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Od wielu lat obserwujemy w Polsce 
proces zmiany struktury demogra-
ficznej ludności. W końcu 2019 r. 
liczba ludności wyniosła 38,4 mln, 
w tym ponad 9,7 mln stanowiły oso-
by w wieku 60 lat i więcej (tj. ponad 
25%). Mimo przewidywanego spadku 
liczby ludności do 2050 r. aż o 4,5 mln, 
według Głównego Urzędu Statystycz-
nego w końcowej fazie horyzontu 
prognozy nastąpi wzrost populacji 
osób w wieku 60 lat i więcej do 13,7 
mln i będzie ona stanowiła ponad 
40% ogółu ludności.

W Polsce w 2019 r. mężczyzna 
w wieku 60 lat miał przed sobą 
jeszcze średnio ponad 19 lat ży-
cia, zaś kobieta w tym wieku po-
nad 24 lata. Oznacza to, że osoby 
w starszym wieku spędzają około 
jednej czwartej życia w okresie, 
który jest przeważnie okresem 
dezaktywizacji zawodowej. 

Każda z grup wiekowych ma 
swoje określone, bardzo różne 
potrzeby związane ze stanem 
zdrowia, kondycją organizmu, 
sytuacją rodzinną czy finansową, 
ale też wynikające z trybu życia.

Wsparcie rządowe
Warunki dla realizacji dzia-

łań o charakterze aktywizującym, 

skierowanych do seniorów stwa-
rzają Program wieloletni na rzecz 
Osób Starszych „Aktywni+” na 
lata 2021–2025 (Uchwała Nr 167 
Rady Ministrów z dnia 16 listopa-
da 2020 r.) oraz Program wielo-
letni „Senior+” na lata 2021–2025 
(Uchwała Nr 191 Rady Mini-
strów z dnia 21 grudnia 2020 r.).

Program wieloletni na rzecz Osób 
Starszych „Aktywni+” na lata 
2021–2025

Głównym celem Programu 
jest zwiększenie uczestnictwa 
osób starszych we wszystkich 
dziedzinach życia społecznego 
poprzez wspieranie aktywności 
organizacji pozarządowych dzia-
łających na rzecz seniorów.

W ramach celu głównego 
Programu zawarte są cztery cele 
szczegółowe:

• wzrost zaangażowania osób 
starszych w kontakty społeczne 
poprzez wzbogacenie oferty zago-
spodarowania ich czasu wolnego;

• zwiększenie zaangażowania 
osób starszych w procesy party-
cypacyjne zachodzące w życiu 
publicznym;

Moja przygoda 
z pewnym 

akordeonem 
Od kilku lat przymierzałam się do opi-
sania historii naszej rodziny, by ocalić 
od zapomnienia fakty i wydarzenia. 
By młode pokolenie pamiętało o nas, 
gdy nas zabraknie. Szczególnie chcia-
łam zwrócić uwagę na akordeon, któ-
ry odegrał wielką rolę w życiu trzech 
pokoleń Witkowskich. Historię opisa-
łam. W roku 2018 zgłosiłam pracę na 
konkurs literacki dla seniorów Srebro 
Nie Złoto pod tytułem ,,Moja  przygo-
da z pewnym akordeonem”. Otrzyma-
łam II miejsce.

Kapituła Konkursu w uzasad-
nieniu swojej decyzji napisała co 
następuje:” Za wzruszającą opo-
wieść nie tylko o akordeonie po-
darowanym przez Marszałka Jó-
zefa Piłsudskiego, ale pełną pasji 
i historycznych szczegółów rela-
cję z długiego, ponad osiemdzie-
sięcioletniego „życia” instrumen-

tu, który także tworzył i scalał 
rodzinę. Za literacką (i muzycz-
ną) umiejętność przenoszenia 
pamięci dla kolejnych pokoleń. 
I za przywołanie historii zapisa-
nej nie tylko na kartach, ale tak-
że w „galeryjce z kości słoniowej”, 
na której grali Ci, co już odeszli” 
- koniec uzasadnienia.

Z perspektywy minionych 
lat dochodzę do wniosku, że 
moja historia nie jest zakończo-
na. Przypominają się nowe fakty 
i epizody... i tak można by było pi-
sać i pisać. Zapraszam do lektury.

Część I 
WSTĘP

W Warszawie, roku 1935, 
w znanej firmie „STAMIROW-
SKI” powstał, czyli narodził się 
akordeon. Był piękny, miał ślicz-
ną galeryjkę z kości słoniowej 
wysadzaną błyszczącymi kora-
likami. Na środku galeryjki był 
napis „ STAMIROWSKI” także 
mieniący się różnymi barwami. 
Akordeon ów był jednym z se-
tek akordeonów wytwarzanych 
ręcznie przez tę znaną i renomo-

waną firmę w Polsce i zagranicą. 
Piszę powstał w 1935 roku, po-
nieważ w tymże roku został po-
darowany przez Marszałka Jó-
zefa Piłsudskiego orkiestrze 33 
Pułku Piechoty w Łomży, a po-
nieważ akordeony miały dosko-
nałą opinię, rozchodziły się mó-
wiąc kolokwialnie „jak świeże 
bułeczki” i z pewnością nie za-
legały na półkach. Należy zatem 
przyjąć z wielkim prawdopodo-
bieństwem, że akordeon o któ-
rym chcę pisać narodził się wła-
śnie w tym roku. Ja urodziłam się 
w 1946 roku, a więc akordeon ma 
86 lat, ja 75. Co ma jedno do dru-
giego? Postaram się wyjaśnić ale 
muszę wrócić do czasu, gdy mnie 
jeszcze nie było na świecie.

Część II   
ORKIESTRA 33 PUŁKU PIECHOTY 

W ŁOMŻY. ROK 1930
Mój ojciec jako mały chło-

piec był bardzo zafascynowany 
orkiestrą wojskową 33 pułku pie-
choty stacjonującego w Łomży.  

