
Duże nakłady na zdrowie i przedsię-
biorczość, rozwój transportu, infra-
struktury kolejowej, wsparcie gmin 
i powiatów - Zarząd Województwa Pod-
laskiego dotarł do połowy swojej ka-

dencji. Jak ocenia ten czas? - Jeśli udało 
się nam poprawić wyniki województwa 
w czasie pandemii, to żaden scenariusz 
nas nie zatrzyma - mówi wicemarszałek 
województwa Marek Olbryś. 

Zarząd województwa jest na półmet-
ku kadencji. Czas na podsumowania.

Marek Olbryś: Trzeba pamię-
tać, że był to czas naznaczony 
pandemią, na którą nikt na świe-
cie nie był przygotowany. Nato-
miast nam udało się poprawić 
wynik z 2019 roku, który i tak był 
bardzo dobrym rokiem! To spo-
ry sukces. 

Przytoczę kilka przykładów. 
W 2020 roku osiągnęliśmy naj-
wyższe w historii samorzą-
du województwa podlaskiego 
wykonanie dochodów z tytu-
łu podatku od osób prawnych 
CIT, aż 98 mln zł. Trzykrotnie 
wyższa, niż zaplanowaliśmy, 
była nadwyżka operacyjna, 
czyli dodatnia różnica między 
dochodami bieżącymi a wy-
datkami bieżącymi (95,5 mln 
zł w stosunku do planowanej 
33,2 mln zł). To wynik ostroż-

nie prowadzonej gospodarki fi-
nansowej;

Znacznie wyższe niż w latach 
poprzednich były też wydatki na 
inwestycje realizowane ze środ-
ków Podlaskiego Zarządu Dróg 
Wojewódzkich. W stosunku do 
roku 2018 (29 mln zł) jest to po-
nad czterokrotny wzrost (w 2020 
roku 124 mln zł);

Pomimo pandemii utrzyma-
liśmy też wysokie nakłady na tu-
rystykę, zdrowie, kulturę, sport 
i rolnictwo.

W czasie kadencji bardzo rozwinął się 
transport, który panu podlega bezpo-
średnio. Mamy więcej połączeń, lep-
szą infrastrukturę.

Rzeczywiście, dzięki naszym 
staraniom udało się uruchomić 
dużo nowych połączeń kolejowych, 
np. po raz pierwszy od 27 lat jeździ 
pociąg z Białegostoku do Hajnów-

ki. Wróciły też połączenia do in-
nych miejscowości, m.in. do Walił.

Transport autobusowy też 
rozwinął połączenia w regionie. 
PKS Nova, która jest spółką sa-
morządu województwa, dowo-
zi ludzi z odległych miejscowo-
ści, do których nie dojeżdżają 
komercyjni przewoźnicy, bo im 
się nie opłaca. My staramy się 
uwzględniać wszystkie wnioski 
gmin, zarówno w transporcie ko-
lejowym, jak i autobusowym,

A inwestycje? 
Przeprowadziliśmy wiele waż-

nych inwestycji, w tym - w bliskim 
mi - subregionie łomżyńskim. Zo-
stał m.in. przebudowany oddział 
kardiologiczny z pododdziałem in-
tensywnej opieki kardiologicznej 
oraz oddział rehabilitacji kardiolo-
gicznej w Szpitalu Wojewódzkim 
im. Kardynała Stefana Wyszyń-
skiego w Łomży i kupiony sprzęt. 
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Półmetek zarządu województwa. Czas inwestycji

 Ten koncert i ten dzień przejdzie do 
historii. Dziś spełniły się marzenia 
o tym, że kiedyś będziemy mieli świą-
tynię muzycznej sztuki – nie krył po-
ruszenia Jan Miłosz Zarzycki, dyrektor 
naczelny i artystyczny Filharmonii 
Kameralnej im. Witolda Lutosław-
skiego w Łomży podczas uroczystego 
otwarcia obiektu. Budynek przeszedł 
całkowitą przebudowę, a melomani 
zyskali miejsce, w którym każdy kon-
cert będzie brzmiał doskonale. 

Po latach oczekiwań, starań, 
zabiegów i niebagatelnych na-
kładów finansowych w komfor-
towych warunkach w koncer-
tach i widowiskach będzie mogło 
uczestniczyć 400 widzów. Prze-
budowa i rozbudowa Filharmo-
nii Kameralnej kosztowała nie-
mal 22 mln zł i była w około 25 
proc. współfinansowana ze środ-
ków Ministra Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego pochodzących 
z Funduszu Promocji Kultury 
w ramach Programu Infrastruk-
tura Kultury.

- Za tym wielkim osiągnię-
ciem, jak za każdym innym stoi 
oczywiście człowiek. Tutaj jest 
wielu ludzi, bo przecież ta idea 
już od lat była obecna w naszym 
życiu. Pochylali się nad nią oj-
cowie miasta, prezydenci, rad-
ni, wspierali ją nasi posłowie, 
przyjaciele, melomani. W koń-
cu wsparł ją nawet minister Kul-
tury, Dziedzictwa Narodowe-

go i Sportu, prof. Piotr Gliński. 
Pracowali nad tym projektem 
wybitni fachowcy, jedni w zaci-
szu swoich gabinetów, inni na 
placu budowy – mówił dyrektor 
Jan Miłosz Zarzycki, wszystkim 
tym osobom dziękując w imie-
niu nie tylko muzyków i melo-
manów, ale całej społeczności 
naszego miasta.

W sposób symboliczny te 
podziękowania zostały wyrażo-
ne poprzez przekazanie Złotego 
Abonamentu Filharmonii Ka-
meralnej im. Witolda Lutosław-
skiego w Łomży prezydentowi 
Mariuszowi Chrzanowskiemu, 
wicepremierowi Piotrowi Gliń-
skiemu, przewodniczącej Rady 
Miejskiej Alicji Konopce oraz 
zastępcy prezydenta Andrzejowi 
Garlickiemu.

Również prezydent Łomży 
Mariusz Chrzanowski nie ukry-
wał, że to dzień, na który wszyscy 
czekali od wielu lat. 

– Na rzecz Miasta Łomża, nie-
ruchomość stanowiącą własność 
Skarbu Państwa, na której znaj-
duje się wspomniany budynek, 
Wojewoda Podlaski przekazał da-
rowizną w 2007 roku z przezna-
czeniem na potrzeby ówczesnej 
Łomżyńskiej Orkiestry Kameral-
nej – mówił, przypominając kolej-
ne etapy inwestycji. 

Łomża ma świątynię 
muzycznej sztuki. 

To nowy dom filharmoników
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Msza święta w intencji mieszkańców 
miasta w Katedrze Łomżyńskiej, po 
czym uroczysta Sesja Rady Miejskiej 
w Hali Kultury, w trakcie której nastą-
piło otwarcie obiektu oraz wręczenie 
Nagród Prezydenta Miasta Łomża za 
szczególne dokonania w dziedzinie 
kultury. Tak Łomża rozpoczęła świę-
towanie 603. rocznicy nadania praw 
miejskich. 

15 czerwca 1418 roku Łom-
ża z rąk księcia Janusza I otrzy-
mała prawa miejskie. Przywilej 
lokacyjny wprowadzał oddziel-
ny okręg sądowy i administracyj-
ny, uwalniał miasto od wszelkiej 
jurysdykcji urzędników książę-
cych, a co za tym idzie, od wszel-

kich ciężarów i danin na rzecz 
księcia. Łomża otrzymała uwol-
nienie od ceł, prawo wzniesienia 
łaźni, postrzygalni i wagi oraz łąki 
na Parskach koło Jednaczewa. 

Upamiętnienie tego wydarze-
nia rozpoczęło się od Mszy Świę-
tej w Łomżyńskiej Katedrze, któ-
rej przewodniczył ksiądz biskup. 
Janusz Stepnowski. 

-My wszyscy, Drodzy Bra-
cia i Siostry, codziennie do Pana 
zanosimy modlitwy o to, aby to 
miasto rozwijało się. I widzimy 
już na horyzoncie taką szansę. 
Mamy nadzieję, że tu ludzie będą 
się osiedlać z uwagi na pewien 
styl życia. Nie jest to styl życia 
warszawski, zaganiany, w którym 
na nic nie ma czasu. Tu w Łom-
ży życie toczy się innym ryt-
mem, niż w wielkich ośrodkach 
polskich czy europejskich. I za 
to Bogu dziękujemy, że możemy 
żyć własnym stylem i własnym 
rytmem – mówił podczas Eu-
charystii w intencji mieszkańców 
miasta biskup   Janusz Stepnow-
ski, ordynariusz Diecezji Łom-
żyńskiej. 

Uroczysta Sesja Rady Miejskiej 
i otwarcie Hali Kultury

Kolejnym wydarzeniem uro-
czystego dnia była uroczysta se-
sja Rady Miejskiej, w trakcie któ-
rej nastąpiło oficjalne otwarcie 
nowej Hali Kultury. 

- O ważnych, historycznych 
wydarzeniach musimy przypomi-

nać i pamiętać. Niemniej jednak 
świętując kolejne dni miejskości 
należy też patrzeć w przyszłość. 
Jako prezydent wraz z radnymi 
Rady Miejskiej staramy się robić 
wszystko, żeby nasze miasto się 
rozwijało, stawało się coraz pięk-
niejsze, z coraz bogatszą ofertą 
kulturalną, sportową czy infra-
strukturalną. Takim przykładem 
jest niewątpliwie właśnie otwar-
ta oficjalnie Hala Kultury. Za-
niedbany do niedawna budynek 
w samym centrum Łomży za-
mienił się w nowoczesny obiekt, 
z którego będą mogli korzystać 
wszyscy mieszkańcy. Czekaliśmy 
na to wiele lat – mówił prezydent 
Łomży Mariusz Chrzanowski. 

Na przebudowę zabytkowej 
Hali Targowej na Halę Kultury 
w Łomży wraz z jej wyposaże-
niem władze Łomży pozyskały 
prawie 10 mln zł dofinansowania 
z Ministerstwa Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego w ramach 
Programu Operacyjnego Infra-
struktura i Środowisko 2014-
2020. Wartość całego projektu 
wyniosła około 18 mln zł.

Zmodernizowana Hala Kul-
tury dysponuje salą wielofunk-
cyjną z zapleczem (na parte-
rze) oraz salą do podejmowania 
działań interdyscyplinarnych 
(w podziemiu). Na piętrze zloka-
lizowane są sale spotkań z prze-
strzenią wystawienniczą, hol na 
wystawy z komunikacją, a tak-
że antresole. Ponadto w hali do 

dyspozycji mieszkańców jest 
punkt informacji turystycznej, 
a w przeszklonych jatkach wokół 
hali będą mogły powstawać gale-
rie prezentujące sztukę młodych. 
W Hali Kultury znaleźć ma się 
także klubokawiarnia, na którą - 
jak poinformował prezydent Ma-
riusz Chrzanowski - miasto już 
ogłosiło przetarg. 

- Chociaż to dziś uroczyście 
otwieramy Halę Kultury, jako 
prezent dla naszych mieszkań-
ców na Dni Łomży, to z obiektu 
można korzystać już od połowy 
marca – przypomniał Mariusz 
Chrzanowski przekonując, że 
wszystkim zależy na tym, by 
obiekt funkcjonował przez cały 
rok i był chętnie wykorzystywa-
ny przez mieszkańców. 

W uroczystej sesji Rady Miej-
skiej udział wzięli także parlamen-
tarzyści: senator Marek Adam 
Komorowski oraz poseł Lech An-
toni Kołakowski, samorządow-
cy, wicemarszałek województwa 
podlaskiego Marek Olbryś oraz 
przewodniczący sejmiku Bogu-
sław Dębski, wicewojewoda pod-
laski Marcin Sekściński, staro-
sta powiatu łomżyńskiego Lech 
Szabłowski oraz delegacje miast 
partnerskich miasta Łomża. Od 
wszystkich popłynęło wiele cie-
płych słów i gratulacji zarówno 
z powodu kolejnej rocznicy nada-
nia praw miejskich,, jak i otwarcia 
Hali Kultury. Każdy z przybyłych 
gości podkreślał, że Łomża to 
miasto kultury. 

- Gratuluję Łomży nie tylko 
tego wspaniałego jubileuszu, ale 
także tego, że potraficie sięgać 
po środki zewnętrzne co jest nie-
zwykle ważne w realizacji planów 
rozwoju - mówił do gospodarzy 
oraz zgromadzonych gości Ma-
rek Olbryś.

- Nadanie praw miejskich 
Łomży stało się impulsem dla 
rozwoju grodu nad Narwią. 
Łomżą targały różne losy, ale za-
wsze potrafiła się podnieść. Gra-
tuluję dobrych decyzji, dobrych 
inwestycji, dobrego rozwoju mia-
sta i chciałbym z okazji 603. rocz-
nicy nadania praw miejskich ży-
czyć władzom miasta i wszystkim 

mieszkańcom wszelkiej pomyśl-
ności i dalszego rozwoju, tego 
dobrego impulsu, żebyśmy mogli 
co roku obchodzić to święto, cie-
szyć się z tego, że Łomża pięknie-
je w naszych oczach – gratulował 
natomiast senator Marek Adam 
Komorowski. 

Odczytany został także listy 
okolicznościowy od wicepremie-
ra Piotra Glińskiego oraz posła 
na Sejm Stefana Krajewskiego.

Nagrody Prezydenta Miasta Łomża za 
szczególne dokonania w dziedzinie 
kultury

Po oficjalnym otwarciu Hali 
Kultury przyznane zostały Na-
grody Prezydenta Miasta Łomża 
za szczególne dokonania w dzie-
dzinie kultury. Powędrowały one 
do: 

- Księdza Tomasza Grabow-
skiego, dyrektora Muzeum Diece-
zjalnego w Łomży placówki, któ-
rego organem prowadzącym jest 
Diecezja Łomżyńska. Muzeum 
zostało zorganizowane na przeło-
mie 2011 i 2012 roku. W kwietniu 
2012 roku, w obecności władz ko-
ścielnych i władz świeckich, pla-
cówka została oddana do użytku 
dla zwiedzających. Muzeum wpi-
sało się w paletę instytucji kul-
turalnych Łomży, a także Polski. 
Organizowane systematycznie 
wystawy, unikatowa w skali miast 
i województwa ekspozycja stała, 
a także wydany w 2017 roku pro-
fesjonalny katalog zbiorów przy-
ciągają zwiedzających. Muzeum 
Diecezjalne to młoda placówka, 
która w sposób trwały wpisała się 
w pejzaż kulturalny miasta i sta-
nowi też dobrą reklamę naszego 
grodu na zewnątrz. Organizato-
rem placówki z ramienia diecezji 
i prowadzącym jej działalność jest 
właśnie ksiądz Tomasz Grabow-
ski. Do nagrody został on nomi-
nowany przez Łomżyńską Kurię 
Diecezjalną 

- Bardzo serdecznie dzię-
kuję za to wyróżnienie 
i zauważenie placówki kultural-
nej prowadzonej przez Diecezję 
Łomżyńską. Pragnę także po-
dziękować wszystkim instytu-
cjom miejskim za przychylność, 
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Laureaci Nagrody Prezydenta Miasta Łomża za szczególne dokonania w dziedzinie kultury. Od lewej: ks Tomasz Grabowski, 
Joanna Klama, Mariusz Chrzanowski, Piotr Domalewski i Marcin Wincenciak



otwartość i merytoryczną i pro-
gramową współpracę w każdym 
zakresie. Zapraszam do dalszej 
współpracy,  która obecnie jest na 
bardzo dobrym poziomie. Ser-
decznie dziękuję – mówił pod-
czas odbieranie nagrody ks To-
masz Grabowski;. 

- Joanny Klamy, od 2009 
roku instruktora do spraw te-
atru w Miejskim Domu Kultu-
ry-Domu Środowisk Twórczych. 
Joanna Klama jest założyciel-
ką Teatru Aktywnego, z którym 
przygotowała ponad 20 premier. 
Grupę tworzy  młodzież z łom-
żyńskich szkół średnich i podsta-
wowych. W spektaklach, które 
wspólnie przygotowują, często 
podejmują trudne i drażliwe te-
maty, ponieważ wychodzą z za-
łożenia, że sztuka ma nie tylko 
bawić, ale również, ponieważ 
wychodzą z założenia, że sztuka 
ma nie tylko bawić, ale również 
uczyć i przestrzegać przed pew-
nymi sytuacjami. Taka właśnie 
młodzieżowa wiara w siłę sztu-
ki i bezkompromisowość cha-
rakteryzują działania jej teatru. 
Joanna Klama nie ugania się za 
nagrodami w konkursach teatral-
nych, a miarą jej sukcesu jest bar-
dzo długa lista byłych i obecnych 
członków zespołów. Długa jest 
też lista absolwentów Teatru Ak-
tywnego, którzy aktorską pasję 
kontynuują na profesjonalnych 
uczelniach teatralnych. Drugim 
polem jej aktywności jest or-
ganizowanie imprez promują-
cych teatr i literaturę w Miejskim 
Domu Kultury – Domu Środo-
wisk Twórczych. Wśród nich są 
dwie sztandarowe imprezy: Kon-
frontacje Teatrów Młodzieżo-
wych oraz Konkurs poetycki im. 
J. Kulki. Joannę Klamę do nagro-
dy zgłosił dyrektor MDK-DŚT 
Krzysztof Zemło. 

-  Przyznam, że nie spodzie-
wałam się tej nagrody. Dowie-
działam się dosłownie trzy godzi-
ny przed jej odebraniem. Także 
przemówienia nie ma, ale ser-
decznie dziękuję – nie kryła za-
skoczenia Joanna Klama;

- Henryka Władysława Pestki, 
który w Łomży mieszka od ponad 
30 lat. Jako pasjonat sportu, nie-
gdyś wyczynowy piłkarz, zawod-
nik m.in. klubu Arka Gdynia, stał 
się propagatorem tej dyscypli-
ny wśród łomżyńskiej młodzie-
ży. W latach 1987 – 2000 pełnił 
funkcję prezesa Łomżyńskiego 
Okręgowego Związku Piłki Noż-
nej. Przez wiele lat społecznie 
prowadził młodzieżowe drużyny 
piłkarskie. Wymiernym efektem 
jego zaangażowania i umiejęt-
ności instruktorskich były licz-
ne sukcesy jego podopiecznych. 
Zespół chłopców ,,Orliki” dwu-
krotnie znalazł się w finałach Mi-
strzostw Polski w kategorii do 
lat 10, zaś dziewczęca drużyna 

,,Łomżyczka” sześciokrotnie do-
tarł do finałów czempionatu kraju 
U-10 i U-11. Dzieje sportu Wła-
dysław Pestka uczynił też tema-
tem swoich książek: ,,Piłka noż-
na na Ziemi Łomżyńskiej 1917 
– 2017. Jest też autorem książ-
ki poświęconej dziejom  ŁKS-
-u: ,,Łomżyński Klub Sportowy 
1928 – 2000”. W 2019 roku uka-
zała się monografia jego autor-
stwa pt. ,,33 Pułk Piechoty i inne 
jednostki wojskowe w Łomży 
(1836 – 1939)”. Obecnie Wła-
dysław Pestka przygotowuje kon-
tynuację tej monografii, ponie-
waż w czasie kwerend zgromadził 
ogromny materiał dokumentalny. 
Kandydaturę Władysława Pest-
ki do nagrody rekomendowało 
Polskie Towarzystwo Historycz-
ne Oddział w Łomży w uznaniu 
jego wieloletniej pracy społecz-
nej i przede wszystkim – aktyw-
ności twórczej, która zaowocowa-
ła wydaniem tych wartościowych 
monografii; 

- Marcina Wincenciaka, któ-
ry przygodę z muzyką rozpoczął 
w wieku 7 lat w Państwowej Szko-
le Muzycznej w Łomży nauką 
gry na fortepianie. Pierwsze kro-
ki jako wokalista stawiał w Miej-
skim Domu Kultury - Domu Śro-
dowisk Twórczych, jako członek 
Studia Piosenki Pop Art. Uczest-
nicząc w przygotowaniach wielu 
projektów muzycznych, realizo-
wanych przez studio, doskonalił 
talent i umiejętności sceniczne. 
Ponadto wokalną sztukę szlifo-
wał na organizowanych w domu 
kultury warsztatach prowadzo-
nych m.in. przez Elżbietę Zapen-
dowską, Grażynę Łobaszewską, 
Janusza Szroma. Wraz z grupą 
Pop Art. Brał udział w licznych 
koncertach, przeglądach i festi-
walach muzycznych. Po latach 
z Pop Artem, podjął studia na 
Akademii Muzycznej w Gdań-
sku, które sprawiły, że to co było 
młodzieńczą pasją, przerodziło 
się w plan na życie. Naukę śpie-
wu doskonali na wydziale Woka-
listyki Jazzowej, Już w czasie stu-
diów zaczął realizować pierwsze 
muzyczne pomysły, które stały 
się częścią autorskiego projek-

tu - ,,Vincent”. Zwieńczeniem tej 
pracy jest pierwszy mini album 
artysty – zatytułowany „Vincent”, 
który ukazał się w styczniu 2021 
roku. Artysta odnosi też pierw-
sze sukcesy na polu wokalisty-
ki jazzowej. W listopadzie 2020 
roku zajął II miejsce ex aequo 
(I nagrody nie przyznano) w pre-
stiżowym konkursie Blue Note 
Poznań Competition. Marcin 
Wincenciak do nagrody zgłoszo-
ny został przez prezydenta Łom-
ży Mariusza Chrzanowskiego.

- Bardzo dziękuję za tę nagro-
dę. Przyznam, że w dalszym cią-
gu jestem mile zaskoczony, ale 
przede wszystkim bardzo zmo-
tywowany do dalszej pracy, a jest 
nad czym gdyś na horyzoncie ry-
suje się nową płytą. Mam nadzie-
ję, że ukaże się ona w następnym 
roku. Ta nagroda bardzo mnie do 
tego motywuje, żeby jeszcze moc-
niej pracować, jeszcze bardziej 
krzewić łomżyńską kulturę poza 
granicami miasta, reprezentować 

ją nawet na światowych scenach 
– dziękował Marcin Wincenciak. 

