
Pierwsza w tym roku. Pierwsza od 
trzech dekad. “Jaskółka” pojawiła się 
w Łomży w niedzielne popołudnie. 
Zatrzymała się na dawnym dworcu 
kolejowym, gdzie czekało na nią kil-
kudziesięciu mieszkańców Łomży. 
Jednych przyciągnął sentyment, po-
jawiły się nawet łzy wzruszenia, zaś 
innych nadzieja, że kolej wróci tu na 
dobre. Dla posła Lecha Antoniego Ko-
łakowskiego to nie tylko nadzieja. To 
pewność. Jak przekonuje prace środo-
wiskowe już ruszyły. 

- Bardzo cieszę się z wizyty 
“Jaskółki”, czyli pociągu tury-
stycznego TurKol.pl prowadzo-
nego przez lokomotywę SM42, 
zestawionego z historycznych, 
pasażerskich wagonów 1 i 2 kla-
sy oraz wagonu barowego Wars. 
Ale za 5 - 6 lat nie będzie to wy-
łącznie zapowiedź i wyraz na-
dziei. Będzie to codzienność. 
Kolej wróci do Łomży. Kolej 
Warszawsko – Mazurska przez 
Łomżę połączy stolicę z Mazura-
mi. Da nam możliwość dojazdu 
do Warszawy w sześćdziesiąt mi-
nut – zapewnia poseł Lech An-
toni Kołakowski.

Rządowy program przewidu-
je rozbudowę istniejących i budo-
wę nowych szlaków kolejowych, 
łącznie około 1600 kilometrów. 
Z Centralnego Portu Komu-
nikacyjnego będą rozchodzić 
się, promieniście, jak szprychy 
w kole rowerowym, we wszystkie 
strony kraju. ,,Szprycha” nr 1 to 
szlak Warszawa - Białystok, nr 2 
– w kierunku Olsztyna, Szprycha 
nr 3 jest tą, o którą parlamenta-
rzysta zabiega od lat: z Warszawy 
przez Ostrołękę, Łomżę, Kolno, 
Pisz i Orzysz do Giżycka. 

- Inwestorem jest Central-
ny Port Komunikacyjny, będący 
spółką skarbu państwa. Aktual-
nie trwają prace środowiskowe 
i omawiane są warianty przebie-
gu trasy kolejowej. To co niezwy-
kle ważne, w ustawie został zapi-
sany już przebieg trasy ,,Szprychy 
nr 3”. I ta linia poprowadzi przez 
Łomżę. Którędy? W ubiegłym 
roku prezes CPK Mikołaj Wild, 
podczas sejmowego posiedzenia, 
mówił o tym, iż kolej przebiegać 
ma przez środek miasta – tune-
lem – mówi poseł Lech Antoni 
Kołakowski. 
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Z głębokim żalem prZyjęliśmy  
wiadomość o śmierci

ŚP
Jerzego Szymanowskiego
Radnego Rady Miejskiej Łomży w latach 1994-2002

Sybiraka, wieloletniego dyrektora  
Zespołu Szkół Medycznych

wyraZy głębokiego żalu i współcZucia

rodZinie i najbliżsZym

składa Prezydent łomży mariusz Chrzanowski

wraz z PraCownikami urzędu miejskiego 
oraz radą miejską łomży

wyraZy sZcZerego współcZucia rodZinie i najbliżsZym

ŚP  Jerzego 
Szymanowskiego

Odszedł Pedagog, Dyrektor i Sybirak.
Zawsze będziemy wspominali nasze spotkania  

nie tylko w redakcji, opowieści o dalekiej Syberii  
oraz szarmanckiego Pedagoga, który był managerem   

z poprzedniej epoki, a to nie było łatwe...

artur FiliPkowski wraz z PraCownikami gruPy medialnej narew

Poseł Lech Antoni Kołakowski:  
jestem pewny, kolej wróci do Łomży. 

Dopilnuję tego  



Jerzy Szymanowski został wy-
wieziony na Sybir w 1940 roku. 
Miał wówczas zaledwie dwa ty-
godnie. Ocalał cudem. Sam. 
Tragiczny los zsyłki zabrał mu 
rodziców i rodzeństwo. Był kil-
kuletnim chłopcem, gdy wrócił 
do kraju. 

- Sybiracy mają to do sie-
bie, że jest w nich nuta krzywdy 
i zapatrzenia w te traumatyczne 
przeżycia. Chłód, głód, nędza 
i śmierć, to tkwiło w nas przez 
całe życie – niejednokrotnie mó-
wił Jerzy Szymanowski. - Mama 
własnym ciałem musiała suszyć 
to, co dawało się wykorzystać 

jako pieluchy. Miałem 6,5 roku, 
kiedy wracaliśmy. Pamiętam rze-
czy, których zapomnieć nie spo-
sób. Na przykład  2,5 metra śnie-
gu, który napadał przez jedną 
noc. Tak naprawdę prosiliśmy 
o ten śnieg, bo wtedy włączało 
się ogrzewanie, chociaż po śnie-
gu przychodziły wilki i zaglądały 
do okien, Kiedy przyszła wiosna,  
były pełne ryb wodne zbiorniki 
w pradolinie Irtysza. Pakowali-
śmy je nawet gołymi rękami w co 
się dało, potem było ich czyszcze-
nie i suszenie. trzeba było dużo 
soli. Cudowne to było jedzenie. 
Dla dziecka wtedy najważniej-
sze było, żeby nie być głodnym, 
na przykład skórkę chleba smok-
tać tak, żeby starczyło na trzy 
dni. Niezbyt  jednak lubię o tym 
mówić. Straciłem tam ojca roz-
strzelanego za ucieczkę z obozu 
– opowiadał podczas spotkań Sy-
birak.  

Uroczystości pogrzebowe od-
były się 5 maja. 

W pierwszym dniu maja od-
szedł także Leon Wagner pocho-
dzący z Łomży żołnierz, Sybirak, 
działacz Związku Żołnierzy Woj-
ska Polskiego.

Płk Leon Wagner urodził się 
28 maja 1930 r. w Łomży. Tu w la-
tach 1937-39 uczył się w Szkole 
Podstawowej. 10 lutego 1940 r. 
wraz z rodziną, jako wróg władzy 
radzieckiej, transportem kolejo-
wym wywieziony zostaje na Sy-

bir do Archangielska, gdzie prze-
bywał do 30 listopada 1941 r. Po 
zawarciu umowy pomiędzy Pol-
skim Rządem na Uchodźstwie, 
a Związkiem Radzieckim, umoż-
liwiającej Polakom poruszanie 
się po całym kraju, wraz z rodzi-
ną wyjeżdża z Archangielska do 
Duszanbe, stolicy Tadżykistanu. 

Od 1 lutego 1942 r. rozpoczy-
na się trudny okres w jego życiu. 
Ojciec w 1942 r. zostaje powoła-
ny do Wojska Polskiego, starszy 
brat po osiągnięciu 18. roku ży-
cia, w 1943 zostaje powołany do 
Wojska Polskiego – Armii Berlin-
ga. Zginął w bitwie pod Lenino. 
Matka w 1944 r. umiera z wycień-
czenia i głodu. Leon wraz z dwo-
ma młodszymi braćmi znalazł się 
w polskim Domu Dziecka w Du-
szanbe, w którym przebywał od 
15 czerwca 1942 r. do 10 maja 
1946 r. Po powrocie do kraju 
w latach 1948-51 kończy śred-
nią Szkołę Budowlanych. Po jej 
ukończeniu zdaje egzamin i zosta-
je przyjęty do Oficerskiej Szkoły 
Wojsk Inżynieryjnych we Wro-
cławiu. Szkołę kończy w 1954 r. 
z wyróżnieniem, mianowany do 
stopnia podporucznika i rozpo-
czyna służbę wojskową w Ełku. 
Jako młody oficer bierze udział 
w rozminowaniu i oczyszczaniu 
terenu z pozostałości wojennych. 
W 1970 roku kończy studia ma-
gisterskie o kierunku ekonomicz-

nym na Akademii Wojskowej. 
Następnie przechodzi do służby 
w Wojewódzkim Sztabie Woj-
skowym w Białymstoku, skąd tra-
fia do Wojewódzkiego Inspekto-
ratu Obrony Cywilnej w Łomży 
jako szef tej instytucji. W grudniu 
1990 r. kończy zawodową służbę 
wojskową i wstępuje do Związ-
ku Żołnierzy Wojska Polskiego 
w Łomży. W roku 2016, ze wzglę-
du na stan zdrowia, rezygnuje 
z prezesowania i uchwałą zebra-

nia zostaje nadana mu godność 
Prezesa Honorowego. Za swoją 
działalność wyróżniony wieloma 
odznaczeniami resortów MON 
i MSWiA, różnych organiza-
cji związkowych i społecznych, 
w tym odznaczeniami ZŻWP. 

Płk Leon Wagner miał 91 lat. 
Zmarł w Szpitalu Wojewódzkim 
w Łomży. Uroczystości pogrze-
bowe odbyły się 6 maja. Płk Leon 
Wagner spoczął na zabytkowej 
nekropolii. 
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Sto lat  skończyła  
Pani Zofia Borawska

Mieszkanka Łomży, Zofia Borawska 7 maja obchodziła swoje 100. urodziny. 
Z tej okazji, w imieniu mieszkańców i władz Łomży, najserdeczniejsze życzenia 
dostojnej Jubilatce złożyli przewodnicząca Rady Miejskiej Alicja Konopka oraz 
zastępca prezydenta Andrzej Stypułkowski.

Pani Zofia Borawska pochodzi z Poniatu, a w Łomży mieszka od 
kilkudziesięciu lat. Zawodowo była związana z Domem Pomocy Spo-
łecznej. W przeszłości jej pasją były kwiaty. Po pracy uwielbiała pielę-
gnować rośliny w przydomowym ogródku. Doczekała się 3 dzieci, 7 
wnucząt i 7 prawnucząt.

Zastępca prezydenta Łomży oraz przewodnicząca Rady Miejskiej 
przekazali Jubilatce listy z życzeniami od Prezesa Rady Ministrów 
Mateusza Morawieckiego, Wojewody Podlaskiego Bohdana Paszkow-
skiego oraz Prezydenta Łomży Mariusza Chrzanowskiego. Wręczyli 
również bukiet kwiatów oraz miejskie upominki.

Sybiracka rodzina bez 
Jerzego Szymanowskiego 

i Leona Wagnera 
2 maja 2021 roku zmarł Jerzy Szymanowski. To Sybirak, jeden z założycieli Związku Sybiraków w Łomży, wieloletni 

dyrektor Zespołu Szkół Medycznych w Łomży oraz radny Rady Miejskiej w latach 1994-1998 i 1998-2002. Miał 81 lat. 
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Na pierwszy ogień egzamin 
z języka polskiego. Jako drugi 
test z matematyki. Na koniec  
obowiązkowych sprawdzian z języka 
angielskiego. Mowa oczywiście 
o maturalny maratonie, który 
rozpoczął się we wtorek, 4 maja 
i potrwa do 20 maja. 

W Łomży do egzaminu ma-
turalnego zgłoszonych zostało 
1227 zdających w 21 szkołach. 
Do egzaminu przystępowali oni 
po raz pierwszy. Natomiast 422 
osoby zdecydowały o ponownym 
podejściu. W sumie egzamin ma-
turalny w 2021 roku w formu-
le 2015 został przeprowadzony 
w 158 szkołach województwa 
podlaskiego. Przystąpiło do nie-
go 11 232 zdających. Kolejny rok 
egzamin dojrzałości odbywa się 
w cieniu pandemii koronawirusa. 

Pandemia i związane z nią 
wymagania sanitarno-epidemio-
logiczne sprawiły, że przebieg te-
gorocznych matur znacznie róż-
ni się od tych z poprzednich lat. 

Mowa tu o części ustnej, która 
w tym roku nie jest już obowiąz-
kowa, tak samo jak przedmiot na 
poziomie rozszerzonym. 

Trzy obowiązkowe egzaminy

Pierwszy dzień tradycyjnie 
rozpoczął się od egzaminu z ję-
zyka polskiego, który zaskoczył 
niektórych piszących pojawie-
niem się "Ziemi obiecanej" Wła-
dysława Reymonta. Egzamin 
rozpoczął się o godzinie 9:00 
i trwał przez 170 minut. Na te-
gorocznej maturze z języka pol-
skiego pojawiły się następujące 
tematy:

1. Czy ambicja ułatwia czło-
wiekowi osiągnięcie zamierzo-
nego celu? Rozważ problem, od-
wołując się do fragmentu Lalki 
Bolesława Prusa, całego utworu 
oraz do wybranego tekstu kultu-
ry. 

2. Miasto – przestrzeń przy-
jazna czy wroga człowiekowi? 
Rozważ problem i uzasadnij swo-
je zdanie, odwołując się do frag-
mentu Ziemi obiecanej Włady-
sława Stanisława Reymonta oraz 
do wybranych tekstów kultury.

3. Czy człowiek sam decydu-
je o swojej przyszłości? Rozważ 
problem i uzasadnij swoje zdanie, 
odwołując się do fragmentu Cu-
dzoziemki Marii Kuncewiczowej 
oraz wybranych tekstów kultury. 

Maturzyści z łomżyńskich 
szkół najchętniej wybierali temat 
odnoszący się do fragmentu "Lal-
ki" Bolesława Prusa.

Drugi dzień matur należał 
do królowej nauk. Wymagał od 
maturzystów wykazania się wie-
dzą z matematyki. Cały arkusz 
składał się z 35 zadań, w których 
między innymi pojawiły się loga-
rytmy, nierówności czy też pro-
centy. Zadania zamknięte punk-
towane były po jednym punkcie, 
natomiast w części otwartej moż-
na było zdobyć pięć punktów za 
poprawne rozwiązanie zadania 

dotyczącego trójkąta równora-
miennego. To zadanie było naj-
wyżej punktowane. Czas trwania 
egzaminu to również 170 minut. 

Trzecim obowiązkowym eg-
zaminem, był egzamin z języka 
angielskiego na poziomie pod-
stawowym. Maturzyści przystą-
pili do pisania o godzinie 9:00, 
jednak w tym przypadku mieli na 
to 120 minut. Arkusz z języka an-
gielskiego składał się z zadań do-
tyczących: rozumienia ze słuchu, 
rozumienia tekstów pisanych, 
znajomości środków językowych 
i wypowiedzi pisemnej.  Łącznie 
można było zdobyć 50 punktów.

 W kolejnych dniach matu-
rzyści, którzy zadeklarowali taką 
chęć zmierzą się z przedmiota-
mi dodatkowymi, zaś między 19 
a 21 maja z częścią ustną egzami-
nu. 

Egzaminy w czasach pandemii

W tym roku Centralna Komi-
sja Egzaminacyjna oraz Minister-
stwo Edukacji i Nauki wspólnie 
przygotowała wytyczne dotyczą-
ce przeprowadzenia egzaminu 
dojrzałości. Główny Inspektorat 

Sanitarny zatwierdził określo-
ne wymogi, które mówią mię-
dzy innymi o całkowitym zakazie 
przystąpienia do egzaminu osób, 
u których występują objawy ko-
ronawirusa. Te same zasady obo-
wiązują również pracowników 
szkół, nauczycieli, obserwato-
rów i innych. Maturzyści prze-
bywający w domu z osobą będą-
cą na izolacji, również nie mogą 
przystąpić do egzaminu. Takie 
osoby będą miały możliwość na-
pisać egzamin w terminie dodat-
kowym, który zostanie przepro-
wadzony w okresie od 1 do 16 
czerwca. 

W salach musi być zachowa-
na odległość co najmniej 1,5 me-
tra odstępu pomiędzy stolikami. 
Maturzyści muszą mieć na sobie 
maseczki, aż od momentu zajęcia 
miejsca w ławkach. Przy wejściu 
do szkół i do poszczególnych sal 
muszą znajdować się środki do 
dezynfekcji.

Wyniki z egzaminu dojrzało-
ści zostaną ogłoszone 5 lipca. Eg-
zamin w terminie poprawkowym 
odbędzie się natomiast 24 sierp-
nia. Jego wyniki maturzyści po-
znają 10 września 2021 roku. 

Maturalny maraton. Jak poradzili sobie  
z nim łomżyńscy abiturienci?

PAULINA:

Myślę, że egzamin 

z matemtyki poszedł mi 

całkiem dobrze. Według 

mnie był łatwiejszy 

od próbnej matury. 

Zrobiłam wszystkie 

zadania otwarte, więc 

jestem z siebie bardzo 

dumna. Trochę trudności 

przysporzyło mi zadanie 

zamknięte z kątami. 

Coś strzeliłam i mam 

nadzieję, że się udało. 

JAKUB:
Wydaje mi się, że 
matura z języka 
polskiego nie różniła 
się poziomem od matur 
próbnych. Jedynym,  
co mnie zaskoczyło, 
było pojawienie się 
w części testowej 
,,Zemsty” Aleksandra 
Fredry, czyli lektury 
z poziomu gimnazjum. 
Reszta nie odbiegała 
poziomem od tego, czego 
się spodziewałem. Pracę 
pisało mi się naprawdę 
dobrze.

EWELINA:

Temat rozprawki 

na egzaminie 

z języka polskiego 

był wymagający, ale 

udało się napisać. Mam 

nadzieję, że będzie 

dobrze. 

DANIEL:

Egzamin z matematyki 

poszedł mi zadziwiająco 

dobrze. Myślę, że wynik 

będzie w granicach  

90 procent. Największą 

trudność sprawiło mi 

zadanie dowodowe.  

Na szczęście to tylko  

2 punkty, więc  

nie jest źle. 

ALEKSANDER:

Egzaminu z języka 

polskiego bałem się 

bardziej, niż to było 

warte. Wybrałem 

temat dotyczący 

ambicji, i tego czy 

ułatwia ona osiągnięcie 

zamierzonego celu. 

Uważam, że był on 

łatwy, i żadnych 

haczyków CKE na nas 

nie przygotowało. 



Dokładnie 230 lat temu uchwalono 
pierwszą polską ustawę zasadniczą, 
która regulowała ustrój Rzeczypospo-
litej. Był to drugi w Europie i trzeci na 
świecie taki dokument. 

W rocznicę  Konstytucji 3 
Maja, jak co roku złożono kwia-
ty przed pomnikiem żołnierzy 
33 Pułku Piechoty, pod pomni-
kiem papieża Jana Pawła II oraz 
w miejscach Pamięci Narodo-
wej w Łomży i na terenie powia-
tu łomżyńskiego, a także mo-
dlono się w intencji ojczyzny 
w łomżyńskiej katedrze. Tego-
roczne obchody w Łomży odby-
ły się w znacznie skromniejszym 
wymiarze niż w poprzednich 
latach, i z dopełnieniem wymo-
gów bezpieczeństwa.

- Niezwykle ważna jest pamięć 
historii, o naszych bohaterach, o 
tym jak tworzyła się Rzeczpospo-
lita. Uchwalenie Konstytucji 3 
Maja, to jedna z ważniejszych dat 
w historii. Mimo tych trudnych 
pandemicznych czasów, spoty-
kamy się po to, żeby upamiętnić 
tamto wydarzenie, tamtych bo-
haterów, żeby też pokazać mło-
demu pokoleniu jak ważna jest 
pamięć i kultywowanie polskiej 
tradycji. Nie możemy świętować 
tak jak w latach poprzednich, z 
taką wielką radością,  bogatym 
programem, wydarzeniami towa-
rzyszącymi. Robimy to symbo-
licznie, ale w tym symbolu myślę, 
że też jest ta wielkość i nasza pa-
mięć, i to jest chyba najistotniej-
sze – mówił Mariusz Chrzanow-
ski prezydent miasta Łomża.

Na placu Papieża Jana Paw-
ła II spotkały się władze miasta i 
powiatu, przedstawiciele wojska, 
parlamentarzyści, samorządow-
cy i harcerze. 

- Mimo obostrzeń, mimo 
sytuacji epidemiologicznej nie 
możemy zapominać o naszej 
tożsamości, o historii. Trzeba pa-
miętać, że są to podwaliny naszej 

polskości i gdyby nie ta konsty-
tucja, to dzisiaj nie wiadomo jaki 
byłby kształt państwa polskie-
go. Dlatego musimy się spoty-
kać, żeby upamiętnić wszystkich 

tych, którzy tworzyli Konstytu-
cję, ale też nigdy o niej nie zapo-
minać. Nie możemy przekładać 
niektórych naszych doraźnych 
upodobań na poczet tego, co jest 
napisane w Konstytucji. Dzisiaj 
ma to szczególne znaczenie dla-
tego, że świat się zmienia, społe-
czeństwo się zmienia. Wartości 
jednak powinny zostać te same, 
przynajmniej te podstawowe 
czyli: Bóg, Honor, Ojczyzna czy 
też życie ludzkie, które jest naj-
ważniejsze. Dlatego dzisiaj jeste-
śmy tutaj wszyscy niezależnie od 
poglądów, które wyznajemy po 
to, żeby upamiętnić najważniej-
szą konstytucję dla naszego pań-
stwa polskiego - tłumaczył Piotr 
Modzelewski, radny Sejmiku wo-
jewództwa podlaskiego.

Konstytucja 3 Maja obej-
mowała w swoich zapisach or-
ganizację władz państwowych, 
obowiązki obywateli, oraz ich 
prawa. Była swoistą próbą ra-
towania Polski m.in. poprzez 
wzmocnienie władzy wyko-
nawczej. Niestety ustawa, któ-
ra miała zapewnić Polsce ład 
prawny, obowiązywała zaled-
wie rok i dwa miesiące. Została 
obalona na skutek wojny polsko 
– rosyjskiej w 1792 r. i działań 
rodzimych zdrajców, którzy za-
wiązali Konfederację Targowic-
ką. W efekcie doszło później 
do kolejnych rozbiorów i upad-
ku państwa polskiego. Jednak 
przez cały okres zaborów rocz-
nica Konstytucji 3 maja stała się 
symbolem dążenia narodu pol-
skiego do odzyskania niepodle-
głości, a następnie była pierw-
szym świętem państwowym 
ustanowionym w niepodległej 
Polsce w 1919 r.