Z myślą o seniorach

Dokończenie na str. 11

Dokończenie na str. 14
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Wyższa śmiertelność to zmniejszenie 
wydatków z Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych. Wyższa liczba zgonów 
nie spowoduje poprawy sytuacji eme-
rytów i Zakładu Ubezpieczeń Społecz-
nych. W zeszłym roku zmarło blisko 68 
tysięcy osób więcej niż w roku 2019.  
To tak , jakby z mapy Polski  zginęło 
miasto Łomża czy Suwałki.  

Z punktu widzenia państwa, 
im mniej świadczeniobiorców, 
tym mniej zobowiązań i wydat-
ków, zarówno na świadczenia, 
usługi zdrowotne oraz wszel-
ką pomoc społeczną. Emeryci 
otrzymują świadczenia z fundu-
szu, do którego wpływają składki 
płacone przez pracujących oraz 

dotacji skarbu państwa.  Zatem, 
im mniejsze wypłaty, tym mniej-
sze obciążenie finansów publicz-
nych.

Obserwujemy chaos i kom-
plikacje szczepieniowe dla grupy 
„ zero” i seniorów 80+. Otrzymu-
jemy informacje o braku wolnych 
terminów, a rząd zaprasza kolej-
ne wielomilionowe rzesze senio-
rów 70+ czy nauczycieli. 

Do końca I kwartału, jak po-
daje rząd, istnieje możliwość za-
szczepienia 3,1 mln osób. Po co 
ten pośpiech?  Starzy ludzie zo-
stali zmuszeni do wyścigu, „kto 
pierwszy, ten lepszy”.  Stąd kolej-
ki do rejestracji. Błędem w przy-

jętym systemie organizacji szcze-
pień jest rozdział  szczepionek na 
punkty szczepień, a nie na kon-
kretnych ludzi. To zmusza wie-
lu seniorów do zapisywania się 
w punktach daleko od miejsca za-
mieszkania. O masowym szcze-
pieniu wiadomym było na prze-
łomie października – listopada 
ub. roku. Można było przygoto-
wać lepszy system do rejestracji 
w oparciu o lekarzy rodzinnych, 
wyznaczając ramowe warunki do 
poszczególnych grup obywateli.

Na świadczenia emerytal-
ne znacząco wpłynie obniże-
nie średniego wieku naszego ży-
cia. Im średnia życia niższa, tym 

emerytury mogą być wyższe.  Na 
wielkość emerytury największy 
wpływ miałyby zgony 60-latków.  
Wyższa śmiertelność wśród osób 
starszych  nie rozwiązuje zasad-
niczego problemu tj. liczby eme-
rytów w porównaniu do osób 
w wieku produkcyjnym. 

W  2020 roku pełnoletniość 
osiągnęło 353,8 tys. osób,  pod-
czas gdy  w wiek emerytalny we-
szło 520 tys. osób. To oznacza, że 
w najbliższej dekadzie z polskie-
go rynku pracy zniknie  milion 
osób.  W dalszej perspektywie 
do 2040 roku będzie to już 2,3 
mln osób mniej. Bazując na da-
nych GUS, który wskazuje, że do 

2050 roku liczba ludności Polski 
wyniesie 31,1 mln osób. W po-
równaniu do 2016 r. zmniejsze-
nie ludności wynosiło 5,4 mln 
osób. Prognozowany przez GUS 
spadek liczby Polaków w wieku 
produkcyjnym wyniesie o 8 mln 
osób mniej, natomiast wzrost 
najstarszej części  populacji wy-
niesie 4,4 mln osób.  To wpłynie 
znacząco na obciążenia  emery-
talne.

Jak wynika ze statystyk GUS, 
nasze społeczeństwo się starzeje 
i coraz więcej osób będzie uzyski-
wać świadczenia emerytalne, na-
tomiast odprowadzających skład-
ki będzie mniej.  Konsekwencje 
istniejącej polityki emerytalnej 
poniosą  przyszli emeryci, głow-
nie kobiety, które w obecnym sys-
temie krócej pracują, mniej od-
prowadzają składek i dłużej żyją.  
Zgromadzony kapitał  jest dzielo-
ny przez 261,5 miesiąca.

Z troską o przyszłość naszych 
wnuków oczekujemy pilnych 
prac w tym zakresie przez istnie-
jący system instytucjonalny, któ-
ry w Polsce jest bogaty.  Nie na-
leży robić spotkań ad hoc, które 
pochłaniają energię, absorbują 
uwagę i niczego poza frustracją 
oraz wzajemnymi oskarżeniami  
nic nie dają; przykład – spotkanie 
Premiera Rządu z klubami parla-
mentarnymi w sprawie szczepio-
nek.

Takie postępowanie depre-
cjonuje Konstytucyjne mechani-
zmy rządzenia i kontroli władzy 
wykonawczej.  Protesty uliczne 
nie wystarczą,  czas na zmiany.

SENIOR STANISŁAW KASEJA

Rozliczenie PIT 
- informacja dla 

emerytów  
i rencistów

Trwa akcja składania zeznań PIT za 2020 rok. 
Z urzędem skarbowym można się rozliczyć do 30 
kwietnia 2021 r., np. w serwisie e-Urząd Skarbo-
wy. Izba Administracji Skarbowej w Białymsto-
ku przypomina emerytom i rencistom, jak mogą 
przekazać 1% podatku na rzecz organizacji 
pożytku publicznego i jak najszybciej otrzymać 
zwrot podatku.

W tym roku osoby, które otrzymały 
z organu rentowego PIT-11A, mogą:

• złożyć samodzielnie zeznanie roczne,
• albo nic nie robić do 30 kwietnia - 

wtedy urząd skarbowy zaakceptuje zezna-
nie PIT-37 za 2020 r., automatycznie wy-
generowane w usłudze Twój e-PIT.

Zwrot nadpłaty
Zwrot nadpłaty podatku trwa do 45 

dni, jeśli zeznanie zostanie automatycznie 
zaakceptowane albo złożone elektronicz-
nie - najłatwiej w usłudze twój e-PIT, do-

stępnej w serwisie e-Urząd Skarbowy na 
podatki.gov.pl.