Nagroda specjalna powędro-
wała natomiast do pochodzące-
go z Łomży reżysera Piotra Do-
malewskiego. To właśnie tu Piotr 
zaczął realizować swoje zaintere-
sowanie sceną i żywym słowem 
w Teatrzyku Logos i MDK-D-
ŚT. Jest absolwentem I Liceum 
Ogólnokształcącego w Łomży. 
W 2006 roku uzyskał tytuł aktora 
sztuki lalkarskiej w Akademii Te-
atralnej im. Zelwerowicza w Bia-
łymstoku. Jest także absolwentem 
Wydziału Aktorskiego PWST 
w Krakowie oraz reżyserii na Wy-
dziale Radia i Telewizji Uniwer-
sytetu Śląskiego w Katowicach. 
Zrealizował kilkanaście etiud fil-
mowych, prezentowanych na fe-
stiwalach. Za film ,,Obcy” zdobył 
Grand Prix na międzynarodo-
wym festiwalu Cinemaforum, 
a za film krótkometrażowy  60 
kilo niczego Nagrodę Dzienni-
karzy na Koszalińskim Festiwa-
lu Debiutów Filmowych ,,Mło-
dzi i Film”. Jest autorem licznych 
scenariuszy filmowych i teatral-
nych oraz laureatem nagród za 
role teatralne. W 2017 roku zdo-

był ,,Złote Lwy” – Wielką Nagro-
dę 42. Festiwalu Polskich Filmów 
Fabularnych w Gdyni za film ,,Ci-
cha noc”. W 2018 roku za ten film 
otrzymał pięć ,,Orłów”, indywi-
dualnych Polskich Nagród Fil-
mowych. W 2020 roku wyreżyse-
rował film ,,Jak najdalej stąd”, do 
którego również napisał scena-
riusz. Za ten film otrzymał ,,Pasz-
port Polityki” oraz nagrodę na 
Festiwalu w Gdyni za scenariusz. 
Film i jego twórca zdobyli liczne 
nagrody i wyróżnienia na mię-
dzynarodowych festiwalach m.in. 
w Brunszwiku, Arras, Chicago, 
Cottbus, Moskwie. Otrzymał tak-
że 10 nominacji do ,,Orłów” m.in. 
za najlepszy film, reżyserię i sce-
nariusz. Wnioskodawcą Nagrody 
Specjalnej dla Piotra Domalew-
skiego był Prezydent Łomży Ma-
riusz Chrzanowski. Twórca fil-
mowy uhonorowany był Nagrodą 
za Szczególne Dokonania w Dzie-
dzinie kultury za rok 2017. 

Podobnie jak w latach po-
przednich laureaci otrzymali na-
grody finansowe oraz ceramiczne 
statuetki, zaprojektowane i wy-
konane przez łomżyńską artyst-
kę Ewę Sokołowską. Statuetki 
stylizowanych lotników z kamie-
niczkami łomżyńskiej Starów-
ki u stóp, sugerują unoszenie się 
ponad przeciętność laureatów tej 
nagrody. 

Spotkanie twarzą w twarz z Piotrem 
Domalewskim 

Jeden z laureatów nagrody, 
Piotr Domalewski, w Łomży za-
trzymał się na dłuższą chwilę. 
Mieszkańcy miasta mieli oka-
zję obejrzeć jego najnowszy film 
„Jak najdalej stąd”, a po projekcji 
uczestniczyć w spotkaniu z auto-
rem, które poprowadziła filmo-
znawczyni Joanna Chludzińska.

Jak relacjonuje filmoznaw-
czyni, reżyser czule wspominał 
swoje rodzinne miasto jako prze-
strzeń kształtującą jego wyobraź-
nię oraz kluczowe miejsce jego 
edukacji. Nic więc dziwnego, że 
wątek Łomży (w mniej lub bar-
dziej zabawny sposób) pojawia 
się w każdym jego filmie, a ostat-
nio nawet w głośnym serialu 
Sexify, którego jest współauto-
rem obok Kaliny Alabrudziń-
skiej, na platformie Netflix. Jak 
się okazało - w maju 2021 roku 
ponad 200 milionów ludzi na ca-
łym świecie miało okazję ów se-
rial zobaczyć i dzięki temu nawet 
mieszkańcy odległych prowincji 
w Indiach usłyszeli o Łomży.

Uczestnicy spotkania aktyw-
nie podpytywali reżysera o jego 
diagnozę polskiego społeczeń-
stwa, wszelkich bolączek, w tym 
emigracyjnych, nieumiejętności 
komunikacji, tłumienie emocji 
tak charakterystyczne dla ludzi 
ze Wschodu. Domalewskiemu 
bliższa jest postawa obserwato-

ra niż krytyka i w finale stara się 
zawsze patrzeć optymistycznie, 
doceniać jakieś poczucie wspól-
noty i bliskości. Dramatyczne 
momenty w swoich filmach roz-
bija dozą czarnego humoru lub 
poczuciem absurdu. Stąd też te 
filmy tak dobrze się ogląda i bar-
dzo łatwo wchodzi się w snute 
narracje mimo ich ciężaru emo-
cjonalnego. „Jak najdalej stąd” 
opowiada historię nastolatki, 
której ojciec zginął w tragicznym 
wypadku na budowie w Irlandii 
i to na nią spada odpowiedzial-
ność sprowadzenia jego zwłok do 
Polski. Jak wyszło podczas roz-
mowy, inspiracją do napisania 
scenariusza była autentyczna hi-
storia bliskiego przyjaciela Piotra 
Domalewskiego i jednocześnie 
jego stałego operatora filmowe-
go – Piotra Sobocińskiego Junio-
ra. Odważnym i kluczowym wy-
borem obsadowym okazała się 
wówczas młoda i nikomu jeszcze 
nieznana studentka pierwszego 
roku aktorstwa – Zofia Stafiej, 
która na castingu musiała po-
konać 1200 rywalek. Dawno na 
wielkim ekranie nie było tak wy-
razistej, bezczelnej, a jednocze-
śnie wrażliwej postaci kobiecej.

Reżyser zdradził łomżyńskim 
widzom, że już na przełomie 
sierpnia i września do kin zawi-
ta jego najnowszy film „Hiacynt”, 
sięgający do wydarzeń w 1985 
roku, nakręcony w charakte-
rze kryminału przechodzącego 
w thriller. Jak sam podkreślał: 
„Udało nam się zrobić bardzo 
stylowe kino, pięknie opowie-
dziane obrazem. Aktorzy nie mó-
wią za dużo, a w filmie będzie za 
to sporo muzyki”. To przekorne 
przejście od surowego, zaanga-
żowanego społecznie kina do fil-
mu gatunkowego odsłoni nam 
zapewne nieznane dotąd oblicze 
Piotra Domalewskiego.

Rodzinne zabawy 
Piknik rodzinny był jednym 

z elementów Dni Łomży zorgani-
zowanych w 603. rocznicę nadania 
praw miejskich naszemu miastu. Na 
mieszkańców przybyłych we wtor-
kowe popołudnie do Parku Jana 
Pawła II – Papieża Pielgrzyma czeka-
ło mnóstwo różnorodnych atrakcji.

W parku stanęło miasteczko 
cyrkowe, w którym wszyscy chętni 
mogli sprawdzić się w sztuczkach 
cyrkowych. Było chodzenie po li-
nie, slackline, żonglerka oraz szereg 
różnych innych zabaw i rozrywek, 
nie tylko dla najmłodszych. Czas 
spędzany na pikniku umilił nieco 
niezdarny ekwilibrysta i zabawny 
żongler Bill Bombadill oraz grający 
na wiadrach duet z Bytomia Buc-
ket Guys. Wydarzenie zakończył 
koncert Kraków Street Band na-
wiązujący do tradycji ludycznych 
z niezwykle żywiołową mieszanką 
instrumentów i osobowości.

3Łomża świętuje
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Symbolicznego wbijania szpadla nie 
było, bo drogowcy z łomżyńskiej fir-
my PBK już kilka dni wcześniej wzięli 
się do pracy. Modernizacja kolejnego 
fragmentu drogi wojewódzkiej 648 
między Miastkowem a Nowogrodem 
oficjalnie rozpoczęła się w ubiegłym 
tygodniu. W spotkaniu wziął udział 
wicemarszałek Marek Olbryś.

- Złożyłem kiedyś obietnicę, 
że szlak prowadzący z Miastkowa 
przez Nowogród, Korzeniste do 
Stawisk i dalej do Przytuł będzie 
dobry i bezpieczny. Słowa dotrzy-
muję - mówił wicemarszałek Ma-
rek Olbryś. - Odnowiona droga 
przede wszystkim oznacza bez-
pieczeństwo i wygodę dla miesz-
kańców, ale także jest wsparciem 
nowoczesnego rolnictwa w tym 
rejonie - kontynuował.

Jak wyjaśnia wicemarszałek, 
droga miała słabą konstrukcję, 
zdewastowane pobocza, złe od-

wodnienie, co powodowało ka-
łuże po deszczach i zaskakujące 
kierowców "lodowiska" zimą.

- Ogromne były koszty jej 
bieżącego utrzymania. Dlatego 
inwestycja była konieczna. Teraz 
między Miastkowem a Nowogro-
dem będzie bezpieczniej, szerzej 
i równiej - zaznaczył wicemarsza-
łek.

Jego ocenę w pełni potwier-
dza burmistrz Nowogrodu Grze-
gorz Palka. 

- To kręgosłup komunika-
cyjny naszej gminy. Codziennie 
tędy przejeżdżają w kierunku 
Nowogrodu, Miastkowa, Łom-
ży i Ostrołęki mieszkańcy kilku 
miejscowości. I codziennie mają 
kłopoty na wąskiej jezdni z wy-
rwami i ostrymi krawędziami, 

błotem na poboczach, urywa-
nymi lusterkami przy mijaniu. 
Jako strażak - ochotnik wiele razy 
przeżywałem chwile grozy, gdy 
trzeba było z wozem z pięcio-
ma ludźmi i kilkoma tysiącami 
litrów wody zjechać na to pobo-
cze. Mimo starań i poważnych 
argumentów, słyszeliśmy jednak, 
że może w 2026, a może w 2028 
roku. Traciliśmy już nadzieję - 
powiedział Grzegorz Palka. Wraz 
z mieszkańcami i wójtem Kazi-
mierzem Górskim z Miastkowa 
złożył na ręce Marka Olbrysia 
podziękowania za doprowadze-
nie do przebudowy.         

Według wicemarszałka, sko-
rzystają przede wszystkim miesz-
kańcy obu gmin, ale także... Łom-
ży i stolicy.

- 648 wraz z innym droga-
mi to w istocie rodzaj obwod-
nicy Łomży. Mieszkańcy War-
szawy, którzy jadą na Mazury 
- to zwłaszcza ruch weekendowy 
i wakacyjny, ale także gospodar-
czy - często wybierają tę trasę od 
Śniadowa i Miastkowa przez No-
wogród i dalej do Kolna, Pisza, 
Giżycka czy Mikołajek. Gdy bę-
dzie to lepsza droga, będzie tych 
podróżnych jeszcze więcej, a za-
tem mniej pojazdów na zakorko-
wanych ulicach i mostach Łomży, 
zatykającej się drodze 61, choćby 
obecnie w Kisielnicy. To także 
łącznik drogi krajowej 61 z woje-
wódzką 645 w kierunku Olszty-
na - tłumaczył Marek Olbryś.         

W Chmielewie, gdzie spo-
tkali się uczestnicy uroczysto-

ści, wicemarszałkowi towa-
rzyszył Zbigniew Piotrowski, 
dyrektor Departamentu Infra-
struktury i Transportu UMWP 
oraz Mariusz Nahajewski, dy-
rektor Podlaskiego Zarządu 
Dróg Wojewódzkich. Honory 
gospodarzy pełnili burmistrz 
Nowogrodu Grzegorz Pal-
ka wspomagany przez wójta 
Miastkowa Kazimierza Gór-
skiego, a także grupa mieszkań-
ców miejscowości.       

Modernizowany fragment 
drogi 648 Miastkowo - Nowo-
gród - Morgowniki - Korzeniste 
- Stawiski - Przytuły, to ponad 5,5 
kilometra. Zakończenie inwesty-
cji zaplanowano na koniec sierp-
nia, jej wartość to niespełna 4,4 
miliona złotych.

Odeszła  
Albina Teresa Gali-Chojak

19 czerwca, w wieku 71 lat odeszła Albina Teresa Galik-
-Chojak. Była wieloletnim dyrektorem Zespołu Szkół We-
terynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7 w Łomży. 

Kochała dydaktykę. Praca zawodowa była jej pasją, 
a pielęgnowanie przyjaźni z absolwentami szkoły czymś 
naturalnym. W Zespole Szkół Weterynaryjnych i Ogólno-
kształcących nr 7 w Łomży Albina Teresa Galik-Chojak 
przepracowała 37 lat, z czego 14 jako dyrektor placówki. 
Na zasłużoną emeryturę odeszła w 2016 roku.

Ostatnie pożegnanie śp.   Albiny Teresy Galik-Chojak 
odbędzie się we czwartek, 24 czerwca. O godzinie 13 w ka-
plicy św. Józefa przy ul. Przykoszarowej 22A zostanie od-
prawiona msza św. pogrzebowa, po czym nastąpi pochowa-
nie na cmentarzu przy ul. Przykoszarowej w Łomży.

Droga wojewódzka 648 będzie szersza i równa

„Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią im się płaci.”

Z ogromnym smutkiem prZyjęliśmy wiadomość o śmierci

ŚP. ALBINY TERESY GALIK-CHOJAK
Dyrektora Zespołu Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży w latach 2002 - 2016,

wspaniałego człowieka o wielkim sercu i umyśle.
Jej życzliwość i serdeczność wobec innych, rzadki dar zjednywania ludzi oraz wysoka kultura osobista 

czyniły z niej osobę powszechnie lubianą i szanowaną.
Rodzinie, Przyjaciołom, znajomym i wszystkim najbliższym składamy wyrazy współczucia i szczere,  

płynące z głębi serca kondolencje.

Dyrekcja wraz z całą społecznością szkolną zswio nr 7 w łomży

w wielkim żalu i smutku  
przyjęliśmy wiaDomość,  

że oDszeDł sąsiaD  
z ulicy miłej 

WACŁAW OLSZEWSKI 
zmarł dnia 18 czerwca 2021 rokU.  

przeżył 90 lat.  

rodZinie i Bliskim składamy tą drogą 
wyraZy głęBokiego współcZucia. 

mieszkańcy z ulicy miłej w łomży



Dotacja z funduszy unijnych - którą przyzna-
liśmy na ten projekt jako zarząd wojewódz-
twa - wyniosła prawie 7 mln zł.

14 mln zł z budżetu województwa 
przekazaliśmy na modernizację budynku 
po szpitalu zakaźnym na potrzeby Woje-
wódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii 
Uzależnień w Łomży. Ze środków unij-
nych przekazaliśmy kolejne 2 mln zł

Blisko 8 mln zł z funduszy europejskich 
wsparło utworzenie i doposażenie oddzia-
łu neurologii z pododdziałem udarowym 
i odcinkiem rehabilitacji neurologicznej 
oraz utworzenie poradni neurologicznej 
w Szpitalu Powiatowym w Zambrowie. 

5 mln zł z tych środków przeznaczy-
liśmy na termomodernizację budyn-
ków w gminie Mały Płock: Szkoły Pod-
stawowej i Gimnazjum im. Jana Pawła II 
w Małym Płocku oraz Szkoły Podstawo-
wej w Kątach. 

To tylko niektóre przykłady, ale obra-
zują skalę tych inwestycji.

Wiemy, że jest pan silnie związany z Ziemią Łom-
żyńską. Świadczy o tym chociażby list intencyjny 
w sprawie przejęcia Skansenu Kurpiowskiego 
przez samorząd województwa, którego pan jest 
inicjatorem. Do tej pory skansen był częścią Mu-
zeum Północno-Mazowieckiego należącego do 
miasta Łomża. Skąd ten pomysł?

To swoisty testament mego dziadka 
Bolesława Olbrysia, który współpraco-
wał z Adamem Chętnikiem, założycielem 
skansenu. Zobowiązał mnie, żeby dopil-
nować, aby ten obiekt rozwijał się jak naj-
lepiej. Prowadzenie go przez samorząd 
województwa da mu większe szanse na 
rozwój. Dołożymy wszelkich starań, aby 
był jeszcze wspanialszy i działał jeszcze 
prężniej. 

Razem z burmistrzem Nowogrodu bę-
dziemy rozszerzać jego formułę. Chcemy 
zbudować nowy obiekt, który skupiałby 
promocję, umożliwiał szkolenia, ekspono-
wał działalność skansenu.

Co jest dla pana szczególnie istotne w tej kaden-
cji?

Na pewno wymieniłbym tu wsparcie, 
najwyższe w historii naszego samorządu 
(7,6 mln zł), dla Ochotniczych Straży Po-
żarnych, w tym rekordowe w zeszłym roku 
dla OSP gaszących pożar Biebrzańskiego 
Parku Narodowego. Te pieniądze przekła-
dają się na bezpieczeństwo, na ochronę ży-
cia i mienia ludzi. 

Jeżdżąc po podlaskich gminach słyszę 
od mieszkańców, że są zadowoleni z tej 
pomocy. Dotujemy zakup wyposażenia 
i sprzętu ratowniczego, np. kombinezo-
nów, butli tlenowych. Aby strażacy bez-
piecznie mogli przeprowadzać akcje i wra-
cać z nich cali i zdrowi.

Kolejny sukces, o którym warto 
wspomnieć, to rozwój odnawialnych 
źródeł energii.  Przeznaczyliśmy na ten 
cel bardzo dużo środków unijnych, aż 
180 mln zł. Dzięki temu z zielonej ener-
gii skorzystają 82 gminy, które zamon-
tują ponad 4 tys. kolektorów i paneli 
fotowoltaicznych na dachach domów 
mieszkańców w całym województwie. 
Takie inwestycje realizują m.in. Szumo-
wo, Zambrów i Łomża.

Bardzo cieszy mnie również powo-
łanie Funduszu Wsparcia Gmin i Powia-

tów, który stanowi narzędzie pomocy dla 
mniejszych samorządów. 

To pierwsza taka inicjatywa w regionie?
Tak, jest to nasz autorski pomysł. Jego 

budżet wyniósł 22 mln z, choć pierwotnie 
przeznaczyliśmy na niego 13 mln zł. Z tych 
pieniędzy skorzystało 40 samorządów te-
rytorialnych, które mogły sfinansować re-
monty i przebudowy dróg, modernizację 
szkół, internatów, hal gimnastycznych, bu-
dowę miejsc pamięci i rekreacji.

Mówił pan o trudnych czasach, w jakich przyszło 
wam pracować, o czasach pandemii. Jak woje-
wództwo przygotowało się do walki z wirusem, 
jak zabezpieczyło się przez jego  negatywnymi 
skutkami. 

Szybko zdaliśmy sobie sprawę, że 
potrzeby służby zdrowia są nadrzędne 
i znacznie większe niż dotychczas. Le-
karze, pracownicy szpitali i przychodni 
pracowali ze zdwojoną siła, walczyli na 
pierwszej linii frontu. Potrzebowali tylko 
warunków i sprzętu.

Dlatego, jako Zarząd Województwa, 
utworzyliśmy Podlaski Pakiet Zdrowot-
ny. Jego budżet wyniósł 64 mln zł. Prze-

znaczyliśmy go na wsparcie 14 jednostek 
medycznych: szpitali, stacji pogotowia ra-
tunkowego, stacji sanitarno-epidemiolo-
gicznej. Chcieliśmy, aby zarówno jednostki 
medyczne podlegające samorządowi woje-
wództwa, ale też i inne szpitale mogły za-
opatrzyć się w środki ochrony i odpowied-
ni sprzęt, który jest niezbędny w walce 
z pandemią. Zakres zakupów medycznych 
był bardzo szeroki: od testów i środków 
do dezynfekcji, po respiratory, kardiomo-
nitory, defibrylatory, specjalistyczne łóżka 
i ambulanse. Dzięki dotacji szpitale mogły 
wykonać również niezbędne prace remon-
towe, przygotowujące do leczenia zakażo-
nych, jak przebudowy szpitalnych oddzia-
łów ratunkowych czy sterylizatornii. 

Szpital Wojewódzki im. Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego w Łomży otrzymał 
z tego tytułu 8 mln zł, Wojewódzka Stacja 
Pogotowia Ratunkowego w Łomży - po-
nad 3 mln zł, a łomżyńskie Stowarzyszenie 
Pomocy Rodzinom „Nadzieja” blisko 400 
tys. zł.

A w jaki sposób ratowaliście gospodarkę?
Utworzyliśmy Podlaski Pakiet Go-

spodarczy, by chronić podlaskie fir-

my przed negatywnymi skutkami CO-
VID-19. Do tej pory, w ramach PPG, 
przekazaliśmy prawie 220  mln zł na po-
moc firmom. Były to dotacje na kapitał 
obrotowy, pożyczki, dofinansowanie do 
wynagrodzeń, bon antywirusowy. Udało 
się wesprzeć 11 tys. firm, uratować blisko 
19 tys. zł miejsc pracy.

Miejsca pracy to był dla nas priorytet. 
Od nich zależała sytuacja materialna, ży-
ciowa podlaskich rodzin.

Kończy się perspektywa unijna na lata 2014-
2020. Jak na półmetku kadencji ocenia pan wy-
korzystanie funduszy unijnych?

Podczas ostatnich 2,5 lat Wojewódz-
two Podlaskie bardzo przyspieszyło wdra-
żanie programu regionalnego. Odnoto-
waliśmy największy przyrost, jeśli chodzi 
o liczbę zawieranych umów o dofinanso-
wanie, jest też na pierwszym miejscu pod 
względem umów dotyczących wspierania 
przedsiębiorstw. 

Dotacje wyniosły łącznie 2 mld zł, sam 
subregion łomżyński otrzymał w tym cza-
sie bardzo dużą pomoc, blisko 450 mln zł. 

Przed nami nowa perspektywa finansowa. 
W jaki sposób przygotowuje się do niej nasze 
województwo?

Nasze województwo, jako jedno z sze-
ściu w kraju, będzie nadal korzystało z pro-
gramu dla Polski Wschodniej, którego pula 
wynosi 2,5 mld euro. Z kolei na nowy Re-
gionalny Program Operacyjny zdobyliśmy 
w perspektywie 2021-2027 prawie miliard 
euro. To dobra wiadomość dla naszych 
mieszkańców. Jesteśmy bowiem na trze-
cim miejscu wśród regionów pod wzglę-
dem kwoty euro przypadającej na miesz-
kańca. I na drugim miejscu, jeśli chodzi 
o wartość obecnego programu w stosun-
ku do tego, realizowanego w latach 2014-
2020. To sukces Samorządu Wojewódz-
twa Podlaskiego.

Kiedy ruszą pierwsze konkursy?
Jesteśmy w trakcie intensywnych prac 

na tym programem. Obszary, które będą 
mogły liczyć na wsparcie, to m. in.: działal-
ność badawczo-rozwojowa przedsiębior-
stwach, rozwój konkurencyjności firm, 
efektywność energetyczna, gospodarka 
niskoemisyjna, usługi cyfrowe, ochrona 
różnorodności biologicznej, dziedzictwo 
kulturowe, edukacja, rewitalizacja, akty-
wizacja zawodowa osób bezrobotnych, 
aktywizacja społeczna i zawodowa osób 
biernych zawodowo.

Liczymy, że z końcem trzeciego kwar-
tału albo na początku czwartego kwartału 
tego roku Komisja Europejska zatwierdzi 
nasz program. Pierwsze konkursy zamie-
rzamy ogłosić jak najszybciej, czyli na po-
czątku 2022 roku.

Jakie plany przed samorządem województwa?
Chcemy kontynuować z powodzeniem 

nasze działania, zwłaszcza że sytuacja fi-
nansowa województwa jest bardzo dobra. 
To pozytywnie nastraja na przyszłość. Jeśli 
udało się nam poprawić wyniki wojewódz-
twa w czasie pandemii, to żaden negatyw-
ny scenariusz nas nie zatrzyma.
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– Mamy nowoczesny obiekt, 
w którym w komfortowych wa-
runkach może zasiąść cztery-
sta osób – powiedział prezydent 
Mariusz Chrzanowski, dzięku-
jąc wszystkim, którzy przyczyni-
li się do sfinalizowania projektu. 
Łomżyńskim filharmonikom ży-
czył wielu kolejnych sukcesów, 
a mieszkańcom Łomży jak najwię-
cej okazji do rozsmakowywania się 
w ofercie kulturalnej realizowanej 
w sali koncertowej.