- Konstytucja 3 Maja jest bar-
dzo ważnym dokumentem w pol-
skiej historii.  To ona dawała pod-
stawy budowy silnego państwa, 
wzmacniała wojsko czy dawała 

prawa demokratyczne 
ludności. Patrząc na hi-
storię z żalem patrzę, że 
los Konstytucji 3 Maja 
był tak krótki i smutny. 
Niestety zaborcy, którzy 
budowali wielkie potęż-
ne armie - przypomnę 
Prusy, Rosja, Austria -  w 
wyniku rozbiorów unice-
stwiły państwo polskie. 
Szkoda, że tak się stało, 
ale dzięki tej Konstytucji 
wielu Polaków zrozumia-
ło, że Polska może być 
silna, Polska może być 
potęgą. Zrywy narodo-
wo – wyzwoleńcze, po-

wstania narodowe, kolor biało-
-czerwony też był wynikiem tych 
majowych dni – przypominał po-
seł Lech Antoni Kołakowski.

Dziś potrzebę wspólnego 
świętowania odczuwają także 
młodzi ludzie. 

- Nasza pamięć o tamtych 
dniach to obowiązek. My młodzi 
ludzie musimy dbać o to, by hi-
storia była pielęgnowana i prze-
kazywana kolejnym pokoleniom 
- mówił Jakub Kalinowski z Huf-
ca ZHP w Łomży.

Jak podkreśla Maciej Boryse-
wicz, wiceprzewodniczący rady 
miejskiej w Łomży, w dobie co-
vid-19 dokument, który w my-
śli jego twórców pozwalał prze-
trwać narodowi, ma wyjątkowy 
symboliczny wymiar.

- Świętujemy kolejną roczni-
cę uchwalenia Konstytucji 3 
maja w dobie pandemii, kiedy 
walczymy o życie, o zdrowie. 
Czasami gdzieś umyka ta idea, 
to co buduje naszą państwowość, 
czyli prawo. Często mówimy o 
Konstytucji walcząc o nią na uli-
cach, spierając się o jej zapisy, za-
pominając, że tak naprawdę była 
dokumentem, który pozwalał w 
myśl jej twórców przetrwać na-
rodowi. Myślę, że to też ma swój 
wymiar symboliczny, właśnie w 
dobie COVID-19, żebyśmy pa-
miętali o tym, że świętujące ko-
lejną rocznicę uchwalenia Kon-
stytucji, powinniśmy pamiętać o 
tym, że my Polacy mimo sporów, 
mimo różnic jesteśmy jednym 
narodem i powinniśmy robić 
wszystko, abyśmy mogli jako na-
ród przetrwać ten kryzys razem – 
przekonywał Maciej Borysewicz, 
wiceprzewodniczący rady miej-
skiej w Łomży.

Konstytucja 3 maja. choć nie 
zdołała odwrócić rozbiorów, ura-
towała naród. Stała się niedości-
gnionym wzorem i symbolem 
marzeń o niezawisłości państwa 

i wolności jego obywateli. Z za-
pałem powitał ją cały naród i po 
dziś dzień jest ona węzłem, który 
na ponad wiek niewoli spajał roz-
szarpaną Polskę. 
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Rocznica 
zakończenia 

drugiej wojny 
światowej

Przed pomnikiem żołnierzy 33 Pułku 
Piechoty w Piątnicy odbyły się uro-
czystości upamiętniające zakończe-
nie drugiej wojny światowej. Wzięli 
w nich udział przedstawiciele władz 
gminy Piątnica, Powiatu Łomżyńskie-
go, Miasta Łomża oraz wojska. Miały 
one na celu oddanie hołdu wszystkim 
ofiarom tego konfliktu i przypomnie-
nie o tym najtragiczniejszym w dzie-
jach dwudziestowiecznej Europy wy-
darzeniu.

Druga wojna światowa roz-
poczęła się 1 września 1939 roku 
agresją hitlerowskich Niemiec 
na Polskę i zakończyła się w Eu-
ropie ich bezwzględną kapitula-
cją 8 maja 1945 roku. Na kartach 
historii zapisała się jako najwięk-
szy i najkrwawszy konflikt, w któ-
ry zaangażowało się bardzo dużo 
państw. W okolicznościowym 
przemówieniu wójt gminy Piąt-
nica Artur Wierzbowski podkre-
ślił, że przybyłe na uroczystość 

delegacje nie spotkały się, by roz-
drapywać rany i rozliczać. 

- Naszym moralnym obo-
wiązkiem jest zachowanie pamię-
ci, która każe pochylać się nad 
doznaną krzywdą, ale i przestrze-
ga, by nigdy nie powtórzył się 
tamten czas. Jesteśmy  świadomi, 
że w dobie ciągłych konfliktów 
zbrojnych, jest to naszym zada-
niem – mówił wójt Artur Wierz-
bowski zaznaczając, że wszyscy 
jesteśmy odpowiedzialni za prze-
kazywanie światła pokoju, bra-
terstwa i przyjaźni obecnym oraz 
przyszłym pokoleniom.

Okolicznościowe przemó-
wienie wygłosiła również wi-
cestarosta Maria Dziekońska. 
Następnie przybyłe delegacje 
złożyły wiązanki kwiatów przed 
pomnikiem  żołnierzy 33 Pułku 
Piechoty. Władze Łomży repre-
zentowali radni Artur Nadolny 
i Piotr Serdyński. W uroczy-
stości udział wzięły także pocz-
ty sztandarowe Ochotniczych 
Straży Pożarnych. W tym sa-
mym czasie przedstawicie-
le wojska złożyli kwiaty przed 
pomnikiem Żołnierzy 33. Puł-
ku Piechoty na Pl. Papieża Jana 
Pawła II w Łomża.

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

100-LETNIA TRADYCJA ZOBOWIĄZUJE

Uratowała naród. 
Konstytucja 3 Maja 
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Pod uwagę brana jest także inna moż-
liwość. 

- Alternatywnym wariantem jest prze-
bieg kolei od ul. Wojska Polskiego, od 
stacji paliw, w kierunku Nowogrodzkiej, 
zmierzający również w okolice do stacji 
paliw, przed Kupiskami. W pobliżu grani-
cy między miastem Łomża i gminą Łomża 
– informuje parlamentarzysta. 

Obecnie prowadzone są prace środo-
wiskowe. 

- Po zakończeniu tego etapu i wybo-
rze ostatecznego wariantu przebiegu trasy 
kolejowej rozpocznie się procedura wyku-
pu gruntów i uruchomiony zostanie pro-

ces przetargu na budowę tego odcinka ko-
lei. Rok 2026 lub 2027, według obecnych 
planów będzie tym czasem, kiedy winien 
nastąpić pierwszy przejazd pociągu pasa-
żerskiego – zapewnia poseł Lech Antoni 
Kołakowski. 

Jak przewidują plany, istniejący 
już odcinek torowiska z Warszawy do 
Ostrołęki ma być całkowicie zmoder-
nizowany, natomiast szlak z Ostrołę-
ki, przez Łomżę, do Giżycka zostanie 
poprowadzony zupełnie od nowa. Jak 
przekonuje poseł Kołakowski, będzie 
to kolej dużych prędkości, bezkolizyjna 
z dwoma torami, z pociągami klasy Pen-

dolino o prędkości do 250 kilometrów 
na godzinę. Tego rodzaju składy mia-
łyby mniej przystanków między Giżyc-
kiem a Warszawą (może tylko w Łomży 
i Ostrołęce), ale byłby też inne, jadące 
nieco wolniej, ale zabierające pasażerów 
także  np. z Pisza czy Kolna. 

W ocenie parlamentarzysty, kolej du-
żych prędkości z nowoczesną infrastruk-
turą przeładunkową oraz węzły drogowe, 
uczynią z Łomży i okolic ,,Strefę Wzrostu”. 
Inwestycja będzie wiązać się z wykupami 
gruntów, ale wybrane będą rozwiązania 
jak najmniej naruszające własność miesz-
kańców.

- Proszę sobie wyobrazić: z Dwor-
ca Łomża na Dworzec Centralny w War-
szawie w 60 minut. I stamtąd w dowol-
ny punkt naszego kraju, a także Europy 
z CPK – mówi poseł składając publiczną 
deklarację. - W tej chwili budowa łomżyń-
skiej kolei jest dla mnie priorytetem. Za-
pewniam, że tego dopilnuję. Zgłosiłem 
ten projekt, wielokrotnie interweniowa-
łem w jego sprawie, odbyłem wiele roz-
mów i spotkań. Mogę zapewnić, że sprawę 
budowy łomżyńskiej kolei będę pilotował 
w następnych latach. Czas na kolej, czas na 
Łomżę i Ziemię Łomżyńską – podsumo-
wuje poseł Lech Antoni Kołakowski.  

Poseł Lech Antoni Kołakowski:  
jestem pewny, kolej wróci do Łomży. 

Dopilnuję tego  
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W regionie wyremontowanych zosta-
nie sześć takich obiektów: po jednym 
w Białymstoku, Łomży, Czyżewie oraz 
trzy w Suwałkach. Decyzję w sprawie 
podziału pieniędzy na ten cel, pocho-
dzących z Państwowego Funduszu Re-
habilitacji Osób Niepełnosprawnych 
(PFRON), podjął w czwartek (06.05) 
zarząd województwa.

- Te inwestycje są szczególnie 
ważne, jako te, które niwelują ar-
chitektoniczne bariery dostęp-
ności obiektów użyteczności pu-
blicznej - ocenia Artur Kosicki, 

Marszałek Województwa Podla-
skiego. – Wciąż mamy bardzo 
dużo do zrobienia, jeżeli chodzi 
o zapewnienie osobom z niepeł-
nosprawnościami niezależnego 
życia. I na bieżąco staramy się ten 
cel realizować – dodaje.

Pomoc finansowa zostanie 
przekazana:

• Miastu Białystok na budo-
wę sali gimnastycznej przy Szko-
le Podstawowej nr 17 Specjalnej 
przy ul. Rzemieślniczej 12/3 - 
330 tys. zł,

• Miastu Łomża na prze-
budowę i rozbudowę budynku 
bursy nr 2 w Łomży oraz zago-
spodarowania terenu przy ul 
Stacha Konwy 13 – blisko 330 
tys. zł,

• Gminie Czyżew na re-
mont Szkoły Podstawowej im. 
Szarych Szeregów przy ul. Po-
lnej 5 w Czyżewie - 330 tys. zł,

• Miastu Suwałki na posa-
dowienie, dostawę i montaż 
platformy dla osób z niepełno-
sprawnościami w Specjalnym 
Ośrodku Szkolno-Wycho-
wawczym nr 1 przy ul. Przy-
torowej w Suwałkach – ponad 
44 tys. zł,

• Miastu Suwałki na 
modernizację łazienki 
z przeznaczeniem dla osób 
z niepełnosprawnościami 

w I Liceum Ogólnokształcą-
cym z Oddziałami Dwujęzycz-
nymi im. Marii Konopnickiej, 
przy ul. Mickiewicza 3 – blisko 
21 tys. zł,

• Caritas Diecezji Ełckiej 
na dostosowanie budynku po-
koszarowego przy ul. Pułaskie-
go 24 w Suwałkach do potrzeb 
osób z niepełnosprawnościami 
w związku ze zmianą sposobu 
użytkowania na dom pomocy 
społecznej „MISERICORDIA 
III” - 270 tys. zł.

Zawodniczka Hańczy Suwałki Maria 
Andrejczyk rzuciła oszczepem 71,40 
m i o ponad 4 metry poprawiła rekord 
Polski. Jest to także trzeci najlep-
szy wynik w historii tej dyscypliny. 
Nowy rekord Polski w tej konkurencji 
Andrejczyk ustanowiła w niedzie-
lę (09.05) podczas Pucharu Europy 
w Splicie.

Poorzedni rekord w rzu-
cie oszczepem również należał 
do Marii Andrejczyk i wynosił 

67 m 11 cm. Niesamowity rzut 
Marii Andrzejczyk to 3. wy-
nik w historii rzutu oszczepem 
kobiet na świecie. Dalej rzuci-
ły tylko - Barbara Szpotakowa 
z Czech - 72 m 28 cm w 2008 
roku i Osleidys Menendez 
z Kuby - 71 m 70 cm w 2005 
roku. Jeszcze nigdy lekkoatleta 
z Okręgu Podlaskiego nie był 
tak wysoko w historycznych 
światowych klasyfikacjach!

W Kolnie wicemarszałek województwa podla-
skiego Marek Olbryś przekazał w Dniu Strażaka  
życzenia druhom z jednostki Ochotniczej Straży 
Pożarnej.

- Święty Florian jest patronem wa-
szej służby i herbowym opiekunem mia-
sta, w którym się spotykamy. Poświęcony 
mu dzień w kalendarzu jest tradycyjnym   
świętem strażaków i najlepszą okazją, aby 
złożyć wam życzenia i przekazać dobre 
wiadomości - mówił wicemarszałek Ma-
rek Olbryś. - Zarząd i cały samorząd wo-
jewództwa zdecydował kilka dniu temu  
o dofinansowaniu w tym  roku jednostek 
OSP kwotą 2 milionów 450 tysięcy zło-
tych. To już trzeci rok z rzędu, kiedy do 
tych, którzy  jako pierwsi spieszą z pomo-
cą mieszkańcom, trafia więcej niż 2 milio-
ny złotych. Będziemy chcieli utrzymywać 
ten poziom dofinansowania w kolejnych 
latach - zadeklarował.

Marek Olbryś przypomniał, że ubie-
gły rok był  pod tym względem jeszcze 

bardziej obfity dla OSP, które otrzymały 
przeszło 3 mln, w tym pokaźny "zastrzyk" 
dla jednostek, które brały udział w ekstre-
malnie trudnym gaszeniu pożaru w Bie-
brzańskim Parku Narodowym. Tym ra-
zem wsparcie trafi do 110 podlaskich 
gmin. W powiecie kolneńskim będzie to 
blisko 140 tysięcy złotych, a miejskie OSP 
w Kolnie otrzyma 27 tys.

- Bardzo się cieszymy z kolejnego do-
finansowania, które pozwala uzupełniać 
i modernizować wyposażenie. Mamy 
nowoczesną jednostkę ale wiadomo, że 
podczas akcji sprzęt się zużywa, a nasi 
druhowie zajmują piąte miejsce w wo-
jewództwie pod względem liczby inter-
wencji. Najczęściej likwidują skutki zda-
rzeń pogodowych, ale w ostatnim roku 
doszły im także nowe zadania - zaopa-
trywanie w żywność i inne niezbędne 
rzeczy osób na "covidowej" kwarantan-
nie. Ogromnie doceniamy sposób w jaki 
wicemarszałek Marek Olbryś i radny 

Wojciech Sekściński dbają o nasze po-
trzeby - powiedział Andrzej Duda, bur-
mistrz Kolna.

Prezes OSP w Kolnie Kamil Jarzyło już 
wie na co przeznaczone będzie "marszał-
kowskie" dofinansowanie.

- Dzięki niemu zaczęliśmy już w po-
przednich latach kompletowanie narzę-
dzi hydraulicznych, W tym chcemy już te 
zakupy dokończyć i całkowicie wymienić 

sprzęt liczący sobie już ponad 33 lata - po-
informował.

Wicemarszałek Marek Olbryś w imieniu 
własnym, marszałka Artura Kosickiego i ca-
łego zarządu województwa oraz burmistrz 
Andrzej Duda zgodnie życzyli strażakom 
zawodowym i ochotnikom w dniu ich świę-
ta szczególnej opieki świętego Floriana 
oraz tyle samo bezpiecznych powrotów do 
domu, ile było wyjazdów do akcji.   

Życzenia dla 
strażaków w mieście 

świętego Floriana

Maria Andrejczyk pobiła rekord 
Polski w rzucie oszczepem.  
To trzeci wynik na świecie!

Ponad 1,3 mln zł na dostosowanie budynków  
do potrzeb osób z niepełnosprawnościami
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Uwaga! Zapoznaj się z aktualnymi 
zasadami bezpieczeństwa oraz 
sprawdź, co się zmieniło i wkrótce 
jeszcze się zmieni.

ZASŁANIANIE UST I NOSA W MIEJSCACH 
PUBLICZNYCH TYLKO ZA POMOCĄ 
MASECZKI

Zasłanianie ust i nosa w miej-
scach publicznych jest obowiąz-
kowe w całym kraju.

Nos i usta można zasłaniać 
tylko za pomocą maseczki. Chu-
sty, przyłbice i szalki nie są do-
zwolone, ponieważ nie spełniają 
swojej podstawowej funkcji, czy-
li nie chronią przed wirusem!

Usta i nos trzeba obowiązko-
wo zasłaniać m.in.:
• na ulicy, na drogach i placach, 
na terenie cmentarzy, promenad, 
bulwarów, miejsc postoju pojaz-
dów, parkingów leśnych,
• na terenie nieruchomości 
wspólnych (np. na klatce scho-
dowej),
• w autobusie, tramwaju i pocią-
gu,
• w sklepie, galerii handlowej, 
banku, na targu i na poczcie,
• w zakładzie pracy, jeśli w po-
mieszczeniu przebywa więcej niż 
1 osoba (chyba, że pracodawca 
postanowi inaczej),
• w zakładzie pracy podczas bez-
pośredniej obsługi klienta/inte-
resanta,
• w kinie i teatrze,
• u lekarza, w przychodni, w szpi-
talu, salonie masażu i tatuażu,
• w kościele i szkole, na uczelni
• w urzędzie i innych budynkach 
użyteczności publicznej (w są-
dzie, w instytucji kultury, banki, 
na poczcie itp.)

Gdzie nie trzeba zasłaniać ust i nosa?
W lesie, parku, w zieleńcach, 

ogrodach botanicznych, ogro-
dach zabytkowych, w rodzinnych 
ogródkach działkowych i na pla-
ży oraz w czasie podróży prywat-
nym samochodem, motocyklem, 
czterokołowcem, motorowerem, 
w zakładzie pracy w celu spoży-
cia posiłku.
Obowiązuje do 15 maja

WAŻNE! Od 15 maja zniesiony zosta-
nie obowiązek noszenia maseczek na 
świeżym powietrzu. Bez zmian pozo-
stanie obowiązek zakrywania nosa 
i ust za pomocą maseczki w pomiesz-
czeniach zamkniętych m.in. w trans-
porcie zbiorowym, w sklepach czy 
w kościele.

ŻYCIE SPOŁECZNE
WYDARZENIA KULTURALNE – 
OGRANICZENIA

Od 4 maja muzea i galerie 
sztuki są otwarte i mogą funkcjo-
nować w ścisłym reżimie sanitar-
nym. Obowiązuje limit osób – 1 
os. na 15 m2. Obowiązuje do 5 
czerwca

Teatry, opery, filharmonie
• zawieszenie wszystkich wyda-
rzeń z udziałem publiczności
• możliwość organizowania wy-
darzeń online
• możliwość prowadzenia działań 
niezbędnych do przygotowania 
wydarzeń artystycznych, takich 
jak: próby i ćwiczenia, nagrania 
fonograficzne i audiowizualne

Kina
 • zakaz działalności związa-

nej z projekcją filmów lub nagrań 
wideo z udziałem publiczności 
w kinach i na otwartej przestrzeni
Obowiązuje do 14 maja/28 maja

Od 15 maja zostaną otwar-
te kina i teatry na świeżym po-
wietrzu. Tego typu miejsca będą 
mogły funkcjonować w ścisłym 
reżimie sanitarnym – max. 50 
proc. obłożenia.

Od 29 maja zostaną otwarte 
kina i teatry. Tego typu miejsca 
będą mogły funkcjonować w ści-
słym reżimie sanitarnym – max. 
50 proc. obłożenia.
Obowiązuje do 5 czerwca

Domy i ośrodki kultury
• zakaz działalności związanej 

z udziałem publiczności, w tym 
prowadzenia działalności eduka-
cyjnej, projekcji filmów oraz or-
ganizowania koncertów i werni-
saży
• możliwość prowadzenia dzia-
łań edukacyjnych przy wykorzy-
staniu środków porozumiewania 
się na odległość
• możliwość organizowania wy-
darzeń online
• możliwość prowadzenia działań 
takich jak próby i ćwiczenia (nie-
zbędnych do przygotowania wy-
darzeń artystycznych) przez zor-
ganizowane grupy artystyczne
Obowiązuje do 14 maja

Od dnia 15 maja do dnia 28 
maja  prowadzenie działalno-
ści przez domy i ośrodki kultury 
oraz świetlice jest dopuszczal-
ne wyłącznie na otwartym po-
wietrzu, pod warunkiem udziału 
nie więcej niż 15 osób, zachowa-
nia odległości 1,5 m pomiędzy 
uczestnikami oraz zapewnienia, 
aby uczestnicy nie spożywali na-
pojów lub posiłków.

