
Jan Stypuła. Senator Rzeczypospolitej 
Polskiej, dla którego  sprawy zwy-
kłych ludzi, instytucji oraz interesy 
mieszkańców całej Ziemi Łomżyńskiej 
były najistotniejsze. Wobec obrony 
których niejednokrotnie stawał. 

Wojewódzki Lekarz Wetery-
narii w Łomży, za którego przy-
czyną placówki weterynaryjne 
województwa łomżyńskiego wy-
posażone zostały w nowoczesny 
sprzęt. To właśnie on zorganizo-
wał nowoczesną bazę technicz-
ną, którą stale rozbudowywał 
i modernizował. Jak wspominał 
w swoim opracowaniu Czesław 

Rybicki, po kilku latach wspól-
nego działania zespołu ludzi pod 
Jego kierownictwem, łomżyńską 
służbę weterynaryjną zaliczano 
do najlepszych w kraju. Jan Sty-
puła to także inicjator i główny 
założyciel w Łomży Oddziału 
Stowarzyszenia ,,Wspólnota Pol-
ska”. Starał się integrować polską 
diasporę wewnętrznie i ze spo-
łecznością w kraju zamieszkania, 
a także z rodakami w Polsce. Jan 
Stypuła potrzebę integracji rozu-
miał niezwykle szeroko. Prezen-
tował humanistyczne spojrzenie. 
Posiadał ogromną pasję działa-

nia. Pracę zawodową i społeczną 
traktował jako misję. 

- Na każdym stanowisku był 
bardzo zaangażowany. Od innych 
wymagał takiej postawy jaką sam 
reprezentował – pisał Czesław 
Rybicki we ,,Wspomnieniach 
o senatorze Janie Stypule – Łom-
żanie z wyboru”. 

Był współorganizatorem 
otwartego 5 czerwca 1982 r. je-
dynego w kraju i jednego z nie-
licznych w Europie Muzeum We-
terynarii w Ciechanowcu. 

4 czerwca 1991 roku już na zawsze 
będzie dla Łomży wyjątkowo ważną 
datą. To właśnie wtedy Papież - Polak 
Jan Paweł II spotkał się  na placu przy 
budowanym wówczas Sanktuarium 
Miłosierdzia Bożego z wiernymi oraz 
w łomżyńskiej katedrze z pielgrzyma-
mi litewskimi. Ojciec Święty dokonał 
też koronacji cudownego obrazu Mat-
ki Pięknej Miłości z łomżyńskiej kate-

dry oraz poświęcił gmach Wyższego 
Seminarium Duchownego. Ten dzień 
do końca życia pozostanie w pamię-
ci witających Papieża  Jana Pawła II 
mieszkańców i gości ziemi łomżyń-
skiej. 

- Dla mnie tamto wydarze-
nie, był czasem bardzo intensyw-
nym. Przyszło mi pracować przy 
dekorowaniu miasta. Atmosfe-

ra tamtych dni była niesamowi-
ta. Wszyscy byliśmy podekscy-
towani  wizytą. Oczekiwaliśmy 
na nią – mówi Józef Babiel bę-
dący wówczas w komitecie or-
ganizacyjnym wizyty papieskiej, 
dla którego było to niewątpliwie 
wydarzenie historyczne.   - Chy-
ba już nigdy nie zdarzy się, żeby 
osobowość, która zostaje świę-
tym w przyszłości odwiedziła na-
sze miasto – przyznaje. - Tak na-
prawdę zastanawiam się jak wiele 
śladów po tym wydarzeniu pozo-
stało w naszych sercach – stawia 
dziś pytanie Józef Babiel. 

Jak wspomina, tego dnia 
w Łomży nie tylko mocno świe-
ciło słońce, ale wiał także silny 
wiatr. 

- Słońce było, ale wiatr był 
faktycznie niesamowity. To nam 
dodawało siły i energii do pracy. 
Kilometry tkanin, które służyły 

jako dekoracje zrywał wiatr. My 
w ostatniej chwili naprawialiśmy 
te dekoracje. Papież już leciał 
w kierunku Łomży, a my jeszcze 
coś poprawialiśmy. Wtedy po uli-
cach Łomży poruszałem sie tra-
bantem ze specjalną przepustką 
– opowiada. 

Krótka, ale wypełniona in-
tensywną treścią wizyta w Łom-
ży Ojca Świętego pozostawiła 
niezatarte do dnia dzisiejszego 
ślady, zarówno duchowe, jak 
i materialne. 

- Niestety nie byłam na Mszy 
Świętej sprawowanej przez Ojca 
Świętego, ponieważ musiałam 
pracować. Antyterroryści, którzy 
czuwali nad bezpieczeństwem wi-
zyty, mieszkali w internacie, któ-
rego kierownikiem byłam w tym 
czasie – wraca do tamtych wyda-
rzeń pani Elżbieta. -  Oglądałam 
później transmisję mszy w telewi-

zji. Nawet do tej pory gdzieś tam 
mam album wydany chyba przez 
Towarzystwo Przyjaciół, do któ-
rego czasami zaglądam. Z resztą 
w tej części miasta, w której pa-
pież odprawiał mszę, mieszkam. 
Pamiętam jak zmieniała się na tę 
wizytę i jak wiele z tych zmian po-
zostało – dodaje. - W tej chwili to 
jest piękny park, a wtedy to były 
błonia, łąki, ale ludzi była masa – 
wspomina Pani Elżbieta.

I właśnie w 30. rocznicę wizy-
ty Jana Pawła II w Łomży kwiaty 
przed pomnikiem Ojca Świętego 
na placu Jana Pawła II przy Wyż-
szym Seminarium Duchownym 
złożył prezydent Mariusz Chrza-
nowski i jego zastępca Andrzej 
Stypułkowski.
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30 lat temu Łomżę odwiedził 
Papież Jan Paweł II

Jan Stypuła. Niezachwiany społecznik,  
którego dzieła są wciąż żywe 



Boże Ciało, to uroczystość Najświęt-
szego Ciała i Krwi Chrystusa, która 
zawsze wypada w czwartek, 60 dni 
po Wielkanocy. Uważana jest za  jed-
no z ważniejszych świąt katolickich 
– tego dnia wspominamy Ostatnią 
Wieczerzę i przemienienie chleba 
i wina w ciało i krew Jezusa Chrystusa. 
W tym roku uroczystość w Katedrze 
św. Michała Archanioła w Łomży zgro-
madziła rzeszę wiernych. Msza Święta 
została odprawiona przez księdza bi-
skupa Janusza Stepnowskiego.

- W tych czasach tak wie-
lu z nas było jakby wyłączo-
nych z nurtu życia liturgiczne-
go. I choć bycie na Eucharystii 

poprzez internet czy za pośred-
nictwem telewizji jest to pięk-
na rzecz, to Eucharystia została 
utworzona po to, aby ją przyj-
mować, aby ją spożywać. Zosta-
ła ukazana światu przez Kościół 
po to, aby Chrystusa, który jest 
obecny w tym chlebie eucha-
rystycznym adorować, aby do 
niego zanosić nasze modlitwy 
– mówił ksiądz biskup Janusz 
Stepnowski.  

Po liturgii słowa mieszkańcy 
naszego miasta wraz ze wspólno-
tą Kościoła uczestniczyli w pro-
cesji eucharystycznej, kierującej 
się do czterech ołtarzy. 

4 czerwca 1989 roku odbyły się czę-
ściowo wolne wybory w historii Polski 
po drugiej wojnie światowej. Były 
one wynikiem uzgodnień zawartych 

pomiędzy władzami Polskiej Rzecz-
pospolitej Ludowej i demokratycznej 
opozycji podczas obrad okrągłego 
stołu. Przyspieszyły proces transfor-
macji ustrojowej w naszym kraju i są 
uznawane za symbol narodzin wolnej 
i demokratycznej Polski.

W Łomży pod znajdującą 
się na frontonie Ratusza tabli-
cą upamiętniającą tamto wyda-
rzenie, złożone zostały kwiaty 
przez prezydenta Mariusz Chrza-
nowskiego, jego zastępcę An-
drzeja Stypułkowskiego, a tak-
że wiceprzewodniczącego Rady 
Miejskiej Macieja Andrzeja Bo-
rysewicza oraz  radnego Piotra 
Serdyńskiego. 

Tablica pod którą złożono 
kwiaty, została odsłonięta pod-
czas uroczystej sesji Rady Miej-
skiej zorganizowanej 15 czerw-
ca 2014 r. z okazji 596. rocznicy 
nadania praw miejskich Łom-
ży. Sesja nawiązywała swoją 
tematyką również do 25-lecia 

wolnych wyborów z 1989 r. 
Na odsłoniętej wówczas tabli-
cy znajduje się napis: „Był taki 

dzień 4 czerwca 1989 roku – 
wybory do Sejmu i Senatu od-
nowiły Polskę. Staraniem Rady 

Miejskiej, Prezydenta Łomży 
i NSZZ „Solidarność” Oddział 
Łomża w 25 rocznicę”.
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Był taki dzień… 
32 lata temu odbyły się 

pierwsze, częściowo wolne 
wybory parlamentarne 

Rzesze wiernych  
na procesji Bożego Ciała 

...chociaż skromniej niż w poprzed-
nich latach w zawodach zorganizo-
wanych przez Towarzystwo Przyjaciół 
Nowogrodu (TPN). Otrzymali jednak 
za to upominki od Marka Olbrysia, 
wicemarszałka województwa podla-
skiego, który wziął udział w podsu-
mowaniu  rywalizacji.  Zapowiedział  
również wspieranie finansowe inicja-
tyw lokalnej społeczności firmowa-
nych przez TPN.      

- Od lat sprawujemy nad tymi 
zawodami wędkarskimi patronat 
honorowy, a tym razem dokłada-
my także materialną pomoc. To-
warzystwo Przyjaciół Nowogro-
du otrzyma nowy namiot, który 
pozwoli w dobrych warunkach 
organizować rywalizację wędka-
rzy, ale także inne uroczystości. 
Chętnie doceniamy tak aktywne 
lokalne społeczności i samorzą-
dy jak w Nowogrodzie. Aktyw-
ność burmistrza Grzegorza Pal-
ki, radnych miasta i gminy, TPN 
pod wodzą Macieja Estkowskie-
go sprzyja realizacji pasji przez 
mieszkańców i jednoczy- stwier-
dził wicemarszałek Marek Olbryś.

Podkreślił również  jakie wa-
lory dla promocji całego regionu 
mają ciekawe inicjatywy z dzie-
dziny sportu czy rekreacji wyko-
rzystujące walory przyrodnicze.

W zawodach uczestniczyło 26 
wędkarzy z Nowogrodu, Łomży, 
ale także Wysokiego Mazowiec-
kiego, Ostrołęki i innych miej-
scowości. Na prostym odcin-
ku Narwi między Nowogrodem 
a Szablakiem (Maciej Estkowski 
podkreśla, że wszyscy mieli rów-
nie warunki) wyłowili około 30 
kilogramów ryb. Wszystkie lesz-
cze, krąpie, okonie i płocie wró-
ciły jednak po zważeniu do rzeki. 
Wypuścili je nawet mistrzowie, 
którym trafiły się okazy mające 
ponad 2 kilogramy. 

Mistrzem połowów okazał 
się Karol Depa z Łomży, którego 
trzy leszcze ważyły blisko 4 kilo-
gramy. Jak stwierdził, zawody po-
traktował całkowicie rekreacyj-
nie, "na luzie"...

- Zadecydował przede 
wszystkim już 30-letni trening 
prowadzony przez mojego ojca - 
wyjaśnił mistrz, któremu puchar 
przekazał wicemarszałek Marek 
Olbryś.

Statuetkę za największe po-
jedyncze trofeum od burmistrza 
Nowogrodu Grzegorza Palki 
okaz otrzymał jednak Maciej 

Kruszewski za leszcza ważącego  
2450 gramów.

- Niestety, wyniki w ostatnich 
dwóch edycjach naszych zawo-
dów, które organizujemy już od 
13. lat są gorsze niż kiedyś. Może 
chodzi o czas pylenia sosny, co 
przeszkadza rybom - powiedział 
Maciej Estkowski, organizator za-
wodów i prezes TPN. Otrzymał 
gromkie brawa i podziękowania 
od wędkarskiego środowiska oraz 
wicemarszałka Marka Olbrysia 
i burmistrza Grzegorza Palki, któ-
rzy zapowiedzieli wspieranie ini-
cjatyw przyjaciół Nowogrodu.   

Nad Narwią. 
Wędkarze się

obłowili...
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PODLASKI UNIWERSYTET 
TRZECIEGO WIEKU
we współpracy z
PAŃSTWOWĄ WYŻSZĄ 
SZKOŁĄ INFORMATYKI  
i PRZEDIĘBIORCZOŚCI  
w Łomży  
zaprasza seniorów 60+ do 
zgłaszania się do projektu: 
„Akademia Zdrowego 
Seniora”.

BEZPŁATNE szkolenia odbywać się będą  
od czerwca do września 2021.  
Miejsce: Pensjonat Jędrusiowa Dolina,  
ul. Stawiskowska 59, 18-421 PIĄTNICA.

TEMATY SZKOLEŃ:
MODUŁ I: Profilaktyka zdrowotna seniorów 
i chorób cywilizacyjnych
MODUŁ II: Dietetyka i zdrowe odżywianie
MODUŁ III: Opieka Geriatryczna i stan 
psychofizyczny seniorów
MODUŁ IV: Wpływ zajęć sportowych 
i aktywności fizycznej na stan zdrowia osób 
starszych
MODUŁ V: Zasady higieny i bezpieczeństwa 
w dobie wirusa SARS-COV
MODUŁ VI: Korzystanie z narzędzi 
cyfrowych w czasie pandemii

KONTAKT ws. zapisywania się na szkolenia:
Budynek NOT ŁOMŻA, ul. Polowa 45, 
Koordynator: Marta WIATR, 
e-mail: lomza.szkolenia@gmail.com, 
tel. 507 065 957 (chętni z Łomży i pow. 
łomżyńskiego).

Zambrów, ul. Fabryczna 3 lok. 121,  
Ewa ŚLESIŃSKA tel. 507 798 165  
(chętni z pow. zambrowskiego).
Kolno, ul. 11 Listopada 1 lok. 15,  
Krystyna JANKOWSKA tel. 661 021 171  
(chętni z pow. kolneńskiego i grajewskiego).

UWAGA: Przyjmujemy zgłoszenia grupowe 
do 20 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń!

Zapraszamy do podjęcia współpracy  
i na nasz portal:  
www.podlaskisenior.com

507 065 957
lomza.szkolenia@gmail.com

Łomża, 
budynek NOT ŁOMŻA 

ul. Polowa 45 
(na parterze)



- Kiedy papież przyjechał 
z wizytą do Łomży byłem ma-
łym dzieckiem, miałem niespeł-
na 7 lat. Dzisiaj rodzice często 
wspominają ten moment, kiedy 
wspólnie z rodziną byliśmy na 
naszych łomżyńskich błoniach. 
Też uczestniczyłem we mszy 
świętej sprawowanej przez Ojca 
Świętego. Tata trzymał mnie na 
barana, żebym zobaczył papieża. 
Takie urywki w pamięci pozosta-
ją na zawsze i w takich dniach, jak 
ten odżywają. Niezwykle chęt-
nie wracamy do materiałów ar-
chiwalnych. Papież Jan Paweł II 

bardzo mocno związany jest z na-
szą ziemią, chociażby przez oso-
bę kardynała Stefana Wyszyń-
skiego. W mieście organizujemy 
szereg wydarzeń upamiętniają-
cych właśnie czy to Papieża, czy 
to Prymasa Tysiąclecia. Po 30 la-
tach wspominamy ten moment 

kiedy papież gościł u nas w Łom-
ży, ale to przecież cały pontyfikat 
papieża... To liczne pielgrzymki 
do naszej ojczyzny, to wizyty też 
papieża w innych krajach, to wła-
śnie słowo, które głosił. To my-
ślę, że zostało w nas. My z sen-
tymentem wspominamy te dwa 
dni, kiedy papież był wśród nas – 
mówi prezydent Łomży Mariusz 
Chrzanowski. 

Z okazji 30. rocznicy wizyty 
papieża Jana Pawła II w Łomży, 
samorząd przygotował cykl wy-
darzeń, mających upamiętnić po-
byt głowy Kościoła Katolickiego 

w naszym mieście. Do 18 czerw-
ca na Placu Jana Pawła II można 
oglądać wystawę plenerową IPN 
„Wstańcie, chodźmy… Pierwsza 
pielgrzymka Jana Pawła II do Pol-
ski” prezentująca prawie 40 foto-
grafii ze zbiorów Instytutu Pry-
masowskiego Stefana Kardynała 

Wyszyńskiego oraz z archiwum 
IPN. Natomiast do 14 czerwca 
w Parku Jana Pawła II – Papieża 
Pielgrzyma można zapoznać się 
z plenerową ekspozycją Centrum 
Myśli Jana Pawła II ,,Karol Woj-
tyła. Narodziny”, przygotowaną 
z okazji 100. rocznicy urodzin 

Karola Wojtyły przypadających 
na 18 maja 2020 r.

W Parku Jana Pawła II – Pa-
pieża Pielgrzyma, 4 czerwca, 
odbył się koncert plenerowy Fil-
harmonii Kameralnej im. Witol-
da Lutosławskiego pt. „BARKA”. 
W ramach kina plenerowego 
na leżakach odbyła się również 
projekcja pełnometrażowego 
filmu dokumentalnego „Jan Pa-
weł II. Szukałem Was…” o życiu 
i przesłaniu, jakie pozostawił po 
sobie Jan Paweł II. Na zakończe-
nie wydarzenia na wszystkich 
uczestników czekała miła nie-
spodzianka w postaci ulubio-
nych słodkości Św. Jana Pawła II 
– kremówek.

W sobotę 5 czerwca w Sank-
tuarium Miłosierdzia Bożego od-
prawiona została uroczysta Msza 
św. dziękczynna, zaś w niedzielę 6 
czerwca w Katedrze Łomżyńskiej 
Msza św. połączona z odpustem ku 
czci Matki Boskiej Pięknej Miłości.

Rada Miejska Łomży 4 
czerwca 1995 roku, w czwartą 
rocznicę Jego apostolskiej wizyty 
w naszym mieście, nadała mu ty-
tuł Honorowego Obywatela Mia-
sta Łomża.

Jan Paweł II został beatyfiko-
wany 1 maja 2011 r., w Święto 
Miłosierdzia Bożego, a 27 kwiet-
nia 2014 r., w Niedzielę Miłosier-
dzia Bożego, został ogłoszony 
świętym Kościoła Katolickiego.
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30 lat temu Łomżę 
odwiedził Papież 
Jan Paweł II
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Królewna Śnieżka  
i siedmiu krasnoludków, 

czyli Dzień Dziecka w Przedszkolu Niepublicznym „Nutka” w Łomży

Były balony, bańki mydlane, malowanie buzi, gry edukacyjne i zaba-
wy. Były też słodycze, ale przede wszystkim była cała masa ciepła i empatii 
płynąca od tegorocznych finalistek Miss i Miss Nastolatek Ziemi Łomżyń-
skiej, które Dzień Dziecka postanowiły spędzić w Przedszkolu Niepublicz-
nym ,,Nutka” w Łomży. 

- Dziewczynom towarzyszyły obecnie panujące Miss Ziemi Łomżyń-
skiej: Wiki Ciochanowska oraz Ewelina Gutowska, które są ambasadorka-
mi naszego autorskiego projektu „Autystyczni – Autentyczni”, w ramach 
którego wspieramy placówki przedszkolne kształcące dzieci wymagające 
specjalnej opieki edukacyjnej – mówi Anna Kurządkowska-Kosińska, or-
ganizatorka regionalnego plebiscytu piękności. 

Historia w pigułce
W Polsce pierwsze obchody 

Dnia Dziecka pochodzą z lat 20. 
XX wieku. Ich format znacznie 
różnił się od tego znanego obec-
nie. Tego dnia dzieci wraz ze 
swoimi rodzicami uczestniczy-
li we mszy świętej, a następnie 
wspólnie kierowali się do szko-
ły, oglądając różnego rodza-
ju przedstawienia oraz zajęcia. 
Oficjalnie Dzień Dziecka usta-
nowiono 20 listopada w 1954, 
kiedy to ONZ przyjął kartę 
praw dziecka. Choć na świe-
cie jest wiele dat, kiedy to ce-
lebrowany jest Dzień Dziecka, 
to w naszym kraju obchodzimy 
ten dzień pierwszego czerwca. 
Data ta została przyjęta przez 
cały blok państw socjalistycz-
nych po przemianach politycz-
no- ustrojowych lat 80 i 90. 