Sukces, który rodził się w bólach 
Odpowiedzialny za inwesty-

cje w mieście zastępca prezyden-
ta Andrzej Garlicki podkreślił, że 
było to bardzo trudne przedsię-
wzięcie. - Już na samym począt-
ku napotkaliśmy na wiele proble-
mów i zakrętów. 

Pierwszym był projekt, któ-
ry okazało się, że był projektem 
sali widowiskowej, a nie filhar-
monicznej, a to zasadnicza róż-
nica. Dzisiaj wszyscy widzimy, że 
w ten kubaturowo stary budynek 
udało nam się wcisnąć nowocze-
sne rozwiązania, które są dumą 
wszystkich mieszkańców Łom-
ży. Jestem dumny z całego zespo-
łu, który realizował tę inwestycję 
– powiedział Andrzej Garlicki 
szczególnie dziękując prof. Ewie 
Więckowskiej–Kosmali odpo-
wiedzialnej za akustykę obiektu 
oraz Przemysławowi Adamow-
skiemu, który niezwykle trudne 
wymagania techniczne w tym 
obiekcie zmieścił.

Jak doskonała i dopracowana 
do perfekcji w nowej filharmo-
nii jest akustyka poświadczyły 
utwory Fryderyka Chopina, Wi-
tolda Lutosławskiego i Henry-

ka Wieniawskiego w wykonaniu 
łomżyńskich filharmoników, któ-
re znalazły się w koncercie inau-
guracyjnym. Muzykom, pod ba-
tutą Jana Miłosza Zarzyckiego, 
towarzyszyli soliści: Kamila Wą-
sik-Janiak na skrzypcach i Paweł 
Kowalski na fortepianie. 

- Ten temat był wyjątkowym 
wyzwaniem. Niezwykle trudno 
jest pracować w sali, która w pew-
nym sensie jest już zdefiniowana, 
pod względem kubatury. Musieli-
śmy znaleźć rozwiązanie, które po-
zwoliłoby na stworzenie sali filhar-
monicznej. Myślę, że udało nam 
się to zrobić. Dowody tej dosko-

nałej akustyki otrzymałyśmy już 
podczas pomiarów wykonanych 
w trakcie prób z muzykami. Nie-
mniej jednak usłyszeć ten pierw-
szy oficjalnie zagrany koncert, 
z każdym niuansem, z każdym 
dźwiękiem, to coś niezwykłego 
– przyznaje dr Ewa Więckowska-
-Kosmalik, której słuch absolutny 
pozwolił wypracować akustykę na 
najwyższym poziomie.

Budynek Filharmonii Kame-
ralnej przeszedł całkowitą przebu-
dowę. Z tego co powstało w latach 
osiemdziesiątych ubiegłego wieku 
zostały jedynie ściany nośne i kon-
strukcja nośna dachu. Wymienio-
no wszystkie instalacje wewnętrz-
ne i część zewnętrznych. Kosztem 
pomieszczeń w piwnicach pogłę-
biono salę widowiskową celem 
zapewnienia większej kubatury. 
Na przestrzeni lat obiekt ten zmie-
nił się nie do poznania. W czę-
ści administracyjnej znajduje się 
sala prób i pomieszczenia socjal-
ne. W obiekcie są także gardero-
by dla solistów, szatnie i toalety 
dla publiczności, w pełni wyposa-
żone cztery kabiny do tłumaczeń 
symultanicznych, wykonano po-
mieszczenia reżysera dźwięku.

Gratulacje i liczne słowa uznania 

Filharmonia Kameralna jest 
instytucją kultury Miasta Łom-
ża współprowadzoną przez Mini-
stra Kultury, Dziedzictwa Naro-
dowego i Sportu. W uroczystym 
otwarciu sali koncertowej uczest-
niczył Kacper Sakowicz, Szef Ga-
binetu Politycznego Ministra, 
który odczytał list od wicepre-
miera prof. Piotra Glińskiego. 

– Wszystkim państwu, któ-
rzy przyczyniają się do sprawne-

go funkcjonowania instytucji i jej 
ciągłego rozwoju gratuluję zna-
komitych efektów, a wiernej pu-
bliczności życzę satysfakcji z do-
znawania piękna muzyki. Wierzę, 
że zmodernizowana przestrzeń 
będzie służyć wspólnemu dobru, 
dzieleniu się pięknem, szerze-
niu polskiej kultury, jak również 
podtrzymywaniu tradycji mu-
zycznych regionu – napisał wice-
premier, Minister Kultury, Dzie-
dzictwa Narodowego i Sportu 
prof. Piotr Gliński.

Okolicznościowe przemó-
wienia z gratulacjami i najlepszy-
mi życzeniami przekazali także 
wicewojewoda Marcin Sekściń-
ski, poseł Lech Kołakowski, prze-
wodnicząca Rady Miejskiej Ali-
cja Konopka, wicestarosta Maria 
Dziekońska, a w imieniu Zarządu 
Województwa Podlaskiego Aga-
ta Puchalska, dyrektor Biura Kul-
tury Urzędu Marszałkowskiego 
w Białymstoku.

- Jest to imponująca wizy-
tówka placówki, która we wspa-
niały sposób rozsławia i promuje 
nasz region na niwie kulturalnej, 
w kraju i za granicą - napisali 
w liście gratulacyjnym: marsza-
łek województwa podlaskiego 
Artur Kosicki i wicemarszałek 
Marek Olbryś, który odczytała 
Agata Puchalska. - Godny szcze-
gólnego podkreślenia jest fakt, 
że łomżyńscy filharmonicy brali 
udział w licznych polskich i eu-
ropejskich festiwalach muzycz-
nych, a liczba ich koncertów 
sięga już prawie dwóch tysięcy - 
mówiła.

- Bardzo cieszymy się, że 
mieszkańcy Łomży, Ziemi Łom-
żyńskiej, ale nie tylko będą mo-
gli słuchać pięknych koncertów. 

Filharmonia Kameralna im. Wi-
tolda Lutosławskiego w Łomży 
jest naszym ambasadorem, dla-
tego zasługuje na własne miejsce, 
w którym będzie mogła tworzyć 
prawdziwe muzyczne dzieła sztu-
ki – nie miał wątpliwości poseł 
Lech Antoni Kołakowski.

Po zakończeniu koncertu 
nowy budynek poświęcił biskup 
łomżyński Janusz Stepnowski. 
Była także słodka niespodzianka 
w postaci tortu. 

Oficjalne otwarcie Filharmo-
nii Kameralnej im. Witolda Lu-
tosławskiego w Łomży w nowej 
siedzibie poprzedził blok wy-
stępów trwający kilka godzin.  
Przed uroczystością swoje ta-
lenty muzyczne zaprezentowa-
li m.in. uczniowie Państwowej 
Szkoły Muzycznej, grupy działa-
jące przy MDK-DŚT oraz Łom-
żyńska Orkiestra Dęta. Odbyła 
się także otwarta próba łomżyń-
skich filharmoników wraz z Ka-
milą Wąsik-Janik, w której mo-
gli uczestniczyć uczniowie szkół 
muzycznych. Ponadto w foyer 
można było wysłuchać koncertu 
kameralnego orkiestry smyczko-
wej filharmonii, w którym wy-
stąpił tenor Maciej Dziemiań-
czuk. 

Jak przyznaje dyrektor na-
czelny i artystyczny Filharmonii 
Kameralnej im. Witolda Luto-
sławskiego w Łomży Jan Miłosz 
Zarzycki, teraz nadszedł czas na 
zadomowienie się w nowej prze-
strzeni, jej jak najlepsze poznanie 
i zrozumienie. Niemniej jednak 
20 czerwca 2021 już na zawsze 
zapisze się na kartach historii na-
szego miasta, a sam obiekt pozo-
stanie spuścizną dla przyszłych 
pokoleń. 

Łomża ma świątynię muzycznej sztuki. 
To nowy dom filharmoników

Ojcowska 
dłoń 

Gotowa prowadzić w nieznane. 
Gotowa chwycić, gdy grozi upa-
dek. Gotowa objąć i zrozumieć 
każdy z wyborów. Bez niej w ży-
ciu udałoby się niewiele. Z nią 
możliwe jest wszystko. 
Drodzy Tatusiowe! Z okazji 
Waszego święta pragniemy zło-
żyć Wam najserdeczniejsze ży-
czenia. Bądźcie przykładem 
mężczyzny dla Waszych sy-
nów, a dla córek wzorem tego, 
jak powinne być kochane. Niech 
zdrowie Was nie opuszcza, 
a każdy dzień będzie wypełnio-
ny wdzięcznością i radością. Ni-
gdy nie zapomnijcie o tym, jak 
ważni jesteście dla swoich dzieci. 
Wyjątkowego i pięknego Dnia 
Ojca! 

REDAKCJA TYGODNIKA NAREW 
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Piękny jubileusz 100-lecia pracy 
dla kraju obchodzi środowisko 
geodetów. Z tej okazji uroczystość 
zorganizowało w piątek (18.06) 
w Łomży miejscowe koło 
Stowarzyszenia Geodetów Polskich, 
które należy do białostockiego 
oddziału tej organizacji. 

- Geodeci zawsze pełnili funk-
cję spinającą, społecznie i gospo-
darczo bardzo ważną - powiedział 
Janusz Walo, prezes Stowarzysze-
nia Geodetów Polskich.  – Swój 
zawód wykonujemy w przestrze-
ni, i między ludźmi, w związku 
z tym rola geodety jest istotna 
społecznie. Jesteśmy strażnikami 
przestrzeni sumienia i potrafimy 
pomóc rozwiązywać problemy 
sąsiedzkie i międzyludzkie – do-
dał prezes Walo.

Spotkanie w Łomży to wspo-
mnienia i podsumowanie minio-
nych dekad. 

Związek Geometrów Okrę-
gu Białostockiego w Łomży po-
wstał w 1920 roku. Uroczystości  
jubileuszowe miały zatem odbyć 
się rok temu, ale pandemia po-
krzyżowała plany. I choć święto-
wanie nieco się opóźniło, wresz-
cie w nowo otwartej hali Kultury 
w Łomży mogli spotkać się geo-
deci z miejscowego koła Stowa-
rzyszenia Geodetów Polskich, ale 
nie tylko. 

- Pojawiłem się tutaj na ob-
szarze Łomży, kiedy powstało 
województwo łomżyńskie – opo-
wiada Marian Brożyna, członek 
zarządu głównego Stowarzysze-
nia Geodetów Polskich. – Była 
to  kapitalna rzecz dla młodego 
człowieka, który mógł wytyczyć 
nowe ulice i obsługiwać nowe 
budynki. Niezwykle się tym fa-
scynowałem. Tradycja została 
w rodzinie. Moja żona i syn tak-
że są geodetami I nie zamieniliby 
tej pracy na żadną inną – z uśmie-
chem i łezką w oku mówi prezes 
Brożyna. – W ostatnim okresie 
fascynuje mnie postęp jaki na-
stąpił od czasów pomiarów, kie-
dy zaczynałem ponad pięćdzie-
siąt lat temu – wspomina Marian 
Brożyna  - nastąpił tak ogrom-
ny przełom, bardzo daleko po-
szliśmy z postępem w organiza-
cji pracy. Kiedy ja zaczynałem 
opracowania geodezyjne, żeby 
osiągnąć efekt  w postaci mapy 
czy projektów i podziałów, to 80 
procent czasu trzeba było po-
święcić w terenie, a 20 procent to 

były prace wykończeniowe. W tej 
chwili mamy odwróconą sytu-
ację. Dzisiaj już można właściwie 
na podstawie dobrze skalibrowa-
nych kamer pracować w terenie, 
-  podsumowuje Brożyna. 

Łomżyńskie koło geodetów 
ma własny sztandar, własną uli-
cę i własne rondo. Nie byłoby 
to możliwe gdyby nie wzajemny 
szacunek i zamiłowanie do zawo-
du.

- Ulica powstała w Łom-
ży po to, żeby upamiętnić role 
geodetów Ziemi Łomżyńskiej 
– informuje Henryka Pezowicz, 
emerytowany naczelnik wydzia-

łu gospodarowania nierucho-
mościami Urzędu Miejskiego 
w Łomży. - Jako naczelnik wy-
działu, który zajmuje się nazew-
nictwem ulic, placów i ważnych 
miejsc w Łomży przeprowadzi-
łam taką procedurę za zgodą 
prezydenta miasta i rady miej-
skiej, i nowo wybudowaną ulicę 
w mieście nazwaliśmy Geodetów. 
Oczywiście wszystko poprzedzo-
ne było konsultacjami, a ponie-
waż przy nowej ulicy powstało 
rondo, więc pociągnęliśmy dalej 
tę inicjatywę i rondo otrzymało 
również nazwę Geodetów Łom-
żyńskich – nieśmiało, ale z zado-

woleniem opowiada Pezowicz. 
– Cieszę się, że mogliśmy w ten 
sposób upamiętnić geodetów, bo 
to kawałek naszej historii – doda-
ła Henryka Pezowicz.

Docenienie trudu i ciężkiej pracy 

Specjalne listy do uczestni-
ków skierowali marszałek Artur 
Kosicki i wicemarszałek Marek 
Olbryś.

- Samorząd Województwa 
Podlaskiego bardzo sobie ceni 
geodetów i ich ciężką pracę 
i wkład w rozwój naszego woje-
wództwa - pismo marszałka Artu-
ra Kosickiego przeczytał Lesław 
Józef Wołcz, dyrektor Departa-
mentu Geodezji i Gospodarki 
Nieruchomościami UMWP.

Marszałek życzył geodetom 
owocnej współpracy z admini-
stracją rządowa i samorządową 
oraz sukcesów i podnoszenia ran-
gi geodezji wśród innych zawo-
dów. Dyrektor Wołcz dołączył 
także osobiste życzenia i wyraził 
nadzieję, że praca geodetów za-
wsze będzie szanowana i doce-
niana.

Juliusz Jakimowicz, zastępca 
dyrektora Departamentu Infra-
struktury i Transportu UMWP, 
przekazał treść listu wicemarszał-
ka Marka Olbrysia, który zaak-
centował wspaniałe tradycje łom-
żyńskiej geodezji rozpoczynające 
się tuż po odzyskaniu przez Pol-
skę niepodległości. 

- Historia Państwa społeczno-
ści datuje się bowiem od 1920 r., 
od utworzenia wówczas Związku 
Geometrów Okręgu Białostoc-
kiego w Łomży. Jego członkowie 
swoją działalność zaczynali od 
podstaw, będąc jednym z symbo-
li w naszym regionie odradzają-
cej się po latach zaborczej niewoli 
niepodległej Polski. Świadomi tej 
roli łomżyńscy geodeci, sumien-
nie i rzetelnie pracowali w służbie 
społecznej na chwałę II Rzeczpo-
spolitej. Dziękuję za dokonania 
zawodowe, za wkład w rozwój 
Łomży i całego regionu, za two-
rzenie pięknej i bogatej historii 
waszej instytucji, życzę satysfak-
cji i dumy z realizacji zawodowe-
go powołania.

Właśnie wydarzenia z pierw-
szego okresu tworzenia się odro-
dzonego państwa zadecydowa-
ły, że stulecie obchodzone było 
w Łomży.

- To miasto Łomża leżące 
w okresie zaborów w Królestwie 
Polskim miało liczne środowisko 
miernicze mówiące i myślące po 
polsku. Tu również po pierwszej 

wojnie światowej wracali mierni-
czowie z różnych stron carskiej 
Rosji, absolwenci tamtejszych 
szkół, tu najwcześniej przyszła 
niepodległość, bo już 11 listopa-
da 1918 r. - mówił Czesław Bar-
toszewicz, prezes oddziału Sto-
warzyszenia Geodetów Polskich 
w Białymstoku.

Drugim czynnikiem, któ-
ry zadecydował o roli Łomży 
w kształtowaniu się środowisk 
a geodetów, stała się decyzja 
o powołaniu w 1919 r. Państwo-
wej Szkoły Mierniczej. Była to 
jedna z pierwszych w odrodzonej 
Polsce szkół tego rodzaju.

Jubileuszowa gala miała od-
być się w ubiegłym roku i być 
wydarzeniem na jeszcze większą 
skalę. Plany pokrzyżowała pan-
demia. Jednak Danielowi Toma-
szewskiemu, przewodniczącemu 
komitetu organizacyjnego i jego 
współpracownikom i tak udało 
się godnie uczcić stulecie.

- Żadna budowa, żadne 
przedsięwzięcie nie obywa się 
bez geodetów. Swoją pracą po-
magają organizować przestrzeń, 
w której żyli nasi przodkowie 
i nam przyszło żyć - mówił Da-
niel Tomaszewski.

Podkreślił, że koło w Łomży 
jako pierwsze w Polsce uczciło 
piękny jubileusz. Dzięki współ-
pracy z władzami miasta są 
zresztą tego materialne ślady: 
sztandar koła, ulica Geodetów, 
rondo Geodetów Ziemi Łom-
żyńskiej I a znajdujący się przy 
nim pamiątkowy obelisk projek-
tu Tadeusza Babiela, którego po-
święcenia dokonał ksiądz Jerzy 
Abramowicz z Sanktuarium Mi-
łosierdzia Bożego.

Podczas jubileuszowej gali 
w nowej Hali Kultury, Danielo-
wi Tomaszewskiemu asystowa-
li przyszli geodeci kształcący się 
w Zespole Szkół Mechanicznych 
i Ogólnokształcących. Życzenia 
i gratulacje przekazali organiza-
torom i uczestnikom europoseł 
Krzysztof Jurgiel, Andrzej Gar-
licki, zastępca prezydenta Łom-
ży, Alicja Konopka, przewod-
nicząca Rady Miejskiej, a także 
starosta Lech Marek Szabłowski 
i Janusz Walo z Politechniki War-
szawskiej, prezes Stowarzyszenia 
Geodetów Polskich. Nie zabra-
kło pamiątkowych upominków, 
wśród których znalazła się statu-
etka geodety, medale i wydaw-
nictwa. Uczestnicy mieli oka-
zję obejrzeć film o historii SGP 
oraz wystawę archiwalnych zdjęć 
ze zbiorów Muzeum Północno - 
Mazowieckiego w Łomży.

Jubileusz geodetów.  
Żadna inwestycja nie może się bez nich obyć 



8 www.narew.infospołeczeństwo

 HALO TV NA WEEKEND   25–27.06

Naprawdę mocne kino.
Zadaniem elitarnej jednostki sape-

rów Bravo, jest rozbrajanie materiałów 
wybuchowych podkładanych przez rebe-
liantów. Ładunki tego typu są najczęst-
szą przyczyną śmierci żołnierzy, a także 
ogromnej liczby irackich cywilów.

To niemal reportaż (fenomenalne 
zdjęcia) z 38 dni, jakie pozostały do odsłu-
żenia w Bagdadzie trójce amerykańskich 
saperów. Ukazujący z bliska ich pracę, nie-
jako wkraczający z kamerą w ich położenie 
i emocje – czasami naprawdę zapiera dech 
w piersiach. Film w reżyserii Kathryn Bi-
gelow wręcz obsypano nagrodami – zdo-
był aż sześć Oscarów.

Sierżant JT Sanborn i specjalista 
Owen Eldridge mają najbardziej stresu-
jącą robotę na świecie: są amerykański-
mi saperami w Iraku. „Zamachy bom-
bowe są codziennością. Stres pogłębia 
nieziemski upał i totalne wyalienowanie 
żołnierzy – bezpowrotnie minęły czasy, 
kiedy Irakijczycy witali Amerykanów 
jako wybawców. Teraz wszyscy patrzą 
na nich z niechęcią. Nigdy nie można 
mieć pewności, czy ktoś, kto podnosi do 
ucha telefon komórkowy robi to po to, 
żeby zadzwonić, czy też po to, żeby od-
palić bombę. Obu saperów dodatkowo 
z równowagi wytrąciła śmierć ich do-
wódcy. Nic dziwnego, że z nienawiścią 
spoglądają na kalendarz i odliczają dni 
do końca zmiany. 

Tymczasem ich nowy dowódca, star-
szy sierżant sztabowy William James 
sprawia wrażenie uzależnionego od adre-
nalinowego haju wariata: zrzuca pancerny 
kombinezon dłubiąc przy bombie („Jeżeli 
mam umrzeć, to niech chociaż będzie mi 
wygodnie”), upiera się, żeby rozbroić sa-
mochód-pułapkę, który lada chwila ktoś 
może odpalić zdalnie, a pod łóżkiem trzy-
ma kolekcję zdemontowanych zapalni-
ków („Mam tu pełno rzeczy, które prawie 
mnie zabiły”). Na dodatek nie stosuje się 
do żadnych reguł – podczas jednej z akcji 
wyrzuca słuchawki, przez które mówi do 
niego Sanborn, doprowadzając go nie-
mal do apopleksji. Eldridge, który już od 
śmierci poprzedniego dowódcy doszedł 
do wniosku, że on też zginie w Iraku tyl-
ko umacnia się w swoim przekonaniu...” 
– opisuje � lm Michał Wojtczuk na stronie 
wyborcza.pl.

„Największą siłą � lmu jest jego natu-
ralność. Nie mam pojęcia o tym, jak się 
prowadzi działania wojenne, ale rozu-
miem, czemu ktoś może nie chcieć udzie-
lić pomocy rannemu człowiekowi, czuję 
strach oddziału osaczonego na pustyni, 
napięcie związane z odkryciem jeszcze 
jednej bomby. Przeraża mnie używanie 
ciał dzieci jako przenośnych bomb i za-
kładanie ładunków wybuchowych na nie-
winnych ludzi. Film trzyma w napięciu, 
nie dłuży się, choć czasami mamy ochotę, 
by wreszcie coś wyleciało w powietrze. 
Widać reporterską żyłkę Bigelow – ot, od 

czasu do czasu kamera skupia się na kotku 
przebiegającym ulicę, na dzieciach, które 
bawią się w zaułku – na tych wszystkich 
zwyczajnych widokach, które naturalnie 
przyciągają uwagę – czytamy na stronie 
bloga kawazcynamonem.

Hurt Locker zdobył sześć Oscarów! 
Pokonał faworyzowanego Avatara, który 
zarobił na świecie 2,5 miliarda dolarów, 
a � lm Kathryn Bigelow – zaledwie 51 mi-
lionów dolarów (kosztował 15 milionów). 
To najmniej zyskowny � lm w historii, któ-
ry nagrodzono Oscarem dla najlepszego 
� lmu. Bigelow jest pierwszą kobietą w hi-
storii nagrodzoną tą statuetką za reżyserię. 

Kiedy już skończy się czas wojen-
nych napięć bohaterom � lmu przyjdzie 
żyć w normalnych warunkach. Jakże dra-
matyczne są sceny po powrocie jednego 
z saperów do Stanów Zjednoczonych. Jak 
do cholery, po tygodniach podejmowania 
decyzji oznaczających różnicę między 
życiem a śmiercią, przestawić się na decy-
zje o tym, które płatki śniadaniowe kupić 
w supermarkecie?