W przypadku zeznań papierowych ter-
min zwrotu wynosi do 3. miesięcy.

Ważne:
aby uzyskać zwrot nadpłaty, należy 

zgłosići swój rachunek bankowy do urzę-
du skarbowego – można to zrobić w zezna-

niu podatkowym lub na formularzu ZAP-
3. Jeżeli rachunek był zgłoszony wcześniej 
i jest aktualny, nie trzeba nic robić.

Przekazanie 1% na rzecz OPP
Emeryci lub renciści, którzy otrzymali 

z organu rentowego PIT-40A i chcą prze-
kazać 1% podatku na rzecz wybranej orga-
nizacji pożytku publicznego (OPP), mogą 

wskazać wybrane OPP w oświadczeni 
PIT-OP lub w zeznaniu podatkowym.

Emeryci i renciści, którzy otrzymali je-
den PIT-40A i chcą, by wskazana w ubie-
głym roku OPP otrzymała ich 1% podat-
ku, nie będą musieli nic robić, jeśli do 31 
marca 2021 r. nie zostanie odwołany stan 
epidemii. Jeśli natomiast stan epidemii 
byłby odwołany, to emeryt/rencista bę-
dzie musiał sam złożyć PIT-OP lub zezna-
nie PIT-37 lub PIT-36.

Jeśli podatnik otrzymał PIT-11A 
i chce przekazać 1% na tę samą organiza-
cję co w ubiegłym roku, nie musi nic ro-
bić. Urząd skarbowy zrobi to za niego za 
pośrednictwem usługi Twój e-PIT w au-
tomatycznie zatwierdzonym zeznaniu 
podatkowym.

Jeżeli natomiast podatnik chce przeka-
zać 1% podatku na rzecz innej OPP niż rok 
wcześniej, to wskazuje ją w zeznaniu, które 
składa do swojego urzędu skarbowego. 

Ważne:
• wskazana w ubiegłym roku OPP musi 

znajdować się w aktualnym Wykazie OPP,
• gdy w systemie znajduje się zeznanie 

– niezależnie od tego, czy emeryt lub ren-
cista złoży je sam, czy zeznanie zostanie 
automatycznie zaakceptowane przez KAS 
– nie należy składać PIT-OP.

Niestety, więcej nas odchodzi

naSze SPołeczeńStwo 
Się Starzeje i coraz 
więcej oSób będzie 

uzySkiwać świadczenia 
emerytalne, natomiaSt 

odProwadzających 
Składki będzie mniej.

to wPłynie znacząco  
na obciążenia  
emerytalne.
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• podnoszenie kompetencji 
cyfrowych seniorów oraz kształ-
towanie postaw sprzyjających 
wykorzystywaniu nowych tech-
nologii w życiu codziennym;

• budowanie pozytywnego 
wizerunku starości i starzenia 
się oraz rozwijanie kompetencji 
społecznych (wiedzy, umiejęt-
ności, postaw) wobec starości 
u osób w każdym wieku.

Budżet Programu w latach 
2021–2025 wyniesie 200 mln 
zł. W każdym roku kwoty finan-
sowania Programu ze środków 
budżetu państwa wyniosą po 40 
mln zł.

Organizacje pozarządowe 
i inne uprawnione podmioty 
działające na rzecz osób star-
szych będą mogły ubiegać się 
o dofinansowanie swoich projek-
tów kwotą od 25 do 250 tysięcy 
zł.

W ramach Programu zapla-
nowano możliwość wsparcia 
czterech obszarów:

• aktywności społecznej 
obejmującej działania mają-
ce na celu zwiększenie udziału 
osób starszych w aktywnych for-
mach spędzania czasu wolnego, 
wspieranie niesamodzielnych 
osób starszych i ich otoczenia 
w miejscu zamieszkania, roz-
wijanie wolontariatu osób star-
szych w środowisku lokalnym 
oraz zwiększenie zaangażowania 
osób starszych w obszarze rynku 
pracy.

• partycypacji społecznej 
przyczyniającej się do wzmoc-
nienia samoorganizacji środo-
wiska osób starszych 
oraz zwiększenia 
wpływu osób 
starszych na de-
cyzje dotyczące 
warunków życia 
obywateli.

• włączenia cyfro-
wego obejmującego dzia-
łania na rzecz zwiększania 
umiejętności posługiwania się 
nowoczesnymi technologia-
mi i korzystania z nowych 
mediów przez osoby star-
sze, a także upowszechnia-
nia i wdrażania rozwiązań 
technologicznych sprzy-
jających włączaniu spo-
łecznemu oraz bezpiecz-
nemu funkcjonowaniu 
osób starszych.

• przygotowania do 
starości polegającego 
na wzmacnianiu trwa-
łych relacji międzypo-
koleniowych, kształ-
towaniu pozytywnego 
wizerunku osób star-
szych oraz zwiększaniu 
bezpieczeństwa seniorów.

Program wieloletni "Senior+" na lata 
2021-2025

Kwota środków z budżetu 
państwa na realizację Programu 
wyniesie 300 mln zł., w każdym 
roku po 60 mln zł.

Celem strategicznym Progra-
mu jest zwiększenie aktywnego 
uczestnictwa seniorów w życiu 
społecznym poprzez dofinanso-
wanie rozbudowy infrastruktury 
ośrodków wsparcia w środowi-
sku lokalnym oraz zwiększenie 
miejsc w ośrodkach wsparcia 
„Senior+”, tj. wsparcie działań 
jednostek samorządu w rozwo-
ju na ich terenie sieci Dziennych 
Domów „Senior+” i Klubów „Se-
nior+”.

