji, wytrwałości 
czy pewności siebie, ale też poko-
ry i umiejętności radzenia sobie 
z niepowodzeniami. Doceniamy 
ten sposób także inicjatywy i wy-
siłek organizacyjny społeczności 
w mniejszych ośrodkach, które 
potrafią skutecznie artykułować 
własne potrzeby. Mam też nadzie-
ję, że te fundusze pomogą klubom 
przetrwać trudny czas pandemii – 
mówi Marek Olbryś, wicemarsza-
łek województwa podlaskiego. 

Wsparcie łomżyńskiego wi-
cemarszałka i pozostałych człon-

ków zarządu województwa na 
Ziemi Łomżyńskiej zyskały 
przede wszystkim męskie kluby 
piłkarskie męskie rywalizujące na 
różnych szczeblach rozgrywek, 
m. in. Łomżyński Klub Sportowy 
1926 (80 tys. zł), Orzeł Kolno 
(50 tys.), KS Śniadowo (30 tys.), 
ale także Wissa Szczuczyn, War-
mia Grajewo, KOS 1984 Rutki, 
GKS Stawiski, Ruch Wysokie 
Mazowieckie, Sparta Szpietowo, 

Unia Ciechanowiec. Futbol w re-
gionie łomżyńskim to nie tylko 
„męska robota”. Coraz większe 
ponadlokalne sukcesy odnoszą 
też zawodniczki (od najmłod-
szych po zespół seniorski) klubu 
Forty Piątnica (15 tys. zł wspar-
cia). Dofinansowanie otrzyma-
ły także kluby specjalizujące się 
w piłce ręcznej kobiet – MKS 
„Dwójka” Łomża oraz mężczyzn 
– SPR Nowe Piekuty.    

Jak podkreślił marszałek Ar-
tur Kosicki, intencją władz wo-
jewództwa jest wsparcie rozwoju 
sportu nie tylko na najwyższym 
poziomie, ale także w lokalnych 
rozgrywkach. Obecność klubów 
na sportowych arenach regionu 
i kraju to także cenna promocja.  

Jak informują Wrota Podla-
sia, najliczniej na konkurs od-
powiedziały drużyny piłkarskie. 
Największe dofinansowanie 
otrzymał grające na szczeblu cen-
tralnym  Wigry Suwałki (II liga), 
ale środki z budżetu wojewódz-
twa zasilą też drużyny z niższych 
klas rozgrywkowych – od trzeciej 
ligi po regionalną klasę A.

Inne dyscypliny ze wspar-
ciem zarządu województwa to 
siatkówka, piłka ręczna, tenis sto-
łowy, koszykówka i rugby.  

Dofinansowanie z budżetu 
województwa to ogromne wspar-
cie dla mniejszych klubów, będą-
ce często jednym z głównych ich 
wpływów.

Dzięki tym środkom kluby 
będą mogły pokryć m.in.:

• wynajem obiektów;
• pokrycie kosztów obsługi 

sędziowskiej, medycznej, tech-
nicznej, wynagrodzenia szkole-
niowców, koszty ochrony, licen-
cji zawodników;

• zakup i produkcję materia-
łów związanych z promocją;

• organizację transportu, wy-
żywienia i zakwaterowania za-
wodników;

• wyposażenie w niezbędny 
sprzęt sportowy i urządzenia;

• bieżące koszty eksploatacji 
obiektów sportowych;

• ubezpieczenie uczestników;
• koszty realizacji szkolenia 

dzieci i młodzieży (nie mogą 
przekraczać 40% wnioskowanej 
dotacji).

Wcześniej łącznie 1 mln zł 
otrzymało dziewięć klubów, któ-
re reprezentują nasze wojewódz-
two w najwyższych klasach roz-
grywkowych w Polsce (m.in. 
Jagiellonia Białystok w piłce noż-
nej czy Ślepsk Suwałki w siatków-
ce).