Pewnie nie wiesz...
Scenariusz � lmu jest dziełem Marka 

Boala, amerykańskiego dziennikarza, pra-
cującego przez pewien czas w Iraku. Bez-
pośrednia obserwacja zachowań żołnierzy 
pozwoliła mu wykreować przekonujące po-
staci i uwiarygodnić wykonywane przez nich 
zadania.

Zdjęcia do � lmu kręcono w Ammanie 
(Jordania) oraz w Langley i Vancouver (Ka-
nada). Film miał być kręcony w Kuwejcie, 
ale twórcy nie dostali pozwolenia na zdjęcia 
w znajdującej się tam amerykańskiej bazie 
wojskowej.

W czasie pierwszego tygodnia zdjęć 
(w Jordanii było wtedy lato) panowały nie-
samowite upały. Operator Barry Ackroyd 
doznał udaru cieplnego.

Członkowie ekipy � lmowej pochodzili 
ze Stanów Zjednoczonych, Jordanii, Li-
banu, Anglii, Irlandii, Niemiec, Maroka, 
Danii, Tunezji, Kanady, RPA, Islandii, 
Iraku, Armenii, Szwecji, Australii i Nowej 
Zelandii. Należeli do niej też Czerkiesi 
i Palestyńczycy.

Jeremy Renner (� lmowy dowódca Wil-
liam James) nosił prawdziwy kombinezon 
sapera na pustyni w upalny dzień, gdy tem-
peratura przekracza 40 stopni Celsjusza. 
Kombinezon sapera wyposażony w system 
łączności, zabezpieczony płytami pancerny-
mi może ważyć nawet do 40 kg. 

Podczas niesienia chłopca Jeremy Ren-
ner potknął się i spadł ze schodów. Zdjęcia 
wstrzymano na kilka dni, by aktor mógł wy-
leczyć uraz kostki.

The Hurt Locker. 
W pułapce wojny

Nowa TV piątek 21.00

The Hurt Locker. 
W pułapce wojny

Liczy się 
każdy krok

Godzina zemsty
TVN7 piątek 23.45

Sensacyjny. Val i Porter (Mel Gibson) kradną należące 

do mafii pieniądze. Ten pierwszy postanawia pozbyć się 

kompana i zagarnąć łup. Wciąga do spisku uzależnioną od 

narkotyków żonę Portera, która strzela do męża....

Taśmy Watykanu
Stopklatka sobota 20.00

Horror. 27-letnia Angela Holme w zagadkowy sposób 

sprowadza cierpienie i śmierć na każdego, kto znajdzie 

się w jej pobliżu. Ojciec Lozano, badając jej przypadek 

dochodzi do wniosku, że kobieta padła ofiarą opętania.

Więźniowie słońca
TV Puls2 sobota 21.50

Sensacyjny. Międzynarodowa ekspedycja odkrywa 

zaginione miasto pod jedną z egipskich piramid. Budzą 

się starożytni bogowie i świat znajduje się o krok od 

apokalipsy. Czy odkrywcom uda się powstrzymać zagładę 

świata?

Karate Kid 4:  

Mistrz i uczennica

Nowa TV sobota 23.50, niedziela 21.00

Film akcji. Mistrz karate, Miyagi bierze pod opiekę 

17-letnią, zbuntowaną nastolatkę, Julie (Hilary Swank). 

Dziewczyna traktuje starego mistrza opryskliwie jednak 

z czasem zaprzyjaźniają się. Julie ma problemy w szkole. 

Zemsta Vajry
TV6 niedziela 22.55

Sensacyjny. Lata trzydzieste XX wieku. Członkowie 

japońskiego kultu Świątynia Hadesa zrobią wszystko, 

żeby zniszczyć potęgę Chin. Ich ulubioną metodą walki 

z wrogiem jest porywanie dzieci i szkolenie ich na 

bezlitosnych zabójców.

Szczęściarz wybierz  
coś  

dla siebie

Wystarczy być

Ogrodnik  
na szczycie

W willi na przedmieściu Waszyngtonu mieszka 
ogrodnik Chance (Peter Sellers). Jest analfabetą, 
nie ma pojęcia o otaczającym go świecie, z którym 
łączy go jedynie telewizor. Kiedy właściciel owej 
willi umiera, Chance zostaje wyrzucony na bruk. 
Włócząc się bez celu po ulicach miasta, wpada pod 
samochód. 

Poturbowanego mężczyznę zabiera do swej re-
zydencji atrakcyjna Eve Rand (Shirley MacLaine), 
żona starego, schorowanego miliardera. Benjamin 
Rand (Melvyn Douglas) jest nie tylko bardzo bo-
gaty, ale również ma ogromne wpływy w świecie 
biznesu i polityki. Chance szybko zdobywa zaufanie 
i sympatię gospodarzy, niebawem 
staje się również obiektem zaintere-
sowań środowisk opiniotwórczych. 
Niezwykłe koleje losu doprowa-
dzają niedawnego ogrodnika do 
najwyższych zaszczytów. Rand sta-
wia go na czele organizacji, mającej 
wspierać gospodarkę kraju. Grupa 

przemysłowców bierze go pod uwagę jako kandyda-
ta na prezydenta w nadchodzących wyborach. 

Pewnie nie wiesz...
Ekranizacja powieści Jerzego Kosińskiego pod ta-

kim samym tytułem.
Wcielając się w odtwarzaną przez siebie postać, 

Peter Sellers naśladował głos swojego idola, Stana Lau-
rela czyli Flipa, niewysokiego, chudego partnera wiel-
kiego Flapa.

Rolę Benjamina Randa zaproponowano najpierw 
Laurence'owi Olivierowi, który powiedział, że nie chce 
grać w filmie, w którym Shirley MacLaine się mastur-
buje. Melvyn Douglas, który została zaangażowany 
zamiast niego, za swoją kreację otrzymał Oscara dla 
najlepszego aktora drugiego planu.

Ostatnie słowa filmu „Życie jest stanem umysłu”, 
wyryte są na nagrobku Benjamina Randa, jednej z po-
staci filmu. Te same słowa są też wyryte na prawdziwym 

nagrobku odtwórcy głównej roli, Pe-
tera Sellersa, który zmarł w rok po 
zakończeniu zdjęć (1980 r.)

Scena masturbacji Eve (Shirley 
MacLaine) była kręcona siedemna-
ście razy.

Wystarczy być
TVP Kultura sobota 16.00

Logan (Zac Efron) służy w elitarnym oddziale 
marines w Iraku. Pewnego dnia, w miejscu, w którym 
dochodzi do tragicznego w skutkach ataku sił wroga, 
znajduje zdjęcie pięknej dziewczyny. Nikt nie wie, 
kim ona jest, do kogo należy fotografia. Logan wierzy, 
że przynosi mu szczęście – uniknął śmierci w miejscu 
znalezienia fotki, potem wychodzi bez szwanku z eks-
plozji swego wozu opancerzonego… Po tym wyda-
rzeniu Logan wraca do rodzinnego Kolorado.

Cierpi na zespół stresu pourazowego, czuje się 
zagubiony i niepotrzebny. Postanawia więc odszukać 
dziewczynę z fotografii. Ślady prowadzą do niewiel-
kiego miasteczka w Luizjanie. Wkrótce zjawia się 
u niej w domu i podejmuje pracę w prowadzonym 
przez jej rodzinę schronisku dla zwierząt. Mimo po-
czątkowej nieufności i skomplikowanej sytuacji ży-
ciowej Beth, między kobietą a Thibaultem nawiązuje 
się romans. Logan zaczyna mieć nadzieję, że Beth 
może stać się dla niego kimś więcej niż tylko kobietą 
ze zdjęcia, które przyniosło mu szczęście.

Potłuczeni przez życie ludzie, uczucie, które nie 
do końca może rozkwitnąć, sympatyczni bohate-

rowie, sporo łez i trochę uśmiechu – wszystko to 
składa się na naprawdę solidny melodramat, który 
z przyjemnością obejrzy nie tylko żeńska część pu-
bliczności.

Pewnie nie wiesz...
Film zarobił w kinach na świecie 99 milionów dola-

rów, kosztował 25 milionów.
Pianino Beth, które przez długi czas nie było uży-

wane, brzmi idealnie, kiedy Logan na nim gra. Pianina 
nie pozostają nastrojone przez tak długi czas.

W roli Logana Thibaulta miał się pojawić Ryan 
Gosling lub Daniel Radcliffe.

Przejście z Kolorado do Luizjany zajęłoby Logano-
wi około 20 dni.

Szczęściarz
TVN7 piątek 21.35

Kobieta  
ze zdjęcia
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Naprawdę mocne kino.
Zadaniem elitarnej jednostki sape-

rów Bravo, jest rozbrajanie materiałów 
wybuchowych podkładanych przez rebe-
liantów. Ładunki tego typu są najczęst-
szą przyczyną śmierci żołnierzy, a także 
ogromnej liczby irackich cywilów.

To niemal reportaż (fenomenalne 
zdjęcia) z 38 dni, jakie pozostały do odsłu-
żenia w Bagdadzie trójce amerykańskich 
saperów. Ukazujący z bliska ich pracę, nie-
jako wkraczający z kamerą w ich położenie 
i emocje – czasami naprawdę zapiera dech 
w piersiach. Film w reżyserii Kathryn Bi-
gelow wręcz obsypano nagrodami – zdo-
był aż sześć Oscarów.

Sierżant JT Sanborn i specjalista 
Owen Eldridge mają najbardziej stresu-
jącą robotę na świecie: są amerykański-
mi saperami w Iraku. „Zamachy bom-
bowe są codziennością. Stres pogłębia 
nieziemski upał i totalne wyalienowanie 
żołnierzy – bezpowrotnie minęły czasy, 
kiedy Irakijczycy witali Amerykanów 
jako wybawców. Teraz wszyscy patrzą 
na nich z niechęcią. Nigdy nie można 
mieć pewności, czy ktoś, kto podnosi do 
ucha telefon komórkowy robi to po to, 
żeby zadzwonić, czy też po to, żeby od-
palić bombę. Obu saperów dodatkowo 
z równowagi wytrąciła śmierć ich do-
wódcy. Nic dziwnego, że z nienawiścią 
spoglądają na kalendarz i odliczają dni 
do końca zmiany. 

Tymczasem ich nowy dowódca, star-
szy sierżant sztabowy William James 
sprawia wrażenie uzależnionego od adre-
nalinowego haju wariata: zrzuca pancerny 
kombinezon dłubiąc przy bombie („Jeżeli 
mam umrzeć, to niech chociaż będzie mi 
wygodnie”), upiera się, żeby rozbroić sa-
mochód-pułapkę, który lada chwila ktoś 
może odpalić zdalnie, a pod łóżkiem trzy-
ma kolekcję zdemontowanych zapalni-
ków („Mam tu pełno rzeczy, które prawie 
mnie zabiły”). Na dodatek nie stosuje się 
do żadnych reguł – podczas jednej z akcji 
wyrzuca słuchawki, przez które mówi do 
niego Sanborn, doprowadzając go nie-
mal do apopleksji. Eldridge, który już od 
śmierci poprzedniego dowódcy doszedł 
do wniosku, że on też zginie w Iraku tyl-
ko umacnia się w swoim przekonaniu...” 
– opisuje � lm Michał Wojtczuk na stronie 
wyborcza.pl.

„Największą siłą � lmu jest jego natu-
ralność. Nie mam pojęcia o tym, jak się 
prowadzi działania wojenne, ale rozu-
miem, czemu ktoś może nie chcieć udzie-
lić pomocy rannemu człowiekowi, czuję 
strach oddziału osaczonego na pustyni, 
napięcie związane z odkryciem jeszcze 
jednej bomby. Przeraża mnie używanie 
ciał dzieci jako przenośnych bomb i za-
kładanie ładunków wybuchowych na nie-
winnych ludzi. Film trzyma w napięciu, 
nie dłuży się, choć czasami mamy ochotę, 
by wreszcie coś wyleciało w powietrze. 
Widać reporterską żyłkę Bigelow – ot, od 

czasu do czasu kamera skupia się na kotku 
przebiegającym ulicę, na dzieciach, które 
bawią się w zaułku – na tych wszystkich 
zwyczajnych widokach, które naturalnie 
przyciągają uwagę – czytamy na stronie 
bloga kawazcynamonem.

Hurt Locker zdobył sześć Oscarów! 
Pokonał faworyzowanego Avatara, który 
zarobił na świecie 2,5 miliarda dolarów, 
a � lm Kathryn Bigelow – zaledwie 51 mi-
lionów dolarów (kosztował 15 milionów). 
To najmniej zyskowny � lm w historii, któ-
ry nagrodzono Oscarem dla najlepszego 
� lmu. Bigelow jest pierwszą kobietą w hi-
storii nagrodzoną tą statuetką za reżyserię. 

Kiedy już skończy się czas wojen-
nych napięć bohaterom � lmu przyjdzie 
żyć w normalnych warunkach. Jakże dra-
matyczne są sceny po powrocie jednego 
z saperów do Stanów Zjednoczonych. Jak 
do cholery, po tygodniach podejmowania 
decyzji oznaczających różnicę między 
życiem a śmiercią, przestawić się na decy-
zje o tym, które płatki śniadaniowe kupić 
w supermarkecie?

Pewnie nie wiesz...
Scenariusz � lmu jest dziełem Marka 

Boala, amerykańskiego dziennikarza, pra-
cującego przez pewien czas w Iraku. Bez-
pośrednia obserwacja zachowań żołnierzy 
pozwoliła mu wykreować przekonujące po-
staci i uwiarygodnić wykonywane przez nich 
zadania.

Zdjęcia do � lmu kręcono w Ammanie 
(Jordania) oraz w Langley i Vancouver (Ka-
nada). Film miał być kręcony w Kuwejcie, 
ale twórcy nie dostali pozwolenia na zdjęcia 
w znajdującej się tam amerykańskiej bazie 
wojskowej.

W czasie pierwszego tygodnia zdjęć 
(w Jordanii było wtedy lato) panowały nie-
samowite upały. Operator Barry Ackroyd 
doznał udaru cieplnego.

Członkowie ekipy � lmowej pochodzili 
ze Stanów Zjednoczonych, Jordanii, Li-
banu, Anglii, Irlandii, Niemiec, Maroka, 
Danii, Tunezji, Kanady, RPA, Islandii, 
Iraku, Armenii, Szwecji, Australii i Nowej 
Zelandii. Należeli do niej też Czerkiesi 
i Palestyńczycy.

Jeremy Renner (� lmowy dowódca Wil-
liam James) nosił prawdziwy kombinezon 
sapera na pustyni w upalny dzień, gdy tem-
peratura przekracza 40 stopni Celsjusza. 
Kombinezon sapera wyposażony w system 
łączności, zabezpieczony płytami pancerny-
mi może ważyć nawet do 40 kg. 

Podczas niesienia chłopca Jeremy Ren-
ner potknął się i spadł ze schodów. Zdjęcia 
wstrzymano na kilka dni, by aktor mógł wy-
leczyć uraz kostki.

The Hurt Locker. 
W pułapce wojny

Nowa TV piątek 21.00

The Hurt Locker. 
W pułapce wojny

Liczy się 
każdy krok

Godzina zemsty
TVN7 piątek 23.45

Sensacyjny. Val i Porter (Mel Gibson) kradną należące 

do mafii pieniądze. Ten pierwszy postanawia pozbyć się 

kompana i zagarnąć łup. Wciąga do spisku uzależnioną od 

narkotyków żonę Portera, która strzela do męża....

Taśmy Watykanu
Stopklatka sobota 20.00

Horror. 27-letnia Angela Holme w zagadkowy sposób 

sprowadza cierpienie i śmierć na każdego, kto znajdzie 

się w jej pobliżu. Ojciec Lozano, badając jej przypadek 

dochodzi do wniosku, że kobieta padła ofiarą opętania.

Więźniowie słońca
TV Puls2 sobota 21.50

Sensacyjny. Międzynarodowa ekspedycja odkrywa 

zaginione miasto pod jedną z egipskich piramid. Budzą 

się starożytni bogowie i świat znajduje się o krok od 

apokalipsy. Czy odkrywcom uda się powstrzymać zagładę 

świata?

Karate Kid 4:  

Mistrz i uczennica

Nowa TV sobota 23.50, niedziela 21.00

Film akcji. Mistrz karate, Miyagi bierze pod opiekę 

17-letnią, zbuntowaną nastolatkę, Julie (Hilary Swank). 

Dziewczyna traktuje starego mistrza opryskliwie jednak 

z czasem zaprzyjaźniają się. Julie ma problemy w szkole. 

Zemsta Vajry
TV6 niedziela 22.55

Sensacyjny. Lata trzydzieste XX wieku. Członkowie 

japońskiego kultu Świątynia Hadesa zrobią wszystko, 

żeby zniszczyć potęgę Chin. Ich ulubioną metodą walki 

z wrogiem jest porywanie dzieci i szkolenie ich na 

bezlitosnych zabójców.

Szczęściarz wybierz  
coś  

dla siebie

Wystarczy być

Ogrodnik  
na szczycie

W willi na przedmieściu Waszyngtonu mieszka 
ogrodnik Chance (Peter Sellers). Jest analfabetą, 
nie ma pojęcia o otaczającym go świecie, z którym 
łączy go jedynie telewizor. Kiedy właściciel owej 
willi umiera, Chance zostaje wyrzucony na bruk. 
Włócząc się bez celu po ulicach miasta, wpada pod 
samochód. 

Poturbowanego mężczyznę zabiera do swej re-
zydencji atrakcyjna Eve Rand (Shirley MacLaine), 
żona starego, schorowanego miliardera. Benjamin 
Rand (Melvyn Douglas) jest nie tylko bardzo bo-
gaty, ale również ma ogromne wpływy w świecie 
biznesu i polityki. Chance szybko zdobywa zaufanie 
i sympatię gospodarzy, niebawem 
staje się również obiektem zaintere-
sowań środowisk opiniotwórczych. 
Niezwykłe koleje losu doprowa-
dzają niedawnego ogrodnika do 
najwyższych zaszczytów. Rand sta-
wia go na czele organizacji, mającej 
wspierać gospodarkę kraju. Grupa 

przemysłowców bierze go pod uwagę jako kandyda-
ta na prezydenta w nadchodzących wyborach. 

Pewnie nie wiesz...
Ekranizacja powieści Jerzego Kosińskiego pod ta-

kim samym tytułem.
Wcielając się w odtwarzaną przez siebie postać, 

Peter Sellers naśladował głos swojego idola, Stana Lau-
rela czyli Flipa, niewysokiego, chudego partnera wiel-
kiego Flapa.

Rolę Benjamina Randa zaproponowano najpierw 
Laurence'owi Olivierowi, który powiedział, że nie chce 
grać w filmie, w którym Shirley MacLaine się mastur-
buje. Melvyn Douglas, który została zaangażowany 
zamiast niego, za swoją kreację otrzymał Oscara dla 
najlepszego aktora drugiego planu.

Ostatnie słowa filmu „Życie jest stanem umysłu”, 
wyryte są na nagrobku Benjamina Randa, jednej z po-
staci filmu. Te same słowa są też wyryte na prawdziwym 

nagrobku odtwórcy głównej roli, Pe-
tera Sellersa, który zmarł w rok po 
zakończeniu zdjęć (1980 r.)

Scena masturbacji Eve (Shirley 
MacLaine) była kręcona siedemna-
ście razy.

Wystarczy być
TVP Kultura sobota 16.00

Logan (Zac Efron) służy w elitarnym oddziale 
marines w Iraku. Pewnego dnia, w miejscu, w którym 
dochodzi do tragicznego w skutkach ataku sił wroga, 
znajduje zdjęcie pięknej dziewczyny. Nikt nie wie, 
kim ona jest, do kogo należy fotografia. Logan wierzy, 
że przynosi mu szczęście – uniknął śmierci w miejscu 
znalezienia fotki, potem wychodzi bez szwanku z eks-
plozji swego wozu opancerzonego… Po tym wyda-
rzeniu Logan wraca do rodzinnego Kolorado.

Cierpi na zespół stresu pourazowego, czuje się 
zagubiony i niepotrzebny. Postanawia więc odszukać 
dziewczynę z fotografii. Ślady prowadzą do niewiel-
kiego miasteczka w Luizjanie. Wkrótce zjawia się 
u niej w domu i podejmuje pracę w prowadzonym 
przez jej rodzinę schronisku dla zwierząt. Mimo po-
czątkowej nieufności i skomplikowanej sytuacji ży-
ciowej Beth, między kobietą a Thibaultem nawiązuje 
się romans. Logan zaczyna mieć nadzieję, że Beth 
może stać się dla niego kimś więcej niż tylko kobietą 
ze zdjęcia, które przyniosło mu szczęście.

Potłuczeni przez życie ludzie, uczucie, które nie 
do końca może rozkwitnąć, sympatyczni bohate-

rowie, sporo łez i trochę uśmiechu – wszystko to 
składa się na naprawdę solidny melodramat, który 
z przyjemnością obejrzy nie tylko żeńska część pu-
bliczności.

Pewnie nie wiesz...
Film zarobił w kinach na świecie 99 milionów dola-

rów, kosztował 25 milionów.
Pianino Beth, które przez długi czas nie było uży-

wane, brzmi idealnie, kiedy Logan na nim gra. Pianina 
nie pozostają nastrojone przez tak długi czas.

W roli Logana Thibaulta miał się pojawić Ryan 
Gosling lub Daniel Radcliffe.

Przejście z Kolorado do Luizjany zajęłoby Logano-
wi około 20 dni.

Szczęściarz
TVN7 piątek 21.35

Kobieta  
ze zdjęcia
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Wykidajło

Terror  
w barze

Patrick Swayze wciela się w rolę Daltona, mistrza 
karate, który podejmuje pracę ochroniarza 

w małomiasteczkowej dyskotece. Co z tego wyniknie?
W małym mieście Jasper w stanie Missouri działa obskurny bar 

Double Deuce. Miejsce od dawna terroryzowane jest przez gang 
pod przywództwem Brada Wesleya (Ben Gazzarra). Klienci regu-
larne są zastraszani i niemal codziennie dochodzi do bijatyk, w wy-
niku których giną ludzie. Jak powiadają, w knajpie co noc zmiatają 
z podłogi gałki oczne. Zdesperowany właściciel klubu prosi znane-
go wykidajło Daltona o pomoc w doprowadzeniu baru do porząd-
ku. Filozof i mistrz karate, jest spokojny i uprzejmy, ale gdy wkracza 
do akcji, wymierza skutecznie sprawiedliwość. Dalton błyskawicz-
nie eliminuje gangsterów, zyskując szacunek wśród mieszkańców 
Jasper. Niestety jednocześnie naraża się samemu przywódcy gangu. 
Starcie między Daltonem, a Wesleyem wydaje się nieuniknione…

Pewnie nie wiesz...
Film zarobił w kinach na świecie 30 milionów dolarów, kosztował 

17 milionów.
Według reżysera Rowdy'ego Herringtona, zatrudniono około pięć-

dziesięciu kaskaderów, głównie do bójek w barze.
Patrick Swayze był szkolony przez mistrza kickboxingu i gwiazdę 

kina akcji Benny'ego Urquideza, który ma mały epizod w filmie – śmie-
jący się członek gangu.