Od dnia 29 maja  prowadze-
nie działalności przez domy 
i ośrodki kultury oraz świetlice 

jest dopuszczalne także w po-
mieszczeniach, pod warunkiem 
udziału nie więcej niż 15 osób, 
zachowania odległości 1,5 m po-
między uczestnikami, zapewnie-
nia, aby uczestnicy realizowali 
nakaz zakrywania ust i nosa oraz 
zapewnienia, aby uczestnicy nie 
spożywali napojów lub posiłków.
Obowiązuje do 5 czerwca

Biblioteki
• możliwość udostępniania zbio-
rów, pod warunkiem przebywania 
w bibliotece nie więcej niż 1 oso-
by na 15 m² powierzchni, z wy-
łączeniem bibliotekarzy. Przed 
wejściem do biblioteki należy za-
mieścić informację o limicie osób
Obowiązuje do 5 czerwca

UROCZYSTOŚCI RELIGIJNE
Od 4 maja zmienił się limit 

osób obowiązujący w miejscach 
kultu religijnego – max. 1 os na 
15 m2. Rekomendowane jest też 
odprawianie ceremonii na świe-
żym powietrzu.
Obowiązuje do 5 czerwca

ZGROMADZENIA I SPOTKANIA
Zgromadzenia
W zgromadzeniach publicz-

nych może uczestniczyć max. 5 
osób. Uczestnicy mają obowią-
zek zakrywania nosa i ust za po-
mocą maseczki oraz zachowania 
1,5 m odległości od innych osób. 
Ponadto odległość między zgro-
madzeniami nie może być mniej-
sza niż 100 m.

Od 15 maja zostanie zniesio-
ny obowiązek noszenia maseczek 
na świeżym powietrzu.

Spotkania
W imprezach i spotkaniach 

organizowanych w domu może 
uczestniczyć maksymalnie 25 
osób - do tego limitu nie wliczamy 
osoby zapraszającej na imprezę 
oraz osób, które wspólnie miesz-
kają lub gospodarują z tą osobą.

Od 29 maja w imprezach 
i spotkaniach organizowanych na 
świeżym powietrzu albo w lokalu 
lub w wydzielonej strefie gastro-
nomicznej może uczestniczyć 
maksymalnie 50 osób.

Do liczby osób nie wlicza się 
osób zaszczepionych przeciwko CO-
VID-19. Obowiązuje do 5 czerwca.

OPIEKA I EDUKACJA
Od 4 maj nie ma już tzw. re-

gionalizacji. Uczniowie klas 1-3 
szkół podstawowych przecho-
dzą na nauczanie stacjonarne. 
Uczniowie pozostałych klas szkół 
podstawowych oraz szkół ponad-

podstawowych uczą się zdalnie. 
Obowiązuje do 14 maja 2021

Od 17 maja uczniowie klas 
1-3 szkół podstawowych kon-
tynuują naukę stacjonarną. 
Uczniowie pozostałych klas szkół 
podstawowych oraz szkół ponad-
podstawowych przechodzą na 
nauczanie hybrydowe. Obowią-
zuje do 28 maja 2021

Od 31 maja wszyscy uczniowie 
wracają do nauczania stacjonarne-
go. Obowiązuje do odwołania

ŻŁOBKI I PRZEDSZKOLA
Od 19 kwietnia 2021 r. żłobki 

i przedszkola w całym kraju zosta-
ną otwarte i będą mogły sprawo-
wać opiekę nad wszystkimi dzieć-
mi. Obowiązuje do odwołania

GOSPODARKA
CENTRA HANDLOWE I SKLEPY 
WIELKOPOWIERZCHNIOWE

Od 4 maja zostały otwarte 
sklepy budowlane, meblowe, ga-
lerie handlowe. Mogą funkcjo-
nować w ścisłym reżimie sani-
tarnym. Obowiązuje także limit 
osób – max. 1 os. na 15 m2. Obo-
wiązuje do 5 czerwca

GASTRONOMIA
Obowiązuje zakaz działalno-

ści stacjonarnej restauracji. Moż-
liwa jest jedynie realizacja usług 
polegających na przygotowywa-
niu i podawaniu żywności na wy-
nos oraz w dowozie.
Obowiązuje do 14 maja/28 maja

Od 15 maja będą mogły zostać 
otwarte ogródki w restauracjach. 
Tego typu miejsca będą musiały 
działać w ścisłym reżimie sanitar-
nym -   z zachowaniem bezpiecz-
nej odległości między stolikami, 
a także limitu osób na stolik.

Od 29 maja działalność będą 
mogły wznowić restauracje. Lo-
kale gastronomiczne będą mu-
siały działać w ścisłym reżimie 
sanitarnym – max. 50 proc. ob-
łożenia lokalu, a także zachowa-
na bezpieczna odległość między 
stolikami i limit osób na stolik.
Obowiązuje do 5 czerwca

RESTAURACJE HOTELOWE
Restauracje hotelowe pozo-

stają zamknięte, posiłki mogą być 
serwowane tylko do pokoi.
Obowiązuje do 14 maja 2021 r.

Od 15 maja będą mogły zostać 
otwarte ogródki w restauracjach. 
Tego typu miejsca będą musiały 
działać w ścisłym reżimie sanitar-
nym - z zachowaniem bezpiecz-
nej odległości między stolikami, 

a także limitu osób na stolik.
Od 29 maja działalność będą 

mogły wznowić restauracje. Lo-
kale gastronomiczne będą mu-
siały działać w ścisłym reżimie 
sanitarnym – max. 50 proc. ob-
łożenia lokalu, a także zachowa-
na bezpieczna odległość między 
stolikami i limit osób na stolik.
Obowiązuje do 5 czerwca

SALONY FRYZJERSKIE, KOSMETYCZNE
Od 1 maja w całym kraju sa-

lony fryzjerskie i kosmetyczne są 
otwarte i mogą działać w ścisłym 
reżimie sanitarnym.
Obowiązuje do 5 czerwca

SANATORIA, UZDROWISKA, 
REHABILITACJA

Uwaga! Wznowiono dzia-
łalność uzdrowiskową. Warun-
kiem rozpoczęcia stacjonarnej 
rehabilitacji leczniczej w ośrod-
ku rehabilitacyjnym czy turnusu 
leczniczo-profilaktycznego bę-
dzie negatywny wynik testu dia-
gnostycznego w kierunku SARS-
-CoV-2. Materiał musi być pobrany 
w terminie nie wcześniejszym niż 
4 dni przed terminem rozpoczęcia 
turnusu rehabilitacyjnego. Za te-
sty nie trzeba będzie płacić.
Obowiązuje do odwołania

Sytuacja epidemiologiczna w regionie 
Od początku pandemii SAR-

S-CoV-2 do 10 maja liczba 
wszystkich przypadków zakażeń 
w województwie podlaskim wy-
nosi 68222. Oznacza to, że w na-
szym regionie odnotowano 2,41 
proc. wszystkich zakażeń korona-
wirusem w Polsce. Jak wynika z da-
nych Ministerstwa Zdrowia łączna 
liczba zgonów w woj. podlaskim 
spowodowanych zakażeniem Co-
vid-19, od początku epidemii, wy-
nosi 1984. Oznacza to, że w na-
szym regionie odnotowano 2,84 
proc. wszystkich zgonów spowodo-
wanych koronawirusem. Ponadto 
2790 osób w województwie podla-
skim znajduje się na kwarantannie. 

Liczba dostępnych łóżek 
szpitalnych dla pacjentów z CO-
VID-19 w województwie podla-
skim na tę chwilę wynosi 1 482, 
z czego zajętych jest 341, co 
oznacza, iż wolnych mamy 1141 
łóżek. Z kolei liczba dostępnych 
respiratorów w naszym woje-
wództwie wynosi 131. Zajętych 
jest 41, a wolnych 90. 

Już 413 537 osoby w woje-
wództwie podlaskim zaszcze-
pione zostały pierwszą dawką 
szczepionki przeciwko Covid-19. 
Drugą dawkę przyjęły natomiast 
119 742 osoby. 

Stan epidemii. Aktualne zasady bezpieczeństwa. 
Od 15  maja na zewnątrz bez maseczek
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HALO TV NA WEEKEND   14–16.05
W magicznym Nowym Jorku zaklę-

ciem prasuje się koszule, struclę wypieka 
za pomocą różdżki, a wieczorem w pubie 
można posłuchać jazzu i wypić magiczne-
go drinka...

Akcja „Fantastycznych zwierząt” to-
czy się w mrocznym Nowym Jorku lat 20., 
w którym nie-czarodzieje (mugole) żyją 
obok czarodziejów, nie zdając sobie oczy-
wiście z tego sprawy. 

Newta Scamandera (Eddie Redmay-
ne), brytyjskiego, lekko nieporadnego 
czarodzieja, poznajemy, gdy zjawia się 
w tej metropolii kończąc wielką, mię-
dzynarodową wyprawę badawczą, której 
celem było odnalezienie i opisanie jak naj-
większej liczby fantastycznych zwierząt. 

Jedno z nich to niuchacz, który – tak 
jak kret – potrafi ryć pod ziemią w poszu-
kiwaniu wszystkiego, co się świeci. Pupil 
Scamandera wykrada wszystkie możliwe 
błyskotki i chowa do przepastnej kieszeni 
na swoim brzuchu. Uwielbia mleko. Inny: 
nieśmiałek, wygląda jak zielona gałązka 
drzewa i nietrudno pomylić go z frag-
mentem drzewa. Rozjuszony może zranić, 
bo ma długie i ostre palce. Nieśmiałki to 
strażnicy drzew, z których wytwarza się 
różdżki. 

W tajemniczej walizce Newt ma wię-
cej takich fantastycznych zwierząt, ponie-
waż dostrzega ich wyjątkowość, dba, by 
mimo wielu zagrożeń, nie wyginęły.

Tyle że kilka z tych niefrasobliwych 
bestii wydostaje się do realnego świata za 
sprawą Jacoba Kowalskiego (Dan Fogler), 
mężczyzny nie-maga (czyli mugola), któ-
ry przypadkowo uwalnia fantastyczne 
zwierzęta, a te zaczynają siać w mieście 
zamieszanie. 

Mężczyźni przy pomocy dwóch ame-
rykańskich czarodziejek, uroczej Queenie 
(Alison Sudol) i twardo stąpającej po 
ziemi Tiny (Katherine Waterston), będą 
musieli jak najszybciej znaleźć zguby, za-
nim nie-magowie dowiedzą się o nich, 
a co gorsza odkryją prawdę o istnieniu 
czarodziejów. Wykonanie zadania stanie 
się jeszcze trudniejsze, gdy Nowy Jork za-
cznie atakować mroczna magiczna siła za-
bijająca mugoli i narażająca na ujawnienie 
cały świat czarodziejów.

Bohater grany przez Eddiego Red-
mayne'a ma wszystko, by przykuć uwagę 
widzów i zatrzymać ich przy sobie na dłu-
żej. Jego Newt jest uroczym, dobrotliwym 
chłopakiem, a dodatkową sympatię zyskuje 
sobie najbardziej poruszającą pasją na świe-
cie – ryzykując swoje zdrowie i życie, chro-
ni bezbronne stworzenia. A są one dopraw-
dy bajkowo piękne; niektóre z nich – także 
rozbrajająco pocieszne. Dużo jest zresztą 
w „Fantastycznych zwierzętach” ciepłego 
humoru – głównie za sprawą postaci gra-
nych przez Dana Foglera, który jako mugol 
przez przypadek zostaje wplątany w szereg 
magicznych wydarzeń – pisze w recenzji fil-
mwebu Dorota Kostrzewa.

Reżyserią, podobnie jak w przypadku 
4 ostatnich części przygód Harry’ego Pot-
tera zajął się David Yates, autorką scenariu-
sza zaś została debiutująca w tej roli sama 
J.K. Rowling, która stwierdziła, że ten film 
„nie jest ani wcześniejszą ani późniejszą 

częścią serii o Harrym Potterze, ale jest 
rozszerzeniem świata czarodziejów”. Ak-
cja dzieje się 70 lat przed pierwszą częścią 
„Harry'ego Pottera”, a jej bohater Newt to 
autor książki, którą Potter czytał w szkole. 
Obraz jest pierwszym z pięciu zaplanowa-
nych filmów. Magia Rowling nie skończyła 
się więc wraz z Harrym Potterem.

Najważniejsze jest to, że autorom 
udało się rozniecić w widzach ciekawość 
– a dzięki temu, że jest to ciepła i uniwer-
salna opowieść o przyjaźni – zapewnić 
przyjemną rozrywkę także osobom, które 
wcześniej ze światem „Harry'ego Pottera” 
nie miały nic wspólnego.

Pewnie nie wiesz...
Film zarobił w kinach na świecie 814 

milionów dolarów, kosztował 180 milionów.
Kolejny film nosi tytuł „Fantastyczne 

zwierzęta: Zbrodnie Grindelwalda” (2018). 

Premiera trzeciej części jest planowana 
na 15 lipca 2022 roku. Rowling wyjawi-
ła, że każda część będzie dziać się w innym 
miejscu: pierwsza w Nowym Jorku, druga, 
„Zbrodnie Grindelwalda”, w Paryżu. Trze-
cia, najprawdopodobniej w Rio de Janeiro.  

Film  zdobył Oscara 2017 roku za naj-
lepsze kostiumy.

Według JK Rowling jedynym wyborem 
do głównej roli był Eddie Redmayne, który 
nie brał udziału w kastingu i współdecydo-
wał o zatrudnieniu aktorów do innych ról.

Przed filmowaniem Eddie Redmayne 
otrzymał bardzo szczegółową historię gra-
nego bohatera, którą JK Rowling ujawniła 
wyłącznie jemu.

Aktorzy przed zdjęciami przeszli spe-
cjalne szkolenie używania czarodziejskich 
różdżek i zachowywania się czarodziejów.

W latach dwudziestych XX wieku w USA 
„mugole” w slangu oznaczały papierosy 
z marihuaną. Dlatego członkowie amery-

kańskiej społeczności czarodziejów nie uży-
wają tego terminu w odniesieniu do ludzi 
nie-magicznych, ale zamiast tego nazywają 
ich „nie-magami”.

JK Rowling większość zysków z książki 
o fantastycznych zwierzętach przekazała 
organizacji charytatywnej „Comic Relief ”, 
którą założyli brytyjscy twórcy seriali i pro-
gramów komediowych.

Carmen Ejogo (filmowa Seraphina 
Picquery) nalegała, by jej postać była le-
woręczna, ponieważ leworęczność była od 
wieków kojarzona z czarną magią i czara-
mi. Podkreśliły to specjalnie zaprojektowane 
pierścienie na tę rękę.

Fantastyczne zwierzęta  
i jak je znaleźć

TVN7 sobota 20.00, niedziela 17.15

Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć

Świat  
magów i mugoli
To film, który pozwoli zanurzyć się w intrygującym świecie czarodziei, 

gdzie nic nie jest do końca oczywiste i zwykłe. 

Thunderbird – ogromny ptak rzekomo żyjący w Ameryce Północnej ma, według 
legend indiańskich, skrzydła o rozpiętości 5 metrów i wygląda jak wielki orzeł. 
Indianie nazywają go Ptakiem Gromem. Jest przywoływany przez błyskawice.

Gatunek 3
TV Puls2 piątek 23.00

Horror. Trwa walka ludzi i hybryd powstałych z połączenia 

człowieka i obcych. Która z tych ras będzie rządzić Ziemią? 

Dotąd ludziom udawało się zachować prowadzenie 

w walce, ale czy dadzą sobie radę z kolejną generacją 

hybryd? 

21
Nowa TV piątek 23.05

Dramat obyczajowy. Bena nie stać na studia. Pomoc 

oferuje mu profesor matematyki. Zaprasza go do 

grupy studentów-matematyków, którzy wykorzystując 

zdolności, wygrywają w kasynie miliony dolarów.

Piłkarski poker
Zoom TV sobota 20.00

Sędzia Laguna (Janusz Gajos) wie o istniejących 

w piłkarskim światku układach, przekupywaniu piłkarzy 

i sędziów, manipulowaniu ludźmi. Postanawia zadrwić 

z traktujących go protekcjonalnie działaczy klubowych. 

Wejście smoka
TVN7 sobota 22.50

Sensacyjny. Niewątpliwie najsłynniejszy film walki. 

Swoją premierę miał miesiąc po niespodziewanej śmierci 

Bruce'a Lee. Bohater bierze udział w brutalnym turnieju, 

ale ma zdobyć informacje o handlującym narkotykami 

właścicielu wyspy.

Rzeka tajemnic
Stopklatka niedziela 20.00

Dramat kryminalny. Drogi trzech przyjaciół z dzieciństwa, 

Jimmy'ego, Seana i Dave'a krzyżują się po 25 latach. 

Nastoletnia córka Jimmy'ego zostaje zamordowana, Sean 

prowadzi śledztwo, a głównym podejrzanym staje się, 

cierpiący na zaburzenia psychiczne, Dave.

wybierz  
coś  

dla siebie

Powrót do błękitnej laguny

Rozbitkowie
Jest takie miejsce na Ziemi. Prawdziwy raj. Plaża 

z miękkim piaskiem, omywana łagodnie przez fale 
nieskazitelnie czystego oceanu. Bujna tropikalna ro-
ślinność i żadnych intruzów, którzy mogliby zakłócić 
spokój. To błękitna laguna, miejsce, w którym każ-
dy z nas chciałby się znaleźć. Właśnie tam para na-
stoletnich rozbitków, piękna Lilli (Milla Jovovich) 
i Richard (Brian Krause) odkrywają uroki pierwszej 
miłości. A zaczęło się tak...

Okręt na południowym Pacyfiku znajduje na 
pełnym morzu szalupę z trojgiem ludzi. Jednak tylko 
jedno z nich jest żywe: mały chłopiec leżący pomię-
dzy dwojgiem martwych rodziców. Richard, bo tak 
dano mu na imię, zostaje przygarnięty przez owdo-
wiałą samotną matkę, Sarę. Na statku wybucha epi-
demia cholery wśród załogi i Sara wraz ze swoja małą 
córeczką i Richardem musi natychmiast opuścić sta-

tek, by uniknąć śmiertelnej zarazy. Na wątłej szalupie 
docierają do małej bezludnej wysepki...

Pewnie nie wiesz...
Milla Jovovich pokonała osiemset kandydatek do 

roli Lilli, która była jej pierwszą główną rolą. Potem 
powiedziała, że to najgorszy film, jaki kiedykolwiek 
zrobiła.

Gdy Richard ściga się z rekinem, zawsze wygry-
wa. Rekin może pływać z szybkością 40-70 km/godz. 
Pływacy-olimpijczycy 10 km/godz. Bohater filmu nie 
miałby więc żadnych szans.

Film nakręcono na wyspie Taveuni, jednej z 300 
wysp Fidżi, której jedyna droga jest nieutwardzona. 
Sprzęt filmowy przenoszono na specjalnych nosidłach. 
Ciekawostką jest fakt, że przy temperaturze 27 st. C 
wyspa ma 10 000 mm opadów rocznie (Polska – 600 
mm). Stąd bujna roślinność i druga nazwa Taveuni – 
Wyspa Ogrodów.

Powrót do błękitnej laguny
Nowa TV piątek 21.00

To jedna wielka rewia mody  
– strojów i dodatków...

Zwariowana, a jednocześnie pozytywnie nastra-
jająca komedia o miłosnych perypetiach czterech 
wyzwolonych przyjaciółek. Kinowa wersja kultowe-
go, uhonorowanego wieloma prestiżowymi nagroda-
mi serialu HBO. 

Dziennikarka Carrie Bradshaw (Sarah Jessica 
Parker) powraca, aby jeszcze bardziej dosadnie i pi-
kantnie opowiadać o seksie, miłości i szalonych na 
punkcie mody singielkach z Nowego Jorku. Akcja 
filmu rozgrywa się cztery lata po zakończeniu wyda-
rzeń opowiedzianych w serialu. Przez ten czas wiele 
się zmieniło: Samantha (Kim Cattrall) zamieszkała 
w Kalifornii, ale przyjazd do Nowego Jorku nie sta-
nowi dla niej żadnego problemu, Charlotte (Kristin 
Davis) i Miranda (Cynthia Nixon) pochłonięte są 
swoimi mężczyznami i dziećmi. Carrie wprawdzie 
od lat jest z Mr. Bigiem, ale dopiero teraz postano-
wili, że zamieszkają razem. Decyzja o wspólnym 
mieszkaniu pociąga za sobą serię nieoczekiwanych 
zdarzeń, w które zostają zaangażowane przyjaciółki 
Carrie. 

Pewnie nie wiesz...
Literackim pierwowzorem serialu i filmu była po-

wieść nowojorskiej dziennikarki Candace Bushnell. Od 
1994 roku, na łamach „New York Observer”, pisała 
felietony obyczajowe na podstawie życia znajomych, 

przyjaciół, nowojorskiej elity. Sześć nocy w tygodniu 
spędzała na imprezowaniu w najmodniejszych loka-
lach i kurortach, uczestniczeniu w prestiżowych wyda-
rzeniach, spotkaniach.

 Film zarobił w kinach na świecie 415 milionów do-
larów, kosztował 65 milionów.

Pierścionek, który Smith kupuje Samancie, jest 
wart około 50 000 dolarów. Jubiler H.Stern pożyczył 
filmowi ponad 300 sztuk biżuterii.

Sprzedaż butów Manolo Blahnika, hiszpańskiego 
projektanta mody czeskiego pochodzenia, gwałtow-
nie wzrosła po pokazaniu w filmie jego butów. W roku 
2010 roku na rynku pojawiły się buty tego projektanta 
noszące nazwy trzech polskich miast: Poznania, Łodzi 
oraz Suwałk.

Seks w wielkim mieście
TVN7 piątek 21.35

Seks w wielkim mieście

Wyzwolone kobiety



HALO TV NA WEEKEND   14–16.05
W magicznym Nowym Jorku zaklę-

ciem prasuje się koszule, struclę wypieka 
za pomocą różdżki, a wieczorem w pubie 
można posłuchać jazzu i wypić magiczne-
go drinka...

Akcja „Fantastycznych zwierząt” to-
czy się w mrocznym Nowym Jorku lat 20., 
w którym nie-czarodzieje (mugole) żyją 
obok czarodziejów, nie zdając sobie oczy-
wiście z tego sprawy. 

Newta Scamandera (Eddie Redmay-
ne), brytyjskiego, lekko nieporadnego 
czarodzieja, poznajemy, gdy zjawia się 
w tej metropolii kończąc wielką, mię-
dzynarodową wyprawę badawczą, której 
celem było odnalezienie i opisanie jak naj-
większej liczby fantastycznych zwierząt. 