Podlaskie wspiera sport! 
Ponad 50 klubów z dotacjami od Samorządu Województwa Podlaskiego

Na nadchodzące Święta Wielkanocne życzę, aby Zmartwychwstały Chrystus stał się źródłem siły, mocy, miłości i wiary, aby każdego obdarzał nadzieją i łaską w tym trud-
nym dla nas wszystkich czasie. Zdrowych i wesołych Świąt Wielkanocnych spędzonych wśród najbliższych przy wspólnym stole

Bogumiła Olbryś wraz z całą społecznością Zespołu Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży

Kończysz szkołę podstawową?  
Zostań zawodowym profesjonalistą z pasją!
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Jak informują przedstawiciele klubu, 
dziewczęta z UKS 4 Łomża rozegra-
ły już 15. mecz w ramach eliminacji 
strefowych Ligi Mazowieckiej U13 K. 
Zmierzyły się z Grodziskim Klubem 
Koszykarskim i wygrały 66:62. 

Mecz ten zagwarantował im 
I miejsce w Lidze Mazowiec-
kiej oraz awans do ćwierćfinału 
Mistrzostw Polski ze strefy Ma-
zowiecko - Podlaskiej. Droga 
koszykarek do zwycięstwa oku-
piona była pasmem wyrzeczeń 
oraz ogromną pracą treningową. 
Dziewczęta zapracowały sobie 
na ten sukces swoim samozapar-
ciem i sumiennością.

- To był bardzo wymagający 
mecz. Spotkania na wyjeździe 
wiążą się z ogromnym stresem, 
co innego, kiedy nasze zawod-
niczki grają u siebie. Mimo presji, 
nie zatraciły woli walki. Świetnie 
odnalazły się w zastanej sytuacji 
i udowodniły, że są bardzo pewne 
siebie na boisku. Pewne swoich 
umiejętności i możliwości pode-
szły do gry z niezwykłym spo-
kojem, co obfitowało wieloma 

przemyśleniami i bardzo dobry-
mi technicznie akcjami. Bardzo 
się cieszę, że wygrane mecze za-
pewniły nam tak wysokie miejsce 
na drodze do mistrzostw Polski 
- komentuje trener Marcin Pio-
trowski.

Skład Drużyny:
1. Maja Sierzputowska, kapi-

tan
2. Oliwia Cwalina 
3. Karolina Laskowska 

4. Natalia Jankowska
5. Maja Bartoszewicz
6. Oliwia Dąbrowska 
7. Łucja Pawłowicz 
8. Hanna Faryna
9. Nikola Kozłowska 
10. Anna Rutkowska 
11. Julia Klemienia
12. Julia Czarnecka
13. Zofia Ruszkiewicz
14. Dominika Kalska
15. Aleksandra Ruszczyk

Aniela i Bartek  
wśród 

najlepszych 
Udane występy na białostockich 
kortach odnotowali tenisiści UKS 
„Return” Łomża działającego przy III 
Liceum Ogólnokształcącym - informu-
je Tomasz Waldziński, szkoleniowiec 
i działacz klubu.

Aniela Galińska zdobyła ty-
tuł mistrzyni województwa pod-
laskiego młodzików (do lat 14) 
w tenisie, a Bartek Biedrzycki 
zdobył trzecie miejsce. Jak doda-
je Tomasz Waldziński, grze de-
blowej Aniela Galińska wspólnie 
z Laurą Białuchą zajęły drugie 
miejsce.

Zawody odbyły się na kortach 
„Zwierzyniec” Białystok a orga-
nizatorem turnieju był Klub Te-
nisowy „Dzikiewicz” Białystok.

Od dziesięciu lat Szkoła Podstawowa 
nr 2 w Łomży zmaga się z brakiem 
sali gimnastycznej i odpowiedniego 
miejsca do przeprowadzania zajęć 
wychowania fizycznego. Ten stan już 
niebawem ulegnie jednak zmianie, 
i za około 2 miesiące uczniowie tej 
placówki będą mogli korzystać z no-
wego obiektu.

Z powodów bezpieczeństwa 
w 2011 r. podupadający budy-
nek niewielkiej sali gimnastycz-
nej przy Szkole Podstawowej nr 
2 został wyłączony z użytkowa-
nia przez nadzór budowlany. Od 
tego czasu zajęcia wychowania 
fizycznego odbywały się na kory-
tarzu szkolnym, a od 2015 roku 

Laury Sportowe 
przekazane będą 

indywidualnie
Wręczenie Łomżyńskich Laurów Sportowych w kategoriach 
„Talent”, „Postęp”, „Całokształt” oraz „Sponsor” odbędzie 
się w innej formule niż planowano. Nagrody za pośrednic-
twem podmiotów zgłaszających wyróżnione kandydatury 
trafią bezpośrednio do laureatów. Jak poinformowały wła-
dze miasta ma to związek ze wzrostem zachorowań i trze-
cią falą pandemii COVID-19.