Patrick Swayze powiedział kiedyś, że nie był pewien, czy przeżyje 
kręcenie tego filmu. Pod koniec aktor był pokryty siniakami, miał dwa 
złamane żebra i złamane kolano.

Patrick Swayze zmarł na raka trzustki w 2009 roku.

Wykidajło
TV Puls sobota 20.00

Gangster James Bulger był przed kilkuna-
stu laty najbardziej poszukiwanym przestępcą 
na świecie (nagroda za wskazanie kryjówki 
wynosiła 2 miliony dolarów, jego nazwisko 
figurowało tuż obok nazwiska Osamy bin La-
dena), oskarżano go o kilkanaście zabójstw 
i przestępczość zorganizowaną. Film Scotta 
Coopera przedstawia skrótową biografię Bul-
gera: jego współpracę z FBI, wzlot na szczyt, 
rodzinną tragedię, w końcu upadek.

John Connolly i James Whitey Bulger jako 
chłopcy dorastali razem na ulicach południo-
wego Bostonu. Teraz jako dorośli mężczyźni 
spotkają się ponownie. Connolly pracuje 
w bostońskim biurze FBI, a Whitey został 
ojcem chrzestnym irlandzkiej organizacji ma-
fijnej. Mężczyźni rozpoczynają współpracę 
w celu zdemaskowania i zniszczenia włoskiej 
mafii, co ma zapewnić ochronę Whitey'owi. 
Wkrótce układ wymyka się bohaterom spod 
kontroli.

Johnny Depp, jako Bulger, ucharakteryzo-
wany nie do poznania, gra wcielenie czystego 
zła, jest demoniczny i chorobliwie podejrzli-
wy. 

Pewnie nie wiesz...
Film zarobił w kinach na świecie 100 milio-

nów dolarów, kosztował 53 miliony.
Johnny Depp wielokrotnie próbował spotkać 

się z Jamesem Bulgerem w celu lepszego przygo-
towania się do roli. Gangster jednak za każdym 
razem odmawiał.

Reżyser zatrudnił kilku starych współpra-
cowników Bulgera jako konsultantów do filmu. 
Każdy z nich chwalił występ Deppa, mówiąc: 
„To Bulger!”.

Johnny Depp powiedział, że to jego ulubiony 
ze wszystkich filmów, które zrobił.

James Bulger został zabity 30 październi-
ka 2018 r. w więzieniu. Był tam niecały dzień. 
Jeździł na wózku inwalidzkim. Został pobity na 
śmierć przez wielu więźniów uzbrojonych w cię-
żarki owinięte w skarpetę.

Słowo „k....” zostało wypowiedziane  
254 razy w całym filmie.

Pakt z diabłem
Stopklatka sobota 21.50

Pakt z diabłem

Gangster
gwiazda

Air Force One

Prezydent 
walczy

Air Force One to nazwa najbardziej bez-
piecznego, najlepiej strzeżonego samolotu 
świata – samolotu prezydenta Stanów Zjed-
noczonych. Prezydent Marshall wraz z żoną 
i córką wraca nim do domu po oficjalnej wi-
zycie w Moskwie. Na pokładzie znajduje się 
także grupa rosyjskich dziennikarzy. Wkrótce 
po starcie okazuje się, że są oni terrorystami 
pod przywództwem fanatycznie oddanego 
sprawie Rosji Ivana Korshunova. Wszyscy 
pasażerowie stają się zakładnikami, którym 

grozi śmierć w przypadku odmowy spełnienia 
żądań terrorystów. Prezydent sprzeciwia się 
jakimkolwiek negocjacjom i postanawia sam 
stawić czoła porywaczom.

To solidna filmowa robota z nadzwyczaj-
ną obsadą: Gary Oldman w roli dowódcy 
porywaczy, Glenn Close jako wiceprezydent 
Kathryn Bennett. Jednak główną gwiazdą jest 
Harrison Ford, wciąż w dobrej formie. 

Pewnie nie wiesz...
Film zarobił w kinach na świecie 315 milio-

nów dolarów, kosztował 85 milionów.
Harrison Ford otrzymał za ten film 20 mi-

lionów dolarów.
Pilot Air Force One mówi, iż samolot nie 

może sam wylądować. To nieprawda gdyż 
wszystkie Boeingi 747 mogą lądować na auto-
pilocie. Niektóre mogą półautomatycznie star-
tować.

Harrison Ford zajął pierwsze miejsce w ran-
kingu na... najlepszego filmowego prezydenta 
USA.

Harrison Ford powiedział Gary'emu Old-
manowi, by ten zadawał mu prawdziwe ciosy 
w czasie kręcenia ich walki.

Ekipa filmowa wynajęła i przemalowała 
Boeinga 747 Japońskich Linii Lotniczych. Ma-
lowanie kosztowało 300 tys. dolarów.

Donald Trump ujawnił swój podziw dla 
„Harrisona Forda w samolocie… Stał w obro-
nie Ameryki”. Ford powiedział: „Donald, to był 
tylko film. Takie rzeczy nie zdarzają się w praw-
dziwym życiu”.

Air Force One
TV Puls niedziela 22.05
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"Cudze chwalicie, swego nie znacie,
Sami nie wiecie, co posiadacie. " 

Stanisław Jachowicz

Aby zobaczyć  coś nowego 
i ciekawego, wcale nie trzeba wy-
jeżdżać daleko. Wystarczy rozej-
rzeć się dokoła i odkryć miejsce, 
które jest na wyciągnięcie ręki. 
Na przykład Skansen Kurpiowski 
w Nowogrodzie. Zachwyca, je-
śli zwiedzasz go po raz pierwszy 
i fascynuje gdy odwiedzasz go po 
raz kolejny, bo odkrywasz coś no-
wego, a poza tym możesz odpo-
cząć od zgiełku dnia codzienne-
go. W otoczeniu zieleni, bliskości 
Narwi i panującej ciszy.

Skansen Kurpiowski w Nowo-
grodzie jest jednym z najatrakcyj-
niejszych zabytków  powiatu łom-
żyńskiego. Założony w roku 1927 
przez Adama Chętnika, rodowite-
go Kurpia, urodzonego w Nowo-
grodzie i jego żonę Zofię. Obszar 
skansenu obejmuje 3,5 hektara 
terenu. Położony jest na wyso-

kiej skarpie nadnarwiańskiej, na 
wprost ujścia rzeki Pisy do Nar-
wi. Ze Wzgórza  Ziemowita widać 
wspaniałą panoramę Kurpiow-
skiej Puszczy Zielonej. Skansen 
jest jednym z najstarszych mu-
zeów budownictwa ludowego na 
wolnym powietrzu w Polsce.

Znajdują się tutaj zabytkowe, 
drewniane budynki mieszkalne 
oraz wiele różnych zabudowań 
wiejskich przeniesionych z oko-
licznych miejscowości i wsi. Mię-
dzy innymi spichlerze, olejarnia, 
młyn wodny, wiatrak, kuźnia 
i wiele innych. Można też zoba-
czyć kilkadziesiąt obiektów tzw. 
małej architektury: bramy, stud-
nie, kapliczki, różnego rodzaju 
ule i barcie w pniach drzew oraz 
inne eksponaty, które służyły 
Kurpiom.

Dokończenie na str. 14
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Cieszyliśmy się jak dzieci, gdy 
dowiedzieliśmy się, że wycieczka nad 
morze odbędzie się. Ze względu na 
pandemię czekaliśmy ponad rok na 
realizację przedsięwzięcia. To dzięki naszym 
Opiekunom p. Marcie Kopeć i p. Uli Dymek, 
które zarezerwowały ośrodek w Jastarni rok 
temu – marzenia nasze spełniły się. 

Niektórzy nie wierzyli, że wycieczka 
może się odbyć, zrezygnowali, ale na ich 
miejsce szybko znaleźli się następni i cze-
kaliśmy... Wierzyliśmy, że pandemia mi-
nie, albo zachorowań będzie mniej, szcze-
pienia obejmą większość społeczeństwa 
i zaczniemy się spotykać. Zajęcia w Klubie 
Seniora odbywały się w małych grupach, 
była gimnastyka, próby zespołu Maryna, 
wycieczki rowerowe, ale wyjazdów grupo-
wych jeszcze nie można było organizować.

Codziennie śledziliśmy liczbę zachoro-
wań i komunikaty Ministerstwa Zdrowia. 
I doczekaliśmy się. Wyjazd poprzedziło 
zebranie (pięć dni wcześniej), dostaliśmy 
kilka wskazówek od Opiekunek – co ze 
sobą zabrać, jak przygotować się do wyjaz-
du, jak będzie przebiegała podróż.

Zostaliśmy przydzieleni do pokoi, 
o których niewiele wiedzieliśmy np. czy 
będzie  z balkonem, duży, czy mniejszy, 
w którym "łoże" podwójne, w którym 
pojedyncze. To było dla nas mniej istot-
ne. Chodziło o to, aby marzenia nasze się 
spełniły. Opiekunki zrobiły to profesjo-
nalnie, łącząc nas w pary (o czym prze-
konaliśmy się na miejscu). Z niecierpli-
wością czekaliśmy na 2 dzień czerwca. 
Wreszcie nadszedł.

Zebraliśmy się o godzinie 5:45 na 
Placu Niepodległości. Po sprawdzaniu 
listy obecności (było nas 53 z Panem 
Kierowcą) wyruszyliśmy w podróż do 
Jastarni ok. 400 km. Wygodny autokar 
zaprzyjaźnionej firmy Wileński, spraw-
dzony i przesympatyczny kierowca pan 
Michał, którego żartobliwie nazwałam 
"wnuczkiem". Podróż mijała w przyja-
znej atmosferze. W głośnikach słychać 
było cichutką muzykę, niektórzy mieli 
znane melodie. Wszyscy nastawiliśmy 
się pozytywnie na tygodniowy wypo-
czynek z myślą o sprzyjającej nam po-
godzie. 

Dokończenie na str. 13

Hura! Seniorzy jadą 
na wycieczkę

Skansen Kurpiowski im. Adama Chętnika w Nowogrodzie
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Dworek ze wsi Brzózki koło Kolna z XIX w.
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Komisja Europejska przedstawiła 
w styczniu 2021 r. „Zieloną Księgę 
w sprawie starzenia się. Wspiera-
nie solidarności i odpowiedzialności 
między pokoleniami”, która zapo-
czątkowała szeroką debatę na temat 
wyzwań i szans, jakie wiążą się ze sta-
rzeniem się społeczeństwa w Europie.

- Żyjemy w dobrym zdrowiu 
i dłużej niż poprzednie pokole-
nia. Jest to jednak równocześnie 
źródło nowych wyzwań i szans, 
które musimy mieć na względzie 
– powiedziała Wiceprzewodni-
cząca Komisji Europejskiej do 
Spraw Demokracji i Demografii 
Dubravka Šuica.

Szacunki wskazują, że w kra-
jach Unii Europejskiej liczba osób 
starszych będzie systematycznie 
wzrastać. Obecnie osoby w wieku 
powyżej 65 lat stanowią 20 pro-
cent ludności, a w 2070 r. wskaź-
nik ten ma wynieść 30 procent. 
Odsetek osób w wieku powyżej 
80 lat natomiast ma wzrosnąć po-
nad dwukrotnie i w 2070 r. osią-
gnąć 13 procent. Podobnie szacu-
je się, że liczba osób potencjalnie 
potrzebujących opieki długo-
terminowej wzrośnie z 19,5 mln 
w 2016 r. do 23,6 mln w 2030 r. 
i 30,5 mln w 2050 r. ( źródło: 
Sprawozdanie Komisji Europej-
skiej na temat skutków zmian de-
mograficznych, czerwiec 2020 r.).

Biorąc pod uwagę analizy de-
mograficzne, w styczniu br. Ko-
misja Europejska przedstawiła 
„Zieloną Księgę w sprawie sta-
rzenia się. Wspieranie solidarno-
ści i odpowiedzialności między 
pokoleniami”, która ma zapocząt-
kować szeroką debatę na temat 
wyzwań i szans stojących przed 
rządzącymi w zakresie starzenia 
się społeczeństwa, w szczegól-
ności biorąc pod uwagę Agendę 
na rzecz zrównoważonego roz-
woju 2030 oraz inicjatywę ONZ 
„Dekada starzenia się w dobrym 
zdrowiu”. Kwestia demografii zo-
stała uznana jako priorytetowa 
w programie politycznym Komi-
sji Europejskiej.

W Zielonej Księdze przyjęto 
podejście uwzględniające cykl ży-
ciowy odzwierciedlający uniwer-
salny wpływ starzenia się społe-
czeństwa na wszystkie pokolenia 
i etapy życia. Podkreślono zara-
zem, jak ważne jest osiągnięcie 
odpowiedniej równowagi między 
zrównoważonymi rozwiązaniami 
dotyczącymi systemu opieki spo-
łecznej a wzmocnieniem między-
pokoleniowej solidarności i spra-
wiedliwości pomiędzy osobami 
młodymi i starszymi. 

Uwzględniono w niej 
wszystkie kwestie, od pro-
mowania zdrowego sty-
lu życia i uczenia się przez 
całe życie począwszy, po 
wzmocnienie systemów 
opieki zdrowotnej i opie-
ki nad osobami starszymi. 
W dokumencie podkreślo-
no potrzebę zwiększenia 
liczebności siły roboczej, 
przypomniano o nowych 
możliwościach w zakresie 
tworzenia nowych miejsc 
pracy oraz zbadano wpływ 
starzenia się na nasze perspekty-
wy zawodowe, dobrostan, emery-
tury, systemy zabezpieczenia spo-
łecznego i produktywność.

W Zielonej Księdze w sprawie 
starzenia się wyróżniają się dwie 
idee, dzięki którym starzenie się 
społeczeństwa może odbywać się 
w pozytywny sposób.  Pierwsza 
z nich to idea całożyciowego ucze-
nia się, całożyciowego rozwoju 
i wykorzystania potencjału zawo-
dowego. W jej ramach mowa jest 
nie tylko o systemowej edukacji, 
ale także o reintegracji zawodo-
wej, zdobywaniu nowych kwa-
lifikacji i kompetencji niezbęd-
nych w aktywności ekonomicznej 
i zawodowej, przedsiębiorczości 
osób starszych, o nowych tech-
nologiach i innowacjach, o srebr-
nej gospodarce, o wykorzystaniu 
potencjału regionów słabiej roz-
winiętych, w tym obszarów wiej-
skich, a w szczególności o edu-
kacji cyfrowej. Natomiast druga 

koncepcja, silnie akcentowana 
w dokumentach światowych i eu-
ropejskich, to koncepcja zdrowe-
go i aktywnego starzenia się, pole-
gająca na promowaniu zdrowego 
stylu życia przez całe życie, obej-
mująca nawyki konsumpcyjne 
i żywieniowe, a także poziomy ak-
tywności fizycznej i partycypacji 
społecznej.

Przedstawiono też nowe 
możliwości, wyzwania i szanse 
dla osób przebywających na eme-
ryturze. Są to działania dające 

możliwość pobudzania aktywno-
ści, np. wolontariat, świadczenie 
opieki, działania międzypokole-
niowe, mobilność seniorów. 

Podkreślono, że w przypadku 
większości osób emerytura wiąże 
się ze spadkiem dochodów i dla 
niektórych z nich stanowi zagro-
żenie ubóstwem. W szczególności 
dotyczy to kobiet i osób z niepeł-
nosprawnościami. Istnieje pro-
blem utrzymania adekwatnych, 
sprawiedliwych i zrównoważo-
nych emerytur w starzejącym 
się społeczeństwie i koniecz-
ność odkładania dodatkowych 
oszczędności co jest wynikiem 
zarysowującej się niewydolno-
ści systemów emerytalnych wy-
nikającej z malejącej liczby osób 
w wieku produkcyjnym i rosną-
cej liczby emerytów. 

Wydłużanie średniego dalsze-
go trwania życia zwiększa ryzyko 
pojawienia się choroby lub niepeł-
nosprawności. Rosną zatem po-

trzeby w zakresie zdrowia, opieki 
długoterminowej i innych usług 
wsparcia. Wyzwania w sektorze 
opieki długoterminowej obejmu-
ją zapewnianie dostępu do takiej 
opieki oraz odpowiedniej siły ro-
boczej, a także ich przystępność 
cenową i wysoką jakość usług. 

Wskazuje się, że wykwalifi-
kowany personel, solidne sys-
temy opieki długoterminowej, 
innowacje społeczne i technolo-
giczne, integracja opieki a także 
zaangażowanie do działań przed-

siębiorstw i organizacji 
społecznych wpłynie na 
poprawę warunków życia 
osób starszych, zmniej-
szy się też ryzyko izolacji 
i osamotnienia.

Dokument poddany 
był konsultacjom publicz-
nym, ale informacja o nich 
nie była ogólnie dostępna. 
Stąd też z Polski wpłynęło 
do Komisji Europejskiej 
tylko kilka opinii i uwag, 
które można odszukać na 
stronie https://ec.europa.

eu/.
W sprawie Zielonej Księgi to-

czyła się też debata na Komisji 
do Spraw Unii Europejskiej Pol-
skiego Sejmu, gdzie stanowisko 
Rządu RP przedstawił Minister 
Stanisław Szwed Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Rodziny i Poli-
tyki Społecznej. Stwierdził on, że 
przyjęte w Polsce strategie, pro-
gramy i dokumenty kierunkowe 
na szczeblu krajowym są spój-
ne z Zieloną Księgą. Zarówno 
w stanowisku Rządu jak i opinii 
posła sprawozdawcy Agnieszki 
Dziemianowicz – Bąk zwrócono 
uwagę na problem występowa-
nia w Polsce znaczących opóź-
nień w realizacji polityk senio-
ralnych w porównaniu z krajami 
Unii Europejskiej, w szczególno-
ści w zakresie opieki długotermi-
nowej i systemu ochrony zdrowia

Rozwiązania przedstawio-
ne w Zielonej Księdze wyma-
gają współdziałania wszystkich 

europejskich, krajowych, regio-
nalnych i lokalnych organizacji 
i instytucji. W przypadku pro-
blemu starzenia się społeczeń-
stwa nie chodzi jedynie o utrzy-
manie wzrostu gospodarczego 
i państwo opiekuńcze, ale o spo-
łeczeństwo jako całość i o sposób 
interakcji między pokoleniami. 
Oprócz szukania rozwiązań poli-
tycznych dotyczących społeczno 
– gospodarczego wpływu starze-
nia się, należy rozmawiać o tym, 
w jaki sposób zapewnić wszyst-
kim możliwość uczestnictwa 
w życiu naszych społeczeństw. 
Wymaga to aktywnego zaangażo-
wania w dyskusję zarówno osób 
młodych, jak i starszych. 

- (…) chodzi o to, jak żyje-
my razem jako społeczeństwo. 
Rozwiązanie problemu zmian 
demograficznych ma kluczowe 
znaczenie dla budowania bar-
dziej sprawiedliwego i odporne-
go społeczeństwa – powiedziała 
Dubravka Šuica. 

Na szczeblu UE istotna część 
pracy związanej z systemowym, 
przemyślanym wspieraniem so-
lidarności i odpowiedzialności 
między pokoleniami będzie to-
czyć się także w związku z roz-
dysponowywaniem środków fi-
nansowych. 

Zachęcam do zapoznania 
się z zapisami Zielonej Księ-
gi dostępnej na stronie ht-
t p s : / / e c . e u r o p a . e u / i n f o /
files/green-paper-ageing-foste-
ring-solidarity-and-responsibili-
ty-between-generations_en i do 
wykorzystywania w działaniach 
proponowanych rozwiązań.

GRAŻYNA CZAJKOWSKA

Opracowano na podstawie: 
• Zielona Księga w sprawie starzenia się. Wspieranie 

solidarności i odpowiedzialności między pokoleniami
• Opinia na temat Zielonej Księgi w sprawie starzenia 

się. Wspieranie solidarności i odpowiedzialności 
między pokoleniami (COM(2021) 50 final) Biura Analiz 

Sejmowych Kancelarii Sejmu z dnia 09.04.2021
• Transmisji archiwalnej z posiedzenia Komisji do Spraw 

Unii Europejskiej Sejmu RP w dniu 14.04.2021 r.

Czytanie 
książek 

Czyli podpowiadamy,  
po jaką pozycję sięgnąć

Marcin Morgielewski, 
dziennikarz związany z prasą, 
telewizją i radiem. Podróżnik, 
m.in. zwiedził kraje arabskie. 
Jego  książki traktują głównie 
o życiu w krajach arabskich, 
tamtejszej kulturze, przekona-
niach, podziałach społecznych, 

problemach, które dotykają 
zwłaszcza kobiety. 

Wszystkie jego książki skła-
niają do refleksji na temat 
trudnego losu kobiet żyjących 
w "złotych klatkach", pragną-
cych wolności, za którą muszą 
zapłacić wysoką cenę.  Oddanie 
i podporządkowanie mężczy-
znom to nie mit – opowieści 
M. Morgielewskiego bazują na 
prawdziwych  wydarzeniach, 
obserwacjach i świadectwach 
zebranych podczas rozmów 
z pracownikami saudyjskich 
dworów. 

Polecam „Urodziłam dziecko 
szejka”. Jest to wstrząsająca histo-
ria kobiety, Polki, która wyjechała 
do Dubaju, do pracy  jako pielę-
gniarka. Ola jest młoda i oddana 
swemu zawodowi. Dostaje pracę 
jako opiekunka niepełnospraw-
nej córki saudyjskich arystokra-
tów. Na miejscu okazuje się jed-
nak, że pani domu ma dla niej 
zupełnie inne zadanie niż to,  na 
które wskazywał kontrakt. Dziew-
czyna wpada w misterną pułapkę 
intryg trzęsącej arabską rodziną 
matrony i znajduje się w sytuacji 
bez wyjścia.  W tym oszustwie 

cel jest jeden  - macierzyństwo 
za wszelką cenę. Ola wbrew swo-
jej woli zachodzi w ciążę z synem 
szejka. Rozpoczyna się koszmar, 
który zmieni jej życie, bo w Ara-
bii Saudyjskiej za nieślubną ciążę 
grozi nawet kara śmierci. 

Do czego są w stanie posu-
nąć się bogate arabskie rodziny, 
by ukryć wstydliwą bezpłodność?  
Jaką cenę są gotowe zapłacić za ro-
dzicielstwo? Dlaczego jedne ko-
biety wyrządzają krzywdę innym, 
w kraju, w którym wszystkie mają 
tak niewiele praw? Jakie spusto-
szenia w rodzinie czyni obciążenie 

genetyczne z małżeństw zawiera-
nych z blisko spokrewnionymi?