Inne kraje
Dzień Dziecka obchodzony 

jest również pierwszego czerwca 
przez takie kraje jak Węgry, Cze-
chy, Litwa i Ukraina. 

W Niemczech ten dzień ob-
chodzony jest dwa razy w roku, 
a wszystko ze względu na prze-
bieg historyczny, który sprawił, 
że część wschodnia Niemiec ob-
chodziła Dzień Dziecka pierw-
szego czerwca, natomiast za-

chodnia dwudziestego września. 
Po połączeniu Niemiec zadecy-
dowano  jednak o zachowaniu 
i uznaniu obu dat za dzień do 
świętowania. 

W Japonii jako pierwsi dzień 
dziecka obchodzą chłopcy, z ra-
cji, że traktowani są jako przyszła 
głowa rodziny. Ten dzień święto-
wany jest przez chłopców trze-
ciego marca, natomiast Dzień 

Dziecka organizowany z myślą 
o dziewczynkach obchodzony 
jest piątego maja.

Dzień Dziecka w krajach ta-
kich jak Włochy i Francja obcho-
dzony jest szóstego stycznia, czy-
li w Święto Trzech Króli. W tym 
dniu wedle tradycji, rodzice zo-
bowiązani są do spełnienia każ-
dej prośby ze strony dziecka. 

W Stanach Zjednoczonych, 

Dzień Dziecka obchodzony jest 
czternastego czerwca.

Dzień Dziecka w Łomży
Międzynarodowy Dzień Dziec-

ka przyniósł najmłodszym miesz-
kańcom naszego miasta moc róż-
nego rodzaju atrakcji. Nie zabrakło 
konkurencji sportowych, koncer-
tów, różnego rodzaju animacji, 
a także darmowych lodów.

1 czerwca rozpoczął się na 
Stadionie Miejskim w Łomży 
biegiem „Od przedszkola do 
juniora”, w którym rywalizo-
wały przedszkolaki i uczniowie 
klas 0-3 szkół podstawowych. 
Każdy z uczestników otrzymał 
zestawy gadżetów sportowych. 
Nie zabrakło także gier i zabaw 
zręcznościowych, dmucha-
nej zjeżdżalni, suchego basenu 
z piłeczkami czy baniek mydla-
nych.

W samo południe w ogród-
ku przed Galerią Pod Arkadami 
na Starym Rynku miała miejsce 
„Słoneczna Estrada” przygoto-
wana przez Miejski Dom Kultu-
ry – Dom Środowisk Twórczych 
w Łomży. W jej trakcie występo-
wali laureaci Festiwalu Piosenki 
„Nie daj się śpiewaj!” oraz Studio 
Wokalne Emdek.

Po południu w Parku Jana 
Pawła II – Papieża Pielgrzy-
ma odbył się „Rodzinny Dzień 
Dziecka – Od przedszkolaka do 
starszaka”. Licznie przybyłe na 
to wydarzenie całe rodziny mo-
gły skorzystać z warsztatów ta-
necznych, stoiska garncarskie-
go, malowania rąk, otrzymać 
modelowane balony czy wziąć 
udział w zabawach z animatorami 
i postaciami z bajek. Nie zabrakło 
także darmowych lodów.

Rodzinny 
Dzień Dziecka w Łomży

1 czerwca
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NOWOGRODZKA 160 
Wybitny i niezachwiany spo-

łecznik, którego dzieło życia jest 
wciąż żywe, o czym doskonale 
przekonany jest artysta plastyk 
Mieczysław Mazur, dla które-
go początek znajomości z Janem 
Stypułą wyznaczył adres Nowo-
grodzka 160 w Łomży.  

- Kiedy tworzyło się woje-
wództwo łomżyńskie, do miasta 
zjeżdżali geniusze wszelkiej ma-
ści, żeby przede wszystkim two-
rzyć kadry kierownicze. Powstał 
wówczas pomysł stworzenia 
Wojewódzkiego Centrum Wete-
rynarii. Za budowę ośrodka od-
powiedzialny miał być Jan Sty-
puła. To dzięki jego inicjatywie 
udało się zrealizować ten pro-
jekt. Natomiast gdy mury rosły, 
i coraz bardziej dostrzec moż-
na było kształt bryły, pojawi-
ła się myśl nadania budynkowi 
koloru, wyrazu. Wtedy właśnie 
do pracowni Osickiego i mojej 
zgłosił się pan dyrektor, by pora-
dzić się, co zrobić, by ten obiekt 
upiększyć. Zastanawialiśmy się, 
jak ten socrealistyczny obiekt 
odmienić. Wymyśliłem, że mo-
notonię tę mogłoby przełamać 
sgraffito ścienne. I w ten sposób 
powstał projekt przedstawiający 
Hippocentaurusa, osoby zasłu-
żone dla weterynarii, herb Łom-
ży oraz zwierzęta, którymi opie-
kowali się weterynarze. Stworzył 
go kolega Osicki, natomiast ja 
opracowałem technikę wykona-
nia. Tak oto  nawiązała się współ-
praca, i z panem Janem, i w ogóle 
z weterynarią, bo trzeba przy-
znać, że poznaliśmy tam wielu 
ciekawych ludzi – wraca pamię-
cią do tamtych dni Mieczysław 
Mazur.

Znajomość ta, z przerwami, 
trwała. Jej koleje losu były róż-
ne. Jednak relacja zaczęła jesz-
cze mocniej zacieśniać się, kiedy 
Jan Stypuła powołał w Łomży 

Oddziału Stowarzysze-
nia ,,Wspólnota Polska”. 
Oddział uzyskał praw-
ną rejestrację 29 sierp-
nia 1994 roku. Aktem 
notarialnym przekazano 
oddziałowi budynek po 
Prokuraturze Rejono-
wej przy ulicy Nowej nr 
4. 5 listopada 1996 roku 
dokonano w tym budyn-
ku uroczystego otwar-
cia Domu Polonii. Był 
to szósty Dom Polonii 
w kraju.

- Jan Stypuła zgło-
sił się do mnie żebym 
ozdobił mu gabinet wi-

trażami. W ramach przyjaźni zgo-
dziłem się. Stworzyłem dla niego 
przeszklenia łączące wszystko to, 
co było dla niego najważniejsze. 
Była to kompozycja złożona z 4 
witraży nawiązująca do jego hi-
storycznych poczynań. W tych 
przeszkleniach umieściłem herb 
Jana Stypuły, symbol nawiązują-
cy do  weterynarii, orła polskie-
go biorącęgo pod swoje skrzydła 
Polonię, a także Łomżę. Znala-
zła się tam również historia wy-
palona na szkle w postaci imion 
i nazwisk ówczesnych przedsta-
wicieli zarządu łomżyńskiego od-
działu Wspólnoty – opowiada ar-
tysta plastyk Mieczysław Mazur.

Niestety Dom Polonii przy 
uli Nowej nr 4, w który Jan Sty-
puła włożył niesamowicie wiele 
serca oraz pieniędzy, musiał wró-

cić do właściciela. Po rewindy-
kacji wspólnota musiała opuścić 
budynek. Okna witrażownicze 
powróciły do darczyńcy, czyli 
Mieczysława Mazura. 

OSTATNI SPACER

9 czerwca 2001 roku pod-
czas porannego spaceru ze swoją 
ulubienicą, rottweilerem Dżillą, 
nad strumieniem Łomżyczką Jan 
Stypuła doznał rozległego zawa-
łu mięśnia sercowego. Nie był 
to pierwszy zawał. Zmarł. Rów-
nież, w sposób nieprzewidzia-
ny i niezamierzony przez sena-
tora Jana Stypułę uroczystość 
pogrzebowa zwróciła na siebie 
uwagę całego kraju. Ceremonia 
pogrzebowa w łomżyńskiej ka-
tedrze i na cmentarzu zgroma-
dziła wielu bliskich, przyjaciół, 
znajomych, współpracowników, 
marszałka senatu, senatorów, po-
słów, przedstawicieli rządu Polski 
i Litwy, ambasadorów, konsulów, 
przedstawicieli polskich organi-
zacji narodowych z Litwy, Bia-
łorusi, Ukrainy i Łotwy, przed-
stawicieli władz samorządowych 
województwa podlaskiego, mia-
sta Łomży i powiatu łomżyńskie-
go oraz przedstawicieli wetery-
narii, w tym wielu profesorów 
i innych pracowników nauki.

- Pamiętam tłumy ludzi. Ka-
tedra wypełniona po brzegi. Do 
Łomży przyjechali wszyscy Ci, 
u których Jan bywał, z którymi 

współpracował. Wszyscy chcie-
li się z nim pożegnać – wspomina 
przyjaciel Jana, Mieczysław Mazur.

Po około roku do pracow-
ni artysty plastyka zgłosiła się 
wdowa po Janie Stypule. Pragnę-
ła stworzyć mężowi grobowiec. 
Taki, który w sposób symbolicz-
ny przedstawiałby wszystko to, co 
dla Stypuły było najważniejsze.  

- Dokonania Jana Stypu-
ły były ogromne. Do dziś o ich 
spectrum mało kto wie. Upa-
miętnienie tej ofiarności wyma-
gało dokładnego przemyślenia – 
wyjaśnia artysta plastyk. 

Aby pamięć o Janie Stypule 
była wciąż żywa mistrz Mieczy-
sław Mazur postanowił przeka-
zać witraże stworzone dla niego 
przed laty Telewizji Narew. 

- Jan Stypuła dla Ziemi Łom-
żyńskiej dokonał wielu wspania-
łych rzeczy. Ta pamiątka po nim, 
za każdym razem wykorzystywa-
na przy produkcjach telewizyj-
nych, będzie o tym przypomina-
ła – podsumowuje Mieczysław 
Mazur.

WSPOMNIENIA

Jak wspomina Artur Filip-
kowski, właściciel Grupy Medial-
nej Narew Jana Stypułę poznał 
jeszcze przed jego ,,polityczną 
karierą”. W wielu kwestiach mie-
li do siebie ogromne zaufanie. 
Wspólnie zrealizowali wiele pro-
jektów.

- Kiedy rozpocząłem swoją 
przygodę z mediami Jan Stypu-
ła zaprosił mnie na ,,Szlak Mic-
kiewiczowski”, który wtedy two-
rzył. Z wielką chęcią chwyciłem 
za kamerę i pojechałem razem 
z nim. Byłem ciekaw jak ten szlak 
powstaje. Spotkało mnie tam 
ogromne zaskoczenie… To jak 
Jan Stypuła potrafił rozmawiać 
z ludźmi, jak potrafił godzić róż-
ne interesy Polonii, władz na-
zwijmy to białoruskich czy li-
tewskich, nikomu innemu się nie 
udawało. On był Petroniuszem 
naszych kresów – wspomina 
Artur Filipkowski, przywołując 
jeden z przykładów działalno-
ści Jana Stypuły. - Jest konflikt, 
który trwa 10 lat. Dom Polonii 
podupada. Nie ma tam już nawet 
prądu. Na oficjalne spotkanie 
przyjeżdża Jan Stypuła. Kolacja 
trwa, jest miła atmosfera. Wresz-
cie pan senator prosi o spotka-
nie na osobności z merem mia-
sta. Wychodzą. Spotkanie trwa 
zaledwie kwadrans. Kiedy wra-
cają okazuje się, że prąd jest już 
podłączony, a żaden konflikt nie 
istnieje. Nikt nie może uwierzyć 
w to, że konflikt, który trwał de-
kadę, udało się zażegnać w pięt-
naście minut. Taki właśnie był 
Jan Stypuła. Robił niesamowi-
te wrażenie na ludziach – mówi 
z pełnym przekonaniem Artur 
Flipkowski.

Dar przekazany przez arty-
stę plastyka Mieczysława Mazu-
ra Telewizji Narew pozwoli za-
chować pamięć o zasłużonym dla 
Ziemi Łomżyńskim społeczniku, 
o jego dziele życia. 

- Chciałbym podziękować 
Mistrzowi za ten piękny dar, 
który będziemy wykorzystywali 
w naszych magazynach kultural-
nych. Z Mistrzem współpracuje-
my już ponad 20 lat i przeżyliśmy 
wspólnie wiele dobrych momen-
tów. Jednak do tej pory nie było 
takiej okazji, by Mistrz wpisał się 
na trwałe w nasze działania. Dzię-
ki tym przeszkleniom zyskaliśmy 
taką szansę – przyznaje szef Gru-
py Medialnej Narew.  - Po 20 la-
tach mogę śmiało powiedzieć, że 
trzeba mieć w sobie wiele odwa-
gi, by jako artysta, w sztuce sie-
bie nie zdradzić, jednocześnie 
tak poprowadzić kreskę i swoją 
energię, by nie oszukać odbiorcy. 
Tym charakteryzują się napraw-
dę ludzie odważni. W sztuce trze-
ba mieć jej znacznie więcej, niż 
w codziennym życiu, ponieważ 
to właśnie w tej przestrzeni czło-
wiek mierzy się z własną materią. 
I mistrz taki właśnie jest. Można 
określić go mianem Semper fi-
delis. Dlatego połączenie posta-
ci Jana Stypuły i pracy twórczej 
artysty plastyka Mieczysława 
Mazura jest dla mnie niezwykle 
cenne – podsumowuje Artur Fi-
lipkowski.  

www.narew.infoZiemia Łomżyńska

JAN STYPUŁA. Niezachwiany społecznik,  
którego dzieła są wciąż żywe 
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Tor przeszkód, zawody, na-
uka gry w tenisa i wiele innych 
atrakcji - studenci fizjoterapii 
Państwowej Wyższej Szkoły In-
formatyki i Przedsiębiorczo-
ści w Łomży przygotowali   moc 
atrakcji dzieciom z Przedszko-
la nr 2 w Łomży. Było aktywnie, 
ciekawie i barwnie. Nie mogło 
być inaczej. To finał praktyk stu-

denckich w tej placówce. Widać, 
że wszyscy dobrze się bawili, za-

równo dzieci, jak i studenci fizjo-
terapii PWSIiP w Łomży. 

akademicka Łomża

Fo
t. 

PW
SIi

P

Fot. PWSIiP

Paprykowe, ziołowe, orzechowe, cze-
koladowe, a wszystkie smaczne i lu-
biane zwłaszcza przez najmłodszych. 
Studenci Technologii Żywności Pań-
stwowej Wyższej Szkoły Informatyki 
i Przedsiębiorczości w Łomży produ-
kują chrupki kukurydziane.

Zajęcia praktyczne odbywają 
się w nowoczesnej hali tech-
nologicznej.

- Wykorzystu-
jemy urządzenie 
o nazwie ekstruder, 
w którym zachodzą dwa 
procesy ekstrudowanie 
i ekspandowania – wy-
jaśnia dr Piotr Karpiń-
ski z Wydziału informa-
tyki i Nauk o Żywności 
PWSiP. - Ekstruzja jest to 
takie nowoczesne tłoczenie, 
metoda produkcji wykorzy-
stywana między innymi w przy-
padku przekąsek, chrupek, płat-
ków śniadaniowych, pieczywa 
chrupkiego typu Waza, maka-
ronów błyskawicznych, napo-
jów instant słodyczy i karmy dla 
zwierząt. To zgniatanie i tłocze-
nie żywności aż do wytworze-
nia z niej półpłynnej masy, która 

następnie jest przeciskana pod 
dużym ciśnieniem, w wysokiej 
temperaturze, przez niewielką 
szczelinę przy wykorzystaniu 
działania pary i zjawisko tam za-

chodzące to tak zwane eks-
pandowanie. Taka mini eksplozja 
– dodaje. 

Zdobywanie praktycznych 
umiejętności jest bardzo ważnym 
elementem studiów na PWSIiP. 

W przypadku Technologii Żyw-
ności i Żywienia Człowieka ta-
kich zajęć jest bardzo dużo. 
Wszystko po to, aby absolwenci 
łatwo znaleźli pracę w zawodzie.

- Co zyskujesz po studiach? 
Przede wszystkim umiejętno-
ści z zakresu nauk o żywności, 

umiejętności niezbędne przy 
organizacji procesów prze-

twarzania i utrwalania 
żywności, wiedzę o sys-
temach bezpieczeństwa 
żywności i kontroli jej 
jakości – wymienia dr 
Karpiński. - Studenci 
naszych studiów wyko-
nują praktycznie wiele 

zadań i zdobywają prak-
tyczne umiejętności, które 

w przyszłości mogą wykorzy-
stać w pracy zawodowej. A wa-

chlarz miejsc pracy, w których 
mogą pracować po studiach, jest 
bardzo szeroki. Począwszy od za-
kładów przetwórstwa, poprzez 
inspekcje państwowe i laborato-
ria, na firmach prywatnych wdra-
żających systemy kontroli jakości 
kończąc – podsumowuje dr Piotr 
Karpiński. 

Akademicki mistrz z Łomży
Kacper Łebkowski, student Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsię-
biorczości w Łomży, wywalczył I miejsce w stylu wolnym w zapasach na Akade-
mickich Mistrzostwach Polski.

Ma 22 lata, robi licencjat z wychowania fizycznego, a w Warszawie 
reprezentował PWSIiP, Łomżę oraz UKS Herkules Łomża. To w tym 
klubie, pod okiem ojca, Karola Łebkowskiego, stawiał pierwsze kroki 
na macie. Do ostatnich zawodów przygotował go z kolei brat Łukasz 
z Hunter Kick Boxing Łomża.

- Do zawodów wróciłem po pięciu latach przerwy, więc bardzo cie-
szy mnie ten sukces – mówi Kacper. – Nigdy nie byłem akademickim 
mistrzem Polski – dodaje.

Rywalizację studentów krajowych uczelni zorganizowała War-
szawska Akademia Wychowania Fizycznego.

W „Państwówce” robią chrupki 

Do wyboru 4 sale   
www.nafarnej.pl 
Tel. 512 113 853

Aktywny  

Dzień  
Dziecka
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„Gdy w 1995 roku, początkujący re-
żyser – Michael Bay nakręcił „Bad Boys”, 
mało kto spodziewał się, że ten film, od-
niesie aż tak duży sukces. Produkcja przy-
padła do gustu tym, którzy lubią wyłączyć 
umysł i w pełni rozkoszować się niezliczo-
nymi strzelaninami, eksplozjami i ciętymi 
dowcipami – czytamy w recenzji Krzysz-
tofa Zarębskiego na filmweb.

Przystojny podrywacz Mick Lowrey 
(Will Smith), bogaty playboy, nieustannie 
poszukującym adrenaliny i mocnych wra-
żeń oraz gadatliwy Marcus Burnett (Mar-
tin Lawrence), szczęśliwy mąż i ojciec – są 
policjantami z wydziału antynarkotyko-
wego.

Pewnej nocy z policyjnego maga-
zynu w Miami, handlarze narkotyków 
kradną heroinę o wartości 100 milionów 
dolarów. Zadaniem Marcusa i Mike'a jest 
odnalezienie towaru zanim przestępcy 
go sprzedadzą, a posterunek zostanie za-
mknięty. Mają na to trzy dni. Detektywi 
na tropach złodziei penetrują groźne re-
jony świata przestępczego Miami, klucząc 
wśród kul i niezbyt miłych facetów stają-
cych co i rusz na ich drodze. Przestępcy, 
odpowiedzialni za kradzież narkotyków 
mordują przyjaciółkę Mike'a – Max. Je-
dynym świadkiem zbrodni jest Julie Mott. 
Kobieta chce rozmawiać tylko z Mike'em, 
lecz gdy nie ma go na posterunku, Marcus 
jest zmuszony wcielać się w kolegę. Obaj 
policjanci muszą za wszelką cenę odnaleźć 
narkotyki i zabójcę prostytutki. 

Śledzimy poczynania dwóch, od-
miennie nastawionych do życia poli-
cjantów z narastającą ciekawością. I tak 

jak w kinie policyjnym być powinno, ob-
raz zaczyna się od poznania naszych ty-
tułowych bohaterów. Potem pada pierw-
szy trup, a wraz z kolejnymi minutami 
robi się coraz ciekawiej. Twórcy filmu 
nie szczędzili widzom krwi, brutalności 
oraz soczystych wyrażeń. Najmocniej-
szą stroną „Bad Boys” jest warstwa fabu-
larna, przy której nie można się nudzić. 
Zaczyna się od widowiskowej kradzieży, 
a kończy na zabójstwie i porwaniu. Przez 
ponad 110 minut akcja ani na chwilę nie 
zwalnia tempa, nie pozwalając widzowi 
oderwać wzroku od ekranu.