- Osobiście zwrócę się 
do klubów, drużyn oraz 
Łomżyńskiej Rady Sportu 
z prośbą o przekazanie lau-
reatom nagród oraz wyróż-
nień. Niestety, w związku 
z dynamicznie pogarsza-
jącą się sytuacją pandemiczną i wprowadzonym 
obostrzeniom, wręczanie Laurów Sportowych, 
uwzględniające obecność wszystkich nagrodzo-
nych laureatów we wskazanych kategoriach, nie 
będzie możliwe. Bardzo żałuję, że nie będę miał 
możliwości złożenia osobistych gratulacji laure-
atom, jednak, zgodnie z obowiązującymi obostrze-
niami na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów 
z 19 marca, wskazana forma jest jedyną możliwą - 
tłumaczy Mariusz Chrzanowski.

Prezydent Łomży jednocześnie wyraził nadzie-
ję, iż przyszłoroczna Gala Sportu odbędzie się już 
w tradycyjny sposób z osobistym uhonorowaniem 
najlepszych sportowców miasta.

19 marca 2021 roku odbyło się wręczenie Łom-
żyńskich Laurów Sportowych w kategoriach „Spor-
towiec”, „Drużyna”, „Trener” oraz „Inne Osiągnię-
cia”.

Pierwsze miejsce w Lidze Mazowieckiej 
i ćwierćfinał Mistrzostw Polski 

koszykarek z UKS 4 Łomża

częściowo także w nowej hali sportowej II Liceum 
Ogólnokształcącego.

Budowa nowej sali gimnastycznej rozpoczę-
ła się pod koniec 2019 roku. Za blisko 6,8 mln zł 
inwestycję realizuje firma JL Sp. z o.o. z Piątnicy 
Poduchownej. Obok powstaje boisko wielofunk-

cyjne wykonywane za kwotę 570 tys. zł 
przez firma Complexe Sportif z Tłusz-
cza.

- Budowa sali praktycznie się zakoń-
czyła. Do wykonania pozostały jedynie 
prace związane z zagospodarowaniem 
terenu wokół obiektu oraz wykonanie 
poliuretanowej nawierzchni na boisku 
wielofunkcyjnym. Wszystkie powin-
ny zostać zrealizowane najpóźniej do 
końca kwietnia i jeśli nie wystąpią ja-
kieś nieprzewidziane okoliczności, to 
z nowych obiektów można będzie ko-
rzystać w połowie maja – informuje za-
stępca prezydenta Łomży Andrzej Gar-
licki.

Na sali sportowej o całkowitej po-
wierzchni użytkowej ponad 1,5 tys. 
m2, w tym na boisku sali o powierzchni 
640 m2, będzie można przeprowadzić 
zajęcia m.in. z siatkówki, koszykówki 
i tenisa. W budynku znajdują się rów-
nież szatnie, sanitariaty, pomieszczenia 

magazynowe, techniczne i gospodarcze. Obiekt 
wyposażony jest w windę zewnętrzną i został 
przystosowany do potrzeb osób niepełnospraw-
nych. Natomiast na boisku o nawierzchni poliu-
retanowej o pow. 800 m2 będzie można uprawiać 
piłkę ręczną i mini futbol.

Inwestycja była realizowana przy wsparciu Mi-
nisterstwa Sportu i Turystyki, które zadanie dofi-
nansowało kwotą 2.431.300 zł.

„Dwójka”  
z nowymi  
obiektami 

sportowymi



24 www.narew.infoAlleluja

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

RĘCZNA MYJNIA
ZBIGNIEW JAKACKI

 602 422 762

 Łomza, ul. Nowogrodzka 24

-CZYSZCZENIE I KONSERWACJA 
TAPICEREK SKÓRZANYCH

-ODŚWIEŻANIE I KOREKTA POWŁOK 
LAKIERNICZYCH

-CERAMICZNE I SZKLANE POWŁOKI
ZABEZPIECZAJĄCE

-TWARDE WOSKI OCHRONNE
-GLINKOWANIE I INSPEKCJA POWŁOK

LAKIERNICZYCH

Wesołego 
Alleluja