Do zwierzenia się z tego dra-
matu bohaterka odważyła się do-
piero po dekadzie od tamtych 
wydarzeń. Wróciła potwornie 
okaleczona fizycznie i psychicz-
nie, bez prawa do dziecka, które 
urodziła.  „… Dzieci dają szczę-
ście, ale niech w waszym życiu 
będą tylko jego częścią, a nie wa-
runkiem. One na tym nie stracą, 
bo szczęśliwe dzieci mają szczę-
śliwe mamy, a dzieci nieszczęśli-
wych mam są nieszczęśliwe. …”

TERESA RĘBIŚ

Zielona Księga w sprawie starzenia się
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Po drodze mijaliśmy 
większe i mniejsze mia-
sta, podziwialiśmy piękne 
krajobrazy, lasy mieniące 
się w słońcu i żółte pola 
z kwitnącym rzepakiem. 
W połowie drogi zatrzy-
maliśmy się na krótki od-
poczynek. Panie Mar-
ta i Ula serwowały kawę, 
herbatę, wodę i słodkie 
bułeczki. Wszystko przy-
gotowały perfekt. Było jak 
w kawiarni. Ula siedzia-
ła w otwartym kufrze na 
bagaże, a wycieczkowicze 
w należytym porządku 
spokojnie odbierali "swo-
je porcje". Czas odpoczynku dobiegł koń-
ca. Ruszyliśmy dalej - za każdym razem 
liczenie uczestników wycieczki, aby ktoś 
nie został, ale grupa na ogół byłam zdy-
scyplinowana. 

Obiadokolację w Jastarni mieliśmy za-
planowaną na godzinę 18:00, a było jeszcze 
trochę czasu, zajechaliśmy więc do Gdań-
ska. Tu była dłuższa przerwa – 2 godziny. 
Poszliśmy na Starówkę. Były wspólne zdję-
cia, spacer po starym mieście, zwiedzanie 
Kościoła Mariackiego, który jest najwięk-
szym ceglanym kościołem na świecie. Rzeź-
by i malowidła wywarły na nas niezwykłe 
wrażenie. Następnie ruszyliśmy w dalszą 
drogę, już do celu naszej podróży, do Jastar-
ni. Pan kierowca podjechał blisko Ośrodka 
Kacper na ulicy Szyprów – dobrze, bo ba-
gaże były dosyć ciężkie, ale Opiekunki ru-
szyły z pomocą tym, którzy mieli proble-
my z wniesieniem walizki (w ośrodku nie 
było windy). Taka była solidarność wśród 
seniorów, aż miło patrzeć, jedni pomagali 
drugim. Po zakwaterowaniu udaliśmy się 
po posiłek, a później był czas na odpoczy-
nek dla jednych, spacer po miasteczku dla 
innych.

Kolejne dni upłynęły na realizacji pro-
gramu wycieczki, który był bardzo boga-
ty. Wyruszaliśmy po śniadaniu, codziennie 
w inne miejsce, a wracaliśmy na obiado-
kolację. Nie wszystko da się opisać słowa-
mi. Trzeba by w tym uczestniczyć. Przyto-
czę tylko niektóre i krótko opiszę, a zdjęcia 
będą dokumentem naszego wyjazdu.

Drugi dzień pobytu:
- spacer z przewodnikiem po Jastarni, 

Jastarnia – po kaszubsku Jastarnio, miasto 
w woj. pomorskim, powiat Pucki, gmina 
Jastarnia, w centralnej części Mierzei Hel-
skiej, nazwy ulic w języku polskim i kaszub-
skim.

- letnie kąpielisko morskie,
- port,
- przystanie morskie,
- Zabytkowa Chata Rybacka (obecnie 

Muzeum Rybackie),
- kościół pw. Nawiedzenia NMP,
- plaża, latarnia morska (nie można 

zwiedzać),

- molo: długość 120 m., wybudowane 
w 2005 r., jest przedłużeniem ul. Stelmasz-
czyka, głównej arterii spacerowej miasta.

Ośrodek nasz był 500 m. od molo. W so-
botni wieczór przy muzyce i tańcach podzi-
wialiśmy zachód słońca. 

Następny cel zwiedzania – Hel, miasto 
położone na cyplu Mierzei Helskiej nad 
Morzem Bałtyckim, ośrodek rybołówstwa, 
turystyczny, z portem wojennym. Pojecha-
liśmy autokarem po śniadaniu, wróciliśmy 
na obiadokolację. Ciekawym obiektem, na 
który zwrócił uwagę pan przewodnik jest 
latarnia morska, którą można zwiedzać. Na 
szczyt prowadzą schody – 192, 10 odważ-
nych osób z grupy weszło na samą górę, 
skąd podziwialiśmy piękne widoki. Później 
bardziej wytrwali poszli wzdłuż plaży, po-
zostali wrócili na miejsce spotkania mały-
mi, elektrycznymi samochodami. Stamtąd 
udaliśmy się do Fokarium, gdzie napatrzyli-
śmy się na pływające i bawiące się foki. Ob-
serwowaliśmy również karmienie tych mą-
drych zwierząt – frajda dla oglądających.

To jeszcze nie koniec atrakcji. W pią-
tek po Bożym Ciele pojechaliśmy autoka-
rem do Jastrzębiej Góry - ok. 30 km. Jest to 
najdalej na północ wysunięte miasto w Pol-
sce. Podczas spaceru doszliśmy do obelisku 
"Gwiazda Północy" - to najbardziej charak-
terystyczny punkt w tej okolicy. Zwiedzili-
śmy Muzeum Figur Woskowych. Radość 
i śmiech towarzyszyły nam przy fotografo-
waniu się z figurami woskowymi sportow-
ców, aktorów, polityków.

Na nudę podczas pobytu na wycieczce 
nie było czasu. W jednym dniu po południu 
właściciele Ośrodka zorganizowali ognisko 
na placu blisko molo. Słuchaliśmy mowy 
i muzyki kaszubskiej, a później każdy mógł 
upiec kiełbaskę i wypić piwo. Było bardzo, 
bardzo wesoło.

 Następnego dnia po południu popłynę-
liśmy (kto miał chęć) łodzią zw. "Pomeran-
ką". Jest to łódź turystyczna. Jej sylwetka na-
wiązuje do tradycyjnych łodzi kaszubskich. 
Właściciel łodzi podczas rejsu opowiadał, 
jak powstaje taka łódź, jakie są dane tech-
niczne (bardzo interesujące).

Jeszcze wspomnę wesołą historię z prze-
jazdem pociągiem. W dniu, kiedy zwie-

dzaliśmy Jastarnię, przechodziliśmy koło 
dworca kolejowego. Niektórym przypo-
mniały się lata, kiedy z Łomży też można 
było jechać pociągiem do Śniadowa i da-
lej. Wieczorem wspomnieliśmy, że może 
my też wybierzemy się pociągiem. Reak-
cja i decyzja była szybka. Nie było czasu, 
żeby informować całą grupę   (53 osoby). 
Zebrało się nas 16 osób – drugie piętro, na 
którym mieszkaliśmy. I ruszyliśmy na stację  
(nie wiedzieliśmy, o której wyjazd i gdzie). 
Doszliśmy do wniosku, o której godzinie 
i dokąd będzie pierwszy pociąg – jedziemy. 
Były dwie opcje: Hel albo Władysławowo. 
Na miejscu okazało się, że musimy czekać 
około 1 godziny na pociąg na Hel. Nikt nie 
rezygnował. Śmiechom i żartom nie było 
końca. Humor dopisywał, pogoda też, więc 
czekaliśmy. Wreszcie z dziesięciominuto-
wym opóźnieniem nadjechał. Wsiadamy! 
Okazało się, że jedzie na Hel, fajnie, ale za 
10 min wraca, a następny byłby za 2 godzi-
ny (a był to już późny wieczór). Miała być 
tylko przejażdżka pociągiem. Ze śmiechem 
rozsiedliśmy się w wagonie. Jedni zgodnie 
z kierunkiem jazdy, inni w przeciwną stro-
nę. Żartowaliśmy, że jedni jadą na Hel, inni 
do Władysławowa.  Dojechaliśmy na Hel, 
druga stacja od Jastarni, nie wysiadaliśmy, 
bo nie zdążylibyśmy wsiąść przez 10 min. 
W tym samym wagonie zmieniliśmy sie-
dzenia i wróciliśmy do Jastarni.

Wieczorem spotykaliśmy się w małych 
grupach na podsumowanie dnia i wymie-
nialiśmy spostrzeżenia.

  W poniedziałek pojechaliśmy autoka-
rem do ZOO w Gdańsku – Oliwa. Przez 
kilka godzin spacerowaliśmy w słońcu po 
olbrzymim parku krajobrazowym i podzi-
wialiśmy gatunki zwierząt.

Jakie towarzyszyły emocje i wrażenia po 
wycieczce? Przytoczę kilka wypowiedzi.

"Pomimo pewnych ograniczeń wycieczka 
do Jastarni była strzałem w dziesiątkę. Pogo-
da dopisała, program dobry, brakowało cie-
płego morza." - Grażyna i Witek.

  "Jak dobrze być seniorem i mieć czas na 
tak wspaniałą wycieczkę. Była tak ciekawie 
zorganizowana, że nie było czasu na nudę. 
Przez kilka dni bardzo dużo zwiedzaliśmy."  
- Zosia zd. Solińska

"Dziękujemy serdecznie za wspaniałą wy-
cieczkę do Jastarni. Jesteśmy bardzo zadowo-
leni z opieki i osób, które uczestniczyły. Dużo 
zwiedzania, wspaniały pobyt, mieszkanie 
i wyżywienie." - Teresa i Kazimierz Dob-
kowscy

 "5+" -  Marian Witwicki
 "Wycieczka w dechę. Świetna atmosfera. 

Zabawa na powietrzu na molo z humorkiem. 
Czekamy już na następny wypad. Pokoje były 
bardzo "duże", bo mieściły 12-13 osób." - He-
lena i Witold Wronowscy

Nadszedł nieubłaganie dzień 8 czerwca, 
czas powrotu do Łomży. Wielka szkoda, że 
już koniec. W powrotnej drodze zajechali-
śmy do Gietrzwałdu na obiad. Był bardzo 
smaczny, na deser kawa i ciastko. Niektórzy 
zwiedzili piękny kościółek.

Wracaliśmy radośni, zadowoleni, ze 
śpiewem. Do Łomży przyjechaliśmy na 
godz. 19:00. Dziękujemy za organizację 
wycieczki p. Marcie i p. Uli, p. Michałowi 
za szczęśliwy powrót i czekamy na następ-
ny wyjazd.

Uczestniczka wycieczki 
JADWIGA KRUCZEWSKA

Hura! Seniorzy jadą  
na wycieczkę

Zespoły miejskie  
i obywatelskie 

naszą 
przyszłością

Przyszło nam żyć po wybuchu 
pandemii. Po piętnastu miesiącach 
czas  na przemyślenia. Nie ma pod-
staw w żadnej ze sfer naszego życia, by 
wierzyć, że wrócimy do dawnego ży-
cia. COVID-19 wskazał nasze mocne 
i słabe strony. Wskazał, co należy po-
prawić, a co zmienić. Dotyczy to za-
równo instytucji państwowych, ad-
ministracji regionalnej i lokalnej, ale 
również partii politycznych, związków 
zawodowych i przedsiębiorstw.  Nie 
unikniemy konfrontacji z pandemią. 
Minione piętnaście miesięcy cierpie-
nia, bólu, wskazuje konieczność, by 
zwiększyć skuteczność naszego funk-
cjonowania w wielu dziedzinach.

Jedną z bardzo ważnych kwestii jest 
relacja miedzy Parlamentem a Oby-
watelem. Potrzebujemy propozycji 
zmian. Należy oddolnie, na podsta-
wie refleksji i własnych doświadczeń, 
opracować i przedstawić właściwym 
organom wizję naszej przyszłości. Od-
dolne uczestnictwo, otwarte na wkład 
wszystkich chętnych. Jego zwieńcze-
niem powinna być ogólna debata róż-
nych środowisk i przyjęcie dokumen-
tu, zawierającego propozycje reform 
do prac parlamentu i samorządu re-
gionalnego i lokalnego. Pandemia wy-
musza bardziej elastycznych narzędzi 
w zarządzaniu na różnych szczeblach, 
również instytucje muszą poprawić 
sposób działania. Obowiązkiem każ-
dego w tych trudnych czasach jest na-
prawienie własnych mechanizmów 
działania. Mam nadzieję, że wreszcie 
nasz parlament podejmie się oceny 
funkcjonowania swoich posiedzeń.  
COVID-19 uświadomił nam, jak waż-
ne miejsce w pandemii zajmowały 
struktury lokalne. Jeśli każdy odegra 
swoją rolę, będziemy zdolni przemy-
śleć nasz sposób pracy, nauki i uczynić 
go mniej biurokratycznym i odgór-
nym.  Jest to dla nas wyzwanie, które 
musimy podjąć.

Nie chcemy rezygnować  z demo-
kracji, możemy naprawić ją wspólnie  
poprzez wprowadzenie do naszego 
życia publicznego zasad  obywatel-
skich, odnowienie naszych instytucji, 
zaoferowanie naszego uczestnictwa. 
Parlament i samorząd nie  mogą stać 
w miejscu, muszą działać w sposób 
otwarty, bez tematów „tabu”.

Żyjemy w demokratycznym pań-
stwie, gdzie jako obywatele sprawuje-
my władzę, mamy to zapisane w Kon-
stytucji RP,  art.118.

Najczęściej jednak nasza aktyw-
ność sprowadza się do zagłosowania 
w wyborach raz na cztery czy pięć lat.

O naszym państwie, regionie, mie-
ście możemy decydować znacznie czę-
ściej . Są to inicjatywy obywatelskie. 
Takie mamy zapewnione narzędzia.

 SENIOR STANISŁAW KASEJA
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Każda chata jest niepowtarzalna, róż-
niąca się szczegółami, ozdobami - każda 
jest piękna.

Można podziwiać budynki z zewnątrz, 
piękne ozdobne szczyty, nadokienniki 
i okiennice,

 jak również oglądać wewnątrz pod 
okiem przewodnika. W chałupach są eks-
ponowane dawne sprzęty i przedmioty 
użytku codziennego, jakich kiedyś używa-
ła  tutejsza ludność, a wszystko wykonane 
ręcznie. Skansen jest częścią Muzeum Pół-
nocno – Mazowieckiego w Łomży.

Nie da się opisać piękna tego obiektu, 
to trzeba zobaczyć na własne oczy.

Okres wakacyjny jest czasem wędró-
wek, wypadów, zwiedzania różnych za-
kątków Polski. Warto zajrzeć do Skansenu 
Kurpiowskiego w Nowogrodzie, by poznać 
dawne życie Kurpiów, ich zwyczaje, boga-
tą kulturę. Każdy, będący w pobliżu turysta  
powinien obejrzeć to miejsce. W okresie 
letnim odbywają się różne imprezy plene-
rowe prezentujące  bogatą kulturę kurpiow-
szczyzny. Twórcy ludowi prezentują swoje 
prace artystyczne, można  skosztować tu-

tejszych wyrobów  kulinarnych, typowych 
dla tego regionu. Wtedy jest gwarno i weso-
ło, słychać piękną muzykę i śpiew. Tak było 
dwa dni temu - 20 czerwca 2021 podczas 
XXVII Ogólnopolskich Dni Kultury Kur-
piowskiej. Na scenie trwały przesłuchania 
zespołów a oprócz tego działo się wiele in-
nych rzeczy. Następną ciekawą imprezą, 
która sprawia, że do Nowogrodu zjeżdża  
corocznie wiele osób jest „ Niedziela św. 
Rocha” w drugiej połowie sierpnia.

Ja, ilekroć jestem w skansenie, na nowo 
odkrywam coś nowego. Na nowo jestem 

zafascynowana tym miejscem – pięknymi 
widokami, zielenią, kolorem kwiatów, błę-
kitem Narwi i zapachem starego drewna. 
Zachęcam do zwiedzania tego urokliwego 
miejsca, w którym można się zakochać.

Raz zawitasz, a potem będziesz wracać, 
by wykorzystać pozytywną energię tego 
miejsca. Zdjęcia, wykonane przez Wiesła-
wa Kossakowskiego, fotografa – amatora, 
który jest pasjonatem ukazującym piękno 
otaczającego nas świata. Ja starałam się do-
kładnie opisać jaki obiekt przedstawiają.

DANUTA WAŚKO

Skansen Kurpiowski im. Adama Chętnika w Nowogrodzie

Środa. Piękny czerwcowy 
dzień. Ten, w którym spotykają 
się koleżanki i koledzy z Oddzia-
łowej Sekcji Emerytów i Renci-
stów ZNP w Łomży. Ale gdzie 
oni idą, jadą ? Nie na Sadową ,ale 
na Nowogrodzką do ,,Swojskie-
go Jadła". Bo tam mamy dzisiej-
sze spotkanie imieninowe. Będzie 
bardzo miło i przyjemnie spotkać 
się w tak licznym gronie. Wszyst-
kie twarze są uśmiechnięte, zado-
wolone ze wspólnego spotkania, 
gdzie można spędzić kilka przy-
jemnych chwil. Pełniąca obowiąz-
ki przewodniczącej sekcji powi-
tała koleżanki z Oddziału ZNP: 
prezes Ewę Chludzińską, zastępcę 
prezesa Dorotę Kucisz, koleżan-
kę dyrektor Aleutynę  Kołos  oraz 
,,ministra finansów" Wandę Ja-
chimską oraz wszystkie koleżan-
ki i kolegów z sekcji .Wśród sta-
łych bywalców pojawiły się nowe 
twarze   Halinka, Ala i Kazimierz. 
Mamy nadzieję, że od września 
zasilą naszą sekcję, wniosą nowe 
pomysły i dużo twórczej energii. 

Pandemia wpłynęła na na-
szą organizację pracy. Wszystkie 
spotkania i uroczystości zostały 
odwołane. Unikaliśmy spotkań, 
i kontaktów towarzyskich. Ale 
w końcu  nadszedł taki dzień, 
który spędziliśmy przy herbatce, 
kawce, ciasteczku i szczerych po-
gaduszkach. A wszystko za sprawą 
naszych solenizantek: Basi, Wan-
dy, Łucji, Halinki, Ali, Irenki i Basi 
i jeszcze jednej Basi oraz Maryli.

Jak nasze solenizantki na imię 
mają dobrze wiemy ,więc życze-
nia im składamy. 

W tym uroczym dni Waszych 
imienin szczere i serdeczne ży-
czenia składamy.

Długich lat życia przepełnio-
nych zdrowiem i szczęściem, po-
gody ducha, pomyślności i ludz-
kiej życzliwości. Dni pełnych 
słońca i radości oraz co najpięk-
niejsze i najmilsze w życiu.
Uśmiechu w każdej sekundzie,
Radości w każdej minucie,
Przyjaźni w każdej  godzinie,
Szczęścia każdego dnia,
Miłości przez całe życie,
Pełnego szczęścia i wiecznej mło-
dości. 
Wszystkiego najlepszego.

MARIA ROMANOWSKA

Pierwsze po pandemii spotkanie imieninowe 
Oddziałowej Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP w Łomży

Kapliczka z figurą  
św.  Jana Napomucena  

z Tarnowa z XVIII w.  
W głębi młyn wodny  

z Dobrego Lasu  
- druga połowa XX w.

Pomnik Stacha Konwy z 1922 r. 
W głębi studnia z Zawodzia.
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Kostiumowa komedia przygodowa. Gdy rycerz 
Ulrich von Lichtenstein nagle umiera, jego młody sługa 
William chce zająć jego miejsce. Heath Ledger gra Wil-
liama Thatchera, syna ubogiego wieśniaka, który łamie 
wszelkie reguły podając się za potomka szlacheckiego 
rodu. Dzielny William odważnie bierze udział w rycer-
skich turniejach i zdobywa serce pięknej Jocelyn (Shan-
nayn Sossamon). Wkrótce na placu boju pozostają tylko 
on i bezwzględny hrabia Adhemar. Stoczą oni zaciętą 
walkę o tytuł mistrza stając do pojedynku, który jedne-
mu z nich przyniesie pieniądze, dziewczynę i sławę...

Warte zauważenia są tu sceny walki i pojedynków, 
których łącznie jest tu prawie 30. Co ciekawe, wszystkie 
są prawdziwe, nie ma tu ani jednego zdjęcia generowa-
nego komputerowo. Rycerskie zmagania dostarczają 
nam sporej dawki emocji – zadowoleni będą miłośnicy 
wszelkiego rodzaju męskich potyczek, konnej jazdy i hi-
storycznych obyczajów. XIII-wieczna rzeczywistość ob-
fitowała bowiem w krwawe, brutalne pojedynki, służące 
jako trening dla wojowników, pragnących podnieść swo-
je umiejętności. Pojedynki z użyciem kopii były jednymi 
z pierwszych rozgrywanych zawodów sportowych. 

Pewnie nie wiesz...
Film zarobił w kinach na świecie 117,5 miliona dola-

rów, kosztował 65 milionów.
W trakcie filmowania Paul Bettany (filmowy Geoffrey 

Chaucer) nabawił się zapalenia krtani, gdyż jego rola wy-
magała ciągłego krzyku.

Film kręcono w Czechach. Niektórymi statystami byli 
bezdomni z Pragi.

Każda lanca została nacięta tak, aby łatwo się zła-
mała, a środek wypełniono wiórami drzewa balsy (bardzo 
miękkie i bardzo lekkie) i niegotowanym makaronem, które 
„grały” drzazgi.

Heath Ledger wybił miotłą jeden z przednich zębów 
reżysera Briana Helgelanda, gdy pokazywał, jak będzie 
walczył.

Obłędny rycerz
Nowa TV piątek 23.50, sobota 21.00

Obłędny rycerz

Odwaga  
i szczęście

Ludzie honoru

Proces
Film zaczyna się i rozwija jak dość 

przeciętny kryminał, zaś końcowa scena 
przesłuchania, która trwa ponad 20 minut, 
potwierdza, że warto było spędzić dwie 
godziny przed ekranem... 

Błyskotliwy prawnik Danny Kaffee 
(Tom Cruise) zostaje przydzielony do 
sprawy dwóch żołnierzy oskarżonych o za-
bicie kolegi z jednostki. Oni sami twier-
dzą, że był to nieszczęśliwy wypadek. Na 
początku Kaffee nie zdaje sobie sprawy, 
że udowodnienie tego nie będzie łatwym 
zadaniem. Jego pełna ideałów koleżanka 
Joanne Galloway (Demi Moore) zmusza 
go jednak do dokładnego zbadania spra-
wy. Przesłuchanie dowódcy żołnierzy 
( Jack Nicholson) pokazuje, że czuje się 
on całkowicie bezkarny. Mężczyzna twier-
dzi, że za obietnicę przeniesienia do innej 

jednostki, ofiara chciała złożyć meldunek 
obciążający jednego z kolegów. Zapewnia 
jednak, że zabronił żołnierzom stosowania 
wobec niego jakichkolwiek represji. In-
stynkt bystrego prawnika każe jednak Kaf-
feemu nie wierzyć słowom wojskowego. 

Pewnie nie wiesz...
Film zarobił w kinach na świecie 243 mi-

liony dolarów, kosztował 40 milionów.
Scenarzysta Aaron Sorkin dostał notat-

kę od jednego z dyrektorów wytwórni: „Jeśli 
Tom Cruise i Demi Moore nie będą ze sobą 
spać, dlaczego Demi Moore jest kobietą?” 
Sorkin odpowiedział: „Kobiety mają inne 
cele niż spanie z Tomem Cruisem”. 

Sorkin pracował jako barman w teatrze 
na Broadwayu i napisał całą sztukę na ser-
wetkach koktajlowych podczas trwania 
spektakli.

Demi Moore zgodziła się obniżyć swoją 
gażę z 3 do 2 milionów dolarów, ponieważ 
rywalizowała z Jodie Foster i potrzebowała 
hitu po kasowej porażce jej ostatnich trzech 
filmów.