Wraz z upływem czasu akcji jest co-
raz więcej. Nie dość, że rozkręca się ni-
czym gnający pociąg, to jeszcze w bardzo 
dobry sposób dawkuje napięcie. Ekran 
po brzegi wypełnia się kolejnymi eks-
plozjami, strzelaninami oraz pościgami, 
którym towarzyszy robiący imponujące 
wrażenie, pierwszorzędny montaż. Ka-
mera jest dosłownie wszędzie. Dzięki 
niej wszystkie wydarzenia przedstawio-
ne w filmie wyglądają dość realistycznie, 
dając widzowi możliwość poczucia, jak 
by to on był uczestnikiem, a nie obserwa-
torem wszystkich strzelanin i pościgów. 
Po wyczerpującym oczekiwaniu, nastę-
puje niezwykle efektowna końcówka, 
w której można by rzec: wszystkie chwy-
ty są dozwolone. 

Jak przystało na dobrą komedię sensa-
cyjną, w filmie nie brakuje zabawnych dia-
logów i prześmiesznych gagów w wykona-
niu bohaterów. Martin Lawrence po raz 
kolejny pokazał, jak dobrym potrafi być 
komikiem, ponownie prezentując swój 

wysoki talent aktorski. To samo tyczy się 
Willa Smitha. Obaj stworzyli niezwykle 
zgrany duet. W swojej roli bardzo dobrze 
spisała się też Tea Leoni, która jako ga-
datliwa, uprzykrzająca życie kobieta wy-
padła znakomicie”.

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

milionów dolarów, kosztował 19 milionów.
Reżyserowi nie podobał się scenariusz 

i często angażował Willa Smitha i Martina 
Lawrence'a w dyskusje o tym, jak dialogi 
i sceny można poprawić. Często pozwalał im 
improwizować.

Pierwotnie w filmie mieli wystąpić Eddie 
Murphy i Wesley Snipes.

Vic Manni, który gra jednego z ochro-
niarzy Foucheta, był ochroniarzem pro-
ducenta Dona Simpsona, któremu groziła 
mafia.  

Don Simpson przybył do Miami gdzie 
kręcono film, na tydzień przed rozpoczęciem 
zdjęć. Zaszył się w hotelu i po przeczytaniu 
scenariusza, napisał 85 stronicowy elaborat 
„co jest nie tak z Bad Boys”. Przedstawił re-
żyserowi te notatki na dwa dni przed rozpo-
częciem zdjęć. 

Will Smith wraz z Martinem Lawren-
ce'em stworzył genialny duet dwóch kłócą-
cych się policjantów. Produkcja (1995 rok) 
podbiła kina na całym świecie i dała obu ak-
torom przepustki do wielkiej kariery filmo-
wej. Od tej pory drzwi do Hollywood stały 
przed Smithem otworem.

W 2008 roku Will Smith był według 
amerykańskiego dwutygodnika o tema-

tyce biznesowej, „Forbes” najlepiej zara-
biającym amerykańskim aktorem (jego 
roczny dochód wyniósł wtedy 80 milionów 
dolarów). Począwszy od 2014 roku, 17 
z 21 filmów, w których odgrywał główne 
role, zgromadziło światowe zarobki brutto 
w wysokości ponad 100 milionów dolarów 
każdy, z czego pięć osiągnęło ponad 500 
milionów dolarów wpływów ze sprzedaży 
biletów. Od 2014 roku jego filmy zarobi-
ły 6,6 miliarda dolarów w kasie na całym 
świecie. 

Był milionerem przed ukończeniem 20 
roku życia.

Za rolę w tym filmie dostał 2 miliony 
dolarów. Za „Bad Boys II” (2003 r.) gaża 
wyniosła 20 milionów dolarów. Za trzecią 
część „Bad Boys for Life” z 2020 roku Smith 
dostał 17 milionów dolarów. 

Największy filmowy magazyn interne-
towy IMDb w cechach charakterystycznych 
aktora podaje: „Wielkie uszy i głupkowaty 
uśmiech”.

Smith jest dwukrotnie żonaty. Z pierw-
szą żoną Sheree ma syna Willarda Chri-
stophera (1992 r.). Po raz drugi ożenił się 
w 1997 roku z aktorką Jadą Pinkett, z którą 
ma syna Jadena (1998 r.) i córkę Willow 
(2000 r.).

Rozwód w 1995 roku z pierwszą żoną 
Sheree Zampino kosztował go 900 000 do-
larów plus 24 000 dolarów miesięcznych 
alimentów.

Bad Boys
Super Polsat piątek 20.05

     Bad     Boys

Niezwykły duet
Niekonwencjonalni detektywi w akcji! Dobra, widowiskowa akcja, stojące na wysokim poziomie aktorstwo oraz sporo humoru. 

Chiński zodiak
Metro piątek 21.05

Komedia sensacyjna. Asian Hawn (Jackie Chan) jest 

najemnikiem. Ma odnaleźć 12 głów zwierząt z brązu, 

które symbolizują chińskie znaki zodiaku, zagrabionych 

w XIX wieku przez brytyjskich i francuskich żołnierzy. 

Liberator

TV Puls sobota 20.00, niedziela 22.15

Sensacyjny. Kiedy zdrajca CIA i jego najemnicy zajmują 

okręt wojenny piechoty morskiej, aby zdobyć głowice 

jądrowe, jedyną osobą na pokładzie, która może uratować 

okręt, jest były komandos Casey Ryback.

Dżungla

TV1 sobota 23.20

Thriller. Grupa znajomych wyrusza do boliwijskiej dżungli, 

by odnaleźć wioskę Indian. Yossi (Daniel Radcliffe) gubi 

się w środku dżungli. Pozbawiony pomocy i zapasów 

mężczyzna stara się przetrwać.

Operacja „Słoń”

Super Polsat niedziela 12.55

Przygodowy. Chcąc ukarać mieszkańców wietnamskiej 

wioski za współpracę z Amerykanami, żołnierze Vietcongu 

zabijają otoczonego kultem słonia. Kapitan Sam Cahill 

obiecuje, że dostarczy im nowe zwierzę.

Polowanie na mysz

Zoom niedziela 17.00

Komedia. Dwaj bracia wprowadzają się do 

odziedziczonego po ojcu domu. Szybko postanawiają 

pozbyć się jedynego, niewygodnego lokatora – myszy. 

Rozpoczyna się kuriozalna walka z tym małym 

stworzeniem.

wybierz  
coś  

dla siebie

Odrobina nieba

A było tak dobrze...
Jedna z najbardziej cenionych aktorek Hollywood – Kate Hudson – wcie-

la się w beztroską singielkę Marley, młodą, odnoszącą sukcesy kobietę, któ-
ra dzięki wrodzonemu poczuciu humoru potrafi traktować rzeczywistość 

z dystansem. Jest usatysfakcjonowana ze swojego życia. Jedyne czego 
jej brakuje to miłości. Marley, po serii przelotnych romansów, poznaje 
wreszcie mężczyznę swoich marzeń, przystojnego doktora Juliana – 
w tej roli główny konkurent Antonio Banderasa do miana latynoskiego 
amanta wszech czasów – Gael Garcia Bernal. Pech sprawi, że to właśnie 
z jego ust Marley dowie się, że jej życie zawisło na włosku... Czy uczu-
cie okaże się silniejsze od przeszkód, stawianych przez kapryśny los? 

Znakomitą obsadę komedii, na której nawet najbardziej niewzru-
szony widz wielokrotnie sięgnie po chusteczkę, uzupełniają wyróż-
nione nagrodami Amerykańskiej Akademii Filmowej wybitne aktorki 

komediowe Kathy Bates i Whoopi Goldberg.
Komediodramat w reżyserii Nicole Kassell reklamowany jest jako 

»Najbardziej wzruszająca historia miłosna od czasów „Love Story”«. 

Odrobina nieba
Stopklatka sobota 14.30

Komedia, której głównych bohaterów, Johna 
(Owen Wilson) i Jeremiego (Vince Vaughn), specja-
listów do spraw mediacji w sporach rozwodowych 
i przyjaciół od kołyski, łączy oryginalne hobby – 
wkręcanie się na wesela. Ich motto: „Życie to im-
preza. Wkręć się.”Czy to będzie żydowskie, włoskie, 
irlandzkie, chińskie czy hinduskie przyjęcie – chary-
zmatyczny i czarujący duet na poczekaniu wymyśli 
inteligentną historyjkę dla wścibskich gości i na pew-
no stanie się duszą towarzystwa każdego przyjęcia 
weselnego. I ma dobre jedzenie i dobre picie zupeł-
nie za darmo!

U schyłku kolejnego udanego sezonu weselne-
go Jeremy dowiaduje się, że córka sekretarza skarbu 
(Christopher Walken), ma zamiar wyjść za mąż, co 
bez wątpienia stanie się towarzyskim wydarzeniem 
roku. Panowie gromadzą więc informacje na temat 
tego zdarzenia i osób, które na pewno się tam poja-
wią – jako cele swoich uwodzicielskich planów wy-
bierają druhny panny młodej, Claire (Rachel McA-
dams) oraz Glorię (Isla Fisher). 

Pewnie nie wiesz...
Film zarobił w kinach na świecie 285 milionów do-

larów, kosztował 40 milionów.
Vince Vaughn przyniósł producentom trzech filmów 

14,73 dolara dochodu brutto za każdego dolara, który 
zapłacono mu jako gażę. Tobey Maguire (Peter Parker 
w serii filmów o Spider-Manie) zajął drugie miejsce ze 
zwrotem 13,44 dolara za każdy dolar gaży. Julia Ro-
berts zajęła trzecie miejsce ze zwrotem 13,19 $. Brad 
Pitt zajął czwarte miejsce z 12,73 $, a następnie Naomi 
Watts i Matt Damon (po 12,16 $), George Clooney 
(11,56 $), Jennifer Aniston (10,48 $), Hugh Jackman 
(9,90 $) i Ben Stiller (9,50 $). Nicole Kidman jest na 
35. miejscu. Jej dobrze płatne role przynosiły średnio 
zaledwie 1,01 dolara dochodu brutto.

Polowanie na druhny 
TVN7 piątek 21.35

Polowanie na druhny

Darmowa wyżerka 
i... flirt
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„Gdy w 1995 roku, początkujący re-
żyser – Michael Bay nakręcił „Bad Boys”, 
mało kto spodziewał się, że ten film, od-
niesie aż tak duży sukces. Produkcja przy-
padła do gustu tym, którzy lubią wyłączyć 
umysł i w pełni rozkoszować się niezliczo-
nymi strzelaninami, eksplozjami i ciętymi 
dowcipami – czytamy w recenzji Krzysz-
tofa Zarębskiego na filmweb.

Przystojny podrywacz Mick Lowrey 
(Will Smith), bogaty playboy, nieustannie 
poszukującym adrenaliny i mocnych wra-
żeń oraz gadatliwy Marcus Burnett (Mar-
tin Lawrence), szczęśliwy mąż i ojciec – są 
policjantami z wydziału antynarkotyko-
wego.

Pewnej nocy z policyjnego maga-
zynu w Miami, handlarze narkotyków 
kradną heroinę o wartości 100 milionów 
dolarów. Zadaniem Marcusa i Mike'a jest 
odnalezienie towaru zanim przestępcy 
go sprzedadzą, a posterunek zostanie za-
mknięty. Mają na to trzy dni. Detektywi 
na tropach złodziei penetrują groźne re-
jony świata przestępczego Miami, klucząc 
wśród kul i niezbyt miłych facetów stają-
cych co i rusz na ich drodze. Przestępcy, 
odpowiedzialni za kradzież narkotyków 
mordują przyjaciółkę Mike'a – Max. Je-
dynym świadkiem zbrodni jest Julie Mott. 
Kobieta chce rozmawiać tylko z Mike'em, 
lecz gdy nie ma go na posterunku, Marcus 
jest zmuszony wcielać się w kolegę. Obaj 
policjanci muszą za wszelką cenę odnaleźć 
narkotyki i zabójcę prostytutki. 

Śledzimy poczynania dwóch, od-
miennie nastawionych do życia poli-
cjantów z narastającą ciekawością. I tak 

jak w kinie policyjnym być powinno, ob-
raz zaczyna się od poznania naszych ty-
tułowych bohaterów. Potem pada pierw-
szy trup, a wraz z kolejnymi minutami 
robi się coraz ciekawiej. Twórcy filmu 
nie szczędzili widzom krwi, brutalności 
oraz soczystych wyrażeń. Najmocniej-
szą stroną „Bad Boys” jest warstwa fabu-
larna, przy której nie można się nudzić. 
Zaczyna się od widowiskowej kradzieży, 
a kończy na zabójstwie i porwaniu. Przez 
ponad 110 minut akcja ani na chwilę nie 
zwalnia tempa, nie pozwalając widzowi 
oderwać wzroku od ekranu.

Wraz z upływem czasu akcji jest co-
raz więcej. Nie dość, że rozkręca się ni-
czym gnający pociąg, to jeszcze w bardzo 
dobry sposób dawkuje napięcie. Ekran 
po brzegi wypełnia się kolejnymi eks-
plozjami, strzelaninami oraz pościgami, 
którym towarzyszy robiący imponujące 
wrażenie, pierwszorzędny montaż. Ka-
mera jest dosłownie wszędzie. Dzięki 
niej wszystkie wydarzenia przedstawio-
ne w filmie wyglądają dość realistycznie, 
dając widzowi możliwość poczucia, jak 
by to on był uczestnikiem, a nie obserwa-
torem wszystkich strzelanin i pościgów. 
Po wyczerpującym oczekiwaniu, nastę-
puje niezwykle efektowna końcówka, 
w której można by rzec: wszystkie chwy-
ty są dozwolone. 

Jak przystało na dobrą komedię sensa-
cyjną, w filmie nie brakuje zabawnych dia-
logów i prześmiesznych gagów w wykona-
niu bohaterów. Martin Lawrence po raz 
kolejny pokazał, jak dobrym potrafi być 
komikiem, ponownie prezentując swój 

wysoki talent aktorski. To samo tyczy się 
Willa Smitha. Obaj stworzyli niezwykle 
zgrany duet. W swojej roli bardzo dobrze 
spisała się też Tea Leoni, która jako ga-
datliwa, uprzykrzająca życie kobieta wy-
padła znakomicie”.
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milionów dolarów, kosztował 19 milionów.
Reżyserowi nie podobał się scenariusz 

i często angażował Willa Smitha i Martina 
Lawrence'a w dyskusje o tym, jak dialogi 
i sceny można poprawić. Często pozwalał im 
improwizować.

Pierwotnie w filmie mieli wystąpić Eddie 
Murphy i Wesley Snipes.

Vic Manni, który gra jednego z ochro-
niarzy Foucheta, był ochroniarzem pro-
ducenta Dona Simpsona, któremu groziła 
mafia.  

Don Simpson przybył do Miami gdzie 
kręcono film, na tydzień przed rozpoczęciem 
zdjęć. Zaszył się w hotelu i po przeczytaniu 
scenariusza, napisał 85 stronicowy elaborat 
„co jest nie tak z Bad Boys”. Przedstawił re-
żyserowi te notatki na dwa dni przed rozpo-
częciem zdjęć. 

Will Smith wraz z Martinem Lawren-
ce'em stworzył genialny duet dwóch kłócą-
cych się policjantów. Produkcja (1995 rok) 
podbiła kina na całym świecie i dała obu ak-
torom przepustki do wielkiej kariery filmo-
wej. Od tej pory drzwi do Hollywood stały 
przed Smithem otworem.

W 2008 roku Will Smith był według 
amerykańskiego dwutygodnika o tema-

tyce biznesowej, „Forbes” najlepiej zara-
biającym amerykańskim aktorem (jego 
roczny dochód wyniósł wtedy 80 milionów 
dolarów). Począwszy od 2014 roku, 17 
z 21 filmów, w których odgrywał główne 
role, zgromadziło światowe zarobki brutto 
w wysokości ponad 100 milionów dolarów 
każdy, z czego pięć osiągnęło ponad 500 
milionów dolarów wpływów ze sprzedaży 
biletów. Od 2014 roku jego filmy zarobi-
ły 6,6 miliarda dolarów w kasie na całym 
świecie. 

Był milionerem przed ukończeniem 20 
roku życia.

Za rolę w tym filmie dostał 2 miliony 
dolarów. Za „Bad Boys II” (2003 r.) gaża 
wyniosła 20 milionów dolarów. Za trzecią 
część „Bad Boys for Life” z 2020 roku Smith 
dostał 17 milionów dolarów. 

Największy filmowy magazyn interne-
towy IMDb w cechach charakterystycznych 
aktora podaje: „Wielkie uszy i głupkowaty 
uśmiech”.

Smith jest dwukrotnie żonaty. Z pierw-
szą żoną Sheree ma syna Willarda Chri-
stophera (1992 r.). Po raz drugi ożenił się 
w 1997 roku z aktorką Jadą Pinkett, z którą 
ma syna Jadena (1998 r.) i córkę Willow 
(2000 r.).

Rozwód w 1995 roku z pierwszą żoną 
Sheree Zampino kosztował go 900 000 do-
larów plus 24 000 dolarów miesięcznych 
alimentów.

Bad Boys
Super Polsat piątek 20.05

     Bad     Boys

Niezwykły duet
Niekonwencjonalni detektywi w akcji! Dobra, widowiskowa akcja, stojące na wysokim poziomie aktorstwo oraz sporo humoru. 

Chiński zodiak
Metro piątek 21.05

Komedia sensacyjna. Asian Hawn (Jackie Chan) jest 

najemnikiem. Ma odnaleźć 12 głów zwierząt z brązu, 

które symbolizują chińskie znaki zodiaku, zagrabionych 

w XIX wieku przez brytyjskich i francuskich żołnierzy. 

Liberator

TV Puls sobota 20.00, niedziela 22.15

Sensacyjny. Kiedy zdrajca CIA i jego najemnicy zajmują 

okręt wojenny piechoty morskiej, aby zdobyć głowice 

jądrowe, jedyną osobą na pokładzie, która może uratować 

okręt, jest były komandos Casey Ryback.

Dżungla

TV1 sobota 23.20

Thriller. Grupa znajomych wyrusza do boliwijskiej dżungli, 

by odnaleźć wioskę Indian. Yossi (Daniel Radcliffe) gubi 

się w środku dżungli. Pozbawiony pomocy i zapasów 

mężczyzna stara się przetrwać.

Operacja „Słoń”

Super Polsat niedziela 12.55

Przygodowy. Chcąc ukarać mieszkańców wietnamskiej 

wioski za współpracę z Amerykanami, żołnierze Vietcongu 

zabijają otoczonego kultem słonia. Kapitan Sam Cahill 

obiecuje, że dostarczy im nowe zwierzę.

Polowanie na mysz

Zoom niedziela 17.00

Komedia. Dwaj bracia wprowadzają się do 

odziedziczonego po ojcu domu. Szybko postanawiają 

pozbyć się jedynego, niewygodnego lokatora – myszy. 

Rozpoczyna się kuriozalna walka z tym małym 

stworzeniem.

wybierz  
coś  

dla siebie

Odrobina nieba

A było tak dobrze...
Jedna z najbardziej cenionych aktorek Hollywood – Kate Hudson – wcie-

la się w beztroską singielkę Marley, młodą, odnoszącą sukcesy kobietę, któ-
ra dzięki wrodzonemu poczuciu humoru potrafi traktować rzeczywistość 

z dystansem. Jest usatysfakcjonowana ze swojego życia. Jedyne czego 
jej brakuje to miłości. Marley, po serii przelotnych romansów, poznaje 
wreszcie mężczyznę swoich marzeń, przystojnego doktora Juliana – 
w tej roli główny konkurent Antonio Banderasa do miana latynoskiego 
amanta wszech czasów – Gael Garcia Bernal. Pech sprawi, że to właśnie 
z jego ust Marley dowie się, że jej życie zawisło na włosku... Czy uczu-
cie okaże się silniejsze od przeszkód, stawianych przez kapryśny los? 

Znakomitą obsadę komedii, na której nawet najbardziej niewzru-
szony widz wielokrotnie sięgnie po chusteczkę, uzupełniają wyróż-
nione nagrodami Amerykańskiej Akademii Filmowej wybitne aktorki 

komediowe Kathy Bates i Whoopi Goldberg.
Komediodramat w reżyserii Nicole Kassell reklamowany jest jako 

»Najbardziej wzruszająca historia miłosna od czasów „Love Story”«. 