Celem operacyjnym Progra-
mu jest zapewnienie wsparcia 
seniorom (osobom nieaktyw-
nym zawodowo w wieku 60 lat 
i więcej) poprzez umożliwienie 
im korzystania z oferty na rzecz 
społecznej aktywności, a także 
obejmującej usługi w zakresie ak-
tywności ruchowej lub kinezyte-
rapii, oferty edukacyjnej, kultu-
ralnej, rekreacyjnej i opiekuńczej 

– w zależności od potrzeb stwier-
dzonych w środowisku lokal-
nym. W ramach Programu 
udostępniana jest seniorom in-
frastruktura pozwalająca na ak-
tywne spędzanie wolnego czasu, 
a także zaktywizowanie i zaanga-
żowanie seniorów w działania sa-
mopomocowe i na rzecz środo-
wiska lokalnego.

W ramach Programu jed-
nostki samorządu terytorialne-
go, w trybie otwartego konkursu 
ofert, mogą ubiegać się o uzyska-
nie środków finansowych prze-
znaczonych na:

• moduł 1 – jednorazowe 
wsparcie finansowe na utworze-
nie i/lub wyposażenie ośrodka 
wsparcia w wysokości do 80% 
całkowitego kosztu realizacji za-
dania. Dofinansowanie nie może 
być wyższe niż 400 tys. zł w przy-
padku Dziennego Domu „Se-
nior+” oraz 200 tys. zł w przy-
padku Klubu „Senior+”.

W przypadku, gdy budynek 
nie jest własnością jednostki sa-
morządu terytorialnego, dofi-
nansowanie w ramach modułu 1 
Programu przysługuje jedynie na 
wyposażenie ośrodka wsparcia.

• moduł 2 – zapewnie-
nie funkcjonowania już 

istniejących ośrod-
ków wsparcia, utwo-

rzonych w ramach 
modułu 1. Dofi-

nansowaniu w każdym roku bu-
dżetowym, w trybie konkurso-
wym mogą podlegać działania 
związane z całorocznym bieżącym 
utrzymaniem ośrodka wsparcia. 

Kwota dofinansowania na 
działalność bieżącą ośrodków 
wsparcia uruchomionych w ra-
mach Programu wynosić będzie 
miesięcznie na utrzymanie jed-
nego miejsca nie więcej niż 400 
zł w Dziennym Domu „Senior+” 
oraz nie więcej niż 200 zł w Klubie 
„Senior+”, przy czym dotacja nie 
może stanowić więcej niż 50% cał-
kowitego kosztu realizacji zadania.

Działalność bieżąca Dzien-
nego Domu „Senior+” pole-
ga na realizacji podstawowych 
usług mających na celu udzie-
lanie pomocy w czynnościach 
dnia codziennego, na zapewnie-
niu minimum jednego posiłku, 
w szczególności gorącego oraz 
innych usług wspomagających, 

dostosowanych do potrzeb se-
niorów. Dzienny Dom „Senior+” 
powinien zapewniać co najmniej 
8-godzinną ofertę usług w dniach 
od poniedziałku do piątku (40 
godzin tygodniowo).

Działalność Klubu „Senior+” 
polega na motywowaniu senio-
rów do działań na rzecz samo-
pomocy i działań wolontary-
stycznych na rzecz innych. Klub 
„Senior+” powinien zapewniać 
tygodniowo co najmniej 20-go-
dzinną ofertę usług. Klub „Se-
nior+” we współpracy z inny-
mi instytucjami i organizacjami 
może rozszerzyć ofertę na usługi 
świadczone poza swoją siedzibą.

Demografia nie kłamie 
W Łomży, podobnie jak 

w kraju, przybywa osób star-
szych. Zgodnie z danymi Ban-
ku Danych Lokalnych GUS na 
31.12.2019 r. Łomżę zamieszki-
wało prawie 15 800 osób, które 
ukończyły 60 lat, co stanowiło 
26,3% ogółu mieszkańców mia-
sta.  W 2050 roku (według pro-
gnoz GUS) liczba osób 60+ ma 
wzrosnąć do 21 720 i stanowić 
one będą przeszło 47% ogółu 
mieszkańców Łomży. Zatem co 
drugi mieszkaniec będzie miał 
60 i więcej lat. 

Czy będziesz wśród nich? 
A może będą w tej grupie Twoi 
bliscy, przyjaciele, sąsiedzi?

Starość dotyczy nas wszyst-
kich, to  część naszego życia. 
Dlatego warto włączyć się 
w projektowanie lepszej starości. 

Seniorzy liczą na to, że za-
równo władze Miasta jak też 
organizacje pozarządowe, po-
dobnie jak w latach poprzed-
nich, skorzystają z programów 

rządowych i będą apliko-
wać o środki finansowe na 

tworzenie warunków dla 
aktywnego i godnego 
starzenia się. Nie bez 
znaczenia jest też rola 
samych seniorów. Tyl-
ko wspólne działania 
przynoszą najlepsze 
rezultaty. 

GRAŻYNA CZAJKOWSKA
źródło informacji: 

GUS,  senior.gov.pl

Srebrni

Z myślą o seniorach
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Dobry, zły i brzydki
TVP Kultura piątek 20.00

Western. Dziki Zachód, czasy wojny secesyjnej. Blondie 

(Clint Eastwood) i Meksykanin Tuco zarabiają na życie, 

oszukując naiwnych. Blondie wydaje szeryfom Tuco, za 

którego wyznaczono nagrodę, a zgarnąwszy pieniądze, 

uwalnia wspólnika. W następnym miasteczku powtarzają 

ten sam numer.

Duch
Stopklatka piątek 22.15

Klasyczny horror. Młode małżeństwo przeprowadza się do 

wymarzonego domu. Wkrótce okazuje się, że miejsce to 

jest nawiedzane przez duchy. Życie bohaterów zamienia 

się w koszmar, a jego początkiem jest zniknięcie córki.

Dwaj zgryźliwi tetrycy
Stopklatka sobota 13.40

Komedia. John i Max mieszkają obok siebie od 50 lat. 

Serdecznie się nie znoszą, uwielbiają uprzykrzać sobie 

życie. Kiedy na horyzoncie pojawia się atrakcyjna wdowa, 

jednocześnie uderzają do niej w konkury.