Jedno z nich to niuchacz, który – tak 
jak kret – potrafi ryć pod ziemią w poszu-
kiwaniu wszystkiego, co się świeci. Pupil 
Scamandera wykrada wszystkie możliwe 
błyskotki i chowa do przepastnej kieszeni 
na swoim brzuchu. Uwielbia mleko. Inny: 
nieśmiałek, wygląda jak zielona gałązka 
drzewa i nietrudno pomylić go z frag-
mentem drzewa. Rozjuszony może zranić, 
bo ma długie i ostre palce. Nieśmiałki to 
strażnicy drzew, z których wytwarza się 
różdżki. 

W tajemniczej walizce Newt ma wię-
cej takich fantastycznych zwierząt, ponie-
waż dostrzega ich wyjątkowość, dba, by 
mimo wielu zagrożeń, nie wyginęły.

Tyle że kilka z tych niefrasobliwych 
bestii wydostaje się do realnego świata za 
sprawą Jacoba Kowalskiego (Dan Fogler), 
mężczyzny nie-maga (czyli mugola), któ-
ry przypadkowo uwalnia fantastyczne 
zwierzęta, a te zaczynają siać w mieście 
zamieszanie. 

Mężczyźni przy pomocy dwóch ame-
rykańskich czarodziejek, uroczej Queenie 
(Alison Sudol) i twardo stąpającej po 
ziemi Tiny (Katherine Waterston), będą 
musieli jak najszybciej znaleźć zguby, za-
nim nie-magowie dowiedzą się o nich, 
a co gorsza odkryją prawdę o istnieniu 
czarodziejów. Wykonanie zadania stanie 
się jeszcze trudniejsze, gdy Nowy Jork za-
cznie atakować mroczna magiczna siła za-
bijająca mugoli i narażająca na ujawnienie 
cały świat czarodziejów.

Bohater grany przez Eddiego Red-
mayne'a ma wszystko, by przykuć uwagę 
widzów i zatrzymać ich przy sobie na dłu-
żej. Jego Newt jest uroczym, dobrotliwym 
chłopakiem, a dodatkową sympatię zyskuje 
sobie najbardziej poruszającą pasją na świe-
cie – ryzykując swoje zdrowie i życie, chro-
ni bezbronne stworzenia. A są one dopraw-
dy bajkowo piękne; niektóre z nich – także 
rozbrajająco pocieszne. Dużo jest zresztą 
w „Fantastycznych zwierzętach” ciepłego 
humoru – głównie za sprawą postaci gra-
nych przez Dana Foglera, który jako mugol 
przez przypadek zostaje wplątany w szereg 
magicznych wydarzeń – pisze w recenzji fil-
mwebu Dorota Kostrzewa.

Reżyserią, podobnie jak w przypadku 
4 ostatnich części przygód Harry’ego Pot-
tera zajął się David Yates, autorką scenariu-
sza zaś została debiutująca w tej roli sama 
J.K. Rowling, która stwierdziła, że ten film 
„nie jest ani wcześniejszą ani późniejszą 

częścią serii o Harrym Potterze, ale jest 
rozszerzeniem świata czarodziejów”. Ak-
cja dzieje się 70 lat przed pierwszą częścią 
„Harry'ego Pottera”, a jej bohater Newt to 
autor książki, którą Potter czytał w szkole. 
Obraz jest pierwszym z pięciu zaplanowa-
nych filmów. Magia Rowling nie skończyła 
się więc wraz z Harrym Potterem.

Najważniejsze jest to, że autorom 
udało się rozniecić w widzach ciekawość 
– a dzięki temu, że jest to ciepła i uniwer-
salna opowieść o przyjaźni – zapewnić 
przyjemną rozrywkę także osobom, które 
wcześniej ze światem „Harry'ego Pottera” 
nie miały nic wspólnego.

Pewnie nie wiesz...
Film zarobił w kinach na świecie 814 

milionów dolarów, kosztował 180 milionów.
Kolejny film nosi tytuł „Fantastyczne 

zwierzęta: Zbrodnie Grindelwalda” (2018). 

Premiera trzeciej części jest planowana 
na 15 lipca 2022 roku. Rowling wyjawi-
ła, że każda część będzie dziać się w innym 
miejscu: pierwsza w Nowym Jorku, druga, 
„Zbrodnie Grindelwalda”, w Paryżu. Trze-
cia, najprawdopodobniej w Rio de Janeiro.  

Film  zdobył Oscara 2017 roku za naj-
lepsze kostiumy.

Według JK Rowling jedynym wyborem 
do głównej roli był Eddie Redmayne, który 
nie brał udziału w kastingu i współdecydo-
wał o zatrudnieniu aktorów do innych ról.

Przed filmowaniem Eddie Redmayne 
otrzymał bardzo szczegółową historię gra-
nego bohatera, którą JK Rowling ujawniła 
wyłącznie jemu.

Aktorzy przed zdjęciami przeszli spe-
cjalne szkolenie używania czarodziejskich 
różdżek i zachowywania się czarodziejów.

W latach dwudziestych XX wieku w USA 
„mugole” w slangu oznaczały papierosy 
z marihuaną. Dlatego członkowie amery-

kańskiej społeczności czarodziejów nie uży-
wają tego terminu w odniesieniu do ludzi 
nie-magicznych, ale zamiast tego nazywają 
ich „nie-magami”.

JK Rowling większość zysków z książki 
o fantastycznych zwierzętach przekazała 
organizacji charytatywnej „Comic Relief ”, 
którą założyli brytyjscy twórcy seriali i pro-
gramów komediowych.

Carmen Ejogo (filmowa Seraphina 
Picquery) nalegała, by jej postać była le-
woręczna, ponieważ leworęczność była od 
wieków kojarzona z czarną magią i czara-
mi. Podkreśliły to specjalnie zaprojektowane 
pierścienie na tę rękę.

Fantastyczne zwierzęta  
i jak je znaleźć

TVN7 sobota 20.00, niedziela 17.15

Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć

Świat  
magów i mugoli
To film, który pozwoli zanurzyć się w intrygującym świecie czarodziei, 

gdzie nic nie jest do końca oczywiste i zwykłe. 

Thunderbird – ogromny ptak rzekomo żyjący w Ameryce Północnej ma, według 
legend indiańskich, skrzydła o rozpiętości 5 metrów i wygląda jak wielki orzeł. 
Indianie nazywają go Ptakiem Gromem. Jest przywoływany przez błyskawice.

Gatunek 3
TV Puls2 piątek 23.00

Horror. Trwa walka ludzi i hybryd powstałych z połączenia 

człowieka i obcych. Która z tych ras będzie rządzić Ziemią? 

Dotąd ludziom udawało się zachować prowadzenie 

w walce, ale czy dadzą sobie radę z kolejną generacją 

hybryd? 

21
Nowa TV piątek 23.05

Dramat obyczajowy. Bena nie stać na studia. Pomoc 

oferuje mu profesor matematyki. Zaprasza go do 

grupy studentów-matematyków, którzy wykorzystując 

zdolności, wygrywają w kasynie miliony dolarów.

Piłkarski poker
Zoom TV sobota 20.00

Sędzia Laguna (Janusz Gajos) wie o istniejących 

w piłkarskim światku układach, przekupywaniu piłkarzy 

i sędziów, manipulowaniu ludźmi. Postanawia zadrwić 

z traktujących go protekcjonalnie działaczy klubowych. 

Wejście smoka
TVN7 sobota 22.50

Sensacyjny. Niewątpliwie najsłynniejszy film walki. 

Swoją premierę miał miesiąc po niespodziewanej śmierci 

Bruce'a Lee. Bohater bierze udział w brutalnym turnieju, 

ale ma zdobyć informacje o handlującym narkotykami 

właścicielu wyspy.

Rzeka tajemnic
Stopklatka niedziela 20.00

Dramat kryminalny. Drogi trzech przyjaciół z dzieciństwa, 

Jimmy'ego, Seana i Dave'a krzyżują się po 25 latach. 

Nastoletnia córka Jimmy'ego zostaje zamordowana, Sean 

prowadzi śledztwo, a głównym podejrzanym staje się, 

cierpiący na zaburzenia psychiczne, Dave.

wybierz  
coś  

dla siebie

Powrót do błękitnej laguny

Rozbitkowie
Jest takie miejsce na Ziemi. Prawdziwy raj. Plaża 

z miękkim piaskiem, omywana łagodnie przez fale 
nieskazitelnie czystego oceanu. Bujna tropikalna ro-
ślinność i żadnych intruzów, którzy mogliby zakłócić 
spokój. To błękitna laguna, miejsce, w którym każ-
dy z nas chciałby się znaleźć. Właśnie tam para na-
stoletnich rozbitków, piękna Lilli (Milla Jovovich) 
i Richard (Brian Krause) odkrywają uroki pierwszej 
miłości. A zaczęło się tak...

Okręt na południowym Pacyfiku znajduje na 
pełnym morzu szalupę z trojgiem ludzi. Jednak tylko 
jedno z nich jest żywe: mały chłopiec leżący pomię-
dzy dwojgiem martwych rodziców. Richard, bo tak 
dano mu na imię, zostaje przygarnięty przez owdo-
wiałą samotną matkę, Sarę. Na statku wybucha epi-
demia cholery wśród załogi i Sara wraz ze swoja małą 
córeczką i Richardem musi natychmiast opuścić sta-

tek, by uniknąć śmiertelnej zarazy. Na wątłej szalupie 
docierają do małej bezludnej wysepki...

Pewnie nie wiesz...
Milla Jovovich pokonała osiemset kandydatek do 

roli Lilli, która była jej pierwszą główną rolą. Potem 
powiedziała, że to najgorszy film, jaki kiedykolwiek 
zrobiła.

Gdy Richard ściga się z rekinem, zawsze wygry-
wa. Rekin może pływać z szybkością 40-70 km/godz. 
Pływacy-olimpijczycy 10 km/godz. Bohater filmu nie 
miałby więc żadnych szans.

Film nakręcono na wyspie Taveuni, jednej z 300 
wysp Fidżi, której jedyna droga jest nieutwardzona. 
Sprzęt filmowy przenoszono na specjalnych nosidłach. 
Ciekawostką jest fakt, że przy temperaturze 27 st. C 
wyspa ma 10 000 mm opadów rocznie (Polska – 600 
mm). Stąd bujna roślinność i druga nazwa Taveuni – 
Wyspa Ogrodów.

Powrót do błękitnej laguny
Nowa TV piątek 21.00

To jedna wielka rewia mody  
– strojów i dodatków...

Zwariowana, a jednocześnie pozytywnie nastra-
jająca komedia o miłosnych perypetiach czterech 
wyzwolonych przyjaciółek. Kinowa wersja kultowe-
go, uhonorowanego wieloma prestiżowymi nagroda-
mi serialu HBO. 

Dziennikarka Carrie Bradshaw (Sarah Jessica 
Parker) powraca, aby jeszcze bardziej dosadnie i pi-
kantnie opowiadać o seksie, miłości i szalonych na 
punkcie mody singielkach z Nowego Jorku. Akcja 
filmu rozgrywa się cztery lata po zakończeniu wyda-
rzeń opowiedzianych w serialu. Przez ten czas wiele 
się zmieniło: Samantha (Kim Cattrall) zamieszkała 
w Kalifornii, ale przyjazd do Nowego Jorku nie sta-
nowi dla niej żadnego problemu, Charlotte (Kristin 
Davis) i Miranda (Cynthia Nixon) pochłonięte są 
swoimi mężczyznami i dziećmi. Carrie wprawdzie 
od lat jest z Mr. Bigiem, ale dopiero teraz postano-
wili, że zamieszkają razem. Decyzja o wspólnym 
mieszkaniu pociąga za sobą serię nieoczekiwanych 
zdarzeń, w które zostają zaangażowane przyjaciółki 
Carrie. 

Pewnie nie wiesz...
Literackim pierwowzorem serialu i filmu była po-

wieść nowojorskiej dziennikarki Candace Bushnell. Od 
1994 roku, na łamach „New York Observer”, pisała 
felietony obyczajowe na podstawie życia znajomych, 

przyjaciół, nowojorskiej elity. Sześć nocy w tygodniu 
spędzała na imprezowaniu w najmodniejszych loka-
lach i kurortach, uczestniczeniu w prestiżowych wyda-
rzeniach, spotkaniach.

 Film zarobił w kinach na świecie 415 milionów do-
larów, kosztował 65 milionów.

Pierścionek, który Smith kupuje Samancie, jest 
wart około 50 000 dolarów. Jubiler H.Stern pożyczył 
filmowi ponad 300 sztuk biżuterii.

Sprzedaż butów Manolo Blahnika, hiszpańskiego 
projektanta mody czeskiego pochodzenia, gwałtow-
nie wzrosła po pokazaniu w filmie jego butów. W roku 
2010 roku na rynku pojawiły się buty tego projektanta 
noszące nazwy trzech polskich miast: Poznania, Łodzi 
oraz Suwałk.

Seks w wielkim mieście
TVN7 piątek 21.35

Seks w wielkim mieście

Wyzwolone kobiety
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Tajemniczy pan Smith (Clive Owen) jest świadkiem pościgu 
grupy bandytów za ciężarną kobietą. Zaintrygowany niecodzienną 
sytuacją, rusza z pomocą spanikowanej uciekinierce. Stres i wysiłek 
wywołują u niej przyśpieszony poród. Nikogo nie ma w pobliżu, 
więc w rolę akuszera musi wcielić się jej niespodziewany wybawi-
ciel. Niemal jednocześnie mężczyzna likwiduje kolejno prześla-
dowców. Tuż po porodzie kobieta umiera, a Smith sam musi zająć 
się noworodkiem. Niebawem odkrywa, że tak naprawdę to dziecko 
jest celem przestępców, na których czele stoi niejaki Hertz. Smith 
zamierza teraz nie tylko uratować niemowlę przed bandytami, ale 

także znaleźć dla niego opiekunkę i wyjaśnić, dlaczego stało 
się celem tak brutalnych ataków.

To bardzo specyficzna wizja przerysowanego do 
granic możliwości kina sensacyjnego, w którym re-

żyser co rusz puszcza oko do widza. 

Pewnie nie wiesz...
Policzono, że w filmie ginie aż 151 osób!.
Mały Oliver dostał swoją role jeszcze zanim 

przyszedł na świat. Producenci wybrali kobietę 
noszącą bliźniaki mające się urodzić mniej więcej 
w czasie rozpoczęcia zdjęć. Filmowe dziecko było 
więc naprawdę noworodkiem, tak jak grana przez 

nie postać. 
Pan Smith korzysta w filmie z 18 różnych broni. 

W filmie użyto ponad 200 różnych pistoletów, niektóre 
stworzono specjalnie do tego filmu.

Zużyto 60 litrów fałszywej krwi.
Żart Hertza: „Dlaczego broń jest lepsza od żony? Bo 

na broń można założyć tłumik” został na żądanie reżysera, 
Michaela Davisa, usunięty ze strony internetowej NRA (Narodowe Sto-
warzyszenie Strzeleckie Ameryki).

W ciągu 55 dni zdjęciowych reżyser i scenarzysta Michael Davis 
przekroczył harmonogram tylko raz, o półtorej godziny.

Tylko strzelaj
Metro sobota 20.00

Tylko strzelaj

Zabili go 
i uciekł
Ten film można albo bezgranicznie 
pokochać, albo znienawidzić…

Nocny pościg

Obrona syna
Mroczny i brutalny dramat sensacyj-

ny.
W życiu brooklińskiego gangstera 

i niezawodnego płatnego zabójcy Jim-
my’ego Conlona (Liam Neeson), nie-
gdyś znanego jako Grabarz, bywało już 
lepiej. 55-letniego gangstera, prześladują 
nie tylko grzechy przeszłości, lecz także 
zawzięty detektyw, który przez ostatnie 
30 lat nieustannie depcze mu po piętach. 
Wydaje się, że tylko whisky może ukoić 
jego nerwy. 

Gdy jednak jego dawno niewidzia-
ny syn Mike staje się celem bossa mafii 
Shawna Maguire’a (Ed Harris), Jimmy 
musi dokonać wyboru pomiędzy swoją 
przestępczą rodziną, a synem, którego 

porzucił wiele lat temu. Mike musi ucie-
kać. Jimmy nie ma dokąd uciec, a w ciągu 
jednej nocy musi podjąć decyzję, komu 
jest winien lojalność. 

Solidny scenariusz, dobre dialogi, fa-
buła opowiadana wolno, ale precyzyjnie, 
w starym stylu, a przede wszystkim cie-
kawe, niebanalne postacie bohaterów to 
atutu „Nocnego pościgu”.

Pewnie nie wiesz...
Liam Neeson jest wielkim fanem bok-

su. Był bokserem amatorem, sport zaczął 
uprawiać w wieku 9 lat. Miał złamany nos. 
Wygrał Młodzieżowe Mistrzostwa Irlan-
dii. Ostatnią walkę stoczył w wieku 17 lat. 
Utrata przytomności po jednym z pojedyn-
ków spowodowała rezygnację z boksu. Po-
tem chciał zostać nauczycielem.

Nocny pościg
TV Puls piątek 20.00, niedziela 22.20

Robert McCall (Denzel Wa-
shington) zostawił swoją tajemniczą 
przeszłość daleko za sobą i jest goto-
wy wieść nowe, spokojne życie. Za 
dnia pracuje w sklepie z materiałami 
budowlanymi, nocami czyta książ-
ki w całodobowej restauracji, gdzie 
okazjonalnie rozmawia z młodą 
prostytutką o imieniu Teri (Chloë 
Grace Moretz). Młoda dziewczy-
na wykorzystywana jest przez bez-
względnych rosyjskich gangsterów. 
Gdy Robert dowiaduje się, że zo-
stała przez nich ciężko pobita, udaje 
się do nich z propozycją wykupienia 
wolności dla niej. Spotyka się z od-
mową, ale nie umie być bezczynny. 
Uzbrojony w swoje ukryte umiejęt-
ności, dzięki którym bez lęku staje 
twarzą w twarz ze wszystkimi, którzy 
zagrażają słabszym i bezbronnym, 
McCall porzuca dobrowolną eme-
ryturę i daje dojść do głosu swemu 
uśpionemu pragnieniu sprawiedli-
wości. Jeśli ktoś ma problem, gdy 
wszystko sprzysięga się przeciw 
niemu i nie ma gdzie uciec, pomoże 
McCall. On jest bez litości!

Pewnie nie wiesz...
Rolę Roberta McCalla miał zagrać 

Russell Crowe.
Rolę Teri napisano dla 24-letniej 

aktorki, ale 17-letnia Chloë Grace Mo-
retz podczas przesłuchania zrobiła tak 
duże wrażenie na reżyserze, że zmie-
niono wiek postaci.  

McCall ma zaburzenia obsesyj-
no-kompulsyjne (OCD), popularnie 
nazywane nerwicą natręctw. Denzel 
Waszyngton przeprowadził rozmo-
wy z kilkoma osobami cierpiącymi na 
OCD, aby prawidłowo grać postać z ta-
kim zaburzeniem.

Denzel Washington otrzymy-
wał tyle wskazówek od reżysera An-
toine'a Fuquy, jak powinien zagrać 
w każdej scenie, że zniecierpliwiony po-
wiedział reżyserowi, aby zagrał główną 
rolę zamiast niego.

Liczba ofiar: 24.
McCall ani razu nie przeklina 

przez cały film.

Bez litości 
Super Polsat piątek 20.05

Bez litości

Wymierzyć 
sprawiedliwość
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Jesteś aktywnym Seniorem, którego interesuje to, co dzieje się wokół. Lubisz pisać?  

A może twoje teksty od lat leżą zamknięte w szufladzie? Dołącz do redakcji  

Gazety Seniora „Srebrni”. Zadzwoń: 86 216 71 07, napisz: srebrni@onet.pl  

lub przyjdź do redakcji: Stary Rynek 13, 18-400 Łomża. 

Seniorze! Być może to właśnie na Ciebie czekamy!

Osoby 60+ stanowią ponad 25% 
mieszkańców Polski. Jest to grupa 
niezwykle zróżnicowana i rosnąca. 
Już w 2030 roku będzie liczyła 
niemal 30% ogółu mieszkańców, 
a w roku 2050 przekroczy 40%  
(źródło – Jakość życia osób starszych 
w Polsce. Analizy statystyczne GUS, 
Warszawa 2020).

Jak w dobie COVID-19 wygląda 
sytuacja osób starszych? 

Raport dotyczący jakości 
życia osób starszych w Polsce 
w pierwszym roku pandemii 
COVID-19 ukazał się w kwiet-
niu 2021 roku, czyli ponad rok 
po wykryciu w Polsce pierw-
szego przypadku koronawirusa 
oraz wprowadzeniu pierwsze-
go lockdownu. Badanie prze-
prowadził i opracował raport 
"Senior Hub". Instytut Polityki 
Senioralnej.

W ramach badania respon-
denci byli pytani o opinię na 
temat swojego samopoczucia, 
kondycji fizycznej i psychicz-
nej, a także oceny polityk pu-
blicznych wpływających na życie 
osób starszych oraz działań insty-
tucji państwa mających na celu 
przeciwdziałania epidemii CO-
VID-19.

Uzyskane dane dały obraz 
tego, jak zmieniła się odczuwana 
jakość życia osób 60, 70 czy 80+ 

w Polsce przez rok trwania pande-
mii. Badanie pozwoliło również 
na sformułowanie kilku podsta-
wowych rekomendacji niezbęd-
nych dla zaprojektowania rozwią-
zań „przywracających” seniorów 
do życia społecznego po CO-
VID-19, podnoszących jakość ich 
życia w różnych wymiarach oraz 
zabezpieczających tę grupę w sy-
tuacji przyszłych zagrożeń.