Tom Cruise dostał za rolę 15 mln dola-
rów, a Jack Nicholson, za 10 dni zdjęciowych 
zainkasował 5 mln dolarów. 

Recenzent: Jack Nicholson w każdym 
z filmów prezentuje swój słynny „uśmiech 
rekina”.

Ludzie honoru
TV4 niedziela 22.00

Droga do szczęścia

Kryzys
Przejmujący film o rozczarowaniu 

życiem i obumieraniu miłości.
Jest rok 1948. Na przyjęciu Frank 

Wheeler poznaje April. On jest ro-
botnikiem portowym i marzy, by 
dostać posadę kasjera. Ona chce zo-
stać aktorką. Ta znajomość przera-
dza się w trwały romans i zakochana 
para wstępuje w związek małżeński. 
Wkrótce April zachodzi w ciążę. 

Dla przyjaciół Wheelerowie to 
idealna para, ale tak naprawdę ich 
związek zaczyna przeżywać poważny 
kryzys. April jest rozczarowana, że nie 
udało się jej zostać aktorką, a Frank 
stale narzeka na nudną pracę. W swo-
je 30. urodziny mężczyzna zaprasza 
sekretarkę z pracy na drinka do baru. 
Ten niewinny wypad w miasto kończy 
się w hotelowym pokoju. Kryzys mał-
żeński pogłębia się. Znudzeni życiem 
i sobą Wheelerowie w końcu postana-
wiają wyjechać do Paryża, by w tym 
pięknym mieście zacząć wszystko od 
nowa, zapomnieć o przykrych spra-
wach. 

Zaczynają się przygotowywać 
do przeprowadzki. I właśnie wtedy 
Frank dostaje lepszą posadę, a April 
odkrywa, że spodziewa się kolejnego 
dziecka.

W filmie Sama Mendesa, zoba-
czymy niezapomniany duet aktorski 
z Titanica – Kate Winslet i Leonardo 
DiCaprio.

Pewnie nie wiesz...
Film zarobił w kinach 75 milionów 

dolarów, kosztował 35 milionów.
Reżyser Sam Mendes (wtedy był 

mężem Kate Winslet), kiedy była krę-
cona scena miłosna pomiędzy DiCaprio 
i Winslet, monitor, który obserwował, 
postawił w innym pomieszczeniu. Przy-
znał, że reżyserowanie własnej żony 
w scenie seksu było niezręczne. Wins-
let uznała to za niewygodne. Dicaprio 
uznał to za bardzo łatwe, ponieważ „ro-
biliśmy to już tysiąc razy podczas kręce-
nia Titanica”.

Po nakręceniu filmu Leonardo Di-
Caprio podarował Kate Winslet pier-
ścionek z wygrawerowanym napisem, 
którego treść trzymają w tajemnicy.

Droga do szczęścia
TVP Kultura niedziela 20.00
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Niespodziewanie pojawia się dwóch męż-
czyzn w czarnych garniturach i okularach. 
Przedstawiają się jako agenci K (Tommy Lee 
Jones) i D (Richard Hamilton) z tajnej agen-
cji rządowej. Kiedy niespodziewanie jeden 
z Meksykanów przemienia się w dziwne mon-
strum i rzuca do ucieczki, błyskawiczna reak-
cja agenta K pozwala go pochwycić, a chwilę 
później błysk dziwnego urządzenia podobne-
go do długopisu wymazuje z pamięci przera-
żonych świadków to niezwykłe wydarzenie. 

Faceci w czerni

Kosmici  
pod kontrolą

Faceci w czerni śledzą Obcych na naszej 
planecie. Bo na Ziemi przebywa wielu ko-
smitów i trzeba wiele wysiłku, by ich pobyt 
nie zakłócał spokojnego żywota niczego 
nieświadomych Ziemian, by nie doszło do 
jakichś nieporozumień lub wręcz konflik-
tów. Starzejący się agent D odchodzi na 
emeryturę, natomiast agent K rozpoczyna 
poszukiwania nowego partnera. Jego wybór 
pada na na czarnoskórego policjanta Jame-
sa Edwardsa (Will Smith), który jest uparty, 
uwielbia ryzyko, ma poczucie humoru i – 
co równie ważne – jest sporo młodszy od 
swego poprzednika.  

Pewnie nie wiesz...
Film zarobił w kinach na świecie 589 milio-

nów dolarów, kosztował 90 milionów.
Linda Fiorentino wygrała rolę dr Laurel We-

aver w partii pokera z reżyserem Barrym Son-
nenfeldem.

Efekt rozbryzgania się Obcego został 
wykonany na planie, przy użyciu 100 li-
trów glutopodobnej substancji.

Słynne ujęcie odrastania głowy Jacka 
Jeebsa, odstrzelonej przez agenta K, zajęło 
fachowcom aż siedem miesięcy. 

Dwóch mackowatych nawigatorów 
w wielkiej hali animowało 26 lalkarzy 
ukrytych pod podłogą.

Karaluchy madagaskarskie były naj-
bardziej pieczołowicie strzeżonymi akto-

rami. Pod koniec każdego dnia zdjęciowe-
go były dokładnie liczone.

Okulary przeciwsłoneczne używane 
przez mężczyzn w czerni to okulary Ray-
-Ban „Predator 2”. Po premierze filmu 
wartość sprzedaż tych okularów skoczyła 
z 1,6 miliona dolarów do 5 milionów do-
larów.

Faceci w czerni 
Super Polsat piątek 20.00

Wyspa

Loteria
Akcja filmu roz-

grywa się w połowie 
XXI wieku. Lincoln 
Six-Echo i Jordan 
Two-Delta są jed-
nymi z setek miesz-
kańców zamknię-
tego ośrodka. Ich 
codzienne życie jest 
monitorowane, po-
zornie dla ich wła-
snego dobra. Jedynym wyjściem i nadzieją, którą wszyscy 
się łudzą, jest być wybranym na Wyspę, ostatni wolny od 
zanieczyszczeń skrawek lądu, jaki ocalał po katastrofie eko-
logicznej, która podobno uśmierciła na planecie wszystkich, 
oprócz nich. 

Dręczony od jakiegoś czasu przez niewyjaśnione koszma-
ry, Lincoln staje się niespokojny i zaczyna poddawać w wąt-
pliwość restrykcje ograniczające ich życie. Jednak okazuje 
się, że nie jest przygotowany na ujawnienie prawdy, gdy jego 
rosnąca ciekawość doprowadza go do strasznego odkrycia, 
iż wszystko związane z jego istnieniem to kłamstwo, Wyspa 
to okrutny żart, a on, Jordan i wszyscy inni są bardziej cen-
ni martwi, niż żywi. Decydują się na śmiałą ucieczkę do ze-
wnętrznego, nieznanego świata. Mają tylko jeden nadrzędny 
cel: przeżyć.

Siłą filmu są niewątpliwie kreacje głównych bohaterów 
granych przez hollywoodzkie gwiazdy: Ewana McGregora, 
Scarlett Johansson i Seana Beana... A to gwarantuje solidną 
rozrywkę.

Pewnie nie wiesz...
Film zarobił w kinach na świecie 163 miliony dolarów, kosz-

tował 126 milionów.
Podczas kręcenia ucieczki głównych bohaterów, kamerzysta, 

który biegł razem z nimi, potknął się i przewrócił. Był ciężko ran-
ny.

Plakat oraz czarno-biała reklama, w której występuje Jor-
dan to prawdziwa kampania reklamowa Calvina Kleina, w któ-
rych wystąpiła Scarlett Johansson.

Reżyser Michael Bay uważa, że Scarlett Johansson „Nie tyl-
ko jest oddana aż zanadto pracy, ale ma też klasę, jest zadzior-
na i bardzo odważna”.

Wyspa 
TVN7 niedziela 20.00

Ocaleni

Zagadka
Emocjonujący thriller 

psychologiczny, w którym 
katastrofa lotnicza jest za-
ledwie niewinnym począt-
kiem serii podejrzanych 
i tajemniczych zdarzeń.

Claire (Anne Hatha-
way) – młodej i pięknej 
pani psycholog – przydzie-
leni zostają niecodzienni 
pacjenci. Zaopiekować się 
ma pięcioma szczęśliwie ocalałymi, niedoszłymi ofiarami ka-
tastrofy lotniczej. Jednak gdy podczas spotkań dowiaduje się 
niewygodnych dla linii lotniczych faktów, a znajomość z ta-
jemniczym Erikiem (Patrick Wilson) wykracza daleko poza 
ramy profesjonalizmu, jej pacjenci zaczynają znikać w nie-
wyjaśnionych okolicznościach. Claire musi za wszelką cenę 
rozwiązać zagadkę.

„Ocaleni” to filmowa rozrywka na dobrym poziomie, któ-
ra powinna zadowolić znaczne grono widzów. Twórcy łącząc 
kilka wątków, ostatecznie otrzymali ciekawy efekt, dla które-
go warto poświęcić półtorej godziny wolnego czasu. Niezłe 
kino, z wyśmienitą rolą Hathaway, jest godne polecenia.

Ocaleni 
Stopklatka niedziela 16.15
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Jaskiniowiec

Nowa era
W zamierzchłych czasach, gdy nie było facebooka, prądu 

i ciepłej wody, a w zagrodzie za jaskinią pasły się dinozaury, 
rozgrywa się pełna szalonych przygód historia dzielnego 
Duga, który musi zjednoczyć swą jaskiniową ferajnę przeciw 
nadchodzącemu zagrożeniu. W świecie, w którym zamiast psa 
każdy mógł mieć mamuta, a zaostrzony kamień był gadżetem 
na miarę dzisiejszego smartfona, nadejście pulsującej hałaśliwą 
nowoczesnością Epoki Brązu zwiastuje nieuniknione kłopoty.

Jaskiniowiec
TV Puls2 sobota 20.00, niedziela 10.45

Corgi, psiak królowej

Z pałacu  
do schroniska

Rex to nieziemsko rozpuszczony śliczny mały 
corgi, ulubiony piesek brytyjskiej królowej. Mieszka 
w Pałacu Buckingham pławiąc się w iście królew-
skich luksusach i powszechnym uwielbieniu. Jego 

wypielęgnowana łapa nie postała nigdy w zwykłym 
parku, a ulicznego mieszańca nie chciałby obwąchać 
nawet przez ogrodzenie. Jednak pewnego dnia na 
skutek szalonego zbiegu okoliczności Rex traci swoją 
pozycję w pałacu i trafia do londyńskiego schroniska. 
Otoczony przez gromadę czworonogów, które z nie-
jednego śmietnika kości żarły, musi nauczyć się, co 
to znaczy być zwyczajnym psem: na kogo warczeć, 
a komu pomerdać i jak pogonić kota kotu.

Corgi, psiak królowej
TV Puls2 niedziela 10.45

Asterix na olimpiadzie

Wygrać 
księżniczkę

Czasy starożytne. Zbliżają się igrzyska 
olimpijskie, w których po raz pierwszy w histo-
rii będą startować Rzymianie. Zwycięzca otrzy-
ma rękę pięknej Iriny, córki greckiego króla 

Irytosa. Przybrany syn Cezara, Brutus, chcąc 
zdobyć księżniczkę, posyła na igrzyska najlep-
szych rzymskich sportowców. Uczucie do Iriny 
żywi także Gal Romantix, który od dawna śle 
do niej miłosne listy. Wie, że musi przystąpić 
do zawodów i wygrać, w przeciwnym razie jego 
marzenia legną w gruzach. Na pomoc spieszą 
mu przyjaciele, Asterix i Obelix.

Asterix na olimpiadzie
Stopklatka piątek 20.00

Herkules

Pokonać wuja
Obdarzony nadludzką siłą Herkules, młodzieniec żyjący 

pośród zwykłych śmiertelników, dowiaduje się nagle, że jego 
ojcem jest sam Zeus – najpotężniejszy z wszystkich greckich 
bogów. Aby powrócić na Olimp, Herkules musi udowodnić, 
że jest prawdziwym bohaterem, godnym swego boskiego ro-
dowodu. Podczas wypraw poznaje piękną Megarę, w której za-
kochuje się bez pamięci. Wkrótce jednak Herkules wpada w si-
dła swego nikczemnego wuja Hadesa – władcy podziemnego 
świata, który szykuje się do obalenia Zeusa i przejęcia rządów 
na Olimpie. Wszyscy są bezsilni wobec mocy przebiegłego 
niegodziwca. Jedyna nadzieja w Herkulesie.

Herkules 
Polsat sobota 8.20
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i ciepłej wody, a w zagrodzie za jaskinią pasły się dinozaury, 
rozgrywa się pełna szalonych przygód historia dzielnego 
Duga, który musi zjednoczyć swą jaskiniową ferajnę przeciw 
nadchodzącemu zagrożeniu. W świecie, w którym zamiast psa 
każdy mógł mieć mamuta, a zaostrzony kamień był gadżetem 
na miarę dzisiejszego smartfona, nadejście pulsującej hałaśliwą 
nowoczesnością Epoki Brązu zwiastuje nieuniknione kłopoty.

Jaskiniowiec
TV Puls2 sobota 20.00, niedziela 10.45

Corgi, psiak królowej

Z pałacu  
do schroniska

Rex to nieziemsko rozpuszczony śliczny mały 
corgi, ulubiony piesek brytyjskiej królowej. Mieszka 
w Pałacu Buckingham pławiąc się w iście królew-
skich luksusach i powszechnym uwielbieniu. Jego 

wypielęgnowana łapa nie postała nigdy w zwykłym 
parku, a ulicznego mieszańca nie chciałby obwąchać 
nawet przez ogrodzenie. Jednak pewnego dnia na 
skutek szalonego zbiegu okoliczności Rex traci swoją 
pozycję w pałacu i trafia do londyńskiego schroniska. 
Otoczony przez gromadę czworonogów, które z nie-
jednego śmietnika kości żarły, musi nauczyć się, co 
to znaczy być zwyczajnym psem: na kogo warczeć, 
a komu pomerdać i jak pogonić kota kotu.

Corgi, psiak królowej
TV Puls2 niedziela 10.45

Asterix na olimpiadzie

Wygrać 
księżniczkę

Czasy starożytne. Zbliżają się igrzyska 
olimpijskie, w których po raz pierwszy w histo-
rii będą startować Rzymianie. Zwycięzca otrzy-
ma rękę pięknej Iriny, córki greckiego króla 

Irytosa. Przybrany syn Cezara, Brutus, chcąc 
zdobyć księżniczkę, posyła na igrzyska najlep-
szych rzymskich sportowców. Uczucie do Iriny 
żywi także Gal Romantix, który od dawna śle 
do niej miłosne listy. Wie, że musi przystąpić 
do zawodów i wygrać, w przeciwnym razie jego 
marzenia legną w gruzach. Na pomoc spieszą 
mu przyjaciele, Asterix i Obelix.

Asterix na olimpiadzie
Stopklatka piątek 20.00

Herkules

Pokonać wuja
Obdarzony nadludzką siłą Herkules, młodzieniec żyjący 

pośród zwykłych śmiertelników, dowiaduje się nagle, że jego 
ojcem jest sam Zeus – najpotężniejszy z wszystkich greckich 
bogów. Aby powrócić na Olimp, Herkules musi udowodnić, 
że jest prawdziwym bohaterem, godnym swego boskiego ro-
dowodu. Podczas wypraw poznaje piękną Megarę, w której za-
kochuje się bez pamięci. Wkrótce jednak Herkules wpada w si-
dła swego nikczemnego wuja Hadesa – władcy podziemnego 
świata, który szykuje się do obalenia Zeusa i przejęcia rządów 
na Olimpie. Wszyscy są bezsilni wobec mocy przebiegłego 
niegodziwca. Jedyna nadzieja w Herkulesie.

Herkules 
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30. przedstawicieli świata nauki two-
rzy Radę do spraw Planu dla Pracy 
i Rozwoju powołaną przez wicepre-
miera, ministra rozwoju, pracy i tech-
nologii Jarosława Gowina. Wśród nich 
- prof. Dariusz Surowik, rektor Pań-
stwowej Wyższej Szkoły Informatyki 
i Przedsiębiorczości w Łomży. 

- Praca w tak znamienitym 
gronie, dla dobra kraju, to dla 
mnie zaszczyt – mówi prof. Suro-
wik. – Cieszę się z różnorodności 
składu Rady, z tego, że reprezen-
towane są różne ośrodki nauko-
we, są przedstawiciele gospodar-
ki. To gwarancja uwzględnienia 
wielu zagadnień, aspektów, tak-
że w kontekście praktycznym, co 
dla mnie ma szczególne znacze-
nie – dodaje.

Wicepremier Jarosław Gowin  
w minionym tygodniu wręczył 
nominacje członkom Rady, któ-
rej zadaniem będzie identyfiko-
wanie i analizowanie zagadnień 
związanych z realizacją Planu dla 
Pracy i Rozwoju oraz opracowy-
wanie i opiniowanie propozy-

cji rozwiązań merytorycznych, 
prawnych i organizacyjnych wpi-
sujących się w Plan. Opracowa-
ny przez MRPiT Plan dla Pracy 
i Rozwoju to jeden z kluczowych 
projektów w obecnych działa-
niach resortu.

- Polska może być dynamicz-
nie, sprawnie rozwijającym się 
państwem, przyjaznym swoim 
obywatelom tylko wtedy, jeże-
li jego polityka będzie oparta na 
wiedzy, a między światem nauki 
i gospodarki będzie ścisła współ-
praca – mówił wicepremier Jaro-
sław Gowin podczas uroczystości 
wręczenia nominacji członkom 
Rady.

Zwracając się do grona na-
ukowców minister MRPiT pro-
sił ich zarówno o radę, analizę jak 
i też krytyczną myśl. Wspomniał 
przy tej okazji o przygotowanej 
przez resort nowej Polityce Prze-
mysłowej Polski, polityce wyko-
rzystania funduszy unijnych oraz 
nowych rozwiązaniach dla rynku 
pracy.

Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przed-
siębiorczości w Łomży uruchamia Mechatronikę 
oraz Bezpieczeństwo i certyfikację żywności. To 
studia, których absolwenci bez trudu znajdują 
zatrudnienie.

Decyzję o poszerzeniu oferty 
kształcenia władze uczelni podjęły 
w oparciu o rozpoznanie rynku pracy 
i oczekiwań studentów, a także opinię 
Rady Praktyków, w skład której wcho-

dzą przedstawiciele największych firm 
w regionie.

- Kształcimy praktyków, więc naj-
ważniejsze jest dla nas powiązanie ofer-
ty uczelni z potrzebami pracodawców, 
rozwojem gospodarki lokalnej i global-
nej – mówi prof. Dariusz Surowik, rektor 
PWSIiP w Łomży. -   Oba kierunki dają 
bardzo dobry start w życie zawodowe, 
ponieważ są związane z rozwojem tech-
nologii oraz stale rosnącymi wymogami 
w jakości produkcji spożywczej. To przy-
szłość.  

Mechatronika przygotowuje do pracy 
w każdej branży przemysłowej lub usłu-
gowej, która korzysta z zaawansowanych 
technologii, zautomatyzowanych linii pro-
dukcyjnych czy też bogatej elektroniki.

- Dyplom wyższej uczelni to już stan-
dard – przekonują wykładowcy z Wydzia-
łu Informatyki i Nauk o Żywności, który 
będzie kształcił na nowych kierunkach. - 
Warto zadbać o swoją konkurencyjność, 
a atutem jest z pewnością tytuł inżyniera. 

Dlaczego? Studia inżynierskie ukierunko-
wane są na aspekty praktyczne i wiedzę, 
która znajduje swoje przełożenie na umie-
jętności. Mówiąc w skrócie: inżynier nie 
tylko wie co trzeba zrobić, ale też potrafi 
to wykonać.

Kolejnym kierunkiem, który daje wy-
jątkową pozycję na rynku pracy jest bez-
pieczeństwo i certyfikacja żywności. Ry-
nek północno-wschodniej Polski jest 
w dużej mierze oparty na produkcji rolno-
-spożywczej. Ciągle podnoszone wymaga-
nia wobec norm jakościowych i certyfika-
cji w tym obszarze powoduje stale rosnące 
zapotrzebowanie na specjalistów w bran-
ży.

Uczelnia rozpoczęła procedurę uzy-
skania zgody na utworzenie obu kierun-
ków, czeka na opinię Państwowej Komisji 
Akredytacyjnej oraz zgodę ministra Edu-
kacji i Nauki. Nabór rozpocznie się po 
uzyskaniu wymaganych akceptacji. Wię-
cej informacji można uzyskać  na Wydzia-
le Informatyki i Nauk o Żywności”.

3aktualności

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)

Rektor PWSIiP w gronie 
doradców wicepremiera

Nowe kierunki studiów w Łomży



19Ziemia Łomżyńska

Zakład Karny w Czerwonym Borze ma 
już 20 lat. W trakcie tego okresu stał 
się profesjonalnie zarządzaną, naj-
większą jednostką Okręgowego In-
spektoratu Służby Więziennej w Bia-
łymstoku.

Zakład karny w czerwonym 
borze powstał na mocy decy-
zji ministra sprawiedliwości  20  
czerwca 2001 roku na terenie 
zlikwidowanej jednostki nadwi-
ślańskich jednostek wojskowych 
MSWiA. Jest zakładem karnym 
typu zamkniętego, półotwarte-
go i otwartego. Przeznaczony jest 
dla dorosłych mężczyzn tymcza-
sowo aresztowanych, skazanych, 
odbywających karę pozbawienia 
wolności po raz pierwszy, recy-

dywistów penitencjarnych. Po-
jemność zakładu karnego w czer-
wonym Borze wynosi obecnie 
959 miejsc. Obiekt charakteryzu-
je się zabudową pawilonową - 6 
pawilonów mieszkalnych. Zakład 
Karny w Czerwonym Borze jest 
największą tego typu jednostką 
w okręgu białostockim. 

W trakcie 20 lat istnienia za-
kład karny w czerwonym Bo-
rze stał się nowoczesną i dobrze 
funkcjonującą placówką peni-
tencjarną. Jest jednym z najwięk-
szych pracodawców w regionie.  

Zatrudnia obecnie blisko 250 
funkcjonariuszy i pracowników. 

- Dzięki polityce zatrudnia 
prowadzonej przez kierownic-

two, zakład karny niezmiennie 
może pochwalić się najwyższym 
współczynnikiem zatrudnienia 
więźniów w okręgu białostockim. 
Obecnie, pomimo utrudnień 
pandemicznych zatrudnionych 
jest 405 osadzonych – mówi kpt. 
Dariusz Śmiechowski, z-ca rzecz-
nika prasowego dyrektora Zakła-
du Karnego w Czerwonym Bo-
rze. - W trakcie funkcjonowania 
jednostki udało się wypracować 
bezpieczne procedury zatrudnie-
nia więźniów poza terenem jed-
nostki. Osadzeni zatrudnieni są 
obecnie między innymi u takich 
kontrahentów jak DrewBet- Sta-
re Kupiski, Rytel-Podgórze, IGB 
Mazovia, czy firma RoadCare – 
dodaje.

Jednostka prowadzi też dzia-
łalność społeczną, skierowaną na 
współpracę z placówkami samo-
rządami lokalnymi:  Caritas, Sto-
warzyszenie JA i TY, UM Zamb-
rów i inne. 