Odrobina nieba
Stopklatka sobota 14.30

Komedia, której głównych bohaterów, Johna 
(Owen Wilson) i Jeremiego (Vince Vaughn), specja-
listów do spraw mediacji w sporach rozwodowych 
i przyjaciół od kołyski, łączy oryginalne hobby – 
wkręcanie się na wesela. Ich motto: „Życie to im-
preza. Wkręć się.”Czy to będzie żydowskie, włoskie, 
irlandzkie, chińskie czy hinduskie przyjęcie – chary-
zmatyczny i czarujący duet na poczekaniu wymyśli 
inteligentną historyjkę dla wścibskich gości i na pew-
no stanie się duszą towarzystwa każdego przyjęcia 
weselnego. I ma dobre jedzenie i dobre picie zupeł-
nie za darmo!

U schyłku kolejnego udanego sezonu weselne-
go Jeremy dowiaduje się, że córka sekretarza skarbu 
(Christopher Walken), ma zamiar wyjść za mąż, co 
bez wątpienia stanie się towarzyskim wydarzeniem 
roku. Panowie gromadzą więc informacje na temat 
tego zdarzenia i osób, które na pewno się tam poja-
wią – jako cele swoich uwodzicielskich planów wy-
bierają druhny panny młodej, Claire (Rachel McA-
dams) oraz Glorię (Isla Fisher). 

Pewnie nie wiesz...
Film zarobił w kinach na świecie 285 milionów do-

larów, kosztował 40 milionów.
Vince Vaughn przyniósł producentom trzech filmów 

14,73 dolara dochodu brutto za każdego dolara, który 
zapłacono mu jako gażę. Tobey Maguire (Peter Parker 
w serii filmów o Spider-Manie) zajął drugie miejsce ze 
zwrotem 13,44 dolara za każdy dolar gaży. Julia Ro-
berts zajęła trzecie miejsce ze zwrotem 13,19 $. Brad 
Pitt zajął czwarte miejsce z 12,73 $, a następnie Naomi 
Watts i Matt Damon (po 12,16 $), George Clooney 
(11,56 $), Jennifer Aniston (10,48 $), Hugh Jackman 
(9,90 $) i Ben Stiller (9,50 $). Nicole Kidman jest na 
35. miejscu. Jej dobrze płatne role przynosiły średnio 
zaledwie 1,01 dolara dochodu brutto.

Polowanie na druhny 
TVN7 piątek 21.35

Polowanie na druhny

Darmowa wyżerka 
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American  
Heist

Dwaj 
bracia

James Kelly (Hayden Christensen) z mieszanymi 
uczuciami przyjmuje powrót swojego starszego bra-
ta, Frankiego (Adrien Brody), po dziesięcioletniej 
odsiadce. Frankie opiekował się nim od dziecka, ale 
zszedł na złą drogę i raz już wciągnął go w kłopoty, 
które także dla Jamesa skończyły się krótkim wyro-
kiem. Teraz młodszy z braci Kellych ciężko haruje, by 
uczciwą pracą wyrwać się z ubóstwa i założyć własny 
warsztat samochodowy, podczas gdy starszy – prosto 
zza kratek – trafia w żelazny uścisk kumpli z więzienia, 
którzy wyszli na wolność przed nim i planują właśnie 
brawurowy skok. James próbuje wybić Frankiemu 
z głowy angażowanie się w to przedsięwzięcie, ale 
szybko przekonuje się, że z jego kompanami nie ma 
żartów i sam będzie musiał wziąć udział w napadzie, 

jeśli nie chce, by przestępcy skrzywdzili jego brata 
i ukochaną, Emily ( Jordana Brewster).

„Najlepiej wypadają tu przebrzmiałe gwiazdy. Chri-
stensen od swojej słynnej roli Anakina Skywalkera uwa-
żany jest za aktorskie drewno, a tu tworzy przyzwoitą 
kreację. Dobrze wypada też Brody, który sukces „Piani-
sty” dawno już rozmienił na drobne i zaskakująco często 
pojawia się w tandecie”.

Pewnie nie wiesz...
Heist po angielsku znaczy napad, skok.
Sarik Andreasyan, to rosyjski reżyser, producent filmo-

wy i scenarzysta ormiańskiego pochodzenia. Film powstał 
za rosyjskie pieniądze (10 milionów dolarów) i z udzia-

łem rosyjskich producentów, kostiumologów, dekoratorów, 
montażystów i koordynatorów. Jedynie aktorzy pochodzili 
z Ameryki.

Akon (filmowy gangster Sugar), jest senegalsko-ame-
rykańskim piosenkarzem, raperem, kompozytorem, produ-
centem muzycznym, aktorem, przedsiębiorcą, filantropem. 
W 2014 roku rozpoczął wielki projekt, którego efektem ma 
być dostarczenie energii elektrycznej do 15 krajów Afryki. 
Akon założył także własną organizację charytatywną dzia-
łającą na rzecz dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji 
w Afryce. Jest właścicielem kopalni diamentów w RPA.

American Heist
TV6 piątek 23.00

W pogoni za zemstą

Polowanie
Znakomicie zagrane męskie kino. 

Dramat sensacyjny, w którym pogonie 
i strzelaniny są dodatkiem do głębszych 
treści. 

Głównym bohaterem jest niejaki 
Kierowca (Dwayne Johnson). Męż-
czyzna wychodzi po latach odsiadki 
z więzienia i… zabija na oczach wszyst-
kich człowieka, którego akta znalazł 
w przygotowanym specjalnie dla sie-
bie samochodzie zaparkowanym przed 
zakładem karnym! A potem rusza na 
tournée, podczas którego eliminuje 
kolejne osoby. Jak się okaże, wszystkie 
one miały przed laty coś wspólnego 
ze śmiercią jego brata. Szalejącego po 
mieście Kierowcę stara się zlokalizować 
piękna policjantka Cicero (Carla Gugi-
no), a także odchodzący na emeryturę, 
nadużywający narkotyków, dziwnie za-
aferowany całą sprawą bezimienny star-

szy policjant (Billy Bob Thornton). Na 
byłego skazańca poluje również płatny 
zabójca, uradowany, że wreszcie znalazł 
godnego siebie rywala.

Stopniowo odkrywamy pogmatwane 
relacje łączące te osoby dramatu. Rozpo-
czyna się wielka rozgrywka, bowiem łow-
ca stał się właśnie zwierzyną.

Pewnie nie wiesz...
Film zarobił w kinach na świecie 36 mi-

lionów dolarów, kosztował 24 miliony.
Przed rozpoczęciem zdjęć reżyser Geor-

ge Tillman Jr. dał wszystkim aktorom folder 
zawierający informacje o ich postaciach, 
a także listę filmów do obejrzenia.

Do sceny walki w toalecie Dwayne John-
son dwa dni uczył się „52 bloków”, stylu 
walki, który powstał w więzieniach, a więc 
nadawał się do zastosowania w ciasnych, 
małych pomieszczeniach.

W pogoni za zemstą
Nowa TV piątek 23.10, sobota 21.00
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LEŚNA DZIEWCZYNA
Urodziłam się w lesie a echo w tajdze wieść niesie, 
że moja kochana mama gniazdko z gałęzi uwiła
I w sierpniowy poranek mnie tam urodziła.

Dziecka przyjąć nie było komu
Lecz Zoja z Nastką się postarały 
I ten leśny poród fachowo odebrały.

Podali dziecko matce, owinięte w szmatki
Mama bierze dziecko nachyla się nisko
By odgryźć pępowinę koło brzuszka, nie za blisko.

Zostawiła dłuższy koniuszek, drżącymi rękami
Zawiązała supełek, by nie krwawił brzuszek.
Mama wzięła dziecko na ręce, mocno ucałowała
Pokropiwszy odrobiną wody, Nina ją nazwała.

Po kilku godzinach dowlokła się do domu
O swoim cierpieniu i bólu nie mówiła nikomu.
Gdy wreszcie stanęła na progu ziemianki 
Blada i wyczerpana ze zmęczenia,
Babcia Ania dziękowała Panu Bogu za ich ocalenie.

Pięcioletni braciszek Janek, podbiegł do zawiniątka
Siostrę ucałował i w wielkim pośpiechu
Za plecami babuni się schował.

Dziecko bardzo chorowało
Razem z matką wycierpiało wiele,
Gdy miało już pięć latek
To ochrzczono ją w kościele.

Dziś leśna dziewczyna, babcia, prababcia
Swoim wnukom opowiada, jak to wtedy było.
Wnusia Olga pyta babcię, babuniu
A może to wszystko Ci się śniło.

NINA ŻYŁKO
Luty 2003 rok

             Wśród      społeczników  

wygrali oboje 
Oboje pracują na rzecz łomżyńskich seniorów. Danuta Waśko 

oraz Stanisław Kaseja. Życie spłatało im figla nominując ich w tej sa-
mej kategorii, czyli Polityka, samorządność i społeczność lokalna, 
w Plebiscycie Osobowość Roku. Walczyli dzielnie do samego koń-
ca zbierajac setki głosów. I choć Danuta Waśko zdobywając 1003 
głosy przegoniła Stanisława Kaseję, który zdobył 921 głosów, to wy-
grani są oboje. Dlaczego? Jak mało kto działają na rzecz lokalnego 
środowiska. Wspólnie. Nie ścigają się, nie zabiegają o uznanie. Ro-
bią to po prostu z potrzeby, gdyż są prawdziwymi społecznikami. 

- Dziękuję za Państwa głosy. Czuje się zobowiązany tak dużą ich 
liczbą. Gratuluję także mojej koleżance Danucie Waśko – nie kryje 
wdzięczności Stanisław Kaseja. 

- Stniasławie, dziękuję za gratulacje. Ty także uzyskałeś dużą 
liczbę głosów, co świadczy o docenieniu Twojej pracy. Myślę, że na-
dal będziemy grać w jednej drużynie, na rzecz łomżyńskich senio-
rów, tak jak dotychczas – mówi natomiast Danuta Waśko. - Państwu 
natomiast wdzięczna jestem za każdy oddany głos – podsumowuje 
plebiscyt Danuta Waśko.

MARLENA SIOK

Fenomen 
ogrodów 

działkowych 
w Polsce

Pamiętajcie o ogrodach
Przecież stamtąd przyszliście
W żar epoki użyczą wam chłodu
Tylko drzewa tylko liście
Pamiętajcie o ogrodach
Czy tak trudno być poetą
W żar epoki nie użyczy wam chłodu
Żaden schron żaden beton

   (tekst: Jonasz Kofta)

Niektórzy w fenomenie popularności ogródków działkowych 
w Polsce widzą kontynuację chłopskich tradycji, inni reprodukcje 
szlacheckich dworków. Jakby nie patrzeć „działkowanie” to nasz 
narodowy sport, widoczny zwłaszcza w dni wolne od pracy.

Trochę historii
Historia ogrodnictwa działkowego w Polsce ma ponad 

120 lat. Pierwszy ogród działkowy „Kąpiele Słoneczne” 
powstał w 1897 roku w Grudziądzu i istnieje do dzisiaj. 
Ideą pierwszych zakładanych ogrodów była chęć pomocy 
najbiedniejszym. Mały skrawek ziemi, który mieli do dys-
pozycji pozwalał wyprodukować warzywa i owoce oraz 
pozwalał przebywać na świeżym powietrzu.

W okresie I wojny światowej ogrody zaspokajały nie-
dobory żywieniowe Polaków. 

Rozwojowi ogrodów międzywojnia szczególnie po-
mogło wprowadzenie w 1922 roku urlopów wypoczynko-
wych. Kawałek gruntu w pobliżu miejsca zamieszkania był 
idealnym rozwiązaniem na tanie wczasy. 

W tym okresie powstawało wiele towarzystw dział-
kowców, które na terenie ogrodów prowadziły w sezo-
nie letnim półkolonie dla dzieci z niezamożnych rodzin. 
W idei ogrodów widziano projekt społeczny na ogromną 
skalę, który jednoczył różnorakie opcje światopoglądowe.

Dokończenie na str. 13
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Nasz dom  
i małe tęsknoty 

W Dziennym Domu Senior 
+ w Łomży prowadzone są dzia-
łania mające na celu podtrzymy-
wanie sprawności psychofizycz-
nej oraz dobrego samopoczucia 
jego uczestników. Głównym ce-
lem funkcjonowania DDS + jest 
także stworzenie bezpiecznego, 
przyjaznego miejsca, w którym 
mogą przebywać Seniorzy, w któ-
rym czuliby się jak we własnym 
domu. 

Jako bywalcy placówki bie-
rzemy udział w różnych zaję-
ciach umiejętnościowych. Są 
ćwiczenia na sprzęcie rehabili-
tacyjnym, gimnastyka poranna 
wzmacniająca siłę mięśniową, 
proste ćwiczenia rozciągające czy 
gra w brydża, tysiąca albo różne 
gry planszowe. Organizowane 
są także wyjścia do teatru, mu-
zeum czy wyjazdy wycieczkowe 
i wiele innych zajęć. MOPS oraz 
nasza pani kierownik wraz z całą 
kadrą opiekuńczą dbają o nas lu-
dzi ,,złotej jesieni życia”, o dobre 
zdrowie, aktywność w społeczeń-
stwie. Dla wielu z nas ważnym 
elementem są spotkania z panią 
kierownik, celem konsultowania 
problemów osobistych. Dlate-
go tak nam było trudno przeby-
wać bezczynnie swoich domach 
w czasie zamknięcia naszego 
Domu Seniora. Ciepłe wspo-
mnienia, tęsknota za  wspólnie 
spędzonym czasem z seniora-
mi i naszą kadrą opiekuńczą to-
warzyszyły nam każdego dnia. 
Wydawało się, że życie się roz-
pada jak domek z kart. Na doda-
tek wiosna nas nie rozpieszczała, 
a covid-19 trwał. Jakby wszystko 
sprzysięgłego się przeciwko nam. 
Czas ten pokazał nam, że nie je-
steśmy wstanie zapanować nad 
aurą.

Kiedy po tak długiej prze-
rwie, miesiącach samotności, 14 
maja bieżącego roku dowiedzie-
liśmy się że 17 maja DDS+ wraca 
do normalności, była to dla nas 
wielka radość. Jesteśmy szczęśli-
wi, że znów jesteśmy razem. Cze-
kamy teraz na powrót do pełnej 
działalności naszego domu. Brak 
nam jeszcze prac w kuchni, spo-
tkań w kawiarence czy wyjść na 
basen, i wielu innych grupowych 
spotkań. Cieszymy się jednak 
z tego, co już mamy.

JANINA GÓRSKA 

Wszystko czego pragniemy przychodzi 
do nas w odpowiednim momencie. Musimy 
uzbroić się w cierpliwość. Każdy z nas potrze-
buje obecności drugiego człowieka, potrze-
buje ciepła, życzliwości. Czuje się wtedy ko-
chany, szanowany, wspierany. Nie odzyskamy 
straconego czasu, ale przestańmy marnować 
ten, który nam został.

Wreszcie nadszedł ten czas, spełniły się 
nasze oczekiwania i pragnienia wspólnych 

spotkań Okręgowej Sekcji Emerytów i Ren-
cistów przy ZNP w Łomży. To był szczegól-
ny dzień, bo 26 maja 2021 roku - Święto 
Matki. Była wielka radość, serdeczne po-
witania i szczere rozmowy. Swoją obecno-
ścią zaszczyciły nas prezes Łomżyńskiego 
Oddziału ZNP Ewa Chludzińska i zastęp-
ca Dorota Kucisz. Jeżeli  czas i zdrowie po-
zwoli spotkania będą odbywały się w każdą 
środę.

Program spotkań jest bardzo bogaty 
i atrakcyjny. Powrócą spotkania z ciekawy-
mi osobami, herbatki imieninowe, wyjazdy 
do filharmonii, wyjścia do kina czy muzeów 
.Wznowimy także spotkania w ramach ''Ścież-
ki międzypokoleniowej". Będziemy również 
rozwijać swoje pasje i zainteresowania po-
przez wycieczki, propagowanie zdrowego 
stylu życia czy rękodzielnictwo. Ali dzięku-
jemy za miłe prezenty, które wyszły z pod jej 
ręki w tym wyjątkowo trudnym czasie. Nasze 
pierwsze imieninowe spotkanie odbędzie się 
16 czerwca. Do zobaczenia.

MARIA ROMANOWSKA

Osierocił nie tylko 
swoją, ale także 

sybiracką rodzinę 
Jerzy Szymanowski urodził się 30 marca 

w 1940 roku. Odszedł 2 maja 2021 roku, ma-
jąc 81 lat. Miał zaledwie dwa tygodnie, gdy 
jego rodzinę wywieziono na Syberię. Mat-
ka była jeszcze w połogu, ale to sowieckim 
oprawcom nie wystarczyło. Do kraju wrócił 
mając prawie 7 lat. Długoletni Dyrektor Ze-
społu Szkół Medycznych w Łomży, Dyrektor 
Studium Pielęgniarskiego w Kolnie. Był dwie 
kadencje Radnym Rady Miejskiej w Łomży 
w latach 1994 - 1998 i 1998 - 2002. 

Urodzony społecznik. Był jednym z zało-
życieli Związku Sybiraków Oddział Łomża, 
długoletni Wiceprezes Zarządu. Prezes Koła 
Łomża, wspaniały organizator. Współpraco-
wał z Dyrekcją II LO i innymi szkołami, był 
często zapraszany na lekcje historii, gdzie 
przekazywał młodzieży prawdę o Golgocie 
Wschodu. Bardzo lubił piosenkę o „Matce 
Sybiraczce”, często ją ze mną śpiewał na uro-
czystościach i spotkaniach sybirackich. Jego 
życzeniem było, gdy odejdzie, żeby nad gro-
bem zabrzmiała właśnie ta piosenka. Dzięki 
staraniom Pana Józefa Babiela, syna Sybiraka 
tak też się stało. Pożegnano go tymi chwyta-
jącymi za serce słowami. Nasz brat Sybirak 

osierocił nie tylko swoją rodzinę, ale i naszą 
rodzinę sybiracką. To dla Związku Sybiraków 
niepowtarzalna strata. Niech mu ziemia lekką 
będzie.

MATKA SYBIRACZKA

Na melodię piosenki „Matko moja ja 
wiem ile nocy nie spałaś” w pięknym wy-
konaniu też Sybiraka Bernarda Ładysza 
z żoną Leokadią. 

Matko moja ja wiem ile nocy nie spałaś,
Gdy przy pryczy klęczałaś kiedy ja chory był.
Boże spraw, Boże ratuj me dziecię
By mój synek maleńki wyzdrowiał i żył.

Matko Polko Ty szłaś poprzez śnieg i zawieje
Po buraki, kapustę, kartofle i chleb,
I chowałaś swych bliskich w bezimiennej mogile,
w głuchym stepie Irkucka, wśród tajgi i pięknych 
jej drzew.

Moja matko to Ty, tylko Ty mnie uczyłaś
Kochać Polskę w piosence, pacierzach i snach.
Dzięki Tobie o matko do Ojczyzny wróciłem
Dzięki Tobie o matko ja żyję, ja marzę ja śnię…

10 lat temu tekst ten przywiozłam od Ko-
łobrzeskich Sybiraków.

NINA ŻYŁKO

Łomżyńscy Emeryci i Renciści  

wracają do spotkań 
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W czasach kryzysu lat trzydziestych Ministerstwo 
Opieki Społecznej prowadziło kampanie nadawania dzia-
łek pod uprawy bezrobotnym.

W 1936 roku powstał hymn działkowców „Zielona 
Rzeczpospolita” autorstwa Zofii Drwęskiej – Doeringo-
wej, który jest aktualny do dzisiaj:
W radosnych blaskach wiosny rozkwita
Nasza Zielona Rzeczpospolita,
Dobro ludzkości w hymnie swym śpiewa,
Sztandar jej dumnie powiewa,(…)

Po wojnie władze rzuciły hasło: "każdej rodzinie pra-
cowniczej ogródek działkowy". Dekret o pracowniczych 
ogrodach działkowych  z 29 czerwca 1946 r. nadał ogro-
dom status urządzeń użyteczności publicznej i dał im 
podstawy prawne do dalszego rozwoju. 

W dniu 9 marca 1949 roku Sejm podjął ustawę o pra-
cowniczych ogrodach działkowych, na mocy której ruch 
ogrodnictwa działkowego został oddany pod zarząd 
związków zawodowych.