– Obniżenie parametrów su-
biektywnie ocenianej jakości 
życia, spadek kondycji psycho-
fizycznej, pogłębione osamot-
nienie to społeczne i indywidu-
alne efekty pandemii widoczne 
w życiu seniorów, głównie u osób 
prowadzących jednoosobowe 

gospodarstwa domowe. Milio-
nom polskich seniorów żyje się 
w pandemii źle, wsparcie insty-
tucji publicznych jest bardzo sła-
be. Dodatkowo w samym 2020 
r. odnotowano wśród osób 60+ 
kilkadziesiąt tysięcy „nadmiaro-
wych” śmierci będących efektem 
niewydolności służby zdrowia 
obnażonych przez COVID-19. 
Nasze badanie wskazuje na ko-
nieczność zaplanowania nowej 
krajowej polityki wsparcia osób 
starszych, których społeczność 
została zdemolowana przez CO-
VID-19 i złą polityką państwa – 
mówi Przemysław Wiśniewski, 
dyrektor "Senior Hub". Instytutu 
Polityki Senioralnej.

Wyniki badań przedstawiają 
się następująco:

Ponad połowa badanych 
(59,5%) deklaruje, że ich kon-
dycja psychiczna jest gorsza niż 
przed pandemią, rozluźniły się 
relacje społeczne, wzrósł znaczą-
co poziom realnej, często zupeł-
nej izolacji społecznej.

Respondenci 60+ potwier-
dzają, że ich aktywność fizycz-
na spadła w trakcie pandemii 
(62,8%), znacząco pogorszyła się 
subiektywnie odczuwana kon-
dycja fizyczna, która ma wpływ 
na oczekiwaną długość życia. Co 
ważne, wśród siedemdziesięcio-
latków aktywność fizyczną ogra-
niczyło aż 73,9% ankietowanych.

Ponad połowa badanych od-
czuwa zmęczenie wynikające 
z obostrzeń związanych z pande-
mią (53,6%), a prawie połowie 
ankietowanych brakuje kontak-
tów z innymi ludźmi (46,0%). 
Najbardziej odczuwają to osoby 
w wieku 60 – 69 lat (aż 52%), 
najmniej grupa osiemdziesięcio-
latków (34,5%).

34,6% badanych czuje w trak-
cie pandemii pogłębione roz-
drażnienie i niepokój. Jest to zja-
wisko niepokojące, ponieważ 
stres jest czynnikiem wyjątkowo 
negatywnie wpływającym na ja-
kość życia osób starszych oraz 
zwiększa możliwość wystąpienia 
niepożądanych efektów zdrowot-
nych.

40,2% seniorów negatywnie 
ocenia działania władz w zakresie 
ochrony swojej grupy. Uważają, 
że działania państwa niewystar-
czająco chronią i wspierają se-
niorów w czasie pandemii. Tyle 
samo ankietowanych nie potrafi 
ocenić jakości tych działań, a pra-
wie 20% respondentów ocenia je 
jako wystarczające.

Ponad 60% badanych dekla-
ruje, że trudniej jest im skorzy-
stać z usług leczniczych lub re-
habilitacyjnych, a prawie 2/3 ma 
problem z dostaniem się do leka-
rza specjalisty lub internisty. Ma 
to odzwierciedlenie w ostatecz-
nej liczbie zgonów w 2020 roku, 
która przewyższyła tę z 2019 
roku w zależności od danych 
od 67 do 76 tysięcy (dane GUS 
2021).

Jakość życia osób starszych w Polsce 
w pierwszym roku pandemii COVID-19

Dokończenie na str. 13
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Miłość 
Miłość to najpiękniejsze słowo ze wszystkich 

słów. Łatwo to powiedzieć, trudniej zrealizować. 
A jednak iść wspólnie razem, to długa droga, ale 
piękna. Droga ufności, odpowiedzialności, poświę-
cenia na każdy czas! 

W chwilach choroby nie zawsze się spełnia, ale 
zawsze wspomina się piękne chwile. Miłość mło-
dzieńczą, szkolną, a także tę aż do wieczności. Co 
Bóg złączył, człowiek niech nie rozłącza. 

Miłość prowadzi też do wyrzeczenia, do poświę-
cenia, nawet do łez. 

Miłość matki do swego dziecka, zawsze czuła, 
ciepła, serdeczna, tkliwa i wierna. Miłość moja do 
mega wybranka. Zawsze czuła, wierna, zdolna do 
poświęceń, choć nie zawsze doceniona. Nie mniej 
jednak zawsze jest. 

Najpiękniejsza jest miłość Boża, niezachwiana. 
Zawsze wierna do końca, nawet wobec człowieka 
grzesznego. Tą piękną miłość dał nam Chrystus. 
Oddał za nas grzeszników swoje życie. 

MAGDALENA JANUCIK

Motyw mojego życia stanowi fundament 
zbudowany przez pokolenia przodków, 
którego ostoję stanowi troska o każdego 
człowieka oraz rozwój młodego pokole-
nia.  

Pytamy, czy człowiek jako jed-
nostka w obecnych czasach może za-
chować indywidualizm? Czy nasza 
przyzwoitość wygra z obłędem poli-
tyków? Cała nasza powojenna współ-
czesność, którą przeżyłem, jest bru-
talna i arbitralna.  W latach 40. XX 
wieku nastąpił podział świata na stre-
fy wpływów wielkich mocarstw oraz 
rodzącego się zagrożenia atomowe-
go.  Lata 80. stały się składnikiem ma-
sowej wyobraźni o naszej przyszłości.  
Do naszego życia i języka weszło po-
toczne myślenie: klasowość, biuro-
kratyzm, nowomowa czy dwój my-
ślenie. Totalitarny świat dostarcza 
nam schematów myślenia o politycz-
nym zniewoleniu.

Cała nasza powojenna współcze-
sność i moje życie, jest karykaturą 
rzeczywistego ładu. Dużo gniewu, 
nie zaś wizji patrzenia w przyszłość 
w oparciu o trwałe rozwiązania syste-
mowe.  Rozwój nauki, nowych tech-
nologii, pomoc społeczna dla potrze-

bujących, świadczenia emerytalne 
zależne od lat przepracowanych. To 
powinno znaleźć się w kręgu zainte-
resowania. Trudno nie wyrażać opi-
nii w zakresie filologicznym. Jestem 
zwykłym „zjadaczem chleba”, jestem 
tylko czytelnikiem, nie zawodow-
cem.

Otrzymujemy przekaz oderwany 
od rzeczywistości, pozbawiony sen-
su, zawężony i  likwidowania wszyst-
kiego, co wartościowe.  Wprowadza 
się nowe słowa, określenia, okrawa-
my nasz język „do kości” , jak powie-
dział Boy-Żeleński.

Czas pandemii i własne doświad-
czenie, pozwala nam przyjrzeć się 
uważnie składnikom naszej rzeczywi-
stości polityczno-społecznej.   Jeste-
śmy  społeczeństwem silnie klasowo 
podzielonym.  Dzisiaj nie dostrze-
gamy zagrożeń, które będą skutko-
wały w przyszłości i obarczą młode 
pokolenie.  Nasza szansa, to oddzia-
ływanie polityczne, rady obywatel-
skie, umacnianie samorządu, demo-
kracji, wybory, ale bez poświęcenia 
wartości estetycznych i intelektual-
nych.  Cechuje nas zdroworozsądko-
wość, ale jesteśmy zbyt naiwni. Jeżeli 

nie mamy wpływu na wprowadzenie 
określonych zmian systemowych czy 
instytucji, to przetrwajmy przyzwo-
icie, bo człowiekiem się jest, dopóki 
pamięta się własną historię i ufa in-
nym.

Tak postrzegam swoją nomina-
cję:   Kurier Poranny –  Osobowość 
Roku 2020, w kategorii: Polityka, Sa-
morządność Lokalna. Proszę uprzej-
mie o zagłosowanie na mnie. Żeby 
zagłosować, należy wysłać SMS:  
BLP.40  na numer 72355 lub skorzy-
stać z Internetu.

Z wyrazami szacunku
STANISŁAW KASEJA

Być przyzwoitym

Polecam sagę Edyty Świętek 
„Grzechy młodości”. Osadzona 
w Bydgoszczy w latach 70. - 90.  
XX wieku,  epicka  opowieść  
o wielopokoleniowej  rodzinie 
Trzeciaków,  pełna emocji,  
miłości i dramatów.  
Pokazuje, jak na 
przestrzeni kilku 
dekad zmieniały 
się role i obowiązki 
w rodzinie. Autorka 
w niezwykły sposób pisze 
historię rodzinną z jej 
tajemnicami, wzlotami 
i upadkami. Cała saga to  
pięć powieści:

1. „Rzeka kłamstw” 
– bohaterami  powieści 
jest rodzina Trzeciaków, 
których poznajemy w la-
tach   70. ubiegłego wie-
ku.  Ukazuje codzienne 
radości i smutki  polskiej 
rodziny, które splatają się 
z realiami życia w minio-
nej epoce. Wraz z prze-
mianami gospodarczy-
mi. Zmianie ulega życie 
rodziny.

2. „Echa niewierno-
ści” – trwa „epoka Gier-
ka”, na półkach coraz 

więcej towarów,  bydgoszczanie 
patrzą z nadzieja w przyszłość. 
Dzieci Trzeciaków dorastają, po-
jawiają się problemy wychowaw-
cze i uroki rodzicielstwa. Odgry-
wa rolę  działalność opozycyjna.

3. „Cień zbrodni” -  począ-
tek lat 80.  Stan wojenny. Trud-
ne czasy dla rodziny Trzeciaków.  
Tragedie i rozstania małżeńskie.  
Klątwa? 

4. „Szczyty chciwości” – 
przełom lat 80. i 90. XX wieku. 
Trudne czasy zmuszają bohate-

rów do podejmowania nowych 
wyzwań i mierzenia się w praktyce 
z tak długo wyczekiwaną wolno-
ścią i kapitalizmem. Inflacja, bez-
robocie, nowe wyzwania, przed-
siębiorczość.  Wiele dzieje się 
w życiu prywatnym bohaterów.

5. „Pokłosie przekleń-
stwa” – wraz z przemianami go-
spodarczymi zawirowaniom 
ulega również życie rodziny Trze-

ciaków.  Jednym przynosi profity, 
dla innych to czas trudny.  Jak po-
toczą się ich losy?  Czy sprostają 
nowym wyzwaniom?

 Powieść osadzona w realiach 
PRL-u dla czytelników 20, 30, 
40–letnich to już historia.  Dla 
nas, seniorów to sentymental-
ne wspomnienia burzliwych lat 
przemian ustrojowych i gospo-
darczych, które splatały się z re-
aliami życia każdej polskiej ro-
dziny w minionej epoce.

 TERESA RĘBIŚ

Czytanie książek. Czyli podpowiadamy: po jaką pozycję sięgnąć
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7 na 10 seniorów nie korzy-
sta z internetu w ogóle. Uzyskane 
dane wskazują, że 71,2% respon-
dentów 60+ nie korzysta z inter-
netu, a 28,8% seniorów używa 
tego narzędzia, przy czym 7,6% 
jedynie incydentalnie. Zaledwie 
co piąta osoba 60+ (21,4% senio-
rów) korzysta z internetu i narzę-
dzi jego obsługi systematycznie, 
zazwyczaj codziennie.

Osoby korzystające z sieci 
rzadziej od osób niekorzystają-
cych z internetu, określają swo-
ją kondycję psychofizyczną jako 
gorszą niż przed pandemią.

60,2% seniorów chce się za-
szczepić przeciw COVID-19. 
Wśród osób do 70 roku życia 
chce się zaszczepić przeciw CO-
VID-19 niewiele mniej, bo 58,2% 
osób. Wśród osób po 70 roku ży-
cia odsetek ten jest wyższy i wy-
nosi 61,4%, a w gronie osób 80+ 
wynosi 67,3%.

Rekomendacje zmian w zakresie 
polityk publicznych

Senior Hub rekomenduje in-
stytucjom administracji publicz-
nej stopnia centralnego i regio-
nalnego opracowanie i wdrożenie 
kompleksowej nowej polityki se-
nioralnej, której efektem będą:

Lepsza jakość i zasięg wspar-
cia publicznego osób pozostają-
cych w częściowej lub całkowitej 
izolacji społecznej. Szacuje się, że 
w Polsce jest ich nawet do 1 mi-
liona. Konieczne jest doinwesto-
wanie i usprawnienie działań od-
powiednich służb społecznych 
w celu dotarcia do najbardziej 
wrażliwej grupy seniorów, wyko-
nanie monitoringu ich funkcjo-
nowania i udzielenie pomocy.

Rozbudowa sieci instytucji 
wsparcia, aktywizacji, informa-
cji dedykowanych osobom star-
szym oraz ich przygotowanie do 
pełnienia funkcji „interwencji 
kryzysowej”. Chodzi tu o Dzien-
ne Domy Pobytu, Domy i Klu-
by „Senior+”, świetlice społeczne 
lub punkty informacji senioral-
nej, których jest zdecydowanie 
za mało. Środki rządowe powin-
ny też wspomagać funkcjono-
wanie i rozwijanie innych form 
opieki dziennej oraz instytucji 
aktywizujących typu kluby, świe-
tlice itp. Powinna zostać rozsze-
rzona sfera usług świadczonych 
w domu.

Zwiększenie finansowania 
służby zdrowia i poprawa do-
stępu seniorów do lekarzy in-
ternistów, lekarzy specjalistów 

– w tym zwłaszcza ge-
riatrów, usług rehabili-
tacyjnych i leczniczych 
w ramach tzw. szybszej 
ścieżki. Następstwem 
słabego dostępu do służ-
by zdrowia w trakcie 
COVID-19 są niepo-
trzebne śmierci senio-
rów liczone w tysiącach.

Uwzględnienie zdro-
wia psychicznego senio-
rów w polityce publicz-
nej. Osoby starsze często 
nie mają się do kogo 
zwrócić w obliczu kry-
zysu zdrowia psychicz-
nego. W pandemii, kie-
dy przemieszczanie się 
jest trudniejsze, a część 
seniorów nie posługuje 
się biegle komputerem, o odpo-
wiednią wiedzę i wsparcie jest 
jeszcze trudniej.

Radykalne zwiększenie za-
kresu edukacji cyfrowej osób 
starszych w celu zapewnienia im 
możliwości realizowania wybra-
nych potrzeb zdalnie. Z badań 
wynika, że kompetencje cyfrowe 
pozwalają ograniczyć negatywne 
efekty izolacji i zminimalizować 
osamotnienie. Internet nie zastę-
puje seniorom świata offline, ale 
pomaga funkcjonować w sytuacji 
odosobnienia.

Zwiększenie środków na ak-
tywizację społeczną osób star-
szych w ramach programów cen-
tralnych, zwłaszcza Aktywni+ 
w celu organizacji działań przy-
wracających jak najwięcej osób 

do aktywności wspólnotowych, 
co bezpośrednio wpłynie na ich 
dobrostan.

Zwiększenie priorytetu 
spraw osób starszych w polity-
kach lokalnych. Musi nastąpić 
podniesienie zdolności samo-
rządów do prowadzenia wobec 
lokalnych społeczności senio-
rów działań regularnych oraz 
kryzysowych. Warto popu-
laryzować, twórczo rozwijać 
i aktualizować model wsparcia 
w środowisku, wypracowany 
w komisji ekspertów ds. osób 
starszych przy Rzeczniku Praw 
Obywatelskich (RPO, 2016), 
a także podążać za wytycznymi 
WHO i rozszerzać w Polsce sieć 
miast i społeczności przyjaznych 
starzeniu się. Warto rozważyć, 

z poziomu centralnego, wspar-
cie finansowe dla samorządów 
(zwłaszcza tych mniejszych lub 
uboższych) chcących adaptować 
swoje instytucje do potrzeb sta-
rzejącej się społeczności. W każ-
dej jednostce samorządu tery-
torialnego powinien znaleźć się, 
wyróżniony w strukturze lokal-
nej administracji, pracownik od-
powiadający za sprawy seniorów 
lub specjalny pełnomocnik. Na-
leży wspierać powstawanie Rad 
Seniorów, a najlepiej Rad ds. 
Seniorów, angażujących zarów-
no osoby z grupy wiekowej 60+, 
będące kompetentnymi rzeczni-
kami swoich spraw, jak i specja-
listów potrafiących diagnozo-
wać sytuacje i projektować oraz 
wdrażać rozwiązania.

Działania na rzecz opiekunów 
osób starszych w celu zapewnie-
nia im godnych warunków świad-
czenia opieki i zabezpieczenia na 
przyszłość. Należy wesprzeć te 
osoby finansowo, zapewnić im 
ubezpieczenie zdrowotne i eme-
rytalne, a po ewentualnej śmier-
ci osoby zależnej umożliwić pod-
jęcie legalnej pracy. Zarówno dla 
pracujących, jak i niepracujących 
opiekunów konieczne jest rozwi-
janie wsparcia wytchnieniowego, 
informacyjnego, szkoleniowego 
i psychologicznego.

Budowanie świadomości wy-
zwań starzenia i potrzeb osób 
starszych wśród młodszych po-
koleń. Wykorzystać należy narzę-
dzia edukacji i budowania empa-
tii, pozwalające wytworzyć wśród 
dzieci, młodzieży i młodych do-
rosłych zrozumienie dla różnic 
wynikających z wieku (w tym 
również dysfunkcji), przygoto-
wać ich do elementarnego wspar-
cia osób starszych z kręgu rodzi-
ny i wspólnot sąsiedzkich, a także 
do własnej starości. Na wszyst-
kich szczeblach nauczania nale-
ży wprowadzić lekcje o starości, 
upowszechnianie wolontariatu 
względem starszych, rozwijanie 
lokalnych projektów międzypo-
koleniowych.

Prowadzenie przemian go-
spodarczych w duchu srebrnej 
ekonomii. Seniorzy to ogromna 
szansa dla rynku konsumenckie-
go oraz znaczący potencjał rynku 
pracy. Konieczne są działania in-
stytucji państwa, biznesu i społe-
czeństwa obywatelskiego w celu 
zaspokajania potrzeb rosnącej 
populacji osób starszych, często 
i niesłusznie przez rynek depre-
cjonowanych, których już za kil-
ka dekad będzie w Polsce 40%.

Zasygnalizowane powyżej za-
gadnienia w wersji rozbudowanej 
można znaleźć w raporcie „Ja-
kość życia osób starszych w Pol-
sce w pierwszym roku pandemii 
Covid-19”. Zawiera on szerokie 
omówienie problemu badawcze-
go, rekomendacje dla instytucji 
publicznych, a także komentarze 
ekspertów oraz seniorów. Przed-
stawione rekomendacje warto 
wziąć pod uwagę przy kształto-
waniu lokalnej polityki społecz-
nej, a zwłaszcza działań w obsza-
rze dotyczącym seniorów.

GRAŻYNA CZAJKOWSKA
Źródło: raport „Jakość życia osób starszych 

w Polsce w pierwszym roku pandemii 

Covid-19”, Senior Hub. Instytut Polityki Senio-

ralnej, kwiecień 2021

Jakość życia osób starszych w Polsce 
w pierwszym roku pandemii COVID-19
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Max (Walter Matthau) i John ( Jack 
Lemmon) to starsi panowie, którzy kłó-
cą się ze sobą nieprzerwanie. Mnóstwo 
czasu poświęcili na wymianie wzajem-
nych złośliwości i uprzykrzaniu sobie 
życia. Dziś już nikt, nawet oni sami, nie 
pamięta, co zapoczątkowało ten kon-
flikt. Ponad pół wieku upłynęło im na 
kłótniach, płataniu sobie figli i obrażaniu 
się. Nikomu do tej pory nie udało się ich 
pogodzić. Niedawno do ich miasteczka 
przeprowadziła się Ariel, atrakcyjna wdo-
wa w średnim wieku. Dwaj starsi panowie 
jednocześnie uderzyli do niej w konkury. 
Konflikt między Johnem, a Maxem nie-
ustannie się pogłębia…

Pewnie nie wiesz...
Film zarobił w kinach na świecie 70 mi-

lionów dolarów, kosztował 30 milionów.
Po zdjęciach w mroźnej Minnesocie, 

Walter Matthau trafił do szpitala z ciężkim 
zapaleniem płuc.

Scena po napisach końcowych: Walter 
Matthau w wannie, mówi prosto do kame-
ry: „Gdybym wiedział, że będę nagi, popro-
siłbym o dodatkowy milion”. 

Chociaż filmowy Gustafson, ma 94 lata, 
grający go Burgess Meredith miał w rzeczy-
wistości 85 lat i był tylko 17 lat starszy od 
Jacka Lemmona, który w filmie gra jego syna.

Dwaj zgryźliwi tetrycy
Stopklatka piątek 13.35

Snowden

Nic się  
nie ukryje

 
Trzymający w napięciu thriller sen-

sacyjny o najsłynniejszym demaskatorze 
naszych czasów – Edwardzie Snowdenie 
(w tej roli Joseph Gordon-Levitt) w reży-
serii trzykrotnego zdobywcy Oscara Oli-
vera Stone'a. 

Edward Snowden jest niezwykle in-
teligentnym i zaangażowanym pracow-
nikiem służb specjalnych USA. Pewnego 
dnia w 2013 roku decyduje się ujawnić 
na łamach prasy kilkaset tysięcy tajnych 
i ściśle tajnych dokumentów należących 
do rządowej agencji wywiadowczej NSA. 
Dotyczyły one nielegalnie prowadzo-
nych przez rząd Stanów Zjednoczonych 
podsłuchów milionów ludzi na świecie. 
W ten sposób wypowiada wojnę najpo-
tężniejszym. Niespotykany dotąd wyciek 
kompromitujących danych w historii 
USA stawia na nogi wszystkie służby. Po 
spektakularnej akcji Edward musi szukać 
schronienia. Wie, że władze nie zawahają 
się przed niczym, żeby go dopaść. Zaczy-
na się wyścig z czasem. Amerykański rząd 
ma tylko jeden cel – złapać Snowdena.  