Żółtodziób
Metro sobota 20.00

Sensacyjny. Doświadczony detektyw Pulovski (Clint 

Eastwood) usiłuje odnaleźć morderców swojego 

partnera. Jego nowym współpracownikiem zostaje 

młody, opanowany David Ackerman (Charlie Sheen), 

przeciwieństwo porywczego Pulovskiego.

Obrońca
TV6 niedziela 22.55

Sensacyjny. W Europie ma dojść do tajnego spotkania 

amerykańskiego polityka z przywódcą islamskich 

fundamentalistów. Na straży bezpieczeństwa 

amerykańskiej delegacji stoi elitarna jednostka, 

dowodzona przez byłego komandosa (Dolph Lundgren).

wybierz  
coś  

dla siebie

Oświadczyny po irlandzku

Tor przeszkód
Anna Brady (Amy Adams) mieszka w Bostonie 

i tu pracuje, jest wziętą dekoratorką wnętrz. Ma chło-
paka Jeremy'ego (Adam Scott) i choć są ze sobą już 
4 lata i razem kupują mieszkanie, on ciągle zwleka 
z oświadczynami. Teraz wyjeżdża na zjazd kardiolo-
gów do Dublina. 

Anna czuje się zawiedziona ale postanawia dzia-
łać. Dowiaduje się, że według irlandzkiej tradycji 
sięgającej V wieku, kobieta sama może oświadczyć 
się mężczyźnie raz na cztery lata, 29 lutego. Ponie-
waż wypada akurat rok przestępny, Anna jedzie za 
ukochanym do Irlandii, by tam mu się oświadczyć. 
W czasie lotu następuje załamanie pogody, i zamiast 
w Dublinie Anna ląduje w Cardiff w Walii. Postana-
wia zorganizować transport na własną rękę. W pubie 
prosi o pomoc przystojnego Declana O'Callaghana 
(Matthew Goode). Ten zgadza się zawieźć Amery-
kankę do Dublina za 500 euro. Kolejne przygody 
zbliżają ich do siebie. Po wielu perypetiach docierają 
w końcu do Dublina. 

Pewnie nie wiesz...
Film zarobił w kinach na świecie 33 miliony dola-

rów, kosztował 19 milionów.
Akcja filmu rozgrywa się 29 lutego, jednak kiedy 

bohaterowie docierają do Dublina, na drzewach wi-
doczne są liście, a ludzie chodzą w letnich płaszczach.

Matthew Goode przyznał, że przyjął tę rolę, ponie-
waż pozwalała mu wracać w weekendy do Londynu, by 
zobaczyć dziewczynę i nowo narodzoną córkę.

Roger Ebert z Chicago Sun-Times opisał film jako 
„pełnowartościową, słodką komedię romantyczną. 
Trzyma się toru, zatrzymuje się na wszystkich zaplano-
wanych przystankach i triumfalnie wwozi nas na doce-
lową stację”. 

Oświadczyny po irlandzku
TVP2 sobota 23.10

Pamiętnik

Płomienna 
miłość

Opowieść zaczyna się w Północnej Karolinie 
w latach 40. XX w. Do miasteczka Seabrook przy-
jeżdża na wakacje pochodząca z zamożnej rodziny 

17-letnia Allie Hamilton. Poznaje Noaha Calho-
una, który pracuje w miejscowej fabryce. Zako-
chują się w sobie od pierwszego wejrzenia. Jednak 
on jest biedny, a ona pochodzi z bogatej rodziny. 
Kiedy rodzice dziewczyny dostrzegają powagę 
łączącej ich więzi postanawiają wrócić do Nowe-
go Jorku. Kiedy Alice nagle opuszcza Noaha, ten 
przez rok pisze do niej codziennie listy, ale żaden 
nigdy do dziewczyny nie dociera. Noah zamyka 
się w sobie. Buduje dom, wspomina, staje się sa-
motnikiem. Wybucha wojna, podczas której Allie 
zajmuje się w szpitalu rannymi żołnierzami. Nagle, 
po latach, jedzie do Noaha. Ma jednak już na palcu 
pierścionek zaręczynowy…

O tej historii dowiadujemy się z pamiętnika 
Alice, który pewien pensjonariusz domu spokojnej 
starości codziennie jej czyta. Allie jest bezbronną 
staruszką, chorą na alzheimera.

Uprzedzam – pisze Karolina Korwin Piotrow-
ska, tu przydadzą się chusteczki, najlepiej w ilości 
hurtowej. To wyciskacz łez w dobrym starym stylu. 
Mocnym atutem filmu jest para głównych bohate-
rów – Ryan Gosling i Rachel McAdams.  

Pewnie nie wiesz...
Film zarobił w kinach na świecie 116 milionów do-

larów, kosztował 29 milionów.
Ryan Gosling, by dobrze przygotować się do swojej 

roli, przed rozpoczęciem zdjęć na dwa miesiące prze-
niósł się do Charleston w Południowej Karolinie, gdzie 
miano kręcić film. Pływał łódką po rzece, robił meble 
m.in. stół kuchenny, który można oglądać w filmie. 

Gena Rowlands, która w filmie zagrała starszą Al-
lie, jest matką reżysera Nicka Cassavetesa .

Pamiętnik
TVN7 piątek 21.30
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Siostra Betty

Ukochany  
z serialu

Rewelacyjna Renée Zellweger. To mroczna komedia o kobiecie, 
która wbrew wszelkim przeszkodom dąży do spełnienia swych marzeń. 

Betty Sizemore jest kelnerką w barze. Jej małżeństwo z brutal-
nym i nieokrzesanym Delem przeżywa kryzys. Betty ucieka więc 
w świat fantazji, do krainy seriali telewizyjnych. Nie znajdując ide-
ału mężczyzny w prawdziwym życiu, odnajduje go na ekranie. Za-
kochuje się w przystojnym i sympatycznym doktorze Ravellu z ope-
ry mydlanej. Któregoś wieczoru, oglądając odcinek, Betty słyszy, jak 
jej ulubiony doktor Ravell, mówi spoglądając na księżyc: „Wiem, że 
czeka na mnie ktoś wyjątkowy". Betty czuje, że wzywa właśnie ją.