Od 1957 roku rozpoczął się ruch oddolny, zmierzają-
cy do przywrócenia ogrodom działkowym samorządno-
ści. W ramach istniejących struktur związków zawodowych 
zaczęły powstawać Wojewódzkie Zarządy Pracowniczych 
Ogrodów Działkowych, co doprowadziło do powołania 
w grudniu 1957 roku Krajowej Rady Pracowniczych Ogro-
dów Działkowych  jako organizacji samorządnej. I tak po-
zostało do 1981 roku, kiedy to w dniu 6 maja Sejm podjął 
Ustawę o pracowniczych ogrodach działkowych, na mocy 
której powołany został Polski Związek Działkowców jako 
organizacja samodzielna z własnym statutem, Ustawa ta po 
raz pierwszy w historii określiła i zabezpieczyła prawa dział-
kowców oraz ustanowiła gwarancje dla istnienia ogrodów.

Lata 80-te ubiegłego wieku, już po powołaniu Pol-
skiego Związku Działkowców, to okres szybkiego roz-
woju ogrodów w Polsce. Akty wykonawcze Rady Mini-
strów dawały większą swobodę w pozyskiwaniu gruntów, 
a gwarancja partycypacji urzędów oraz instytucji w orga-
nizowaniu ogrodów otworzyła szerokie możliwości i duże 
pole do działania.

W latach 90-tych zaznaczyła się wyraźna stagnacja 
w rozwoju ogrodów. Po zmianie ustroju społecznego 
w Polsce przestało istnieć wiele zakładów pracy, a te które 
nadal funkcjonowały w nowej rzeczywistości, w zasadzie 
przestały interesować się i opiekować ogrodami pracow-
niczymi, zakładowymi. Ze względu na atrakcyjne położe-
nie niektóre gminy zaczęły walczyć o przejęcie gruntów, 
na których funkcjonowały ogrody działkowe.

Na mocy uchwalonej w dniu 23 czerwca 1995 r. no-
welizacji ustawy z 1981 roku, Polski Związek Działkow-
ców otrzymał bezpłatnie w wieczyste użytkowanie zie-
mię, na której były zlokalizowane ogrody. 

W 2005 roku na mocy ustawy o rodzinnych ogrodach 
działkowych przekształcono pracownicze ogrody dział-
kowe w rodzinne ogrody działkowe. Ustawa zabezpieczy-
ła istnienie ogrodów, bezpieczeństwo prawne polskich 
działkowców oraz przyszłość rodzinnych ogrodów dział-
kowych. 

W 2007 roku Polski Związek Działkowców został za-
rejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym jako sto-
warzyszenie ogrodowe prowadzące rodzinne ogrody 
działkowe.

Trybunał Konstytucyjny orzeczeniem z 11 lipca 2012 
r. uznał, że gro zapisów ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o ro-
dzinnych ogrodach działkowych jest niekonstytucyjnych. 
W konsekwencji Sejm w dniu 13 grudnia 2013 r. uchwalił 
ustawę o rodzinnych ogrodach działkowych, która wypeł-
niła wytyczne Trybunału Konstytucyjnego realizując jed-
nocześnie zasadniczy cel aktu, tj. zabezpieczyła istnienie 
i rozwój ogrodów działkowych w Polsce. Funkcja ogro-
dów nie uległa zmianie. Pozostały urządzeniami użytecz-
ności publicznej służącymi społecznościom lokalnym 
jako tereny zielone w miastach oraz miejsca wypoczynku 
i prowadzenia upraw ogrodniczych przez polskie rodziny.

Aktualnie w Polsce jest około 1 mln działek, z których 
korzysta blisko 1,2 mln osób.

Znaczenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych 
Na przestrzeni lat zmieniła się rola społeczna ogro-

dów, a szczególnie ich wygląd i zagospodarowanie. 
Powoli zanikała ich funkcja socjalna na rzecz wypo-
czynkowo – rekreacyjnej. Działka to miejsce spotkań 
rodzinnych i relaksu. Grządki warzywne często zastę-
powane są przez rabaty kwiatowe, zielniki, egzotyczne 
rośliny. Ogrody otwierają się na lokalną społeczność, 
realizują programy związane z ochroną środowiska, 
programy edukacyjne i zdrowotne, wczasy dla senio-
rów, lekcje przyrody dla młodzieży szkolnej, spotkania 
międzypokoleniowe. Ogrody działkowe niosą mnó-
stwo korzyści społecznych i ekologicznych.

Woda. Na działkach woda wsiąka w ziemię spowal-
niając procesy spływu powierzchniowego w czasie opa-
dów, zmniejsza się zatem ryzyko zalań i powodzi. Dział-
kowcy gromadzą też wodę opadową, którą wykorzystują 
do podlewania roślin, w poidłach dla ptaków i płazów.

Powietrze. Duża liczba drzew i krzewów  oraz wiel-
kie zróżnicowanie gatunków roślin wpływa na mikrokli-
mat i poprawę jakości powietrza, zwłaszcza w przypadku 
ogrodów zlokalizowanych w miastach. Roślinność upra-
wiana na działkach usuwa nadmiar szkodliwych gazów, 
produkuje tlen oraz zmniejsza ilość zanieczyszczeń sta-
łych.

Edukacja. W ogrodach możliwe jest prowadzenie 
działań edukacyjnych ukierunkowanych na odpowie-

dzialność za środowisko przyrodnicze oraz edukację proz-
drowotną. Dzieci ze szkół i przedszkoli mogą mieć swoje 
grządki i uczyć się uprawiać warzywa i kwiaty. Mają też 
możliwość obserwowania zjawisk zachodzących w przy-
rodzie. Budując budki lęgowe, karmniki lub ekodomki 
dla owadów wszyscy uczą się wrażliwości i odpowiedzial-
ności za przyrodę i klimat. Osoby uprawiające działkę na-
bywają świadomość ekologiczną segregując odpady oraz 
kompostując resztki z roślinne z działki i bioodpady. 

Seniorzy i osoby z niepełnosprawnością. 
Przebywanie i ruch na działce wpływa korzystnie na 
zdrowie zwłaszcza osób starszych i z niepełnosprawno-
ścią. Działka sprawia, że osoby starsze i mniej sprawne 
mają znakomite cele do zrealizowania, czują są potrzebni. 
Uprawa działki sprzyja aktywności i sensownemu spędza-
niu czasu. Bardzo modną stała się hortiterapia czyli lecze-
nie działką, a tej nie można doświadczyć na żadnych in-
nych terenach zielonych. 

Ekologia, owady. Ekologiczna uprawa warzyw, 
ziół i owoców promuje i wyrabia zdrowy styl odżywia-
nia. Często na terenie ogrodów uprawiane są rośliny mio-
dodajne stanowiące pożywienie dla pszczół. Biologiczne 
środki ochrony roślin powodują, że nie zamiera na dział-
kach życie owadów.

Bioróżnorodność. Ogrody działkowe są miej-
scem olbrzymiej różnorodności gatunkowej roślin. Moż-
na tu spotkać wiele starych, rzadkich i egzotycznych od-
mian krzewów, drzew owocowych i roślin kwiatowych , 
które sprzyjają życiu i rozwojowi owadów, płazów, pta-
ków i ssaków, często bardzo cennych przyrodniczo i chro-
nionych.

Tereny zielone bez kosztów dla samorzą-
dów. Ogrody stanowią tereny zielone utrzymywane 
przez działkowców. To oni ponoszą koszty zakupów, pie-
lęgnacji, ochrony roślin oraz utrzymania ogrodów odcią-
żając tym samym budżety gmin związane z utrzymaniem 
zieleni.

Funkcje społeczne. W ogrodach realizowane 
są działania integracyjne, międzypokoleniowe. Działka 
zwiększa poczucie wspólnoty i przywiązania do miejsca. 
Tworzą się więzi sąsiedzkie, gdzie indziej niespotykane. 
Tak jak dawniej tak i dzisiaj działka pełni funkcję wycho-
wawczą. Tutaj przekazywane są wartości rodzinne, nauka 
miłości do siebie i do świata, solidności pracy, wartości 
pracy fizycznej. Działka daje poczucie wolności, ale też 
wspólnoty. Działkowcy często funkcjonują jak jedna wiel-
ka rodzina.

Łomżyńscy działkowcy
Mieszkańcy Łomży zatrudnieni w największych łom-

żyńskich zakładach pracy w latach 80 – tych XX wieku 
mieli możliwość otrzymania działki w Pracowniczym 
Ogrodzie Działkowym. Były to ogrody zakładowe i mię-
dzyzakładowe. Na terenie miasta funkcjonowało osiem 
ogrodów, z których do dzisiaj istnieją cztery: ROD im. 
Jakuba Wagi, ROD „Wiarus”, ROD „Aster” i ROD „Gro-
bla”. Ogrody „Korgaz”, „Jaśmin”, Pod Żurawiem” i „Pawe-
łek” zostały zlikwidowane. Łomżyniacy posiadają rów-
nież działki w ogrodach „Relax” w Kupiskach Starych, 
„Na Skarpie” w Piątnicy oraz „FORTY NA WZGÓRZU” 
w Piątnicy. Powierzchnia istniejących ogrodów to blisko 
65 hektarów, liczba działek – 1 572, a korzysta z nich oko-
ło 7 tysięcy mieszkańców naszego miasta.

W Łomży, podobnie jak w całym kraju daje się zauwa-
żyć duże zainteresowanie działkami. Wiąże się to z tren-
dem społecznym związanym z dążeniem ludzi do otacza-
nia się zielenią, uprawy roślin oraz wypoczynku i rekreacji 
za nieduże pieniądze.

Coraz więcej nowych działkowców to ludzie młodzi 
z rodzinami, którzy poszukują możliwości odpoczynku 
wśród zieleni niedaleko miejsca zamieszkania.

GRAŻYNA CZAJKOWSKA

Działka
Najlepszym wiosennym lekarstwem jest - działka.
Działka nam zdrowie wprowadza do ciałka,
Gdy w łapki się chwyci szpadelek lub grabki,
Znikają bronchity, katary i sapki.

Po zimie najczęściej czujemy się głupio.
To kolki nas kłują, to stawy nas łupią,
Rączkami bez przerwy się za coś trzymamy,
Witamin nie mamy, kaszlemy, kwękamy,
A ciałko w całości to jedna pokusa
Dla byle wisusa wirusa.

Tymczasem, jak celnie to gość jeden ujął,
Wirusy na działkach fatalnie się czują,
Zupełnie tak samo, jak mors na Saharze,
Lub kirus w mlecznym barze.

Gdy słyszą, że ktoś się na działkę wybiera,
Wpadają w depresję: "A niech to cholera"
I w strasznym popłochu wynoszą się z ciałek,
Z tych ciałek dążących w kierunku działek.

I mając wirusów tych coraz to mniej,
I zgiąć się nam łatwiej,
I kucnąć nam lżej,
I gładko nam idzie kopanie jak rzadko,
I zgrabniej rabatkę równamy łopatką,
I chwast usuwamy, co jest jak zakałka,
I proste to w końcu jak strzałka,
Że z nas również korzyść ma działka.

Ludwik Jerzy Kern

Fenomen ogrodów działkowych w Polsce
Srebrni
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Cena 
cierpienia

Pamiętajmy: żyjemy 
w czasach, w których zmieniają 
się obyczaje kulturalne.  Nawet 
dziesięć lat temu żyliśmy w innej 
rzeczywistości niż dziś. Rewolu-
cja zmian trwa w całym naszym 
społeczeństwie.  Seniorzy pierw-

si zaczęli o tym mówić dlatego, 
że mają doświadczenie.   Staramy 
się być aktywni, bo dostrzega-
my problem. Trzeba rozmawiać 
z młodym pokoleniem o stawia-
niu granic. I to jest najtrudniej-
sze. Nie da się napisać regulami-
nu od A do Z.  Musimy zwalczać 
kompleksy. W trudzie powstają 
dobre rzeczy.

Naszym problemem jest to, 
że większość siedzi cicho, jeśli 
coś ich nie dotyczy. Starajmy się 
reagować na to, co dzieje się wo-
kół nas. Powszechne przyzwole-
nie na pewne zachowania spra-
wia, że musimy na nie zezwalać. 
Druga sprawa, to zależność od 
kogoś, kto ma nade mną władzę. 
Kiedy od kogoś zależy nasza pra-
ca, nasz byt, bardzo trudno jest 
powiedzieć „nie”.

Mieszkańcy chcą rozmawiać 
o różnych sprawach. Czy bo-
imy się krytyki, niewybredne-
go komentarza? Często widzimy 
zagrożenia, na które wielu nie 
zwraca uwagi,  że im to nie prze-
szkadza.

Dzięki rodzinie przesiąkłem 
pozytywistycznymi ideami.  
Okres stalinizmu, nowy ustrój 
nie był wspaniały, za to brutal-
ny. Jako młodzi rozważaliśmy, że 
trzeba obalić „czerwoną burżu-

azję”.  Tylko jak to zrobić?  Nale-
żało działać od wewnątrz.  Dziś 
niuanse się zacierają. Doprowa-
dzono do Października 1956.  
Przedtem był poznański czer-
wiec.  Odczuliśmy odwilż po 
stalinizmie. Pozostał tygodnik 
„Po Prostu”, który był pismem 
młodych reformatorów, który 
szybko zamknięto przez władze. 
Pociągało nas opracowywanie 
nowych technologii, głównie po-
przez Stowarzyszenie Inżynierów 
i Techników.  Darzyliśmy sza-
cunkiem człowieka. Zaczęliśmy 
kreślić pozytywistyczne wizje 
rozwoju nowoczesnej gospodar-
ki. Pamiętam serial telewizyjny 
„Najdłuższa wojna nowoczesnej 
Europy”.  

W 1980 roku rozpoczął się 
wielki ruch społeczny „Solidar-
ność”.  Władza znów się cofnęła.  
13 grudnia 1981 roku gen. Woj-
ciech Jaruzelski ogłasza stan wo-
jenny.  Solidarność została zdele-
galizowana. Działacze osadzeni  
w więzieniach. Część działaczy 
działała w podziemiu, były publi-
kowane teksty w prasie podziem-
nej. 

Na początku 1989 roku sytu-
acja gospodarcza w Polsce była 
tragiczna. Opozycja i rząd bie-
rze udział w obradach Okrągłe-

go Stołu. Powstają niezależne 
media. W 2007 roku powstaje 
raport opracowany przez Marka 
Safjana, Wiktora Osiatyńskiego 
i Andrzeja Zolla  „Uwagi o sta-
nie demokracji w Polsce”.  Było 
to ostrzeżenie o zagrożeniach 
podstaw demokracji w Polsce. 
Ten dokument był przestrogą.  
Niestety, nie znalazł szersze-
go zainteresowania opinii spo-
łecznej i polityków.  Czynienie 
cechy demokracji z wyborów 
i niefałszowanie ich, jest niewy-
starczające.  Poglądy politycz-
ne nie kształtują się w próżni. 
Wpływ mają informacje, jakie 
do społeczeństwa docierają. Jest 
wiele czynników, jak: zaufanie 
do instytucji państwowych, do-
stęp do mediów, ich rodzaj czy 
język stosowany w debatach pu-
blicznych.

Demokracja, to taki system, 
w którym partia rządząca może 
przegrać wybory i utracić wpły-
wy. Aktywność w wymiarze sa-
morządowym odsuwa namięt-
ności i nie zwalcza człowieka.  
Przede wszystkim jest to wizja 
wspólnoty rodziny.

Dzisiaj jest potrzeba rozma-
wiania, bo z takich spotkań i roz-
mów wyniknie coś pozytywnego.

Senior STANISŁAW KASEJA

Srebrni

Czytanie 
książek, 

czyli podpowiadamy  
po jaką pozycję sięgnąć. 

Joseph Finder  
„Paranoja”

Adam Cas-
sidy, młody pra-
cownik niższego 
szczebla Wyatt 
Telecommuni-
cations, zostaje 
przyłapany na 
defraudacji firmowych funduszy, 
którymi opłacił imprezę poże-
gnalną dla odchodzącego kolegi. 
Z przerażeniem dowiaduje się, 
że wybryk ten może kosztować 
go nawet 50 lat więzienia i mi-
lion dolarów grzywny. Słynący 
z bezwzględności szef firmy, Ni-
cholas Wyatt, któremu imponu-
je sposób, w jaki Adam, kłamiąc 
w żywe oczy, próbuje usprawie-
dliwić swój postępek, składa mu 
propozycję, dzięki której uniknie 
odsiadki: ma zostać szpiegiem 
Wyatta u jego głównego konku-
renta, giganta elektroniki użytko-
wej Trion Systems. Wyatt stwo-
rzy dla Adama legendę młodego 
geniusza inżynierii – po to tylko, 
by łowcy głów pracujący dla Trio-
na sami złożyli mu propozycję za-
trudnienia. Cassidy nie ma wyj-
ścia, musi przyjąć ofertę. 

Wkrótce, jako nowy pracow-
nik Trion Systems, wspomagany 
po cichu przez ekspertów Wyat-
ta, którym dostarcza wykra-
dzione informacje, buduje swo-
ją pozycję zawodową, stając się 
prawdziwą gwiazdą i odnajdując 
w sobie talenty, z których istnie-
nia nie zdawał sobie wcześniej 
sprawy. Wzbudza tym zaintereso-
wanie samego założyciela firmy 
Jocka Goddarda, który mianuje 
go osobistym asystentem. Adam 
prowadzi teraz życie, o jakim ma-
rzył: zarabia ogromne pieniądze, 
jeździ wypasionym samocho-
dem, ma fantastyczne mieszkanie 
i romansuje z piękną dziewczyną, 
pracownicą Triona. Zmaga się 
jednak z coraz większymi wyrzu-
tami sumienia wobec Goddarda, 
który traktuje go po ojcowsku. 
Stopniowo dojrzewa do decyzji 
o zerwaniu układu z Wyattem, 
niestety, okazuje się to niemożli-
we. Macierzysty pracodawca na-
ciska go, by zdobył informacje 
o tajnym projekcie AURORA, 
z którym Trion wiąże wielkie na-
dzieje. 

Nagle Adam zdaje sobie spra-
wę, że zaplątał się w sytuację bez 
wyjścia, gdzie nic nie jest tym, 
czym się wydaje, i gdzie nikomu 
nie może zaufać. To nie paranoja 
– to dzieje się naprawdę.

TERESA RĘBIŚ

Jakże piękny to czas, kie-
dy ożywają nasze myśli, wracają 
tamte dni, kiedy dla naszych ro-
dziców byliśmy małymi rozkosz-
nymi pociechami.

Niejeden z nas wraca we 
wspomnieniach do pięknych dni 
dzieciństwa i młodości, do we-
sołych zabaw z rówieśnikami, do 
wędrówek po lesie i łące.

Chociaż za nami już szmat 
przebytej drogi często przenosi-
my się myślami do tych pięknych 
dni, dni bez zmartwień, dni rado-
snych. Wydaje nam się, że to było 
tak niedawno.

,,Niebo czyste bez chmury, jak 
dzwon pełen chwały. Ciszą swoją 
ogromną stłumi łąk odgłosy, ostre 
w trawach szeleszczą rozdzwo-
nione kosy. Nim zachód rozda, 
znużeń, spokój doskonały”. 

Tamte dni dawały tyle radości 
i piękna, a szczególnie w okresie 
wakacji, w czasie wolnym od zajęć. 
„Wakacje, wakacje – to zielony las,
kwitnące akacje i słoneczny blask.
Tyle białych szos,
tyle nowych dróg”.
M. Terlikowska
Bywa i tak, że w naszych 
wspomnieniach pojawia się żal, że 
tamte beztroskie dni odeszły.
„O, jakże żal , jak mi żal,
Że już w nieznaną poszły dal
Te dni, że nie powrócą już
Z koroną blasków, z zapachem 
róż”.
Książko podarta!
Niejedną tobie rzuciłem obelgę,

A dzisiaj każda twa karta
Słodkim wspomnieniem rani!
...Quarum unam incolunt Belgae,
Aliam Aquitani...
J.Tuwim
„I choć nie zabawa w zielone już 
się nie powtórzy, 
na strychu wylądują szczęśliwe 
latawce, 
wracając spod obłoków po długiej 
podróży” 

 K. Wierzyński

To przecież żeglowaliśmy „po 
falach żywota” samodzielniej i doj-
rzalej. Codzienne życie wypełnia-
ła praca, obowiązki, ale i radości, 
szczególnie wtedy, gdy rodzina 
powiększała się – rodziły się dzie-
ci. To wielka miłość każdego z nas, 
może nawet i największa. I dziś to 
święto to święto nas wszystkich, 
bo każdy przecież był dzieckiem.