Pewnie nie wiesz...
Oliver Stone, reżyser, należy do niepo-

kornych filmowców amerykańskich. Intere-
suje go polityka i politycy Stanów Zjedno-
czonych, a Snowdena uważa za bohatera. 

Aby upewnić się, że scenariusz nie wy-
cieknie, Oliver Stone napisał go na jednym 
komputerze, który nie miał połączenia z in-
ternetem.

Przekazane przez Snowdena doku-
menty wskazały, że szpiegowane są in-
stytucje Unii Europejskiej oraz czołowi 
politycy i urzędnicy zagraniczni tacy jak 
Angela Merkel i Dmitrij Miedwiediew. 
Wśród szpiegowanych krajów były też Bra-
zylia, Meksyk, Francja, Wielka Brytania, 
Hiszpania i Niemcy.

Oliver Stone spotkał Edwarda Snowde-
na trzy razy w Moskwie (gdzie Snowden 
uzyskał azyl), zanim zdecydował się zrobić 
ten film. Po ukończeniu pracy Stone znów 
odwiedził Snowdena i pokazał mu frag-
ment filmu.

Rodzice Edwarda Snowdena byli obec-
ni na pokazie filmu i chwalili Josepha Gor-
dona-Levitta za to, jak zagrał ich syna. 
Aktor powiedział, że była to największa 
nagroda, jaką kiedykolwiek otrzymał za 
występ.

 Snowden 
TVP2 niedziela 22.50

Louis w młodości skoncentrował 
się na bieganiu, co doprowadziło go do 
igrzysk olimpijskich w Berlinie. II wojna 
światowa przekreśliła plany bicia rekor-
du świata. Poszedł do wojska. Gdy jego 
samolot został zestrzelony, przez 47 dni 
Louis z dwoma towarzyszami broni dry-
fował na maleńkiej tratwie. Wyłowiony 
przez Japończyków, trafił do obozu jeniec-
kiego. W chwili wzięcia do niewoli bom-
bardier Louis Zamperini ważył niecałe 35 
kg. Strażnik obozowy Mutsushiro Wata-
nabe, nazywany przez jeńców „Ptakiem”, 
postanowił złamać młodego mężczyznę. 
„Krzywdzenie jeńców sprawiało mu przy-
jemność. Zaspokajał swoje seksualne po-
żądanie, krzywdząc ich" – opisywał Wata-
nabe obozowy księgowy Yuichi Hatto.  

Bohaterem filmu jest Louie Zampe-
rini – posiadający włoskie korzenie ame-
rykański biegacz, olimpijczyk. Na igrzy-
skach w Berlinie w 1936 roku, w biegu na 
5000 m zajął dopiero ósme miejsce, ale 
sam Hitler gratulował mu heroicznego fi-
niszu. 

To opowieść o człowieku, którym po-
gardził los, o którym zapomniał Bóg. Jed-
nak z pomocą silnego charakteru i szczę-

ścia, przezwyciężył wszystkie trudności 
i wykonał zadanie – przeżył.

Pewnie nie wiesz...
Film reżyserowała Angelina Jolie.
Louis Zamperini zmarł 2 lipca 2014 r. 

W szpitalu, zanim umarł, mógł obejrzeć 
wstępną wersję filmu na laptopie Angeliny 
Jolie.

Miyavi, który gra „Ptaka”, jest japońską 
gwiazdą rocka.

Ponieważ był na diecie 700 kalorii, Jack 
O'Connell, który gra Louisa Zamperiniego, 
dwukrotnie zemdlał podczas kręcenia sceny, 
w której podnosi drewnianą belkę.

Prawdziwy Mutsuhiro Watanabe od-
mówił spotkania z Louisem Zamperinim, 
jednak zgodził się na udzielenie wywiadu. 
Nie okazał skruchy za bicie więźniów, przy-
znał tylko, że nie wykonywał rozkazów, ale 
przejawiał „własne uczucia” wobec swoich 
wrogów.

Niezłomny
Metro niedziela 22.10

Niezłomny

Przeżyć

Dwaj zgryźliwi tetrycy

Pół wieku 
kłótni

Darmowe badania  
na najwyższym 

poziomie.  
Polacy dostaną  

na to bony
Po udanym przedsięwzięciu, jakim są bony 

turystyczne przyznawane Polakom od ubiegłe-
go roku, rząd planuje wdrożyć wkrótce podobne 
rozwiązanie, które zapewni pacjentom płynniej-
szy dostęp do profilaktyki zdrowotnej. Publicz-
ne środki sfinansują nawet badania w prywatnych 
placówkach. 

Voucher na zdrowie
Pandemia sprawiła, że wielu Polaków wstrzy-

mało się od bezpośrednich wizyt u swoich lekarzy 
w obawie przed COVID-19. Problem w tym, że na 
drugi plan zeszła również profilaktyka. Wielu spe-
cjalistów wyraziło opinię, że uciekając przed ko-
ronawirusem, łatwo przegapić symptomy równie 
groźnych chorób. Program "40 plus", skierowany 
do osób powyżej 40 roku życia, ma być odpowie-
dzią na te zaniedbania. Warunkiem skorzystania 
z akcji, którą sfinansują środki publiczne w postaci 
bonów, będzie zalogowanie się do Internetowego 
Konta Pacjenta i wypełnienie ankiety.

Zadecyduje system
W założeniu system ma samodzielnie pozy-

skiwać i analizować już znane informacje o sta-
nie zdrowia osoby zainteresowanej. Podanie od-
powiedzi na kilka pytań zamieszczonych w IKP 
spowoduje, że aplikacja po ich zestawieniu z wcze-
śniejszymi danymi określi, jakie badania należy 
wykonać w przypadku konkretnego pacjenta. Na 
podstawie tego wyniku wystawione zostanie indy-
widualnie dopasowane skierowanie, które będzie 
można wykorzystać również w prywatnych pla-
cówkach, nieposiadających umów z Narodowym 
Funduszem Zdrowia.

Na pierwszej linii lekarze rodzinni 
„To będą łączne decyzje. Ale pierwszą linią 

konsultacji będą lekarze medycyny rodzinnej” – 
komentuje na łamach Dziennika Gazety Prawnej 
minister zdrowia Adam Niedzielski. Kolejnym 
poruszonym przez ministra zagadnieniem były 
limity, które obecnie obowiązują w gabinetach 
specjalistycznej opieki zdrowotnej. Każda umo-
wa podpisana z NFZ określa ilu badanych w cią-
gu jednego dnia może przyjąć dana placówka. Te 
ograniczenia mają teraz zostać zniesione, aby za-
pewnić jak najlepszą opiekę wszystkim pacjen-
tom. Zakres finansowanych usług obejmie m.in.: 
cytologię, mammografię, badania prostaty, chole-
sterolu a nawet ciśnienia.

Szczegółowe informacje na temat programu 
„Profilaktyka 40 plus” rząd ogłosi już w czerwcu.

Dwoje srebrnych redaktorów Danuta Waśko i Stanisław Kaseja zo-
stało nominowanych do tytułu Osobowość roku 2020 w kategorii 
polityka, samorządność i społeczność lokalna. 

Danuta Waśko nominację otrzymała za: aktywną dzia-
łalność na rzecz łomżyńskich seniorów. Jest sekretarzem 
Łomżyńskiej Rady Seniorów. Prowadzi zespół wokalny se-
niorów "Maryna" i zespół taneczny "Radość" w Klubie Se-
niora MOPS -u w Łomży. Jest redaktorką Gazety Seniorów 

"Srebrni" oraz Podlaskiej Redakcji Seniora Łomża. Jest zna-
ną działaczką w Łomży.

Żeby zagłosować na Danutę Waśko, wyślij SMS o tre-
ści: BLP.183 na numer 72355. 

Stanisław Kaseja nominację otrzymał za: aktywną dzia-
łalność na rzecz łomżyńskich seniorów. 

Żeby zagłosować na Stanisława Kaseję, wyślij SMS 
o treści: BLP.40 na numer 72355. 

W maju kwitną już kasztany.
Czy egzamin będzie zdany?
Ten egzamin dojrzałości
Co przynosi moc radości.
Mówi wszystkim dookoła ,
że skończona jest już szkoła.

Autor nieznany

Matura to istotne życiowe wyda-
rzenie. Egzamin dojrzałości stanowi 
symboliczne wejście w dorosłe życie. 
Ja swój pisałam kilkadziesiąt lat temu, 
w Liceum Pedagogicznym w Łomży. 
Obecnie w tym budynku mieści się 
Liceum Ogólnokształcące. Wiele lat 
minęło od mojego egzaminu matu-
ralnego. Dziś do tamtych dni wracam 
z sentymentem. Pamiętam ten majowy 

dzień kwitnące kasztanowce, zapach 
bzu. Ubrana byłam w białą bluzkę, gra-
natową plisowaną spódniczkę i przy-
piętą tarczę do rękawa bluzki. Godzina 
9.00 wchodzę do auli wraz z pozosta-
łymi koleżankami i kolegami. Zajmuję 
swoje miejsce i w skupieniu czekam.

Przewodniczący komisji otwiera 
kopertę z pytaniami i czyta zgroma-
dzonym i podekscytowanym uczniom. 
Następnie tematy są napisane na tabli-
cy. Były trzy tematy dwa z literatury, 
a jeden temat dowolny. Należało wy-
brać dowolny temat i napisać wypraco-
wanie. Czas do napisania - 4 godziny.

W drugim dniu był egzamin z ma-
tematyki. Na rozwiązanie zadań mieli-

śmy aż 4 godziny. W arkuszu znalazły 
się zadania z algebry, geometrii i trygo-
nometrii.

W wielkim stresie i napięciu cze-
kałam na wyniki z pisemnych egza-
minów. Po otrzymaniu dobrych ocen 
z egzaminów pisemnych przystąpiłam 
do egzaminów ustnych a było ich spo-
ro: j. polski, matematyka, pedagogika, 
psychologia z historii i wiedzy o Pol-
sce i świecie współczesnym.W czerwcu 
otrzymałam świadectwo maturalne czy-
li świadectwo ukończenia szkoły śred-
niej, które było przepustką ubiegania 
się na studia. Byłam już wolna i mogłam 
spokojnie spędzić wakacje.

MARIA ROMANOWSKA 

Dorosłe życie, które zaczęło się od kwitnących 
kasztanów, białej bluzki i matury

Osobowości roku 2020. 
To Oni  
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Max (Walter Matthau) i John ( Jack 
Lemmon) to starsi panowie, którzy kłó-
cą się ze sobą nieprzerwanie. Mnóstwo 
czasu poświęcili na wymianie wzajem-
nych złośliwości i uprzykrzaniu sobie 
życia. Dziś już nikt, nawet oni sami, nie 
pamięta, co zapoczątkowało ten kon-
flikt. Ponad pół wieku upłynęło im na 
kłótniach, płataniu sobie figli i obrażaniu 
się. Nikomu do tej pory nie udało się ich 
pogodzić. Niedawno do ich miasteczka 
przeprowadziła się Ariel, atrakcyjna wdo-
wa w średnim wieku. Dwaj starsi panowie 
jednocześnie uderzyli do niej w konkury. 
Konflikt między Johnem, a Maxem nie-
ustannie się pogłębia…

Pewnie nie wiesz...
Film zarobił w kinach na świecie 70 mi-

lionów dolarów, kosztował 30 milionów.
Po zdjęciach w mroźnej Minnesocie, 

Walter Matthau trafił do szpitala z ciężkim 
zapaleniem płuc.

Scena po napisach końcowych: Walter 
Matthau w wannie, mówi prosto do kame-
ry: „Gdybym wiedział, że będę nagi, popro-
siłbym o dodatkowy milion”. 

Chociaż filmowy Gustafson, ma 94 lata, 
grający go Burgess Meredith miał w rzeczy-
wistości 85 lat i był tylko 17 lat starszy od 
Jacka Lemmona, który w filmie gra jego syna.

Dwaj zgryźliwi tetrycy
Stopklatka piątek 13.35

Snowden

Nic się  
nie ukryje

 
Trzymający w napięciu thriller sen-

sacyjny o najsłynniejszym demaskatorze 
naszych czasów – Edwardzie Snowdenie 
(w tej roli Joseph Gordon-Levitt) w reży-
serii trzykrotnego zdobywcy Oscara Oli-
vera Stone'a. 

Edward Snowden jest niezwykle in-
teligentnym i zaangażowanym pracow-
nikiem służb specjalnych USA. Pewnego 
dnia w 2013 roku decyduje się ujawnić 
na łamach prasy kilkaset tysięcy tajnych 
i ściśle tajnych dokumentów należących 
do rządowej agencji wywiadowczej NSA. 
Dotyczyły one nielegalnie prowadzo-
nych przez rząd Stanów Zjednoczonych 
podsłuchów milionów ludzi na świecie. 
W ten sposób wypowiada wojnę najpo-
tężniejszym. Niespotykany dotąd wyciek 
kompromitujących danych w historii 
USA stawia na nogi wszystkie służby. Po 
spektakularnej akcji Edward musi szukać 
schronienia. Wie, że władze nie zawahają 
się przed niczym, żeby go dopaść. Zaczy-
na się wyścig z czasem. Amerykański rząd 
ma tylko jeden cel – złapać Snowdena.  

Pewnie nie wiesz...
Oliver Stone, reżyser, należy do niepo-

kornych filmowców amerykańskich. Intere-
suje go polityka i politycy Stanów Zjedno-
czonych, a Snowdena uważa za bohatera. 

Aby upewnić się, że scenariusz nie wy-
cieknie, Oliver Stone napisał go na jednym 
komputerze, który nie miał połączenia z in-
ternetem.

Przekazane przez Snowdena doku-
menty wskazały, że szpiegowane są in-
stytucje Unii Europejskiej oraz czołowi 
politycy i urzędnicy zagraniczni tacy jak 
Angela Merkel i Dmitrij Miedwiediew. 
Wśród szpiegowanych krajów były też Bra-
zylia, Meksyk, Francja, Wielka Brytania, 
Hiszpania i Niemcy.

Oliver Stone spotkał Edwarda Snowde-
na trzy razy w Moskwie (gdzie Snowden 
uzyskał azyl), zanim zdecydował się zrobić 
ten film. Po ukończeniu pracy Stone znów 
odwiedził Snowdena i pokazał mu frag-
ment filmu.

Rodzice Edwarda Snowdena byli obec-
ni na pokazie filmu i chwalili Josepha Gor-
dona-Levitta za to, jak zagrał ich syna. 
Aktor powiedział, że była to największa 
nagroda, jaką kiedykolwiek otrzymał za 
występ.

 Snowden 
TVP2 niedziela 22.50

Louis w młodości skoncentrował 
się na bieganiu, co doprowadziło go do 
igrzysk olimpijskich w Berlinie. II wojna 
światowa przekreśliła plany bicia rekor-
du świata. Poszedł do wojska. Gdy jego 
samolot został zestrzelony, przez 47 dni 
Louis z dwoma towarzyszami broni dry-
fował na maleńkiej tratwie. Wyłowiony 
przez Japończyków, trafił do obozu jeniec-
kiego. W chwili wzięcia do niewoli bom-
bardier Louis Zamperini ważył niecałe 35 
kg. Strażnik obozowy Mutsushiro Wata-
nabe, nazywany przez jeńców „Ptakiem”, 
postanowił złamać młodego mężczyznę. 
„Krzywdzenie jeńców sprawiało mu przy-
jemność. Zaspokajał swoje seksualne po-
żądanie, krzywdząc ich" – opisywał Wata-
nabe obozowy księgowy Yuichi Hatto.  

Bohaterem filmu jest Louie Zampe-
rini – posiadający włoskie korzenie ame-
rykański biegacz, olimpijczyk. Na igrzy-
skach w Berlinie w 1936 roku, w biegu na 
5000 m zajął dopiero ósme miejsce, ale 
sam Hitler gratulował mu heroicznego fi-
niszu. 

To opowieść o człowieku, którym po-
gardził los, o którym zapomniał Bóg. Jed-
nak z pomocą silnego charakteru i szczę-

ścia, przezwyciężył wszystkie trudności 
i wykonał zadanie – przeżył.

Pewnie nie wiesz...
Film reżyserowała Angelina Jolie.
Louis Zamperini zmarł 2 lipca 2014 r. 

W szpitalu, zanim umarł, mógł obejrzeć 
wstępną wersję filmu na laptopie Angeliny 
Jolie.

Miyavi, który gra „Ptaka”, jest japońską 
gwiazdą rocka.

Ponieważ był na diecie 700 kalorii, Jack 
O'Connell, który gra Louisa Zamperiniego, 
dwukrotnie zemdlał podczas kręcenia sceny, 
w której podnosi drewnianą belkę.

Prawdziwy Mutsuhiro Watanabe od-
mówił spotkania z Louisem Zamperinim, 
jednak zgodził się na udzielenie wywiadu. 
Nie okazał skruchy za bicie więźniów, przy-
znał tylko, że nie wykonywał rozkazów, ale 
przejawiał „własne uczucia” wobec swoich 
wrogów.

Niezłomny
Metro niedziela 22.10

Niezłomny

Przeżyć

Dwaj zgryźliwi tetrycy

Pół wieku 
kłótni
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Uwolnić 
orkę 2

Spotkanie 
przyjaciół

Chłopiec Jesse i orka Willy, to para przy-
jaciół. Od ich ostatniego spotkania minęły 
dwa lata. W tym czasie ich życie toczyło się 
bez większych przygód. Jesse znalazł nową 
rodzinę. Został zaadoptowany przez Glena 
i Annie. Również Willy odnalazł swoich 
bliskich, matkę i młodsze rodzeństwo, na 
dalekich wodach Pacyfiku. Pewnego dnia 
Jesse rozpoznaje pływającego przy brzegu 
Willego. Okazuje się, że grozi mu poważne 
niebezpieczeństwo. U wybrzeży doszło do 
wycieku ropy, plama oleju odcina Willemu 
powrotną drogę do rodziny. Jesse postana-
wia mu pomóc. 

Uwolnić orkę 2
TVN7 sobota 12.25

Opowieści z Narnii: Podróż Wędrowca do Świtu

Niezwykły rejs
Łucja i Edmund Pevensie zostają wraz z kuzynem Eusta-

chym wciągnięci do wnętrza obrazu i przetransportowani do 
Narnii. Tam trafiają na pokład wspaniałego statku o dumnej 
nazwie „Wędrowiec do Świtu” i przyłączają się do króla Ka-
spiana i szlachetnej myszy Ryczypiska. Odważni podróżnicy 
wyruszają w rejs na tajemnicze wyspy, gdzie muszą stawić czo-
ła mitycznym potworom. Celem misji jest odnalezienie potęż-
nego lwa Aslana, a od jej powodzenia zależny jest los Narnii.

Filmowa wersja trzeciej części niezwykle popularnej sagi 
„Opowieści z Narnii” C.S. Lewisa. 

Opowieści z Narnii: Podróż Wędrowca do Świtu
Polsat niedziela 13.10

Gang wiewióra 2

Walka o dom
Wiewiór i jego przyjaciele znowu mają cięż-

ki orzech do zgryzienia! Tym razem muszą po-
wstrzymać burmistrza, który chce wybudować 
Park Rozrywki w ogrodzie miejskim! A wszystko 
układało się wyśmienicie – była zgoda, spiżarnie 

pękały w szwach, a Wiewiór był kochany przez 
swoje społeczeństwo. Niestety, ta sielanka nie 
trwała długo… Niespodziewanie magazyn Kreta 
zostaje wysadzony, a zwierzęta tracą wszystkie 
swoje zapasy! Mieszkańcy po raz kolejny muszą 
się zjednoczyć i, z Wiewiórem na czele, pokonać 
wszystkie przeciwności losu i odzyskać swój dom.

Gang Wiewióra 2
TV Puls2 sobota 20.00, niedziela 11.40

Indianin w kredensie

Magiczne prezenty
Na dziewiąte urodziny Omri dostaje masę prezentów. 

Wśród nich dwa wydają mu się najmniej efektowne: stary, za-
mykany na klucz kredensik podarowany przez starszego brata 
i plastikowa figurka Indianina, którą dał mu jego najbliższy 
przyjaciel, Patrick. Wkrótce jednak okaże się, że właśnie te po-
darunki są najcenniejsze, bo mają w sobie magiczną siłę. Wie-
czorem Omri chowa figurkę Indianina do kredensu i zamyka 
na kluczyk. Rankiem słyszy dochodzące z wnętrza mebla od-
głosy. Okazuje się, że Indianin ożył i jest teraz miniaturowym 
człowieczkiem. Mówi po angielsku, nazywa się Mały Niedź-
wiedź i pochodzi z plemienia Irokezów. Omri daje Indianino-
wi patyczki, papier i kawałki materiału, by mógł sobie zrobić 
wigwam, pokazuje mu okolicę, dostarcza jedzenie. 

Indianin w kredensie
TVP2 sobota 12.10

Nie wszystkim świeżo upieczonym 
absolwentom liceum udało dostać się 
na wyższą uczelnię. Bartleby Gaines to 
wałkoń i obibok, nigdy nie przykładał 
się do nauki. W efekcie, jego aplikacja 
na studia w Ohio State College zosta-
je odrzucona. Rodzice uważają, że jeśli 
syn chce być kimś w życiu, musi podjąć 
studia. Tymczasem chłopak razem ze 
swoimi szkolnymi kolegami zabawia się 
w produkowanie fałszywych dowodów 
tożsamości. Ta umiejętność podsuwa 
mu genialną myśl. Preparuje pismo z fik-
cyjnej uczelni South Harmon Institute 
of Technology z informacją, że został 
przyjęty na pierwszy rok studiów. Ro-
dzina jest zachwycona. Chcąc nie chcąc 

Bartleby brnie więc w kłamstwa. Razem 
z innymi tworzy własną uczelnię z sie-
dzibą w starym budynku opuszczonego 
szpitala psychiatrycznego. 