Podczas gdy Betty ogląda serial, w pokoju obok Del niechcą-
cy obraża mafijnego egzekutora Charliego (Morgan Freeman) 
i jego nerwowego podopiecznego Wesleya (Chris Rock) 
i zostaje przez nich brutalnie wysłany na tamten świat. 
Umysł Betty, zszokowanej zajściem, popada w stan, który 
pozwala jej na normalne funkcjonowanie – tyle, że w fik-
cyjnej rzeczywistości. Betty całkowicie ucieka w świat 
wyobraźni. Pakuje walizkę, wsiada do samochodu i wy-
rusza na poszukiwanie swojego ukochanego – doktora 
Ravella. Niedługo później mordercy orientują się, że 
przy zbrodni mieli świadka i zaczynają tropić ofiarę. 

Siostra Betty
Nowa TV piątek 22.05

Wykraść teczkę
Koniec lat 90. W paryskiej kafejce spotyka się 

pięciu mężczyzn i atrakcyjna kobieta. Schodzą 
się pojedynczo, uważnie obserwują otoczenie, są 
nieufni, przypatrują się sobie. Nie znają się, choć 
są specjalistami z tej samej branży – kiedyś byli 
agentami. Ze Wschodu i Zachodu. Po upadku 
Muru Berlińskiego znaleźli się na lodzie. Są bez-
robotni, nikomu niepotrzebni i zdesperowani: 
wezmą każdą pracę. Wynajęła ich kobieta, ale 
i ona, choć kieruje akcją, nie jest szefem: czasami, 
w trudniejszych sytuacjach, konsultuje się przez 
telefon, ktoś wydaje jej polecenia. A robota nie 
będzie łatwa: za wszelką cenę trzeba przejąć ta-
jemniczą walizkę. 

„Zręczna intryga, pierwszorzędna obsada z Ro-
bertem De Niro, Jeanem Reno i Jonathanem Prycem 
w rolach głównych. Film jest wybuchowym, pełnym 
akcji, spektaklem”.

Pewnie nie wiesz...
W feudalnej Japonii na samurajów, którzy nie obro-

nili swych panów, spadała wielka hańba. Samuraj bez 
pana to ronin. Dziś „ronin” to także student, którzy nie 
został przyjęty na uniwersytet. Rok sie uczy, aby ponow-
nie przystąpić do egzaminu wstępnego.

W trakcie kręcenia filmu zniszczono 80 samochodów.
Do kręcenia sceny pościgu wykorzystano dwa mo-

dele Citroena XM, które grały jedno auto. Różnią się 
znaczkiem Citroena.

Duduk to instrument dęty z drewna moreli, po-
chodzący z Armenii, znany od 1500 lat. Ma brzmienie 
zbliżone do saksofonu. Melancholijny motyw muzyczny 
z filmu zastał wykonany na duduku. 

Podczas sceny pościgu przez Paryż, skorzystano 
z pomocy około 150 kierowców-kaskaderów.

Robert De Niro i Natascha McElhone „prowadzili” 
podczas pościgu samochody z dwoma kierownicami. 
Naprawdę kierował „pasażer”.

Skipp Sudduth (Larry) chciał sam prowadzić auto 
podczas pościgu. Reżyser: „Nie chcę widzieć żadnych 
świateł stop”.

Liczba ofiar: 34.

W potrzasku

Jeden  
przeciwko złu

Nero (Scott Adkins) to były agent sił specjalnych. 
Pozostawiając za sobą dawne życie, przenosi się do 
spokojnego nadmorskiego miasteczka, aby w spokoju 
wychować tam swojego ukochanego syna. Pewnego 
dnia jego dziecko zostaje porwane. Aby odzyskać syna 
Nero musi zniszczyć trzy niebezpieczne syndykaty prze-
stępcze. Musi jednak pracować sam. Oczywiście, chce 
odkryć tożsamość tajemniczego Mzamo, człowieka sto-
jącego za makabrycznym spiskiem, który dostarczył mu 
kamizelkę z kamerą, broń i kuloodpornego Chevroleta 
Suburban.

Nero próbuje wykonać tę misję i jednocześnie od-
naleźć Mzamo i zemścić się za zagrożenie, jakie zesłał na 
jego rodzinę. Zegar tyka i Nero nie może tracić czasu ani 
popełniać błędów, bo ryzykuje utratę syna na zawsze. 

Pewnie nie wiesz...
Scott Adkins (urodzony 17 czerwca 1976 roku) zaczął 

trenować sztuki walki w wieku trzynastu lat po tym, jak zo-
stał napadnięty.

Uczył się taekwondo, kickboxingu, ninjutsu, krav magi, 
karate, wushu, jiujitsu, muay thai, capoeiry i gimnastyki 
akrobatycznej.

„Powiedziałem mamie: zamierzam zostać gwiazdą 
filmów sztuk walki. Nie uwierzyła mi, mój tato też. Oboje 
myśleli, że wyrosnę z tego. Wtedy zdecydowałem, że zrobię 
to albo umrę próbując to zrobić”.

„Moja sypialnia była wylepiona zdjęciami Van Dam-
me'a. Moja mama martwiła się o mnie. Większość nasto-
letnich chłopców miała na ścianach półnagie kobiety, a ja 
miałem Jean-Claude'a”.