Naszym ukochanym dzie-
ciom życzymy, aby młode serca 

pełne wiary w siebie i otaczający 
świat nie ugięły się pod brzemie-
niem codzienności.

Niejednokrotnie będzie trud-
no, czasami bardzo trudno, ale 
pamiętajcie: życie nie musi ob-
fitować w wielkie wydarzenia. 
Codzienny obowiązek prosty, 
nierozumny wystarczy, aby je 
upiększyć, uszlachetnić. Aby jed-
nak tak było trzeba doskonalić 
siebie, hartować swego ducha.

Nigdy nie rezygnujcie z po-
znawania samego siebie, dosko-
nalenia się poprzez odkrywanie 
prawdy i piękna otaczającej nas 
rzeczywistości. Wzorców szukaj-
cie w skarbnicy naszej historii, 
tradycji. Zostawiajcie w swoich 
sercach wiele miejsca oprócz no-
wych rzeczy, które niosą współ-
czesne czasy na rzeczy stare 
uświęcone tradycją. 

Trzeba bardzo mocno chwy-
cić się tradycji i iść tą drogą. To 
do was należy przyszłość. Wy 
będziecie tworzyć trzecie tysiąc-
lecie. Pamiętajcie o naszej prze-
szłości, o naszej bogatej historii. 
Wierność korzeniom, tradycji 
jest twórcza, jest gotowa pójść 
w głąb. Wyraża się w trosce o roz-
wój rodzinnej kultury. Wierność 
ta nie polega na mechanicznym 
kopiowaniu wzorców z przeszło-
ści, ale jest otwarta na nowe wy-
zwania, wrażliwa na znaki czasu. 

Polska jest ciągle tajemnicza, 
trzeba ją poznawać i rzetelnie się 
jej uczyć. Źródło powodzenia 

znajduje się w edukacji, w naszej 
tysiącletniej kulturze. Z miłością 
i wiarą wypełniajcie zadania, któ-
re nakładać będzie wam szko-
ła, życie. Miejcie wolę i potrze-
bę przebicia się przez wiele 
zagrożeń, które niesie współcze-
sny czas. Symfonią serce ogarnia-
my was wszystkich. Życzymy, aby 
przyszłość wasza była piękna, ra-
dosna, abyście na swojej drodze 
spotkali ludzi życzliwych, odda-
nych, wiernych. 

Przywilejem dzieciństwa 
i młodości jest radość żucia. 
Bądźcie radośni i niech wciąż 
nowa nadzieja rozkwita w wa-
szych sercach „jak w nieśmiałych 
wiosennych pąkach przyrody”.

Dodawajcie dumy, przed 
ludźmi wielkiej klasy, waszym 
najdroższym rodzicom i nauczy-
cielom i wychowawcom. War-
to pamiętać słowa poetki Janiny 
Brzostowskiej:
„Patrz zawsze przed siebie 
z uśmiechem pogody i umiej 
wybaczać obłudę i grzech. 
Nie żądaj oklasków, nie czekaj 
nagrody i nie szemrz, gdy często 
spotyka Cię pech. 
Bo twarde jest życie i walka jest 
twarda, 
wiec trzeba uzbroić się w pancerz 
i grot. 
Ukochaj zmagania, miłość – nie 
wzgarda niech barwi być może 
zbyt szarych dni splot”. 

ALICJA JAMIOŁKOWSKA-KĘPCZYŃSKA

Wiersz poświęcony  
miesiącowi czerwcowi 

Wszystko zakwitło, 
Pobudziło się do życia. 
Wychwalać tylko ten piękny 
świat. 
Okres urlopów, wakacji, pobyt 
nad morzem, w górach czy 
wojaże za granicą w ciepłych 
krajach.
Ach, jaki piękny jest ten świat. 
Miesiąc czerwiec  poświęcony 
jest sercu Pana Jezusa.
Wszędzie odprawiają się 
nabożeństwa czerwcowe. 
Przyozdobione kapliczki, krzyże, 
okazanie wdzięczności, za jego 
mękę i zbawienie każdego z nas. 
Bogu niech będą dzięki.

MAGDALENA JANUCIK

Dzień 

Dziecka
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To historie o pragnieniu zostania oby-
watelem Stanów Zjednoczonych. Historie 
dramatyczne, intensywne i wciągające. 
Cywilizacje zachodnie są uznawane za raj 
przez wielu ludzi, którzy za wszelką cenę 
chcą zapewnić lepsze życie sobie i rodzi-
nie. 

Film przedstawia losy emigrantów 
różnych narodowości, którzy walczą 
o przyznanie Zielonej Karty w Los Ange-

les. Są w stanie zrobić wiele, aby uniknąć 
deportacji. Osoba z zieloną kartą może 
w Stanach legalnie mieszkać, uczyć się 
i zarabiać. Może też wielokrotnie opusz-
czać USA i powracać, bez konieczności 
ubiegania się o wizę. Ma prawo ubiegać 
się o dofinansowanie nauki i rozmaite 
świadczenia, wolno jej zdobyć w USA 
prawo jazdy czy broń palną – a także 
wstępować do niektórych formacji ame-

rykańskich sił zbrojnych. Po pięciu latach 
posiadania zielonej karty można starać 
się o obywatelstwo.

W filmie występują: Harrison Ford, 
Ray Liotta, Ashley Judd, Jim Sturgess, 
Cliff Curtis, Alice Braga. Epizodyczną 
rolę zagrał Sean Penn, jednakże sceny 
z jego udziałem zostały wycięte na ży-
czenie aktora i nie pojawiły się w wersji 
finalnej filmu.

Pewnie nie wiesz...
Shelley Malil, w filmie występujący jako 

Munshi Jahangir, w 2010 r. został uznany za 
winnego usiłowania zabójstwa: 25 razy dź-
gnął nożem swoją byłą dziewczynę. Skazany 
na dożywocie, z możliwością zwolnienia po 12 
latach, wyszedł z więzienia po 8 latach. Dziew-
czyna, mimo poważnych obrażeń, przeżyła.

Przeprawa (inny tytuł: Ścigani)
Metro piątek 23.30

Przeprawa

Tragiczna imigracja

Łatwa dziewczyna

Reputacja  
w ruinie

Jak większość nastolatek Olive 
Penderghast (Emma Stone) chce być 
popularna. Chce tak bardzo, że na py-
tanie koleżanki jak spędziła weekend, 
naprędce wymyśla ekscytującą i moc-
no pikantną historyjkę o upojnej nocy 
z przystojnym studentem. Ale to małe 
kłamstewko zaczyna żyć własnym ży-
ciem i nagle wszyscy zaczynają plot-
kować o Olive. Bohaterka początkowo 
próbuje walczyć z głoszącymi te opinie, 
ale potem dochodzi do wniosku, że zła 
reputacja może jej przynieść wymier-
ne korzyści finansowe, jak i przesunąć 
w górę w szkolnej hierarchii – przestaje 
być anonimowa, każdy chce ją poznać, 
każdy chłopak spróbować u niej szczę-
ścia. Fantazyjne stroje i wyzywające za-
chowanie to teraz jej znaki firmowe. Dla 
części uczennic o ortodoksyjnych po-
glądach staje się wrogiem publicznym 
numer jeden…

Spirala plotek wiruje coraz szybciej 
i wkrótce reputacja Olive jest już w total-

nej ruinie. A właśnie pojawia się pewien 
chłopak, na którego opinii akurat bar-
dzo jej zależy. Tylko jak to wszystko te-
raz odkręcić? Jak udowodnić, że nie jest 
zdzirą, wywłoką, latawicą, łatwą flirciarą, 
tylko sympatyczną młodą dziewczyną?

Pewnie nie wiesz...
Film zarobił w kinach na świecie 75 

milionów dolarów, kosztował 8 milionów.
Litera A noszona przez bohaterkę, 

nawiązuje do litery A noszonej przez He-
ster Prynne, główną bohaterkę „Szkarłat-
nej litery” (A jak adulteress, czyli cudzo-
łożnica). 

Członkowie rodziny Olive (oliwa) 
maja imiona związane z jedzeniem: Dill 
(koper), Rosemary (rozmaryn), Kale 
(jarmuż).

Amanda Bynes (filmowa Marianne) 
postanowiła rzucić aktorstwo po obejrze-
niu siebie w tym filmie.

Emma Stone miała atak astmy pod-
czas sceny udawanego seksu.

Scenarzysta Bert V. Royal uczył się 
w domu i nigdy nie uczęszczał do szkoły 
średniej. Scenariusz napisał w 5 dni.

Łatwa dziewczyna
Nowa TV sobota 23.00, niedziela 21.00

Do zobaczenia w zaświatach

Kult 
poległych

Czuły, wzruszający, przejmująco 
smutny i subtelnie zabawny film.

Listopad 1918. Kilka dni przed 
zawieszeniem broni, Albert, księgowy 
w średnim wieku, i znacznie młodszy 
od niego utalentowany rysownik Edo-
uard, uczestniczą w prawdopodobnie 
ostatniej, kompletnie bezsensownej 
bitwie I wojny światowej wywołanej 
przez psychopatycznego porucznika 
Pradelle’a. 

Edward Péricourt, obiecujący arty-
sta i syn milionera, ratuje życie skrom-
nego urzędnika Alberta Maillarda. Swój 
wyczyn przypłaca straszliwym okale-
czeniem: odłamek pocisku wyrywa mu 
dolną połowę twarzy. Obaj mężczyźni 
wcześniej nie mieli ze sobą nic wspólnego 
poza wojną, która splata ich losy w węzeł 
nieszczęścia. 

Po wojnie Edouard, oficjalnie uzna-
ny za zmarłego i używający fałszywej 
tożsamości, zamieszkuje w Paryżu ra-
zem z Albertem. Żyją w biedzie. Albert 

ima się przeróżnych zajęć zarobko-
wych, jednocześnie zajmując się zała-
manym psychicznie, uzależnionym od 
morfiny przyjacielem. Jako weterani, 
Edward i Albert szybko pojmują, że dla 
powojennej Francji są tylko kłopotem. 
O wiele cenniejsi okazują się ci, którzy 
zginęli, a nie ludzkie wraki, którym 
wojna zabrała wszystko. I kiedy wyda-
je się, że obaj mężczyźni są już straceni 
dla świata, a triumfatorem będzie Pra-
delle, który ma zamiar zbić fortunę na 
zwłokach ofiar wojennych, przyjaciele 
wpadają na pomysł, który pozwoli im 
odwrócić kartę i wyrównać rachunki 
z ojczyzną.

Albert i Edouard posuwają się do 
ogromnego oszustwa, by oddać cześć 
poległym i pocieszyć rodziny pogrążone 
w żałobie.

W opowieści o perypetiach dwóch 
gniewnych weteranów wojennych – Edo-
uarda gra wschodząca gwiazda francu-
skiego kina – Nahuel Pérez Biscayart, 
a Alberta sam reżyser, Albert Dupontel.

W filmie mieszają się różne konwen-
cje filmowe m.in. film obyczajowy, baśń, 
komedia, film wojenny.

Do zobaczenia w zaświatach
TVP Kultura niedziela 20.00
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Liga Niezwykłych Dżentelmenów
Polsat sobota 22.50

Maczeta

Krwawa 
rozgrywka
„Obdarzony twarzą Dannego Trejo 

bohater mocno przemawia do wyobraźni. 
Twardy, męski, brutalny, a jednocześnie 
stojący po właściwej stronie. Macheta 
nie wypruwa flaków byle komu – tylko 
złoczyńcom, którzy na to zasłużyli. Jest 
sikająca na prawo i lewo krew, wypruwane 
flaki, broń palna, sztylety, maczety i samu-

rajskie miecze” – to fragment recenzji ze 
strony filmjaksen.pl

Agent federalny – Machete Cortez 
– to niebezpieczny mściciel z Meksyku, 
ukrywający się w Stanach Zjednoczo-
nych. Jest mistrzem w posługiwaniu się 
bronią sieczną. W Teksasie, miejscowy 
biznesmen – Booth – wynajmuje Corte-
za do zabicia skorumpowanego senatora 
– Johna McLaughlina. W trakcie próby 
zamachu, Cortez zostaje postrzelony 
przez snajpera, którego, jak się później 
okazuje, wynajął... Booth. Oszukany 
i rozjuszony Cortez ucieka. Owładnięty 
żądzą zemsty planuje krwawą rozgryw-

kę z dawnymi przełożonymi. Tropem 
mistrza walki podążają: policja, ludzie 
Bootha oraz agentka urzędu imigra-
cyjnego – Sartana Rivera, założycielka 
i przywódczyni tajnej organizacji po-
magającej Meksykanom, którzy dotarli 
do USA przez zieloną granicę. Ma siatkę 
własnych ludzi i początkowo nie ufa Ma-
czecie. Ale z czasem tych dwoje łączy coś 
więcej, niż tylko wspólna walka. I w osta-
tecznej rozgrywce Sartana staje u boku 
Machety… A zabawa jest na całego!

To rozrywka kiczowata, z bohate-
rami przerysowanymi do granic możli-
wości, ale sprawnie zrealizowana, prze-

znaczona dla tych, którzy lubią wściekłe 
strzelanki.

Pewnie nie wiesz...
Film zarobił w kinach na świecie 44 mi-

liony dolarów, kosztował 10,5 miliona.
Jessica Alba nie chciała wystąpić w fil-

mie nago, miała na sobie bikini bez ramią-
czek w kolorze cielistym, które później zo-
stało cyfrowo usunięte.

Liczba ofiar: 98. 
Maczeta

TV Puls sobota 22.00
00.05 część druga „Maczeta zabija”

Jest rok 1899. Ligę Niezwykłych 
Dżentelmenów tworzą bohaterowie, 
jakich nikt dotąd nie widział, a na jej 
czele stoi największy łowca i awantur-
nik na świecie, Allan Quatermain – 
odkrywca legendarnych kopalni króla 
Salomona. Towarzyszą mu: kapitan 
Nemo, wampirzyca Mina Harker, nie-
widzialny człowiek Rodney Skinner, 
amerykański agent do zadań specjal-
nych Tom Sawyer, nieśmiertelny Do-
rian Gray i nieobliczalny dr Jekyll/pan 
Hyde. Brytyjski wywiad, który powo-
łał do życia Ligę, reprezentuje enigma-
tyczny M. Członkowie Ligi nie uznają 
żadnych autorytetów, są indywiduali-
stami, których los zmusza do współ-
działania. Muszą przełamać dzielące 
ich różnice i nauczyć się ufać sobie, 
bo w nich cała nadzieja świata: zama-
skowany szaleniec, który każe się na-
zywać „Fantomem” grozi zatopieniem 
Wenecji, gdzie odbywa się konferencja 
przywódców największych mocarstw. 
Członkowie Ligi wyruszają do Włoch 
na pokładzie Nautilusa, okrętu pod-
wodnego kapitana Nemo. Mają dzie-
więć godzin, by ocalić świat...

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

cie 179 milionów dolarów, kosztował  
78 milionów.

Prawie cała ekipa weszła w konflikt 
z reżyserem Stephenem Norringtonem. 
Po zakończeniu zdjęć nad pracami mon-
tażowymi objął kontrole sam Sean Con-
nery. 

Sean Connery miał szczególnie złe 
stosunki z reżyserem. Nie zgadzali się 
prawie zawsze, Norrington ciągle zmie-
niał ustawienia podczas kręcenia, co iry-
towało Connery'ego. Często dochodziło 
do awantur.

Zdjęcia przedłużyły się z powodu 
powodzi jaka nawiedziła Pragę latem 
2002 roku. Woda zniszczyła scenografię 
wartą ponad 7 milionów dolarów.

Realizacja strzelaniny między 
członkami Ligi, a wysłannikami Fanto-
ma w domu Graya trwała 2 tygodnie. 

Charakteryzacja Jasona Flemynga 
grającego Doktora Jekylla/Hyde'a trwa-
ła siedem godzin dziennie.

Sir Sean Connery otrzymał gażę 
w wysokości 17milionów dolarów.

Liga Niezwykłych Dżentelmenów

Ocalić Wenecję

Prawdziwa zbrodnia

W celi śmierci
Trudno o gorszą 

sławę niż ta, którą 
cieszy się reporter 
Steve Everett (Clint 
Eastwood). W ca-
łym swoim dorosłym 
życiu udało mu się 
wytrzymać bez alko-

holu zaledwie dwa miesiące. Jego małżeństwo 
rozpada się, przyjaciele zaczynają tracić do 
niego cierpliwość, w końcu Steve zostaje bez 
domu i bez pracy. W tej beznadziejnej sytu-
acji przychodzi mu z pomocą przyjaciel Alan 
Mann ( James Woods), redaktor naczelny 
wydawanej w Oakland gazety, daje Steve'owi 
w niej pracę. Po przeprowadzce do Oakland 
Steve bynajmniej niczego w swoim życiu nie 
zmienia. Nadal pije, wciąż interesują go cudze 

żony, znów w zawrotnym tempie zyskuje wie-
lu wrogów. 

Steve ma przeprowadzić wywiad z ocze-
kującym na wykonanie wyroku Frankiem Be-
achumem. Po powrocie do redakcji rutynowo 
sprawdza kilka związanych ze sprawą faktów 
i nabiera pewności, że człowiek ten jest nie-
winny. Beachum, oskarżony o napad i zabój-
stwo sam zresztą zapewniał o swej niewin-
ności od początku śledztwa. Gdy go skazano 
odwołał się do wszystkich możliwych instan-
cji, lecz bez rezultatu. Chociaż do egzekucji 
pozostało zaledwie dwanaście godzin, Steve 
postanawia zgromadzić jak najwięcej infor-
macji potwierdzających niewinność Beachu-
ma. Ma nadzieję, że uda mu się zapobiec wy-
konaniu wyroku. Gdyby rzeczywiście doszło 
do egzekucji, to wymiar sprawiedliwości i całe 
społeczeństwo popełniłoby prawdziwą zbrod-
nię pozbawiając życia niewinnego człowieka.

Prawdziwa zbrodnia
Metro sobota 20.00

Przedsionek piekła

Spokojne 
miasteczko

Banda rewolwerowców zapla-
nowała napad na bank. Niestety, 
gdy w mieście przypadkowo po-
jawia się wojsko, zmienia się on 
w krwawą jatkę. Banda Blackjacka 
Brittona uciekając przed pogonią 
gubi się podczas pustynnej bu-
rzy. Zamiast dotrzeć do Meksyku 
trafiają do miasteczka o nazwie 
Przystań. Atmosfera panująca 
w tej mieścinie wydaje się być 
niecodzienna. Ludzie są tu bar-
dzo spokojni, nie ma śladu broni 
ani więzienia. Po kilku dniach ko-
rzystania z gościnności Blackjack 
Britton i jego ludzie postanawiają 

zaszaleć. Tymczasem Sonny, sio-
strzeniec jednego z bandziorów, 
poznaje zaskakującą prawdę. Za-
uważa, że mieszkańcy przypo-
minają mu bohaterów powieści, 
którą kiedyś czytał. Kiedy spoty-
ka Dolly Sloan, prostytutkę, która 
zginęła w jego ramionach podczas 
ostatniego napadu, powoli zaczy-
na do niego docierać prawda o no-
wym miejscu pobytu.To miejsce 
w połowie drogi pomiędzy nie-
bem a piekłem – zwane czyściec. 
Mieszkańcy miasteczka to... 
zmarli rewolwerowcy i złoczyńcy, 
którzy odkupują swoje winy, aby 
móc pójść do nieba. Warunek jaki 
muszą spełnić to wieść spokojne 
zwyczajne, uczciwe życie przez 
10 lat.  

Przedsionek piekła
Metro niedziela 13.05
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Baranek Shaun

Wyprawa 
do miasta

Shaun jest zmęczony rutynową pracą 
na farmie, dlatego postanawia wziąć dzień 
wolny. Wpada na genialny plan „tymcza-
sowej ucieczki” i błyskawicznie zaczyna 
wprowadzać go w życie. Niestety po po-
czątkowych sukcesach, nagle na farmie do-
chodzi do wypadku, a gospodarz tra� a do 
szpitala! Owce bardzo szybko zdają sobie 
sprawę, że życie bez niego nie należy do 
najłatwiejszych i zaczynają bardzo tęsknić 
za swoim opiekunem. Baranek Shaun po-
stanawia wyruszyć do miasta i odnaleźć 
gospodarza. Wyprawa małej owieczki do 
ogromnej metropolii ob� tować będzie 
w wiele zaskakujących przygód.