Problemy pojawiają się dopiero póź-
niej, kiedy okazuje się, że jest wielu chęt-
nych do nauki w fikcyjnym collage'u...

Pewnie nie wiesz...
Film zarobił w kinach na świecie 38,5 

miliona dolarów, kosztował 23 miliony.
Większość scen była improwizowana, 

a gagi wymyślane przez samych aktorów czę-
sto już podczas zdjęć.

W ramach promocji filmu na Comicon 
w San Diego (jeden z największych i najważ-

niejszych konwentów miłośników komiksów, 
filmu i fantastyki na świecie), promotorzy 
zorganizowali wielką imprezę z grillem, pi-
wem, pokazami jazdy na deskorolce i ścianą, 
na której ludzie mogli pisać co chcą. 

Szkoła nazywa się „South Harmon Insti-
tute of Technology”. Pierwsze litery tworzą 
słowo „S...”, które w filmie pada 62 razy, a po 
polsku tłumaczy się, według słownika, łagod-
nie na „cholera, kurde, jasny gwint, kuźwa, 
badziewie, chłam, szajs, brednie, bzdury, 
bzdety, kit”. 

Przyjęty
Zoom TV niedziela 17.20

Przyjęty

Trefna 
szkoła

John Wick 2

Włoscy 
mafiozi

Po ostatnich wydarzeniach John (Ke-
anu Reeves) stara się wrócić do normal-
nego życia i już na zawsze odciąć się od 
swojej przeszłości. Niestety, do drzwi jego 
domu puka włoski mafioso Santino (Ric-
cardo Scamarcio), który składa mu propo-
zycję nie do odrzucenia. John niechętnie 
podejmuje zadanie, ale z drugiej strony nie 
ma wyjścia z tej sytuacji. Jeżeli misja się 
powiedzie w końcu będzie mógł spokojnie 
rozpocząć normalne życie.

Jego cel znajduje się w Rzymie, dlatego 
Wick po raz kolejny zakłada swój nieskazi-
telny garnitur i udaje się do stolicy Włoch. 
Tam czeka go starcie z wyszkolonymi 
członkami mafii, którzy czyhają na jego 
życie… Oczywiście, jak na kolejną część 
o Johnie Wicku przystało, możemy podzi-
wiać przeprowadzone z wielką precyzją 
walki. Nie zabraknie adrenaliny i czarnego 

humoru oraz świata mafiosów, który rzą-
dzi się własnymi prawami. Wyrafinowani, 
eleganccy i śmiertelnie niebezpieczni – to 
właśnie oni tworzą elitę zabójców.

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

171,5 miliona dolarów, kosztował 40 mi-
lionów.

116 – tyle wg ścisłej rachuby wynosi licz-
ba wrogów zabitych własnoręcznie przez 
Johna Wicka w drugiej części opowieści 
o jego wyczynach. 

Scena z lustrami to nawiązanie i zara-
zem hołd dla legendarnego „Wejścia smoka” 
z legendą kina Bruce’em Lee.

Keanu Reeves wykonał samodzielnie 
prawie wszystkie sceny wymagające kaska-
derskich umiejętności, oprócz sceny potrące-
nia przez samochód.

Aby przygotować się do roli, Reeves 
przez trzy miesiące szkolił się w judo, jujut-
su, strzelaniu i jazdy samochodem.

W postać włoskiego krawca wcielił się 
Luca Mosca, prawdziwy projektant kostiu-
mów do filmów Johna Wicka.

John Wick 2, TV Puls niedziela 20.00

Fujary na tropie

Okradzeni 
policjanci

Gwiazda kina akcji Bruce 
Willis i doskonały komik Tracy 
Morgan łączą siły jako para kłó-
tliwych, ale osłaniających swoje 
tyły, gliniarzy z Brooklynu. 

Jimmy Monroe (Bruce Wil-
lis) i Paul Hodges (Tracy Mor-
gan) zostali zawieszeni przez 
przełożonych za nieudaną akcję. 
Jimmy, którego córka ma wyjść 
za mąż, nie może powiedzieć ro-
dzinie, że został zawieszony. By 
opłacić ślub, postanawia sprze-
dać kartę baseballową o znacz-
nej wartości. Podczas sprzedaży 
w komisie dochodzi do napadu 
oraz kradzieży kolekcjonerskiej 
karty. Policyjni partnerzy posta-
nawiają odzyskać własność, którą 
jak się okazuje posiada boss han-
dlarzy narkotyków. Odzyskanie 
karty pozwoli Jimmy'emu urato-
wać honor ojca, ale także powró-
cić do służby.

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

cie 56 milionów dolarów, koszto-
wał 30 milionów.

Reżyser Kevin Smith i Bruce 
Willis nie dogadywali się na planie. 
Willisowi nie podobała się postawa 
Smitha, nie akceptował też uży-
wania marihuany przez reżysera. 
Smith natomiast twierdził, że pra-
ca z Willisem była koszmarem, bo 
nie słuchał wskazówek, nie stosował 
się do nich, czasami był agresywny, 
ciągle schodził z planu do stołu 
z jedzeniem i napojami, a w ogóle 
był nieprzyjemny. Powiedział, że 
Willis jest „najnieszczęśliwszym, 
najbardziej zgorzkniałym i wred-
nym aktorem, jakiego kiedykolwiek 
spotkałem, to pie... k...”.

Po scysji z Bruce Willisem, Ke-
vin Smith udał się do swojej przy-
czepy i wybił trzy dziury w ścianie 
łazienki, które jego asystent póź-
niej nazwał: „Szklana pułapka, 
Szklana pułapka dwa i Szklana 
pułapka trzy”.

Fujary na tropie
Stopklatka piątek 20.00
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Uwolnić 
orkę 2

Spotkanie 
przyjaciół

Chłopiec Jesse i orka Willy, to para przy-
jaciół. Od ich ostatniego spotkania minęły 
dwa lata. W tym czasie ich życie toczyło się 
bez większych przygód. Jesse znalazł nową 
rodzinę. Został zaadoptowany przez Glena 
i Annie. Również Willy odnalazł swoich 
bliskich, matkę i młodsze rodzeństwo, na 
dalekich wodach Pacyfiku. Pewnego dnia 
Jesse rozpoznaje pływającego przy brzegu 
Willego. Okazuje się, że grozi mu poważne 
niebezpieczeństwo. U wybrzeży doszło do 
wycieku ropy, plama oleju odcina Willemu 
powrotną drogę do rodziny. Jesse postana-
wia mu pomóc. 

Uwolnić orkę 2
TVN7 sobota 12.25

Opowieści z Narnii: Podróż Wędrowca do Świtu

Niezwykły rejs
Łucja i Edmund Pevensie zostają wraz z kuzynem Eusta-

chym wciągnięci do wnętrza obrazu i przetransportowani do 
Narnii. Tam trafiają na pokład wspaniałego statku o dumnej 
nazwie „Wędrowiec do Świtu” i przyłączają się do króla Ka-
spiana i szlachetnej myszy Ryczypiska. Odważni podróżnicy 
wyruszają w rejs na tajemnicze wyspy, gdzie muszą stawić czo-
ła mitycznym potworom. Celem misji jest odnalezienie potęż-
nego lwa Aslana, a od jej powodzenia zależny jest los Narnii.

Filmowa wersja trzeciej części niezwykle popularnej sagi 
„Opowieści z Narnii” C.S. Lewisa. 

Opowieści z Narnii: Podróż Wędrowca do Świtu
Polsat niedziela 13.10

Gang wiewióra 2

Walka o dom
Wiewiór i jego przyjaciele znowu mają cięż-

ki orzech do zgryzienia! Tym razem muszą po-
wstrzymać burmistrza, który chce wybudować 
Park Rozrywki w ogrodzie miejskim! A wszystko 
układało się wyśmienicie – była zgoda, spiżarnie 

pękały w szwach, a Wiewiór był kochany przez 
swoje społeczeństwo. Niestety, ta sielanka nie 
trwała długo… Niespodziewanie magazyn Kreta 
zostaje wysadzony, a zwierzęta tracą wszystkie 
swoje zapasy! Mieszkańcy po raz kolejny muszą 
się zjednoczyć i, z Wiewiórem na czele, pokonać 
wszystkie przeciwności losu i odzyskać swój dom.

Gang Wiewióra 2
TV Puls2 sobota 20.00, niedziela 11.40

Indianin w kredensie

Magiczne prezenty
Na dziewiąte urodziny Omri dostaje masę prezentów. 

Wśród nich dwa wydają mu się najmniej efektowne: stary, za-
mykany na klucz kredensik podarowany przez starszego brata 
i plastikowa figurka Indianina, którą dał mu jego najbliższy 
przyjaciel, Patrick. Wkrótce jednak okaże się, że właśnie te po-
darunki są najcenniejsze, bo mają w sobie magiczną siłę. Wie-
czorem Omri chowa figurkę Indianina do kredensu i zamyka 
na kluczyk. Rankiem słyszy dochodzące z wnętrza mebla od-
głosy. Okazuje się, że Indianin ożył i jest teraz miniaturowym 
człowieczkiem. Mówi po angielsku, nazywa się Mały Niedź-
wiedź i pochodzi z plemienia Irokezów. Omri daje Indianino-
wi patyczki, papier i kawałki materiału, by mógł sobie zrobić 
wigwam, pokazuje mu okolicę, dostarcza jedzenie. 

Indianin w kredensie
TVP2 sobota 12.10
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Literka A. WIKTORIA PIETRASZEWSKA, 
16 lat, Nowe Wyrzyki

Wiktoria jest uczennicą Zespołu Szkół 
Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 
7 w Łomży. W wolnych chwilach uwiel-
bia biegać, jeździć quadem oraz próbo-
wać swoich sił w wykonywaniu makijaży. 
W życiu najważniejsza jest dla niej rodzi-
na, a największym autorytetem są Rodzi-
ce, którzy każdego dnia pomagają spełniać 
marzenia. W przyszłości chciałaby otwo-
rzyć swój własny salon kosmetyczny.

Literka B. ANNA SEJNOWSKA,  
15 lat, Jeziorko

Ania jest uczennicą Szkoły Podstawo-
wej w Piątnicy. W wolnych chwilach spo-
tyka się ze znajomymi. Jej pasją jest piłka 
nożna. W życiu najważniejsze są dla niej: 
rodzina oraz realizowanie swoich pasji. 
Największym autorytetem jest dla niej 
- Mama, która nigdy się nie poddaje, jest 
niezależna i niejednokrotnie udowodniła, 
że w życiu trzeba potrafić radzić sobie sa-
memu. W przyszłości chciałaby dostać się 
na Uniwersytet Jagielloński na kierunek 

lekarski, a kilka lat później być pełnym pa-
sji oraz empatii lekarzem.

Literka C. OLIWIA SIDORKIEWICZ,  
15 lat, Śniadowo

Oliwia jest uczennicą Zespołu Szkół 
Weterynaryjnych i Ogólnokształcących 
nr 7 w Łomży, na kierunku weterynarii. 
W wolnych chwilach spotyka się z przy-
jaciółmi. Jej pasją jest akrobatyka. Kocha 
również zwierzęta. W życiu najważniejsza 
jest dla niej rodzina, a największym auto-
rytetem jest Mama. W przyszłości chcia-
łaby studiować weterynarię i rozwijać się 
w modelingu, a kilka lat później zostać le-
karzem weterynarii, który będzie potrafił 
fachowo opiekować się chorymi zwierzę-
tami.

Literka D. AGNIESZKA ZAWISTOWSKA, 
17 lat, Zakrzewo Wielkie

Agnieszka jest uczennicą III Liceum 
Ogólnokształcącego w Łomży na profilu 
medycznym. W wolnych chwilach ogląda 
seriale lub spędza czas z rodziną i przyja-
ciółmi. Uwielbia także aktywny tryb życia, 
wycieczki rowerowe, rolki, a także space-
ry. W życiu najważniejsza jest dla niej ro-

dzina i bliskie osoby. W drugim człowieku 
ceni szczerość, empatię oraz ciepło, któ-
rym sama potrafi obdarowywać. Najwięk-
szym autorytetem są dla niej Rodzice. To 
od nich zdobywa wartości i mądrości ży-
ciowe. W przyszłości chciałaby zostać sto-
matologiem, od którego każdy pacjent wy-
chodził będzie z uśmiechem na twarzy.

Literka E. ALEKSANDRA ŻEBROWSKA, 
17 lat, Łomża

Ola jest uczennicą II Liceum Ogól-
nokształcącego im. Marii Konopnickiej 
w Łomży. Jej pasja to aktywność fizyczna 
i zdrowe odżywianie. W wolnych chwi-
lach gotuje, piecze i próbuje swoich sił 
w przyrządzaniu nowych potraw. W życiu 
najważniejsza jest dla niej rodzina. W dru-
gim człowieku najbardziej ceni szczerość 
i empatię. Największym autorytetami są 
dla niej Rodzice. Tata, który od zawsze 
był i jest wzorem do naśladowania m.in. 
w kwestii bezinteresownej pomocy innym 
oraz mama, która uczy wybaczania w każ-
dej życiowej sytuacji. W przyszłości chcia-
łaby pracować jako dietetyk.

Literka F. KARINA ŁEBKOWSKA, 
16 lat, Łomża

Karina jest uczennicą Zespołu Szkół 
Weterynaryjnych i Ogólnokształcących 
nr 7 w Łomży na kierunku weterynaryj-
nym. W wolnych chwilach spotyka się 
z przyjaciółmi oraz opiekuje się zwierzęta-
mi. Jej pasją jest „modeling". Bardzo lubi 
pozować do zdjęć. Chętnie bierze także 
udział w różnego rodzaju sesjach zdjęcio-
wych podczas, których rozwija swoją pa-
sję. W życiu najważniejsza jest dla niej ro-
dzina oraz zwierzęta, które bardzo kocha. 
Za największy autorytet uważa ludzi, któ-
rzy odnieśli życiowe sukcesy na wielu róż-
nych płaszczyznach i mimo odniesionych 
już sukcesów stale dążą do tego, by realizo-
wać wyznaczone sobie cele. Swoją najbliż-
szą przyszłość chciałaby wiązać z modelin-
giem oraz fotomodelingiem.

Literka G. DOMINIKA DRYKA, 
16 lat, Wierzbowo

Dominika jest uczennicą II Liceum 
Ogólnokształcącego im. Marii Konop-
nickiej w Łomży na kierunku biologicz-
no-chemicznym. Wolne chwile spędza 
aktywnie, uprawiając sport. Jej pasją jest 
także muzyka, a w szczególności gra na gi-
tarze, na której gra od lat wczesnego dzie-
ciństwa. Dominika może pochwalić się 
także kilkoma muzycznymi występami 
scenicznymi. W życiu najważniejsza jest 
dla niej rodzina. W drugim człowieku ceni 
szczerość i prawdomówność. Najwięk-
szym autorytetem są dla niej Rodzice. 
W przyszłości chciałaby zostać stomato-
logiem i przyjmować pacjentów w swoim 
własnym gabinecie.

Literka H. OLIWIĄ ZARĘBA, 
15 lat, Czaplice

Oliwia jest uczennicą Szkoły Podsta-
wowej im. ppor. dh. Jadwigi Dziekońskiej 
ps. „Jadzia” w Konarzycach. 

Finalistki Miss Nastolatek Ziemi Łomżyńskiej 2021
Kim są, jakimi wartościami kierują się w życiu, jakie mają plany na przyszłość? Finalistki Miss Nastolatek Ziemi Łomżyńskiej 2021. O tym, która z nich założy koronę przekonamy się już 26 czerwca br.



19piękna Ziemia Łomżyńska

W wolnych chwilach rysuje oraz śpie-
wa. Jej hobby to biegi sprinterskie. W ży-
ciu najważniejsza jest dla niej rodzina oraz 
zdrowie wszystkich jej członków. Naj-
większym autorytetem jest dla niej Mama, 
która mimo wielu życiowych zakrętów po-
trafi iść przez życie z uśmiechem i to samo 
przekazywać innym. W przyszłości chcia-
łaby być osobą która będzie mogła wpły-
nąć na świat i przynajmniej w jakiejś części 
zmienić go na lepsze.

Literka I. GABRIELA CALIK, 
16 lat, Zalas

Gabrysia jest uczennicą III liceum 
Ogólnokształcącego im. Żołnierzy Ob-
wodu Łomżyńskiego AK w Łomży. 
Uczęszcza do pierwszej klasy na profilu 
medycznym. W wolnych chwilach spo-
tyka się z przyjaciółmi i spędza czas z ro-
dziną. Jej pasją jest śpiewanie. W dzieciń-
stwie brała udział w wielu konkursach 
muzycznych. W życiu najważniejsza jest 
dla niej rodzina, a największym autory-
tetem jest dla niej Mama, od której czer-
pie wiele różnych inspiracji. W przyszło-
ści chciałaby zostać pełnym zrozumienia 
i powołania lekarzem.

Literka J. NATALIA ŁUBA, 
17 lat, Nowogród

Natalia jest uczennicą Zespołu Szkół 
Weterynaryjnych i Ogólnokształcących 
Nr 7 w Łomży na kierunku weteryna-
ryjnym. W wolnych chwilach wykonuje 
makijaże artystyczne oraz jeździ konno. 
W życiu najważniejsi są dla niej: rodzina 
i najbliżsi przyjaciele. W drugim człowie-
ku najbardziej ceni szczerość oraz lojal-
ność. Największym autorytetem jest dla 
niej Mama ponieważ jest kobietą nieza-
leżną i pewną siebie. W przyszłości Nata-
lia chciałaby rozwijać swoje umiejętności 
w kierunku wizażu, a kilka lat później tak-
że medycyny estetycznej.

Literka K. MONIKA GUTOWSKA, 
15 lat, Rosochate

Monika jest uczennicą VIII klasy Szko-
ły Podstawowej w Grabowie . W wolnych 
chwilach uprawia sport, głównie ćwicze-
nia typu fitness. Jej pasja to bieganie. Mo-
nika może pochwalić się wieloma osią-
gnięciami w tej dziedzinie sportu. W życiu 
najważniejsza jest dla niej rodzina. W dru-

gim człowieku ceni wrażliwość, empatię 
oraz umiejętność rozumienia i dostrzega-
nia potrzeb innych. Największym auto-
rytetem są dla niej Rodzice, których ceni 
za ciężką pracę oraz wytrwałość. W przy-
szłości chciałaby zostać pełną pasji oraz 
zaangażowania nauczycielką wychowania 
fizycznego.

Literka L. JULIA TRZCINKA, 
15 lat, Łomża

Julia jest uczennicą III Liceum Ogól-
nokształcącego im. Żołnierzy Obwodu 
Łomżyńskiego AK w Łomży na profi-
lu biologiczno-chemicznym. W wolnym 
czasie spotyka się z przyjaciółmi i upra-
wia sport. Jej pasją jest gra w siatkówkę. 
Trenuje od niedawna ale bardzo szybko 
się uczy. W życiu najważniejsze są dla niej 
rodzina oraz przyjaciele. W drugim czło-
wieku ceni szczerość oraz szacunek do in-
nych. Największym autorytetem jest dla 
niej Mama, która mimo wielu trudności 
daje sobie zawsze radę i nigdy się nie pod-
daje. W przyszłości Julia chciałaby zostać 
kosmetologiem.

Literka Ł. OLIWIA KONOPKA, 
17 lat, Modzele - Wąsosz

Oliwia jest uczennicą III Liceum Ogól-
nokształcącym w Łomży na profilu biolo-
giczno-chemicznym. W wolnych chwilach 
biega i rysuje. Jej pasją jest sport i Straż Po-
żarna. Biega od 10 lat, a od 5 należy do dru-
żyny pożarniczej. Oliwia może pochwalić 
się licznymi sukcesami oraz wieloma wy-
różnieniami w tej dziedzinie. W życiu naj-
ważniejsze są dla niej szczerość i zaufanie 
bez których nie wyobraża sobie nawiązy-
wania prawdziwych relacji. Największym 
autorytetem jest dla niej Mama. W przy-
szłości chciałaby zostać lekarzem dzięki 
czemu będzie mogła pomagać innym lu-
dziom.

Literka M. EMILIA TYSZKA,
15 lat, Zambrów

Emilka jest uczennicą ósmej klasy 
Szkoły Podstawowej numer 5 w Zambro-
wie. W wolnych chwilach uprawia sport. 
W życiu najważniejsze jest dla niej rodzina 
oraz szacunek do drugiego człowieka. 

W ludziach ceni szczerość i dobroć ser-
ca. Największym autorytetem jest dla niej 
Prababcia, która potrafiła rozwiązać każdy 
problem, a swoim sercem obdarowałaby 
każdego człowieka. W przyszłości Emilka 

chciałaby spełniać swoje marzenia oraz 
stworzyć schronisko dla zwierząt.

Literka N. KAROLINA LESZCZYŃSKA,
17 lat, Siemiatycze

Karolina jest uczennicą Liceum 
Ogólnokształcącego w Siemiatyczach 
na profilu humanistycznym. W wolnych 
chwilach ogląda seriale oraz spędza czas 
z przyjaciółmi i rodziną. Jej pasją są ko-
smetologia, oraz sport, głównie lekko-
atletyka, w której udało jej się osiągnąć 
wiele sukcesów i zdobyć całe mnóstwo 
dyplomów oraz medali. W drugim czło-

Finalistki Miss Nastolatek Ziemi Łomżyńskiej 2021
Kim są, jakimi wartościami kierują się w życiu, jakie mają plany na przyszłość? Finalistki Miss Nastolatek Ziemi Łomżyńskiej 2021. O tym, która z nich założy koronę przekonamy się już 26 czerwca br.
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wieku ceni przede wszystkim szczerość 
i zaufanie. Największym autorytetem jest 
dla niej Rodzina, która zawsze ją wspiera. 
W przyszłości Karolina chciałaby zostać 
psychologiem. Jak sama mówi o sobie, jest 
bardzo wrażliwa, potrafi wspierać innych 
i zawsze stara się zrozumieć każdy pro-
blem drugiej osoby.