W potrzasku (inny tytuł: Porwany)
TV Puls piątek 21.00

Ronin
TVN7 sobota 22.50
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Wiadomo, orkiestra wojskowa 
odgrywała dużą rolę w życiu mia-
sta. Na żadnej uroczystości, zaba-
wie, majówce czy defiladzie nie 
mogło jej zabraknąć. Mój ojciec 
był zawsze tam gdzie ona i ma-
rzył, żeby w niej grać. Od wcze-
snych lat dziecinnych kochał mu-
zykę i był przekonany, że muzyka 
będzie jego sposobem na  przy-
szłe życie. A skąd to wiedział ? 
Sam po latach nie umiał wytłu-
maczyć. Jako 14–letni chłopak, 
odważył się i poszedł do kapel-
mistrza Aleksandra Niemirow-
skiego i powiedział po prostu 
– ja chcę grać w orkiestrze. Ka-
pelmistrz sprawdził jego predys-
pozycje, słuch, poczucie rytmu  
i przyjął, ponieważ Heniek był 
bardzo uzdolniony. I tak zaczęła 
się edukacja muzyczna. Odzie-
dziczył talent po swoim ojcu, 
który grał na harmonii trzyrzędo-
wej. Tak więc wstąpił do wojska 
jako ochotnik. Służył w wojsku 
9 lat (1930 – 1939 ). Był chłop-
cem wysokim i dobrze zbudowa-
nym, dlatego dostał na początek 
największą w orkiestrze dętej trą-
bę tzw. bas. Przez ten okres zgłę-
biał wiedzę teoretyczną: uczył 
się nut, zasad muzyki i z zapa-
łem uczył się grać na wszystkich 
instrumentach, jakie były do-
stępne w orkiestrze, jednocze-
śnie kończył szkołę podstawową 
i przechodził szkolenie wojsko-
we jak inni żołnierze. Jak często 
wspominał, był w swoim żywio-
le, mógł rozwijać i pogłębiać swo-
ją pasję do muzyki. Wojsko dało 
mu tę możliwość! 

W roku 1935 Marszałek Józef 
Piłsudski podarował orkiestrze 
33 Pułku Piechoty akordeon fir-
my „STAMIROWSKI”. Począt-
kowo grał na nim zawodowy żoł-
nierz, a potem pozwolono uczyć 
się na nim grać Heńkowi. Był bar-
dzo szczęśliwy!

Spełniło się marzenie małe-
go chłopca, który chciał się uczyć 
grać na harmonii swego ojca ale 
ten nie chciał mu dawać swoje-
go instrumentu, bo bał się, że syn 
może go popsuć i będzie kłopot, 
bo trzeba byłoby wieźć do napra-
wy do Warszawy, a w tamtych 
czasach nie było to takie proste. 

Heniek każdą wolną chwilę 
poświęcał na naukę  na akorde-
onie i gdy się nauczył, dostał go 
w użytkowanie, czyli grał na nim 
w orkiestrze. Do siostry przesłał 
zdjęcie z akordeonem i na od-
wrocie napisał, cytuję:” Kochana 
siostro oto widzisz moje zamiary 
życia. Gdybym miał to już bym  
wiedział i umiał zarobić na utrzy-
manie domu i siebie, ale kiedy to 
jeszcze przyjdzie  do mnie to nie 
wiem. To jest kawał złota w rę-

kach moich”. Nie wiedział jeszcze 
wtedy, że ”to złoto w jego rękach” 
los połączy z nim na długie.....
długie lata, że akordeon będzie 
jego najlepszym kompanem!

Część III 
CZAS WOJNY

 Miał 23 lata, zdane kilka eg-
zaminów w Warszawie, gdy 1 
września 1939 roku wybuchła 
wojna. 

Od pierwszych dni września 
33 pp. walczył dzielnie z Niemca-
mi. Żołnierze ginęli w krwawych 
walkach między innymi pod 
Łomżą, Nowogrodem, Srebrną, 
Łętownicą, Andrzejewem. 11 
września pułk brał udział w na-
tarciu na Zambrów, niestety ze 
względu na silne przeciwnatarcie 
musiał się wycofać. Ostatnią bi-
twę pułk stoczył 12 – 13 września 
w rejonie Srebrna – Łętownica 
-  Andrzejewo. Niemcy okrążyli 
Polaków mocnym pierścieniem 
na bagnach. Pułk poniósł duże 
straty żołnierzy i sprzętu – zo-
stał rozbity. Dowództwo widząc, 
że nie ma ani jednego oddziału 
zdolnego do podjęcia walki wy-
daje rozkaz rozwiązania  pułku, 
zatopienia na bagnach sprzętu 
bojowego i instrumentów, aby 
nic nie dostało się w ręce wroga. 
Żołnierze mieli przedzierać się 

z okrążenia na własną rękę. He-
niek nie zatopił akordeonu. Jak 
mógłby zniszczyć ukochany, wy-
marzony akordeon podarowany 
przez Marszałka!

Ukrył go w stogu siana, 
na polu pod lasem. Miał dużo 
szczęścia, że wyszedł cało z tego 
okrążenia. W ostatniej walce 
wielu żołnierzy zginęło, wielu 
rannych dostało się do niewoli. 
Gdy wszystko dokoła się uspo-
koiło Heniek wrócił po akorde-
on. Szczęśliwy wracał do domu. 
Nocami przedzierał się polnymi 
drogami do Łomży. Nieraz na-
tknął się na patrol Rosjan, któ-
rzy chcieli zabrać akordeon ale 
jakoś udało mu się ich przeko-
nać, aby tego nie robili. Pewnego 
razu mógł go stracić na zawsze, 
ale tak błagał komendanta, że ten 
ustąpił, jednak za to musiał jeź-
dzić wszędzie z Rosjanami i im 
grać. Był taki okres, że do Łom-
ży wkroczyli ponownie Niemcy 
i Heniek z akordeonem uwolnili 
się od Rosjan. Akordeon poma-
gał w dywersji przeciwko Niem-
com. Ojciec szedł ulicami Łomży 
z kolegami, grał na akordeonie, 
a koledzy dźwigali w futerale 
granaty czy inne niedozwolone 
przedmioty. Został aresztowany 
i osadzony w łomżyńskim wię-
zieniu. Na szczęście akordeon 

uniknął więzienia. Spotkali się we 
wrześniu 1944 roku, po wyzwo-
leniu Łomży, gdy Heniek opuścił 
więzienie. 1 maja 1945 roku na 
zabawie w kinie ”Miraż” poznali 
się moi rodzice. On grał z kolega-
mi, zainteresował się dziewczyną, 
a ona nie mogła oderwać oczu od 
błyszczącego akordeonu. 29 maja 
pobrali się.