Baranek Shaun
TV Puls2 sobota 20.00, 

niedziela 12.20  

Ostatni smokobójca

Magia działa!
Świat zostaje nagle opanowany przez nowoczesne tech-

nologie. Ludzie z coraz większym entuzjazmem zaczynają 
oddawać się konsumpcji, a magia zaczyna mieć dla nich coraz 
mniejsze znaczenie. Piętnastoletnia, pełna ideałów Jennifer 
Strange nie może zgodzić się na ten nowy stan rzeczy. Kiedy 
dowiaduje się, że ostatni smok ma zostać zabity, postanawia 
działać.

Film zaprasza widzów do niezwykłego świata, w którym 
wygrywają magia, piękno i dobro.

Ostatni smokobójca
TV6 sobota 9.10Alvin i wiewiórki: Wielka wyprawa

Oświadczyny? 
Nie!

Urocze śpiewające wiewiórki powracają. 
Dave, menadżer i opiekun rozśpiewanej gromad-
ki, postanawia się ustatkować. Za sprawą serii 

nieporozumień Alvin, Szymon i Teodor myślą, 
że tuż po oświadczynach przyjaciel zamierza ich 
porzucić. Problem stanowi również nastoletni 
syn wybranki Dave'a – Samanthy, który nie przy-
padł jego podopiecznym do gustu. Wiewiórki 
postanawiają zrobić wszystko, by nie dopuścić do 
zaręczyn.

Alvin i wiewiórki: Wielka wyprawa
Super Polsat sobota 15.50, niedziela 11.05

Strażacki pies

Spadł z nieba
Pies Reks jest znany w Hollywood z wyczynów 

kaskaderskich, trudnego charakteru i skłonności do 
kapryszenia. Jego kariera gwiazdy � lmowej kończy 
się nagle, gdy podczas kręcenia sceny skoku ze spado-
chronem zwierzę wypada z samolotu i zostaje uznane 
za zmarłe. Reks uchodzi z życiem. Spotyka wagarowi-
cza Shane'a, syna komendanta podupadającej straży 
pożarnej. Zostaje zwerbowany do pracy w jednostce. 
Gwiazdorowi przywykłemu do hollywoodzkiej wygo-
dy z trudem przychodzi przystosowanie się do nowych 
warunków.

Strażacki pies
TVP2 sobota 12.00
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„Niezłomni Solidarni” - pod tym ha-
słem świętowano w Kolnie 32. roczni-
cę wyborów kontraktowych w Polsce. 
4 czerwca 1989 roku odbyły się pierw-
sze po II wojnie światowej, częściowo 
wolne wybory parlamentarne. Tego 
dnia symbolicznie zakończyła się Pol-
ska Rzeczpospolita Ludowa. 

Z tej okazji w sali widowisko-
wej Kolneńskiego Ośrodka Kul-
tury i Sportu odbyła się uroczy-
stość wręczenia pamiątkowych 
medali "Niezłomni Solidarni" 
działaczom "Solidarności" Zie-
mi Kolneńskiej. Gości powitał 
Ireneusz Mieczkowski, członek 
Klubu Więzionych, Internowa-
nych i Represjonowanych w Bia-
łymstoku i pomysłodawca uro-
czystości. Spotkanie rozpoczęło 
się modlitwą za nieżyjących już 
działaczy związku, której prze-
wodniczył dziekan kolneński 
ksiądz Stanisław Uradziński.

Niezłomni i solidarni w la-
tach osiemdziesiątych XX wieku 
stawiali opór totalitarnemu reżi-
mowi komunistycznemu, wal-
czyli o wolność i demokrację, 
chronili Polaków przed komu-
nistycznymi działaniami PRL. 
Swoją patriotyczną postawą nie-
jednokrotnie narażali życie i bez-
pieczeństwo, nie tylko swoje, ale 
także najbliższych. 

Spotkanie było żywą lekcją 
historii, wspominano działaczy 
i ich heroiczne postawy. Ireneusz 
Mieczkowski z Kolna za prowa-
dzenie "destrukcyjnej działalno-
ści skierowanej przeciwko intere-
som PRL", 13. grudnia 1981 roku 
został aresztowany i internowany 
- takie wyjaśnienie sporządził ko-
mendant MO z Łomży. Na pod-
stawie tych zarzutów został prze-
wieziony i osadzony w ośrodku 
odosobnienia w Białymstoku, 
a następnie w Suwałkach. Za ne-
gatywny stosunek do państwa 
socjalistycznego, organów Mili-
cji Obywatelskiej i Służb Bezpie-
czeństwa, za podważanie sojuszy 
z państwami układu warszaw-
skiego i propagowanie zmian 
ustrojowych w Polsce więziony 
był do 26 lutego 1982 roku. Po 
uwolnieniu nadal obserwowany 
i inwigilowany jednak pozostał 
niezłomny jak wielu nagrodzo-
nych na kolneńskiej uroczystości.

- Dzisiaj w Kolnie jest wiel-
ka uroczystość. Po raz pierwszy 
zostali nagrodzeni ludzie "starej" 
Solidarności, którzy od 1980 do 
1989 roku byli w naszym mie-
ście lokomotywami ruchu Soli-
darności. Rozprowadzali ulotki, 
niezależne czasopisma i walczyli 
o wolną i niezależną Polskę - po-
wiedział ze wzruszeniem Irene-
usz Mieczkowski. - Dzisiaj mamy 
również rocznicę obalenia rządu 
premiera Olszewskiego, który 

w swoim ostatnim przemówie-
niu zadał znaczące pytanie: - Pol-
sko dokąd dążysz? Polsko czyja 
chcesz być? Te pytania nie straci-
ły nic ze swojej aktualności, dlate-
go zastanawiam się jak to sie sta-
ło, że świat obchodzi zwycięstwo 
nad komunizmem, totalitary-
zmem i obalenie muru berlińskie-
go, a co z Solidarnością? Ludzie 
Solidarności przez dziesięć lat 
walczyli z narażeniem życia swo-
jego i swoich rodzin. Co się stało, 
że świat o nich nie pamięta? Kto 
za to odpowiada? Dwadzieścia 
państw w Europie dzięki rewolu-
cji Solidarności otrzymało wol-
ność i niepodległość, a w Europie 
nikt o tym nie pamięta. Kto za to 
odpowiada? Wyjaśnijmy te spra-
wy, bo żyją jeszcze ludzie, któ-
rzy zasiadali przy okrągłym stole 
jak również twórcy Solidarności. 
Mamy służby specjalne, czas to 
wyjaśnić – drżącym głosem ape-
luje pan Ireneusz. Dlatego Klub 
Więzionych, Internowany i Re-
presjonowanych w Białymstoku 
stworzył medal, by tych, o któ-
rych zapomniał cały świat pamię-
tała mała ojczyna.

Jednym z wyróżnionych me-
dalem "Niezłomni Solidarni" jest 
Krzysztof Filipkowski z Groma-
dzyna. Ze łzami w oczach wspo-
mina stan wojenny i losy kol-
neńskich działaczy. - Patriotyzm 
wyssałem z mlekiem matki, ta-
tuś był partyzantem, otrzymał 
karę śmierci, ale zdążył wycho-
wać mnie w duchu wiary i we-
dług kościoła. Życie się potoczy-
ło dalej, mój charakter i poglądy 
odpowiadały ideałom Solidarno-
ści i wstąpiłem w szeregi związ-
kowców - z dumą opowiada pan 
Krzysztof. 

A stan wojenny? 
- Chciałbym o tym powie-

dzieć, bo mój szwagier był prze-
wodniczącym związku Solidar-
ność w Kolnie. O 12 w nocy 
telefon budzi sołtysa mojej wsi, że 
u mojej siostry coś się dzieje, pię-
cioro dzieci płacze, siostra płacze 
więc wsiadam w samochód i jadę 

do Kolna - kontynuuje opowieść 
Krzysztof Filipkowski. -  Wcho-
dzę na schody, a tu drzwi miesz-
kania roztrzaskane. Zastawiła je 
prowizorycznie jakąś skrzynią. 
Zrozumiałem, że już coś się dzie-
je. Po chwili przyjechał ksiądz 
Szymborski, zmówiliśmy róża-
niec, pomodliliśmy się i podjęli-
śmy decyzje o ukryciu przewod-
niczącego Solidarności. Później 
wywieźliśmy z bloku i to go ura-
towało - takie były czasy. Dlate-
go dzisiaj dziękuję za pamięć, ten 
medal świadczy o tym, że są jesz-
cze Ci którzy wiedzą jak wyglą-
dało życie wtedy, a teraz nas do-
ceniają i nikt już nie woła za mną 
na ulicy: o Solidarnośc idzie ... ale 
nie przejmowaliśmy się tym wte-
dy - choć było to przykre - i tak 
jest do dzisiaj.

W uroczystości udział wziął 
także Andrzej Duda, burmistrz 
Kolna, który w swoim wystąpie-
niu odniósł się do zwycięskich 
wyborów z 1989 roku, podkre-
ślając, że na 161 mandatów do 
sejmu wszystkie zdobyła wtedy 
właśnie „Solidarność”, a na 100 
mandatów do senatu, „Solidar-
ność” uzyskała 99. 

– To nie stało się bez przyczy-
ny, przyczyną była Wasza działal-
ność – zwrócił się do obecnych na 
sali ówczesnych działaczy związ-
ku. - A także tych, których dzisiaj 
z nami nie ma. To dzięki temu, 
że pragnęliście wolnej i niepod-
ległej ojczyzny, a nie sterowanej 
z Moskwy żyjemy w wolnej Pol-
sce – podziękował burmistrz. 

Odniósł się także do dzisiej-
szych czasów i naszej rzeczywi-
stości. 

– Dzisiaj jesteśmy innym 
narodem, jesteśmy państwem 
w Unii Europejskiej, ale chce-
my by Unia, nie była federacją, 
a związkiem ojczyzn i by każ-
de państwo miało swoje prawa 
i było równo traktowane. 

Podziękował raz jeszcze dzia-
łaczom związkowym, za to że byli 
na tyle silni, żeby wytrwać. 

- W tamtych czasach, które 
pamiętam, bo w osiemdziesiątym 

roku zdawałem maturę – mó-
wił Andrzej Duda – Pamiętam, 
że każde ręce, które pomagały 
„Solidarności” były niezwykle 
cenne. Za to wszystkim Wam 
serdecznie dziękuję, bo bez Wa-
szych rąk, bez takich miast jak 
Kolno czy okolicznych wiosek, 
bez ludzi, którzy popierali „Soli-
darność” to takich zmian by nie 
doszło, bo wtedy komunistyczna 
władza uświadomiła sobie, że nie 
ma szans wygrania z całym na-
rodem. Dzisiaj mamy demokra-
tyczny i wolny kraj i mam nadzie-
ję, że jako naród nie pozwolimy 
sobie na to, by spekulanci nami 
rządzili Bo nauczyliśmy się jak 
czytać media, jak odbierać wia-
domości w Internecie, mam taką 
nadzieję, ale żeby było to trwałe, 
musimy wpoić te zasady młodym 
ludziom, nie jest to łatwe. Musi-
my zapamiętać, że polska historia 
i polska wiara to dwie nierozłącz-
ne rzeczy. Jeżeli młode pokolenie 
tego nie zrozumie to długo wol-
nością cieszyć się nie będziemy 
– zakończył włodarz miasta Kol-
no dziękując Ireneuszowi Miecz-
kowskiemu, za to że wymyślił to 
patriotyczne spotkanie i postano-
wił podziękować wszystkim, któ-
rzy pracowali w Kolnie dla Soli-
darności, dla ojczyny, dla Polski 
i dla "małej ojczyzny Kolna".

Droga do wolnych wybo-
rów była długa i możliwa dzię-
ki pracy tysięcy ludzi ówczesnej 
Solidarności. Wielu osób, które 
w swoich zakładach pracy, miej-
scowościach, walczyły o wolność 
te słowa powtarzały się w wystą-
pieniach gości. Jednym z nich był 
starosta kolneński, Tadeusz Kla-
ma.  

- Solidarność walczyła o god-
ność, suwerenność, przestrze-
ganie praw człowieka i wolność. 
Dzięki temu, dzięki tym ludziom, 
żyjemy w Wolnej Polsce. Po Eu-
ropie podróżujemy bez granic. 
I to wszystko zaczęło się w Polsce. 
Nie w Berlinie, kiedy upadał mur. 
Nie w Czechach. Tylko w Polsce 
- zdecydowanie podkreślał  staro-
sta. - To co wydarzyło się przed 

ponad 40. laty, było iskrą, która 
uwolniła Europę. I to jest marka 
znana na całym świecie. Dzisiaj 
przypominamy sobie o cichych 
bohaterach Solidarności. Bo ten 
ruch to nie tylko wielkie nazwi-
ska. Znane i szanowane na całym 
świecie. To przede wszystkim ty-
siące ludzi, którzy każdego dnia, 
we własnych małych ojczyznach 
walczyli o wolność. Często ryzy-
kując własne życie i bezpieczeń-
stwo najbliższych.  - mówi Tade-
usz Klama.

Wójt gminy Kolno Józef Wi-
śniewski podczas spotkania 
zwrócił się do obecnych, i rów-
nież podziękował że dzięki dzia-
łaczom solidarności żyjemy 
w wolnym kraju. 

- Dlaczego to się udało? Bo 
było w Was tyle odwagi i miłości 
do kraju, do nas, że wzięliście tę 
odpowiedzialność na swoje bar-
ki – powiedział Józef Wiśniewski. 

Jednocześnie wrócił pamię-
cią właśnie do 1989 roku, kie-
dy był żołnierzem Wojska Pol-
skiego w Osowcu i uczestniczył 
w pierwszych w swoim życiu wy-
borach. 

– Nam żołnierzom wręczono 
karteczki z nazwiskami na kogo 
mamy głosować, oczywiście wia-
domo jakie nazwiska na tych 
ściągawkach się znalazły. Nam 
te karteczki posłużyły jako pod-
powiedź na kogo nie głosować. 
Właśnie wtedy całe społeczeń-
stwo stanęło solidarnie do walki 
o lepszą Polskę - dodał wójt. – Za 
to w imieniu społeczeństwa gmi-
ny Kolno serdecznie Wam dzię-
kuje – na zakończenie powiedział 
wójt.

Medale “Niezłomni - So-
lidarni” podczas uroczystości 
w Kolneńskim Ośrodku Kultury 
i Sportu otrzymali z rąk Wojewo-
dy Podlaskiego działacze Solidar-
ności Ziemi Kolneńskiej:

Andrzej Bajno, Stanisław Bał-
dyga, Andrzej Charubin, Woj-
ciech Dąbkowski, Krzysztof Fi-
lipkowski, Stanisław Grabowski, 
Dariusz Kalinowski, Jan Konop-
ka, Czesława Kosk, Jan Kowal-
czyk, Sławomir Leszczykowski, 
Antoni Mieczkowski, Bogdan 
Mieczkowski, Zbigniew Ossow-
ski, Andrzej Patalan, Zbigniew 
Rainko, Stefan Ruchała, Stani-
sław Szymanowski, Ks. Kan. Sta-
nisław Uradziński, Jan Zieliński.

Uroczystość uświetnił wy-
stęp wokalistek z Kolneńskiego 
Ośrodka Kultury i Sportu, które 
wystąpiły ze specjalnym patrio-
tycznym koncertem.

W foyer Ośrodka Kultury 
można było obejrzeć wystawę 
"TU rodziła się "Solidarność", 
przygotowaną  przez Instytut Pa-
mięci Narodowej.

„Niezłomni–Solidarni” wyróżnieni medalami w Kolnie



19koronawirus raport

Więcej osób na weselach, nowe 
limity pasażerów w komunikacji 
publicznej. To niektóre ze zmian, 
jakie weszły w życie od niedzieli  
6 czerwca.

W środę 2 czerwca na konfe-
rencji prasowej minister zdrowia 
Adam Niedzielski przedstawił 
plan kolejnego łagodzenia obo-
strzeń pandemicznych. Przypo-
mnijmy, że w maju otwarto np. 
kina, teatry, restauracje czy si-
łownie. Zezwolono też na zdjęcie 
maseczek w otwartej przestrzeni. 
W środę szef resortu mówił, że sy-
tuacja pandemiczna poprawia się. 

- Obserwujemy wyraźny spa-
dek zakażeń, hospitalizacji, coraz 
mniejsza jest trafialność testów, 
czyli odsetek wykonywanych. Je-
żeli popatrzymy na średnie ostat-
nich dwóch tygodni, to widać, 
że dynamika spadków zakażeń 
jest bardzo wysoka - opowiadał 
Niedzielski, i dodał, że znacznie 
zmniejszyła się liczba zgonów 
pacjentów, a w szpitalach jest 
coraz mniej zajętych łóżek. Co 
nie oznacza, że koronawirus od-
puścił. - W tej chwili głównym 
zagrożeniem są nowe mutacje. 
Bardzo ściśle monitorujemy sy-
tuację, gdzie pojawiają się sytu-
ację alertowe – wyjaśnił.

Jeśli chodzi o obostrzenia, to 
rząd analizował (na podstawie lo-
gowania się urządzeń mobilnych 
do sieci) przemieszczanie się lu-
dzi, a to na pewno w ciągu naj-
bliższych miesięcy będzie jeszcze 
intensywniejsze. 

- Chciałem poinformować, że 
zdecydowaliśmy się wprowadzić 
niewielkie zmiany, a potem być 
może większe, dotyczące okresu 
wakacyjnego. Dziś przedstawia-
my informacje dotyczące od 6 do 
25 czerwca  – mówił Niedzielski 
i dodał, że w przyszłym tygodniu 
powie o następnej fazie zmian.

Zmiany w obostrzeniach od 6 czerwca
Będzie możliwe organizowa-

nie targów i konferencji z limitem 
1 osoby na 15 m kw.

Otwarte zostaną sale zabaw 
dla dzieci, z limitem 1 osoby na 
15 m kw.

Transport zbiorowy - maksy-
malnie 75 proc. obłożenia.

Z 50 do 150 osób zostanie 
zwiększony limit osób na wese-
lach i zgromadzeniach.

Zaznaczmy, że do limitów nie 
będą wliczane osoby zaszczepio-
ne, a weryfikacja tej kwestii to za-
danie organizatora imprezy czy 
wydarzenia. 

- Osoba, która twierdzi, że 
jest zaszczepiona, musi pokazać 

wykaz. Po 10 czerwca planujemy 
powszechne udostępnienie apli-
kacji, która jest swoistym czytni-
kiem, ale będzie również pozwa-
lała bezpośrednio odczytywać 
informacje - wyjaśnia minister 
Niedzielski.

Spontaniczne zgromadze-
nia pozostają dalej zakazane. 
Nie ma też decyzji co do dzia-
łania klubów nocnych i dysko-
tek. Niedzielski nie mówił też 
o konkretnym terminie całkowi-
tego zdjęcia maseczek. Kilka dni 
wcześniej przyznał, że rekomen-
duje utrzymanie obecnych zasad 
zakrywania ust i nosa jeszcze na 
czas wakacji.

Paszporty covidowe już dostępne.  
Jak je pobrać?

Polska dołączyła już do 
systemu Unijnych Certyfika-
tów Covid (UCC), które mają 
ułatwić podróżowanie po UE 
w czasie epidemii. Stało się to  
1 czerwca.

Jak pobrać dokument?

Od 1 czerwca certyfikat co-
vidowy w Polsce można pobrać 
bezpłatnie z strony Internetowe-
go Konta Pacjenta w postaci PDF 
nadającej się do prezentacji na 
urządzeniach mobilnych i do wy-
druku. Aby to zrobić, należy zalo-
gować się poprzez stronę pacjent.
gov.pl. Po 25 czerwca będzie on 
dostępny także w aplikacjach   
mojeIKP i mObywatel.  

Jak podało Ministerstwo 
Zdrowia, dokument otrzymać 
można również w postaci wy-
druku papierowego w punkcie 
szczepień. Ozdrowieńcy lub oso-
by z negatywnym wynikiem testu 
na obecność koronawirusa będą 
mogły dostać go w formie dru-
kowanej od każdego pracowni-
ka medycznego, który ma dostęp 
do aplikacji gabinet.gov.pl czy-
li np. od lekarza lub pielęgniarki 
z przychodni podstawowej opie-
ki zdrowotnej. Certyfikaty będą 

wydawane po każdej z dawek 
szczepionki z wyraźnym ozna-
czeniem cyklu (1/2, 2/2, 1/1).

Co udowadnia  
i dla kogo jest?