Literka O. ALONA KROKHMALOVA,
16 lat, Zambrów

Alona jest uczennicą Zespołu Szkół nr 
1 im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” 
w Zambrowie. Jej pasja to aktywne spędza-
nie czasu poprzez trenowanie na siłowni 
lub w domu. To także bieganie oraz spacery 
z przyjaciółmi. Uwielbia zdrowy tryb życia, 
którzy przenosi również do swojej kuch-
ni. Od najmłodszych lat śpiewa w chórze 
szkolnym, a w latach wczesnego dzieciń-
stwa przez kilka lat tańczyła również w ze-
spole. Były to tańce nowoczesne, ludowe 
i towarzyskie. Alona interesuje się makija-
żem, dlatego z wielką przyjemnością w wol-
nych chwilach wykonuje makijaże sobie 
oraz innym. W życiu najważniejsze jest dla 
niej zdrowie. Największym autorytetem są 
Rodzice, których podziwia za cierpliwość, 
otwartość, pracowitość oraz optymistycz-
ne podejście do życia. W przyszłości Alona 
chciałaby zostać wizażystką lub trenerką, 
a w międzyczasie chciałaby spełniać się tak-
że jako modelka lub fotomodelka, co jed-
nak traktuje raczej jako przygodę oraz fajne 
wykorzystanie młodzieńczych lat.

Literka P. WIKTORIA DEPTA, 
15 lat, Nowogród

Wiktoria jest uczennicą Technikum 
Weterynaryjnego w Łomży na profilu 
technik żywienia i usług gastronomicz-
nych. W wolnym czasie gotuje oraz spoty-
ka się z przyjaciółmi. Jej pasją są zwierzęta 
oraz opieka nad nimi. W życiu najważniej-
sza jest dla niej rodzina. W drugim czło-
wieku ceni szczerość i wrażliwość. Naj-
większym autorytetem jest dla niej Mama, 
od której czerpie życiowe rady oraz mą-
drości. W przyszłości chciałaby założyć 
schronisko dla zwierząt.

Literka R. ALEKSANDRA MARCINIAK, 
16 lat , Grajewo

Ola jest uczennicą Liceum mundu-
rowego w Ełku. W wolnych chwilach 
spotyka się z przyjaciółmi oraz uprawia 
sport. Jej pasja to podróżowanie. W ży-
ciu najważniejsza są dla niej, rodzina oraz 
dobre relacje międzyludzkie. W drugim 
człowieku ceni szczerość oraz szacunek 
do innych. Największym autorytetem są 
dla niej Rodzice, którzy potrafią bezinte-
resowanie pomagać oraz wspierać tych, 
którzy tego potrzebują. W przyszłości 
Ola chciałaby zająć się detektywistyką, 
zanim jednak się to wydarzy, chciałaby 
skorzystać z uroków młodości i spróbo-
wać swoich sił na wybiegu, a także przed 
obiektywem.

Literka S. KATARZYNA TRZCINKA, 
15 lat, Ksebki

Kasia jest uczennicą III Liceum Ogól-
nokształcącego im. Żołnierzy Obwodu 
Łomżyńskiego AK w Łomży na profilu 
biologiczno-chemicznym. W wolnym cza-
sie spotyka się z przyjaciółmi oraz uprawia 
sport. Jej pasją jest gra w siatkówkę. Tre-
nuje dopiero od niedawna, ale szybko się 
uczy. W życiu najważniejsze są dla niej ro-
dzina oraz przyjaciele. W drugim człowie-
ku ceni szczerość i szacunek do innych. 
Największym autorytetem jest dla niej 
Mama, która uczy, by w życiu nigdy się nie 
poddawać. W przyszłości Kasia chciałaby 
zostać kosmetologiem.

Zdjęcia zostały wykonane w nowo 
otwartej Hali Kultury w Łomży. Sesja 
zdjęciowa dziewcząt odbyła się z zacho-
waniem wszelkich zasad reżimu sanitar-
nego oraz bezpieczeństwa epidemicznego, 
w czasie, kiedy jej realizacja była w pełni 
możliwa oraz bezpieczna dla wszystkich 
osób przy niej pracujących.

•• Właściciel konkursu MZŁ - Anna 
Kurządkowska-Kosińska 

•• Gospodarz wydarzenia/Honorowy 
Patronat - Prezydent Miasta Łomża Ma-
riusz Chrzanowski

•• Partner Platynowy - Województwo 
Podlaskie (Urząd Marszałkowski Woje-
wództwa Podlaskiego)

•• Koordynator projektu -  Klaudia 
Piaścik

•• Autor oraz pomysłodawca sesji - @
jimis80s

•• Wsparcie/asysta -  @aleksandra.
galazkaa

•• MUA:
- @jolanta_koldys_makeupartist
- @wyrwasaga
- @anetabukowska.makeup
•• O piękną oprawę biżuteryjną zadbał 

partner konkursu oraz fundator nagród 
dla wszystkich finalistek, marka Colibra 
Dream. Współpracę z marką możliwa była 
za sprawą Miss Nastolatek Ziemi Łomżyń-
skiej 2020 - Ewelinie Gutowskiej.
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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 
sosnowych, wymagany własny sprzęt 
oraz skrecanie tychże słupków np. na 
huśtawkę 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

Nazywam się Wanda Malinowska choro-
wałam na depresję, która została uleczo-
na w du zej mierze  łaską. Wyszłam z głę-
bokiego mroku na światło. Gdyby ktoś 
pragnął sobie pomóc, to mogę podzielić 
się świadectwem i wiedzą. Zapraszam 
do kontaktu. Spotkania rozpoczynam od 
połowy sierpnia, w soboty od 14.00 - do 
15.00 w Łomży. Tel. 690 500 173.

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.

Działka 1,02 ha blisko Łomży Siezrputy 
Młode. Cena do uzgodnienia. 
Tel. 537 334 727.

Do wynajęcia atrakcyjne miejsce Al.Le-
gionów lub pawilon pod lody, warzywa, 
owoce lub inne propozycje. Atrakcyjne 
miejsce jest prąd i woda, ogrzewanie ga-
zowe. Duże natężenie ruchu. 
Tel. 535-480-220.

Sprzedam lub wydzierżawię 9 ha łąki. 
Okolice Łomży. Tel. 512 807 562.

Sprzedam działkę 60 ar w Siemieniu 
Nadrzecznym od strony rzeki Narew 
przy drodze gminnej - 70 zł /m2. Cena do 
uzgodnienia. Tel. 504 464 359.

Sprzedam działkę 40 ary w Siemień 
Nadrzeczny z budynkami oraz domem 
- orodzona rośnie 300 tui. Przy dro-
dze gminnej od strony rzeki Narew - 
1.500..000 PLN cena do uzgodnienia. 
Tel. 504 464 359.

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. 

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 

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. 

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 kompu-
terowy i RTV, 
sprzedaż sprzę-
tu kompute-
rowego. 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.

Nissan Micra 1,2 2014/2015 - 38 tys. km. 
Tel. 515 154 710.

Sprzedam przyczepy ciągnikowa i samo-
chodowa, oprtyskiwacz Termit 317. Ule 
skrzynki „U”. Tel. 784 190 989.

ZDROWIE/ URODA 

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

PRACA

Poszukuję opiekunki w Łomży w wieku 
do 50 lat do opieki osoby chorej. 
Tel. 667 658 261.

Potrzebny Pan mający nadmiar czasu, 
z prawem jazdy, może być emeryt lub 
rencista, ale któremu chce się jeszcze 
popracować. Mile widziany stolarz lub 
cieśla rownież samouk. Tel. 737-164-200.

HOTEL GROMADA W ŁOMŻY poszukuje 
kucharza/szefa kuchni z doświadcze-
niem. Prosimy o przesłanie CV na adres: 
w.taraszkiewicz@gromada.pl. Tel. 502 
456 680.

Wynajmę lokal 100 m2  
w centrum Łomży  

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

OGLĄDAJ  NA  140  KANALE

tel. 503 010 038

Zegarmistrz przeniósł się na Stary Rynek 13 - wcześniej pod 
filarami. Zapraszam poniedziałek - piątek od 9.00 - 17.00, 
a sobota od 10.00 - 14.00.

WASZ ZEGARMISTRZ OD 1981 ROKU
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Rusza sezon 
w Porcie 

Rzecznym 
Ruszył sezon w Porcie Rzecznym 
MOSiR Łomża przy ulicy Żydowskiej. 
Przyciąga  on wspaniałymi widokami 
na Narew i ofertą wodnych atrakcji. 
Inauguracja nowego sezonu to dla 
aktywnych osób okazja do bliższego 
zapoznania się z wodną turystyką. 

Port rzeczny z wypożyczal-
nią sprzętu wodnego otwarty 
jest 7 dni w tygodniu w godzi-
nach 8.00-21.00. MOSiR oferu-
je profesjonalny sprzęt– rowery 
wodne, kajaki, kanadyjki i łodzie 
wioślarskie. Na terenie Portu 
funkcjonuje wypożyczalnia ro-
werów, która dysponuje także 
zestawem do samodzielnej na-
prawy rowerów. Na ogrodzonym 
polu kempingowym turyści po-
dróżujący kamperami mogą sko-
rzystać z bezpiecznej przystani, 
sanitariatów i natrysków, zatan-

kować wodę, doładować akumu-
latory. Dla miłośników spędza-
nia czasu na świeżym powietrzu 
czekają zadaszone miejsca prze-
znaczone do odpoczynku i bez-
płatnego grillowania. Przyległe 
tereny rekreacyjne z siłownią ze-
wnętrzną, placem zabaw dla dzie-
ci, ścieżką rowerową i spacerową 
spełniają dogodne warunki rekre-
acyjne i zachęcają do wypoczyn-
ku

Nowością jest zastosowanie 
Systemu Elektronicznej Obsługi 
Klienta, który usprawnia funk-
cjonowanie obiektu i przyśpiesza 
obsługę. Jest to także dobra wia-
domość dla osób często korzy-
stających z wypożyczalni sprzę-
tu wodnego, ponieważ ESOK 
umożliwił wprowadzenie Karne-
tów Port Łomża, które oferują 
rabaty do 30% od cen cenniko-
wych!

Pełna oferta dostępna jest 
na stronie www.mosir.lomza.pl 
w zakładce CENNIKI. 

Udane 
świąteczne 
rzuty i biegi 

Podczas 31 Mityngu Solidarności 
z okazji 3 Maja, który rozegrano został 
w Białymstoku, z dobrej strony poka-
zali się łomżyńscy lekkoatleci Klubu 
Sportowego PREFBET-SONAROL. Pre-
zes i szkoleniowiec klubu Andrzej Ko-
rytkowski za najwartościowszy wynik 
swego teamu uważa osiągnięcie  Be-
aty Trzonkowskiej w rzucie dyskiem. 

- Wygrała z wynikiem 49,12 
m, co jest w tej specjalności jej 
najlepszym  otwarciem sezonu, 
a tylko rezultatem tylko 26 cen-
tymetrów gorszym od jej rekor-
du życiowego - podkreśla An-
drzej Korytkowski.   

Jak dodaje, sportowcy 
KS PREFBET-SONAROL 
w sumie wywalczyli 7 miejsc 

na podium i kilka „życiówek”.  
- Jednak generalnie fatalna po-
goda nie sprzyjała osiąganiu do-
brych wyników. W kolejnych 
zawodach o ile aura pozwoli, 
będzie już można uzyskiwać mi-
nima na Mistrzostwa Polski, na 
co liczymy - podsumowuje An-
drzej Korytkowski.

Ciekawsze wyniki:
1 miejsce Beata Trzonkowska 

– dysk 49,12 m
1.Beata Trzonkowska -  kula 

13.35 m
1. Rafał Pogorzelski  - 3000 m  

8:55,11
1. Piotr Dąbrowski- 1000 m 

2:37,29 (rekord życiowy)

 2. Martyna Krawczyńska - 
1000 m 3:04,13

 3. Dawid Wołyniec - oszczep 
700 g  47.36 m

 4. Bartosz Jurak - 1000 m 
2:39,63 (rekord życiowy)

 5. Bartłomiej Folga -1000 m  
2:41.10

 5. Wiktoria Grabowska - 

1000 m 3:14,11 (rekord życio-
wy)

 8. Szymon Macioch - 1000 
2:51,06 (rekord życiowy).

1. Damian Budziszewski - 
oszczep 800g  57,12 m (UKS LI-
CEUM SPORTOWE Łomża

W Łomży, w dniach 14-16 maja w Hali 
Sportowej przy Zespole Szkół Tech-
nicznych i Ogólnokształcących nr 4 
w Łomży rozegrany zostanie Ćwierćfi-
nał Mistrzostw Polski w Koszykówce 
Dziewcząt w kategorii młodziczek.

Będzie to nie lada gratka dla 
fanów sportu, bo rozgrywek ko-
szykarskich tak wysokiej rangi 
jeszcze w Łomży nie było. We-
zmą w nich udział najlepsze ze-
społy z Polski, które zwycięży-
ły w swoich strefach. Awans do 

Ćwierćfinału Mistrzostw Polski 
w Koszykówce Dziewcząt zawod-
niczki z Łomży zapewniły sobie 
wygrywając strefę podlasko-ma-
zowiecką. Rozegrały 16 spotkań. 
We wszystkich zwyciężyły. 

- Pasja, zaangażowanie, pra-
cowitość, determinacja zawodni-
czek i trenerów sprawiły, że udało 
się zajść tak daleko – komentują 
trenerzy mistrzowskiej drużyny 
Marcin Piotrowski i Daniel Choj-
nowski.

Reprezentująca UKS 4 Łom-
ża drużyna, zmierzy się z trzema 
zespołami: UKS Ostrów Wiel-
kopolski, UKS Brzeg i WSTK 
Wschowa. Każdego dnia rozegra-
ne zostaną dwa mecze. Druży-
ny będą grać w systemie "każdy 
z każdym".

Organizatorem turnieju jest 
Polski Związek Koszykówki. Pa-
tronat honorowy nad turniejem 
objął Pan Mariusz Chrzanowski 
Prezydent Miasta Łomża.

Koszykówka  
na najwyższym poziomie 

zagości w Łomży
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Kinga Pęza miniony 
weekend może uznać za 
szczególnie udany. W Centrum 
Kongresowym w Kielcach, gdzie 
odbywały się najważniejsze 
zawody kulturystyczne I fitness 
w Polsce łomżynianka zdobyła 
tytuł Mistrzyni Polski 2021 
w kategorii Wellness Fitness do 
163 centymetrów. 

- Spełniłam marzenie. Zade-
biutowałam na scenie Wellness 
Fitness I zostałam Mistrzynnią 
Polski 2021. Niesamowite emo-
cje, cudownie było je poczuć. Za-
pamiętam ten weekend na długo 
– napisała w mediach społecz-
niościowych, tuż po zwycięstwie 
Kinga. 

Podczas Mistrzostw Polski 
w Kulturystyce i Fitness, zawod-
nicy walczyli o tytuł najlepsze-
go w kraju. Sportowe zmagania 
stanowiły również eliminacje do 

Mistrzostw Europy. W wydarze-
niu wzięli udział reprezentanci 
klubów sportowych i stowarzy-
szeń kultury fizycznej zrzeszo-
nych w PZKFiTS. Zawody odby-
wały się w systemie blokowym, 
w różnych kategoriach sporto-
wych. Jury oceniało m.in. musku-
laturę, koordynację ruchową, siłę 
i dynamikę zawodników.

Wydarzenie te  organizowane 
było przez Polski Związek Kultury-
styki, Fitness i Trójboju Siłowego, 
we współpracy z Targami Kielce.

Pochodzący z Łomży st. szer. Hubert 
Sulewski, żołnierz 1 Podlaskiej Bry-
gady Obrony Terytorialnej, Mistrz 
Europy MMA Full contact w kat. 77 kg 
i zdobywca pucharu Europy w Grap-
plingu, w Powidzu (Wielkopolska), 
podczas gali finałowej Mistrzostw 
Wojska Polskiego w walce w bliskim 
kontakcie pod szyldem ,,Walkę Mamy 
We Krwi” pokonał szer. Roberta Wró-
blewskiego z 2. Ośrodka Radioelek-
tronicznego.  

Okazuje się, że Hubert 
Sulewski walkę ma we krwi. Sę-
dziowie podczas gali finałowej 
Mistrzostw Wojska Polskiego 
nie mieli co do tego wątpliwo-
ści. Jednogłośną decyzją uzna-
li jego przewagę nad Robertem 
Wróblewskim. Na dowód tego,  
łomżyniak z rąk Ministra Obrony 
Narodowej Mariusza Błaszczaka 
odebrał pamiątkowy bagnet. 

- Bardzo się cieszę, że w sze-
regach Wojska Polskiego mamy 
sportowców i byłych sportow-
ców. Mamy też żołnierzy - spor-
towców, którzy odznaczają się 
właśnie wolą walki. Nawet naj-
lepiej wyposażone wojsko, jeżeli 
nie jest waleczne, nie jest w stanie 
obronić terytorium swojego kra-
ju. Żołnierze Wojska Polskiego są 
waleczni. W ten sposób kształtu-
ją się postawy, kształtują się cha-
raktery, to jest właśnie niezbędny 
element tego, żeby Polska była 
bezpieczna – mówił podczas gali 
szef MON.

W programie zawodów, które 
odbyły się w Powidzu było 7 po-

jedynków w formule MMA oraz 
jeden specjalny – bokserski bój 
z udziałem prawdziwego „Maste-
ra”. Kartę walk gali tworzyli żoł-
nierze wszystkich rodzajów sił 
zbrojnych RP. W oktagonie moż-
na było zobaczyć czołgistów, spa-
dochroniarzy, "specjalsów" czy 
"terytorialsów"...

W kategorii do 73 kilogra-
mów zmierzyli się szer. Robert 
Wróblewski z 2 Ośrodka Radio-
elektronicznego i st. szer. Hubert 
Sulewski z 1 Podlaskiej Brygady 
Obrony Terytorialnej.   Tym ra-
zem lepszy okazał się st. szer. Hu-
bert Sulewski, który nie był jedy-

nym "terytorialsem" który stawił 
się w oktagonie. Najmłodszy ro-
dzaj sił zbrojnych reprezentowa-
ło czterech wojskowych. Oprócz 
żołnierza z 1 BOT w akcji można 
było zobaczyć szer. Pawła Żygliń-
skiego z 13 Brygady Obrony Te-
rytorialnej, pojedynek stoczyła 
także szer. Sara Jóźwiak z 12 Bry-
gady OT i szer. Agata Wasiluk z 8 
Brygady OT.

W oktagonie stawiła się też 
silna reprezentacja 18 Dywi-
zji Zmechanizowanej. Byli to 
szer. Błażej Majdan, szer. Adam 
Okniński i st. szer. Sylwester Mil-
ler. Z kolei 12 Dywizję Zmecha-

nizowaną reprezentował kpr. Mi-
chał Piwowarski, a 11 Dywizję 
Kawalerii Pancernej – st. szer. 
Adam Smulski.

W akcji zobaczyliśmy rów-
nież st. kpr. pchor. Dawida Ryka 
z Akademii Wojsk Lądowych, 
szer. Przemysława Dzwoniar-
ka z 1 Pułku Saperów, „Zapa-
sa” z Jednostki Wojskowej Nil, 
a także st. szer. Krzysztofa Koń-
czalskiego i st. szer. Sewery-
na Kirschhiebla z Inspektoratu 
Wsparcia Sił Zbrojnych.

Podczas gali odbyła się także 
walka bokserska, w której stawił 

się m.in. jeden z najlepszych pol-
skich bokserów – szer. Mateusz 
Masternak z Centralnego Woj-
skowego Zespołu Sportowego. 
Jego przeciwnikiem był szer. Bar-
tosz Barczyński z 6 Brygady Po-
wietrznodesantowej.

Zwycięzcy gali:
MMA 75 kg – szer. Błażej 

Majdan (18 Dywizja Zmechani-
zowana)

MMA 59 kg – szer. Sara 
Jóźwiak (12 Wielkopolska Bry-
gada Obrony Terytorialnej)

MMA 95 kg – szer. Przemy-
sław Dzwoniarek (1 Pułk Sape-
rów)

MMA 67 kg – st. szer. Sylwe-
ster Miller (18 Dywizja Zmecha-
nizowana)

MMA 85 kg – por. Piotr Za-
gdański (6 Brygada Powietrzno-
desantowa)

MMA 110 kg – kpr. Michał 
Piwowarski (12 Dywizja Zme-
chanizowana)

MMA 73 kg – st. szer. Hubert 
Sulewski (1 Podlaska Brygada 
Obrony Terytorialnej)

Mistrzostwa Wojska Polskie-
go w Walce w Bliskim Kontak-
cie to wydarzenie, które od 2015 
roku organizuje Akademia Wojsk 
Lądowych. Raz w roku, na AWL 
spotykają się najlepsi fighterzy 
z jednostek wojskowych z całej 
Polski, walcząc o tytuł w klasyfi-
kacji indywidualnej oraz o punk-
ty do klasyfikacji drużynowej dla 
swojej dywizji, jednostki lub ro-
dzaju wojsk.

Łomżynianka  
Kinga Pęza Mistrzynią 

Polski Wellness Fitness 

Walka płynie w jego krwi. Hubert Sulewski 
pokonał Roberta Wróblewskiego  
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