W 2018 roku otwarto tu 
pierwszą w regionie halę produk-
cyjną w ramach programu „Pra-
ca dla więźniów” co pozwoliło 
na utworzenie 100 miejsc pracy 
dla osadzonych z oddziałów za-
mkniętych. 

- Zakład karny w czerwonym 
Borze to wyszkolenie i profesjo-
nalizm funkcjonariuszy i pracow-
ników cywilnych – przekonuje 
kpt. Dariusz Śmiechowski.

20 lat Zakładu Karnego w Czerwonym Borze

W upalną czerwcową sobotę odsło-
nięty i poświęcony został Obelisk 
Pamięci mieszkańców wsi Rozwory 
wywieziony na Sybir w 1941 roku. 
Obelisk usytuowany jest na placu przy 
remizie Ochotniczej Straży Pożarnej.

Inicjatywa upamiętnie-
nia rozworskich Sybiraków po-
wstała na spotkaniu seniorów 
wsi Rozwory, które odbyło się 
w Ostrołęce 10 sierpnia 2019 
roku. Sprawami organizacyjnymi 
i prawnymi zajęła się grupa ini-
cjatywna: Ks Mieczysław Korze-
niecki z Ostrołęki, Irena Prostak 
z Trzebnicy i Kazimierz Kryszpin 
z Łomży (koordynator projek-
tu). Przy realizacji powstania 
obelisku znacznej pomocy mery-
torycznej i finansowej udzielili: 
Oddział Instytutu Pamięci Naro-
dowej w Białymstoku oraz Urząd 
do Spraw Kombatantów i Osób 
Represjonowanych, a także Sta-
rosta Ostrołęcki. Wójt Gminy 
Rzekuń, współuczestniczył w re-
alizacji projektu zapewniając po-
moc prawną, organizacyjną oraz 
niezbędne wsparcie finansowe. 
Wykonanie obelisku powierzo-
no Zakładowi Kamieniarskiemu 
w Nowogrodzie ,,Epitafium Wik-
tor Tyszko” a sfinansował je Od-
dział Instytutu Pamięci Narodo-
wej w Białymstoku.

Na przełomie stycznia i lute-
go 2021 roku powstał i ukonsty-
tuował się Honorowy Komitet 
na czele z Ordynariuszem Die-
cezji Łomżyńskiej, Jego Eksce-
lencją Księdzem Biskupem Janu-
szem Stepnowskim, który objął 
swoim patronatem powyższą ini-
cjatywę. 

Uroczystość rozpoczęła się 
o godz 15:00. Przy ołtarzu po-
lowym Mszę Świętą celebro-
wał Ks bp. Janusz Stepnowski. 

Chór szkolny odśpiewał Hymn 
Państwowy i Hymn Sybiraków. 
Następnie biskup w towarzy-
stwie pocztów sztandarowych 
udał się pod pomnik. Ordyna-
riusz poświęcił obelisk, a w od-
słonięciu udział wzięli: starosta 
ostrołęcki, wójt gminy Rzekuń 
i Sybirak Eugeniusz Kurpiewski. 
Poszczególne delegacje złożyły 
kwiaty i zapaliły znicze. W wy-
stąpieniu okolicznościowym se-

kretarz Łomżyńskiego Oddziału 
Związku Sybiraków Nina Żyłko 
w imieniu Prezes i członków za-
rządu oddziału serdecznie po-
dziękowała za zaproszenie na tak 
doniosłą uroczystość i nadmie-
niła, że ten znak pamięci jest do-
wodem na to, że dopóki będzie 
istniała choć mała garstka ludzi 
o tak wielkim i szlachetnym ser-
cu jakim odznacza się Kazimierz 
Kryspin i organizatorzy uroczy-
stości, to pamięć o Sybirakach 
nigdy nie zagnie. Dzięki takim lu-
dziom będzie trwać wiecznie. 

Przechodniu idąc koło obelisku 
zatrzymaj się i stań w zadumie

Bo tak wymowny Znak Pamię-
ci tylko Sybirak zostawić umie

Stoimy z nisko pochylony czo-
łem, bijemy się z myślami

Bo przecież my tam byliśmy 
a dzisiaj nie ma ich tu z nami .......

Na zakończenie Kazimierz 
Kryspin w serdecznych słowach 
podziękował wszystkim za przy-
bycie i zaprosił na wspólny po-
częstunek. Grochówka, ciasta 
upieczone przez członkinie Koła 
Gospodyń Wiejskich, kawa, her-
bata i piwo jałowcowe smakowa-
ły wyśmienicie. Pomimo żaru le-
jącego się z nieba w uroczystości 
wzięło udział około 200 osób.

OPRACOWAŁA NINA ŻYŁKO

Obelisk „Pamięci mieszkańców wsi Rozwory 
wywiezionych na Sybir w 1941 roku” odsłonięty

Dyrektor ppłk Zbigniew Jankowski odbiera akt nominacji  
od Dyrektora generalnego SW gen. Jacka Kitlińskiego

Wsparcie akcji pomocy dla dzieci
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Mikołaj Kalina 
w Galerii pod 

Arkadami 
Miejski Dom Kultury – Dom Środo-
wisk Twórczych zaprasza na otwarcie 
wystawy Mikołaja Kaliny „Powrót do 
korzeni”, które odbędzie się 25 czerw-
ca (piątek) w Galerii Pod Arkadami na 
Starym Rynku. Wydarzenie odbędzie 
się o godzinie 18.00. Wstęp wolny.

Na ekspozycję składają się fo-
tografie i obiekty fotograficzne 
z dwóch cyklów : „Samotność” 
i „Camp Collection”.

„SAMOTNOŚĆ”
Poszukiwanie własne-

go sposobu na fotografowa-
nie skierowało autora w obszar 
tzw. Refotografii. Tendencja 
ta ma w Polsce swoje korze-
nie chociażby w pracach Jerze-
go Lewczyńskiego, Andrze-
ja Różyckiego czy Wojciecha 
Prażmowskiego. O ile jednak 
wymienieni odwoływali sie do 
historii i rodzinnych tradycji to 
Mikołaj Kalina odwołuje się do 
innego środka wyrazu, jakim 
jest film. Jego strategia polega 
na przefotografowaniu filmo-
wej stop klatki. To re-fotografo-
wanie wykonane jest na długim 
czasie ekspozycji, co powodu-
je efekt nieostrości obrazu. To 
tak jakby autor przenosił swoją 
biologiczność w medium me-
chaniczne. Całość odwołuje się 
do problemu samotności czło-
wieka w dzisiejszym świecie. 
Wykorzystywanie współcze-
snego medium, jakim jest fo-

tografia i film w sposób zatra-
cający obiektywność medium 
pokazuje, iż mimo postępu 
technicznego wrażliwy autor 
może wytworzyć oniryczna wi-
zję blisko związaną z własnym 
postrzeganiem świata, niejako 
wbrew technicznym uwarun-
kowaniom aparatu. To wszyst-
ko pozwala z zainteresowaniem 
śledzić dalsze projekty Mikołaja 
Kaliny, które wyraźnie wyróż-
niają się powszechnej banaliza-
cji fotograficznego obrazowa-
nia. ZBIGNIEW TOMASZCZUK

„CAMP COLLECTION”
Mikołaj Kalina jest auto-

rem obiektów - zdjęć manekina 
w modnych przebraniach opra-
wionych na wzór ikon w zło-
te ramy. Stosując przerysowania 
ironicznie odnosi się do trendów 
mody-współczesnych ikon. Świa-
domie nawiązuje również do es-
tetyki lat 60-ch sztuki "camp". 
Barwne fotografie prześwitują 
przez zeskrobaną powierzchnię 
lustra. Postaci są anonimowe, 
symbolizują świat wykreowany 

przez innych, który wielokrotnie 
staje się naszym światem. Przeglą-
damy się w nim niczym w lustrze. 
Dotyka problemu niedojrzało-
ści ludzi w różnym wieku, którzy 
nigdy nie mieli odwagi poszuki-
wać swojej tożsamości, wchodząc 
w role społeczne, czy kulturowe 
odgórnie im narzucone.

MAGDALENA DURDA-DMITRUK

MIKOŁAJ KALINA
Artysta-fotograf. Specjalista ds. 
dokumentacji wizualnej zbiorów 
i koordynator pracowni digitaliza-
cji w Muzeum Warszawy. Urodzony 
w 1985 roku w Warszawie; absolwent 
Warszawskiej Szkoły Reklamy – kie-
runek fotografia reklamowa. Laureat 
konkursów: Warszawska Fotografia 
Artystyczna, Warszawska Jesień Fo-
tograficzna, Pięciobój Fotograficzny 
Fotopolis, II Międzynarodowy Festi-
wal Fotografii Młodych w Jarosławiu, 
Chromatics Awards.

Wystawa czynna będzie do 27 lip-
ca. Wydarzenie w reżimie sanitar-
nym zgodnym z aktualnie panują-
cymi zasadami bezpieczeństwa.

po godzinach

 II ETAP

42
ZAWADZKA 27
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MBP w Łomży 
zaprasza na spotkanie  

z Robertem Bałdygą
Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży zaprasza na spotkanie z Robertem Bał-
dygą i promocję książki Ptaki doliny Biebrzy i Narwi.  Spotkanie odbędzie się 25 
czerwca (piątek) o godz. 18:00 w Hali Kultury na Starym Rynku. 

Robert Bałdyga mieszka i pracuje w Łomży. Miłośnik przyrody 
i fotografii, której poświęca większość wolnego czasu. Od wielu lat ob-
serwuje I amatorsko fotografuje dziką przyrodę oraz krajobrazy w do-
linie rzek Biebrzy i Narwi.

Marek Pióro, Robert Bałdyga (fotografie) - Ptaki doliny Biebrzy 
i Narwi, to książka niezwykła, zarówno do czytania, oglądania, a tak-
że do… słuchania! Wystarczy bowiem za pomocą smartfona zeskano-
wać zamieszczone w książce QR kody, by przenieść się w świat ptasich 
głosów i dźwięków.

W czasie spotkania będzie możliwość zakupu książek z Wydawnic-
twa Paśny Buriat.
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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. 

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, wersal-
kę, 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. 

Sprzedam 9 ha łąski + trawa okolice Łom-
ży. Tel. 512 807 562

Do wynajęcia lokal po My Center  
Al. Legionów 60 B obok Żabki.  

Tel. 512 560 894.

USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE

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

Pomalują, poszpachlują. Tel. 503 969 530 

Tynki gipsowe agregatem, profesjonal-
nie i z doświadczeniem. Tel. 511 917 737 

Układanie kostki brukowej z materiału 
własnego i powierzonego. Projekt GRA-
TIS. Doświadczenie, szybko i solidnie. Tel. 
602 520 783. 

Usługi dekar-
skie- Perfekt 
dach: pokrycia 
dachowe, wy-
miana konstrukcji dachowych, kominy 
z klinkieru, podbitki, montaż okien da-
chowych i włazów, materiały. Łomża, Bo-

guszyce 17, Łukasz Just. Tel. 508 637 509.
 
IWBUD Iwona Wiśniewska wypożyczal-
nia sprzętu budowlanego i ogrodni-
czego: -młoty wyburzeniowe i inne -za-
gęszczarki –rusztowania, piły spalinowe 
- kosiarki, wykaszarki do trawy, areator 
- sprzęt rolniczy Łomża, ul. Nowogrodzka 
44B. Tel. 600 011 914. 

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 

Altany ogrodowe komplet na 10 osób ze 
stołem i ławkami 9 tys. huśtawki ogro-
dowe,1500 zł robimy tylko z bali, solidne 
z gwarancją, zatrudnie na produkcje mo-
zliwość zakwaterowania. 
Tel. 535-480-220.

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, Łomża, ul. Wesoła 18B 

USŁUGI SZEWSKIE 

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

SALE WESELNE, USŁUGI WIDEOFILMOWANIE, 
ZESPOŁY MUZYCZNE 

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

Wesela, imprezy okolicznościowe, 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.

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

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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Był ponad 30-stopniowy upał, 
wielki wóz strażacki i kąpiel wodna. 
Były też pyszne kiełbaski, słodycze 
i cała masa animacji, a to wszystko 
podczas pikniku integracyjnego 
finalistek Miss Ziemi Łomżyńskiej 
2021 oraz dzieci z Przedszkola 
Niepublicznego Nutka w Łomży.

Podobno przed najważniej-
szymi skrzyżowaniami w życiu 
nie ma drogowskazów… a jed-
nak może być zupełnie inaczej. 

- Kiedy 1,5 roku temu cały 
świat stanął w miejscu i z dnia na 
dzień zaczął zmagać się z pande-
mią COVID-19, która sparali-
żowała codzienność setki tysię-
cy ludzi, u nas także rozpoczęła 
się walka o przetrwanie projek-
tu jakim jest konkurs Miss Zie-
mi Łomżyńskiej. Nie było łatwo, 
wręcz przeciwnie, było bardzo 
trudno. Przygotowania do wiel-
kiego wydarzenia wyłącznie za 
pomocą platformy online musia-
ły stać się trochę smutną codzien-
nością. I wtedy nagle pojawili 
się ONI - nasi mali przyjaciele 
z Przedszkola Niepublicznego 
Nutka w Łomży. Wystarczyło 
jedno spotkanie z pełnymi pozy-
tywnej energii, spontaniczności 
oraz szczerości maluchami oraz 
kadry pedagogicznej, by zrodził 
się pomysł naszego autorskiego 
projektu "Autystyczni-autentycz-
ni", który pokochaliśmy absolut-

nie wszyscy, i który funkcjonu-
je do dziś, każdego dnia rodząc 
nowe pomysły i nowe nadzieje 
– tłumaczy Anna Kurządkow-
ska-Kosińska organizatorka Miss 
i Miss Nastolatek Ziemi Łom-
żyńskiej. - To właśnie w ramach 
projektu "Autystyczni-autentycz-
ni", dzięki uprzejmości oraz go-
ścinności rady sołectwa Piątnicy 
Włościańskiej mogliśmy zorga-
nizować piknik integracyjni pod-
czas, którego przygotowywali-
śmy się do ważnego wydarzenia. 
Za niespełna tydzień, podczas 
Gali finałowej Miss Ziemi Łom-
żyńskiej w pięknych wnętrzach 
Hali Kultury w Łomży, nasza nie-
spodzianka ujrzy światło dzienne 
– uchyla rąbka tajemnicy Anna 
Kurządkowska-Kosińska.

Dziś nie chce jeszcze zdra-
dzać szczegółów, ale obiecu-
je coś naprawdę wzruszającego 

i zapierającego dech w piersiach, 
a to dlatego, że w tym roku wraz 
z dziewczętami zamierzą poka-
zać coś nowego. Coś, co jest po-
nad wszystkim, i ponad nami, bo 
wszyscy jesteśmy - TACY SAMI.

Piknik był także okazją do 
kolejnej wspólnej świetnej za-
bawy oraz animacji przygoto-
wanych przez finalistki. Atrakcją 
dnia była niespodzianka od dru-
hów Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Piątnicy, którzy przyjecha-
li na sygnale i urządzili dzieciom 
prawdziwie strażacką zbawienną 
przy takiej pogodzie - kąpiel. 

- Chętne dzieciaki mogły tak-
że zwiedzić wóz strażacki oraz 
zrobić sobie w nim zdjęcia, za co 
ogromnie dziękujemy młodym 
i bardzo zaangażowanym druhom 
z OSP Piątnica. Szczególne po-
dziękowania kieruję także w stro-
nę partnerów konkursu, Państwa 

Ani oraz Roberta Rytel, którzy 
zadbali o piknik od strony gastro-
nomicznej dostarczając nam całe 
mnóstwo przepysznych smakoły-
ków. Nie ma przecież idealnego 
pikniku bez kiełbasek! Firma, za-

dbała także o koszulki oraz cza-
peczki dla wszystkich finalistek, 
a także mięciutkie kocyki i podu-
szeczki, aby nasi mali goście mie-
li, gdzie odpoczywać – opowiada 
Anna Kurządkowska-Kosińska. 

społeczeństwo

Teatr Lalki i Aktora w Łomży 
zasili Podlaskie kulturą

Teatr Lalki i Aktora w Łomży realizuje projekt PODLASKIE ZASILANE KULTURĄ. 
Od wielu lat placówka wystawia spektakle w różnych miejscach, wpisuje się 
w życie kulturalne regionu północno-wschodniego, którego istota ukształtowa-
na została dzięki spotkaniu odmiennych kultur oraz religii współegzystujących 
obok siebie przez stulecia. Region, który jest różnorodny, zachowuje wyjątkową 
żywotność oraz odrębność kulturową i rozpoznawalny styl, a jednocześnie dba 
o prastare nawyki i oryginalną kulturę ludową.

- Podczas na-
szego objazdu pra-
gniemy odwiedzić 
miejscowości po-
siadające unikal-
ny urok; miejsca, 
w których niczym 
w soczewce sku-
pia się wielokultu-
rowość, religia, hi-
storyczne zakręty, 
różne języki oraz 
autentyczny patrio-
tyzm. Dzięki współ-
pracy nawiązanej 
z naszymi partnera-
mi z radością zago-
ścimy w Nowogro-
dzie, Ciechanowcu, 
Zbójnej, Drozdo-
wie oraz oczywiście 
rodzinnej Łomży 
– informuje Łukasz 
Boratyński z Te-
atru Lalki i Aktora 
w Łomży. - Jeste-
śmy zaszczyceni, że zaprosiliście nas Państwo do swojej społeczności. 
Pragniemy spotkać się z Wami, pokazać nasze znakomite spektakle, 
zaprezentować teatr otwarty na wielopokoleniową publiczność, a tak-
że zachęcić wszystkich do wspólnej rozmowy lub kreatywnej zabawy 
przy okazji warsztatów teatralnych. Będzie nam niezmiernie miło, jeśli 
Państwo również przyjmiecie nasze zaproszenie i tłumnie, całymi ro-
dzinami, będziecie uczestniczyć w proponowanych przez nas wyda-
rzeniach. Wszystkie spektakle w ramach projektu PODLASKIE ZA-
SILANE KULTURĄ odbywają się w plenerze i są bezpłatne – dodaje.

Pierwszy spektakl w ramach projektu, czyli „Szewc Kopytko i Ka-
czor Kwak” odbył się 20 czerwca w Skansenie Kurpiowskim w No-
wogrodzie. Przedstawienie było częścią XXVIII Ogólnopolskich Dni 
Kultury Kurpiowskiej 2021 organizowanych przez Regionalny Ośro-
dek Kultury w Łomży.

Piknik integracyjny  
w Piątnicy 
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100-LETNIA TRADYCJA ZOBOWIĄZUJE
ul. M.C. Skłodowskiej 1 Łomża
ul. Sikorskiego 27  Łomża
ul. Sienkiewicza 2 Łomża
ul. Bernatowicza 6 Łomża
ul. Kołłątaja 1A/17  Łomża
ul. Przykoszarowa 22 Łomża
ul. Stacha Konwy 11 Łomża
ul. Wyszyńskiego 4D Zambrów
ul. Wojska Polskiego 31 Zambrów

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

Nie było niespodzianki. Hanna Giżew-
ska z Sopotu wygrała Ogólnopolski 
Turniej Klasyfikacyjny Młodziczek 
w Tenisie Piątuś CUP 2021. Najwyżej 
rozstawiona w turnieju zawodniczka 
w finalne gładko pokonała Katarzynę 
Kliber ze Świdnika 6:3, 6:0.

Jak informuje Tomasz Wal-
dziński z UKS Return, przez trzy 
dni na kortach tenisowych przy 
III Liceum Ogólnokształcącym 

w Łomży rywalizowało 16 tenisi-
stek w wieku do 14 lat. Hanna Gi-
żewska nie miała sobie równych. 
Wygrała wszystkie sześć meczów. 
Drugie miejsce zajęła Katarzyna 
Kliber. Półfinał turnieju wywal-
czyły Julia Pacocha oraz Iga Pio-
trowska.

- Ważnym zamysłem organi-
zatorów OTK Piątuś Cup było 
pokazanie miłośnikom tej pięk-

nej dyscypliny sportu tenisa na 
najwyższym polskim poziomie. 
Kibice mogli podpatrywać szereg 
rozwiązań techniczno - taktycz-
nych czołowych zawodniczek 
Polski (odwiedziły nas tenisistki 
z Gdańska, Sopotu, Warszawy, 
Łodzi, Pozania, Radomia,Świd-
nika i Olsztyna), a korty III LO 
zamieniły się także w miejsce de-
gustacji zdrowych produktów 
OSM w Piątnicy - dodaje Tomasz 
Waldziński.

Pogoda dopisała, zawody od-
bywały się w systemie grupowo 
- pucharowym. W fazie elimi-
nacyjnej dziewczęta rozgrywały 
mecze „każda z każdą” w swoich 
grupach walcząc o kolejne pozy-
cje w turnieju. Taki system po-
zwolił zawodniczkom na roze-
granie dużej liczby pojedynków, 
a ewentualny przegrany pierwszy 
mecz nie wiązał się z eliminacją 
z zawodów. W rozgrywkach go-

spodarza turnieju UKS „Return” 
Łomża reprezentowała Aniela 
Galińska.

Wyniki meczów reprezen-
tantki UKS Return:

Aniela Galińska - Nina Ja-
strząbek (SKT Sopot) 6:3 2:6 
4:10

Aniela Galińska - Aniela/ Ko-
narska (KT Warszawianka War-
szawa) 6:7 5:7

Aniela Galińska - Wiktoria 
Lorek (FairPlayce Poznań) 6:2 
7:5

Turniej odbył się dzięki 
wsparciu finansowemu OSM 
w Piątnicy i Urzędowi Mia-
sta Łomża. Poza nagrodami dla 
najlepszych tenisistek, na kor-
tach pojawiły się także produkty 
mleczne OSM Piątnicy, którymi 
mogli częstować się zarówno te-
nisistki jak i kibice.

Dla zawodników i szkoleniowców Fi-
ght Club Łomża był to kolejny długi, 
pracowity weekend startowy.  Tym 
razem na XVII Mistrzostwach Polski 
ADCC Warszawa. Dziewięcioosobowa 
ekipa Fight Club Łomża wróciła do 
domu z trzema tytułami mistrzowski-
mi, dwoma wicemistrzowskimi oraz 
bagażem doświadczeń.

Wyniki XVII Mistrzostw Pol-
ski ADCC Warszawa zawodni-
ków Fight Club Łomża:

Przemysław Dąbrowski - 
Mistrz Polski kat. Master 2 za-
awansowani  do 100 kg

Damian Zorczykowski - 
Mistrz Polski kat. Master1 za-
awansowani  do 70kg oraz

Mistrz Polski kat. Master 
OPEN

Dominika Steczkowska - Wi-
cemistrzyni Polski kat. Kobiety 
Średnio zaawansowane do 60kg

Zuzanna Jabłońska - Wice-
mistrzyni Polski kat. Kobiety po-
czątkujące do 55kg

- Wszystkim zawodnikom 
dziękujemy za godne reprezen-
towanie klubu i miasta Łomża. 
Dziękujemy naszemu sponsoro-
wi głównemu firmie Sonarol za 
wsparcie i pomoc w rozwoju - 
mówi Damian Zorczykowski.

Piątuś CUP 2021 w pełnym słońcu

Pracowity weekend startowy 
Fight Club Łomża
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