Certyfikat jest dowodem na 
to, że dana osoba:

-  przebyła chorobę CO-
VID-19,

- ma negatywny wynik testu 
COVID-19,

- została zaszczepiona prze-
ciwko COVID-19.

Różne terminy ważności 

W zależności od powodu wy-
dania, certyfikat ma różny terminy 
ważności. Dokument potwierdza-
jący status bycia ozdrowieńcem 
będzie wydawany po 11 dniach 
od otrzymania pozytywnego wy-
niku testu PCR potwierdzające-
go zakażenie COVID-19 i będzie 
ważne przez 180 dni. W przypad-

ku wydanego przez Polskę certy-
fikatu z tytułu negatywnego  wy-
niku testu na obecność zakażenia 
COVID-19 może to być 48 go-
dzin w przypadku testu PCR oraz 
testu antygenowego. Jeśli jeste-
śmy zaszczepieni, termin wynie-
sie 12 miesięcy.  

Gdzie jest uznawany  
dokument?  

Z informacji podanych przez 
resort zdrowia wynika, że cer-
tyfikat będzie respektowany na 
terenie Unii Europejskiej oraz 
Islandii, Norwegii i Liechtenstei-
nu. System Unijnego Certyfikatu 
Covid będzie stopniowo powięk-
szany o podobne systemy two-
rzone w innych krajach świata. 

Potwierdzenie certyfikatu

Posiadając dokument, w cza-
sie kontroli przez odpowiednie 
służby kod QR będzie skanowany 
specjalną aplikacją  “Unijny Cer-
tyfikat Covid”. Aplikacja po 10 
czerwca będzie dostępna w Go-
ogle i AppStore. Podczas proce-
su weryfikacji sprawdzany będzie 
status posiadacza certyfikatu oraz 
jego tożsamość, a także autentycz-
ność i ważność zaświadczenia.  

Pełne uruchomienie systemu 
dla krajów Wspólnoty zaplano-
wane jest od 1 lipca.

Sytuacja epidemiologiczna w regionie 
Od początku pandemii SAR-

S-CoV-2 do 7 czerwca liczba 
wszystkich przypadków zakażeń 
w województwie podlaskim wy-
nosi 69272. Oznacza to, że w na-
szym regionie odnotowano 2,41 
proc. wszystkich zakażeń koro-
nawirusem w Polsce. Jak wynika 
z danych Ministerstwa Zdrowia 
łączna liczba zgonów w woj. pod-
laskim spowodowanych zakaże-
niem Covid-19, od początku epi-
demii, wynosi 2062. Oznacza to, 
że w naszym regionie odnotowano 
2,78 proc. wszystkich zgonów spo-
wodowanych koronawirusem. Po-
nadto 940 osób w województwie 
podlaskim znajduje się na kwaran-
tannie. W Łomży 60, natomiast 
w powiecie 26. Liczba dostępnych 
łóżek szpitalnych dla pacjentów 
z COVID-19 w województwie 
podlaskim na tę chwilę wynosi 706, 
z czego zajętych jest 106, co ozna-
cza, iż wolnych mamy 600 łóżek. 
Z kolei liczba dostępnych respirato-
rów w naszym województwie wy-
nosi 73. Zajętych jest 11, a wolnych 
62. Już 692 884 osoby w wojewódz-
twie podlaskim zaszczepione zo-
stały pierwszą dawką szczepionki 
przeciwko Covid-19. Drugą dawkę 
przyjęło natomiast 253 228 osób. 

Stan epidemii. Rząd łagodzi obostrzenia
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W miniony weekend odbył się Ogólnopolski Tur-
niej Tańca Hip Hop i Międzynarodowy Turniej 
Breakdance. Pierwszy z nich miał miejsce w Ko-
szalinie pod nazwą „Koszalińskie YO”, w którym 
wzięli udział tancerze Hip Hop z B.K.STEP. Drugi 
turniej odbył się natomiast w Białymstoku pod 
nazwą Breakstok, w którym wzięli udział tance-
rze breakdance.

Do Ogólnopolskiego Turnieju Tańca 
Hip Hop zgłosiły swój udział 4 łomżyń-
skie formacje taneczne: Equal kids (9-11 
lat), New Chapter Crew (11-14 lat), The 
Sharp One Crew (13-15 lat) i B.K.Team 
(16-19 lat). Wszystkie grupy stanęły na 
podium zdobywając:

1 miejsce B.K. Team w kategorii mini 
formacje 16+,

1 miejsce New Chapter Crew w kate-
gorii formacje fresh 12-15 lat, 

2 miejsce The Sharp One Crew w kate-
gorii formacje master 12-15 lat,

3 miejsce Equal Kids w kategorii for-
macje fresh 9-11 lat.

W drugim turnieju, który odbył się 
natomiast w Białymstoku pod nazwą Bre-
akstok wzięli udział tancerze breakdance 
z B.K.STEP. 

- Po zaciętej rywalizacji na miejscu 1 
sklasyfikował się Szymon Dmoch „Little-
man” wygrywając z b-girl Nika z Litwy. 
To kolejne sukcesy w tym sezonie naszych 
tancerzy - mówi Marek Kisiel z B.K.STEP. 
- W maju triumfowaliśmy na zawodach 
w Zielonej Górze. Szymon również wy-
walczył 1 miejsce w kategorii bboying 12-
15 lat, a The Sharp One Crew spośród 40 
formacji biorących udział w kwalifikacjach 
zdobyli wysokie 4 miejsce. Cieszymy się 
że w końcu możemy rywalizować i poka-
zać to co wypracowaliśmy przez ostatni 
rok z naszymi podopiecznymi – dodaje.

Członkowie Stowarzyszenia BK Step 
pragną serdecznie podziękować Panu Pre-
zydentowi Mariuszowi Chrzanowskiemu 
oraz Miastu Łomża za wsparcie finansowe 
bez, którego nie mogliby konfrontować 
swoich umiejętności.

Uczniowie 
„Ekonomika”  
w mundurach

Prawie trzydziestu uczniów Oddziału Przygoto-
wania Wojskowego klasy 1 w Zespole Szkół Eko-
nomicznych i Ogólnokształcących nr 6 w Łomży 
pod koniec maja odbyło pierwsze zajęcia prak-
tyczne w terenie. Miały one miejsce na poligo-
nie wojskowym nad Narwią, w okolicach wsi 
Morgowniki koło Nowogrodu. Kilka dni wcze-
śniej uczniowie założyli po raz pierwszy długo 
oczekiwane mundury. W czasie przymiarki 
w ich oczach widoczny był błysk i radość.

W czasie ćwiczeń terenowych z topo-
grafii, podstaw wspinaczki, obsługi wy-
krywacza min, obsługi radiostacji, czy 
poznawania budowy broni, ich sylwetki 
zlewały się z leśnym poszyciem. Szko-
lenia odbywały się m.in. na stanowisku 
do nauki  strzelania elektronicznego sy-
mulującego strzelanie bojowe czy za-
poznawania uczniów z bronią i sprzę-
tem będącym   na wyposażeniu Wojska 
Polskiego, np. karabinem maszynowym 

PK, pistoletem P-83,wyrzutnią RPG 
7, wykrywaczem min, sprzętem prze-
ciwchemicznym. W trakcie zajęć pa-
nował wzorowy porządek, dyscyplina 
i skupienie. Nie było narzekania. Wi-
dać, że szesnastolatkowie poznali już, co 
to musztra. Po zajęciach przyszedł czas 
na chwilę relaksu przy ognisku, gdzie 
już w luźniejszej atmosferze, uczniowie 
wymieniali się wrażeniami i zasypywali 
instruktorów masą dodatkowych pytań.

Zajęcia swoich uczniów z podziwem 
i dumą obserwował dyrektor „Ekonomi-
ka” Paweł Drożyner.

- Wszyscy uczniowie   zadowoleni 
i pełni dobrych emocji wrócili do Łomży, 
z niecierpliwością oczekując następnych 
wyjazdów na zajęcia praktyczne na poli-
gonie, które nastąpią   jeszcze w czerwcu 
tego roku szkolnego – informuje dyrek-
tor Paweł Drożyner, jednocześnie dzięku-
jąc kadrze instruktorskiej i majorowi Ja-
nowi Krysiukowi za interesujące   zajęcia 
oraz Dowódcy 18 Pułku Logistycznego 
w Łomży pułkownikowi Pawłowi Gałązce 
za życzliwą opiekę  i pomoc w organizacji 
wyjazdu poligonowego.

Tancerze z B.K.STEP triumfują  
na Międzynarodowych  

i Ogólnopolskich Turniejach Tańca
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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.

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.

Sprzedam 2 ha trawy do koszenia w Piąt-
nicy nad Narwią. Tel. 500 587 732.

Sprzedam rower młodzieżowy z prze-
rzutkami koło 26 cali, przód amortyzo-
wany. Niedrogo. Tel. 515 913 993. Łomża

Sprzedam widlak - udźwig do 1 tony, wy-
sokośc 1,6 m, silnik dwucylindrowy chło-
dzony powietrzem. Stan dobry , cena do 
uzgodnienia. Tel. 796 371 614.

Tanio sprzedam pianino Białoruś, wer-
salkę, regał oraz wyposażenie domu. Tel. 
502 288 930.

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. 

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

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 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 sprzętu 
komputerowego. 
Tel.86 216 93 79, kom. 606 468 121, Łom-
ża, ul. Wesoła 18B 

USŁUGI SZEWSKIE 

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

SALE WESELNE, USŁUGI WIDEOFILMOWANIE, 
ZESPOŁY MUZYCZNE 

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

Wesela, imprezy okolicznościowe, muzyka 
romska. Gra, śpiewa i tańczy ,,Dżudli”. Gwa-
rancja 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.

Samochód Ford Fiesta 1,3 rok 2004 rok 
w dobrym stanie technicznym, klimaty-
zacja, 144, 5 tys. km przebieg. Cena do 
negocjacji. tel. 534 120 245.

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.

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

RĘCZNA MYJNIA
ZBIGNIEW JAKACKI

 602 422 762

 Łomza, ul. Nowogrodzka 24

-CZYSZCZENIE I KONSERWACJA 
TAPICEREK SKÓRZANYCH

-ODŚWIEŻANIE I KOREKTA POWŁOK 
LAKIERNICZYCH

-CERAMICZNE I SZKLANE POWŁOKI
ZABEZPIECZAJĄCE

-TWARDE WOSKI OCHRONNE
-GLINKOWANIE I INSPEKCJA POWŁOK

LAKIERNICZYCH
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Zawodniczki UKS 4 Łomża zaserwowa-
ły kibicom ze swego miasta Łomży spo-
rą dawkę radości, sportowych emocji 
i pokazały, jak wygląda koszykówka 
na najwyższym poziomie. W półfina-
le Młodzieżowych Mistrzostw Polski 
zmierzyły się z zespołami z Krakowa, 
Sosnowca oraz Bydgoszczy i w osta-
tecznej klasyfikacji uplasowały się na 
trzecim miejscu. 

- Tu nie było silniejszych i słab-
szych zespołów. Na tym poziomie 
rozgrywek grają tylko najlepsi - ko-
mentuje trener i prezes klubu Mar-
cin Piotrowski. Koszykarki z UKS 
4 Łomża znajdują się w gronie 16 
najlepszych drużyn w Polsce. 

Dziewczęta reprezentujące 
UKS 4 Łomża zdobyły również 
wiele wyróżnień indywidualnych 
i zostały uhonorowane następu-
jącymi statuetkami:

Anna Rutkowska - Pierw-
sza Piątka Turnieju,

Maja Bartoszewicz - 
Najlepsza Zawodniczka Meczu - 
Nagroda Radnego Miasta Łomża 
Artura Nadolnego,

Michalina Kalinowska - 
Wyróżnienie Trenera,

Zofia Ruszkiewicz - Na-
groda Radnego Miasta Łomża 
Andrzeja Grzymały,

Oliwia Cwalina - Nagro-
da Radnego Miasta Łomża An-
drzeja Wojtkowskiego,

Pola Balewska - Nagroda 
Dyrektora Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Łomży,

Julia Klemienia - Nagroda 
Dyrektora Zespołu Szkół Tech-
nicznych i Ogólnokształcących 
nr 4 w Łomży Artura Ciborow-
skiego

Patronem honorowym Półfi-
nału Młodzieżowych Mistrzostw 
Polski był Prezydent Miasta 
Łomża Mariusz Chrzanowski.

Podwórko NIVEA  
o wartości 250 tysięcy złotych 

przy  SP nr 4 w Łomży
Szkoła Podstawowa nr 4 w Łomży bierze udział w akcji „Podwórko Nivea”, dzięki 
której ma możliwość wygrać jedno z piętnastu nowoczesnych podwórek o war-
tości 250 tys. zł.

Nowoczesny sprzęt będzie służył nie tylko uczniom łomżyńskiej 
„Czwórki”, ale także innym dzieciom zamieszkującym Łomżę, dlatego 
warto wesprzeć akcję. Wystarczy niewiele - zarejestrować się na stro-
nie: www.podwórko.nivea.pl i codziennie oddać swój głos. Głosowa-
nie trwa do 15 lipca 2021 roku, do godz. 15:00.
Głosujmy na „Podwórko NIVEA” 
przy SP 4 w Łomży!

W wysokiej formie utrzymują się za-
wodnicy KS Prefbet-Sonarol - podkre-
śla prezes Klubu Andrzej Korytkowski. 
Beata Trzonkowska podczas mityngu 
kwalifikacyjnego w Białymstoku rzu-
ciła dyskiem na odległość 52,20 m co 
jest jej nowym rekordem życiowym 
i trzecim obecnie wynikiem w Polsce. 
Zawodniczka wygrała również kon-
kurs pchnięcia kulą (13,29). Paweł 
Dąbrowski zwyciężył na 100 m (11,18 
sek.), a w biegu na 200 m był drugi 
(22.34). 

- 400 metrów było natomiast 
popisem  naszych zawodników. 
Zwyciężył Bartosz Jurak (49,98 
sek.) przed Igorem Duchnow-
skim (50,02 sek.) i Piotrem Dą-
browskim(50,42 sek.), a wśród 
pań wygrała Agata Długozima 
przed Karoliną Dzwonkowską 
i dwiema Weronikami - Lipską 

i Potegą. Martyna Krawczyń-
ska była najlepsza na 800 m 
(2:13,95), a Dominika Łapszys 
w skoku wzwyż wyrównała re-
kord życiowy(155 cm). Warte 
odnotowania są jeszcze dwa wy-
niki naszego młodzika Bartosza 
Rogińskiego 100 m (11,85, czy-
li rekord życiowy) oraz 200m 
(23,97 sek.) – relacjonuje An-
drzej Korytkowski, prezes i szko-
leniowiec KS Prefbet-Sonarol. 

Jak dodaje, w stolicy, pod-
czas otwartych Mistrzostw War-
szawy, Rafał Pogorzelski zwy-
ciężył w biegu na 3000 metrów 
z przeszkodami (9:12,02, re-
kord życiowy) uzyskując awans 
na mistrzostwa Polski, zarówno 
młodzieżowców, jak i seniorów. 
Również awans na mistrzostwa, 
ale juniorów uzyskał debiutu-

jący na 2000 m z przeszkodami 
Bartosz Folga (6:33,95). Dodat-
kowo Przemysław Łyskawy z wy-
nikiem 13,83 w trójskoku zajął 3 
lokatę. 

- Kolejną imprezą w jakiej 
mocno zaznaczyliśmy swój udział 
było IV Biegowe Grand Prix Ko-
ciewia w Gniewie koło Tczewa. 
Bieg ten na 5000 metrów rozgry-
wany w formule przełaju  wygrał  
nasz biegacz Mateusz Niemczyk - 
informuje Andrzej Korytkowski.

Tą imprezą KS Prefbet-Sona-
rol zakończył starty w maju. 

- W minionym miesiącu 20 
razy wzięliśmy udział w impre-
zach sportowych w 13 miastach.  
Na pierwszym miejscu nasi za-
wodnicy kończyli rywalizację 38 
razy, 25 - na drugim lub trzecim. 
Cieszy powyższa statystyka, bo 
pokazuje naszą jakość. Oczywi-
ście tak duża liczba startów w  ca-
łej Polsce mogła odbyć się tylko 
dzięki naszym sponsorom PPB 
PREFBET  i SONAROL Sp. J. 
Najda za co bardzo dziękujemy 
– podsumowuje Andrzej Koryt-
kowski. 

Kolejne awanse na 
Mistrzostwa Polski

Koszykarki UKS 4 Łomża z brązowym 
medalem Młodzieżowych Mistrzostw Polski
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Piotr Łobodziński, zawodnik KS PREFBET-SO-
NAROL, dołożył kolejne trofeum do swego 
bogatego skarbca. Zdobył złoty medal Mi-
strzostw Polski PZLA w biegach górskich na 
krótkim dystansie, rozgrywanych w ramach 
Biegu na Ślężę. 

Jak relacjonuje Andrzej Korytkow-
ski, prezes klubu, rywalizacja rozegrana 
została na trasie o długości 5 km i prze-
wyższeniu 530 m. 

- Piotr Łobodziński startował po-
przednio w tych zawodach przed sied-
mioma latami, w 2014 roku, również 
zdobył wtedy złoty medal. Warunki na 
trasie utrudniał rzęsisty deszcz, który 
był przyczyną wielu poślizgów na mo-
krych kamieniach. Jednak nie przeszko-

dziło to naszemu biegaczowi aby okra-
sić zwycięstwa nowym rekordem trasy 
– informuje Andrzej Korytkowski. 

Medaliści:
1. Piotr Łobodziński - KS Prefbet-

-Sonarol -25:26
2. Marcin Kubica - KS Sprint Biel-

sko-Biała - 25:43
3. Dominik Tabor -  Kraków 

Athletics Team - 26:11
Po starcie mistrz  Piotr Łobodziń-

ski komentował na gorąco: "Bardzo się 
cieszę z tego zwycięstwa i rekordu tra-
sy poprawionego o 2 sekundy. Nie było 
to łatwe zadanie przy panujących wa-
runkach atmosferycznych. Biegałem 
w startówkach ulicznych, więc walczy-

łem mocno o przyczepność na śliskich 
kamieniach. Czułem się bardzo dobrze. 
Jest to mój 6 medal MP w biegach gór-
skich."

Inna zawodniczka klubu PREFBET-
-SONAROL tego samego dnia odnio-
sła dwa zwycięstwa na 10 kilometrów. 
Ewa Jagielska, bo o niej mowa, najpierw 
zwyciężyła w X Biegu Cichociemnych  
który został rozegrany na leśnych ścież-
kach koło Klembowa. Następnie, po za-
ledwie siedmiu godzinach Ewa zawitała 
do Siemiatycz aby wygrać tam X Sie-
miatycką Wieczorną Dychę. 

- Bieg prowadził ulicami miasta 
a czas zawodniczki to 37.13 – dodaje 
Andrzej Korytkowski.

Bartłomiej 
Biedrzycki  
pierwszy  
w deblu 

Bartłomiej Biedrzycki zawodnik UKS 
Return Łomża działającego przy III Li-
ceum Ogólnokształcącym zajął pierw-
sze miejsce w deblu i trzecie w grze 
singlowej w Wojewódzkim Turnieju 
Klasyfikacyjnym Młodzików w Tenisie 
w Olsztynie. 

Jak informuje Tomasz Wal-
dziński z Returnu, zawody zosta-
ły rozegrane  systemem grupowo-
-pucharowym, a organizatorem 
imprezy sportowej był Klub KS 
Budowlani Olsztyn.

- Bartek w fazie eliminacyjnej 
zawodów wygrał z Jakubem Wy-
nimko (UKS RP Sport Olsztyn) 
6:2  6:3, a następnie Janem Ma-
telem (UKS Akademia Tenisa 
SetPoint Olsztyn) 6:1 6:1. W fa-
zie finałowej turnieju nasz teni-
sista uległ Mateuszowi Nowako-
wi (Matchpoint Żyrardów) 0:6 
1:6.- relacjonuje Tomasz Wal-
dziński. 

W grze podwójnej natomiast 
Bartek Biedrzycki wspólnie z Ma-
teuszem Nowakiem pokonali parę 
Wojciech Penkalski (Akademia 
Tenisa Braniewo przy Fundacji 
Olimp) i Jakub Wynimko 7:5 6:3, 
a następnie w finale turnieju  parę 
Antoni Łukaszewicz (TT Score 
Elbląg)  i  Jan Pokorski (Centralny 
Klub Tenisowy Grodzisk Mazo-

Piotr Łobodziński mistrzem Polski 
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