   
Część IV  

MOJA PRZYGODA Z AKORDEONEM
Ja urodziłam się w 1946 roku 

i tu łączą się moje losy z akorde-
onem. Pamiętam go doskonale, 
te świecące koraliki, ten wspania-
ły głos. Od małego dziecka obco-
wałam z nim, słuchałam jak ojciec 
gra, nie mogłam oprzeć się aby go 
nie dotknąć. W przeciwieństwie 
do mego dziadka, ojciec nie bro-
nił dotykania swego instrumen-
tu, cieszył się, że interesuję się grą 
i słucham jego grania. W 1950 
roku przenieśliśmy się z Łomży 
do Sulejówka. Tak się złożyło, że 
chodziłam do przedszkola, które 
mieściło się w Dworku Marszał-
ka Piłsudskiego, potem chodziła 
do niego moja siostra i brat. Gdy 
miałam 7 lat dostałam akorde-
onik pod choinkę od Mikołaja. 
Ojciec zaczął mnie uczyć. 

Gdy byłam w trzeciej klasie 
szkoły podstawowej grałam na 
zabawie choinkowej. Miał grać 
mój ojciec, ale coś wypadło mu 
w pracy, więc padło na mnie. Pa-
nie nauczycielki prowadziły za-
bawy, kółeczka, wężyki i dzieci 
się bawiły, a ja znałam kilka pro-
stych melodii i w kółko je grałam. 
Lubiłam też chodzić do sąsia-
dów aby im pograć. Były to cza-
sy, gdzie nie było telewizji tylko 
radia z jednym programem więc 
byłam mile widziana ze swoim 
repertuarem. Najbardziej lubi-
łam jedną, starszą sąsiadkę, panią 
Jurkową, która chowała świnkę, 
gotowała dla niej ziemniaki w łu-
pinkach i jaki był rarytas, gdy mi 
dawała kilka za moje granie. 

Gdy podrosłam na tyle, aby 
utrzymać "Akordeon od Marszał-
ka", to na nim zaczęłam grać. Od 
kiedy pamiętam akordeon praco-
wał na utrzymanie naszej rodzi-
ny. Rodzice poza pracą zawodo-
wą grywali co sobota na zabawie 
w podwarszawskiej  miejscowo-
ści Marysin. Mama na perkusji, 
tata na akordeonie, a koledzy 
z orkiestry z Łomży na instru-
mentach dętych; trąbka, sakso-
fon, klarnet. Gdy byłam w siód-
mej klasie szkoły podstawowej, 
mama się rozchorowała i ja gra-
łam na zabawie Ciężko było wy-
trwać do końca, ale za pierwsze 
zarobione pieniądze kupiłam 
sobie modną wówczas sukien-

kę w grochy z falbanami i buci-
ki. W późniejszych latach, będąc 
w liceum grywałam z rodzicami 
na zabawach choinkowych dla 
dzieci, na zabawach dla doro-
słych, na weselach. Ja na akorde-
onie, mama na perkusji, a ojciec 
na skrzypcach. Oczywiście ojciec 
zmieniał mnie na akordeonie, a ja 
w tym czasie brałam gitarę. 

Mimo, że rodzice dorabiali 
muzyką w domu się nie przele-
wało, takie były czasy. Ponieważ 
historia lubi się powtarzać, ja 
przyszłego męża poznałam na za-
bawie, na której grałam na  "Akor-
deonie od Marszałka". Przypo-
mnę, że mama poznała ojca na 
zabawie, na której on grał na tym 
samym akordeonie. Gdy moje 
rodzeństwo dorosło, stworzyli-
śmy rodzinny zespół, który grał 
w Łomży i poza nią. Oczywiście 
była to dodatkowa praca, poza 
pracą zawodową każdego z nas. 
Ja często grywałam  na zabawach 
choinkowych dla dzieci i prowa-
dziłam je. Największą frajdą dla 
mnie nie było wynagrodzenie ale 
paczka z frykasami na owe cza-
sy, pomarańcze i słodycze roż-
nego rodzaju, którą mogłam za-
nieść swoim dzieciom. One też 
korzystały z pomocy akorde-
onu w podwyższonym standar-
dzie życia i możliwości edukacji. 
Troje moich dzieci studiowało 
mniej więcej w tym samym cza-
sie, więc wydatki były niemałe. 
Akordeon pracował też dla nich. 
W pewnym okresie modne sta-
ły się gitary elektryczne i trzeba 
było wmontować  mikrofon do 
akordeonu, aby gitary go nie za-
głuszały. 

Przez wiele lat ciężko praco-
wał, galeryjka z kości słoniowej 
połamała się, trzeba było wsta-
wić metalową obudowę. Głos 
jednak miał bardzo donośny. Nie 
sposób zliczyć na ilu zabawach 
karnawałowych, zabawach cho-
inkowych dla dzieci, sylwestrach 
i weselach cieszył ludzi swym 
brzmieniem i dawał wiele rado-
ści. Akordeon wiele przeszedł 
z moją rodziną, dobre i złe cza-
sy, wiele mu zawdzięczamy i był 
traktowany zawsze z szacunkiem 
jak członek rodziny. On w dużej 
mierze pomógł wykształcić mnie 
i moje rodzeństwo. Ja i siostra – 
nauczycielki, brat – budowlaniec. 
Oprócz pracy pedagogicznej za-
wsze w miejscu pracy tworzyłam 
zespoły artystyczne, dziecięce, 
młodzieżowe, z dorosłymi, z oso-
bami niepełnosprawnymi. 

Wzorce czerpałam z wolon-
tariackiej pracy moich rodziców, 
którzy po przejściu na emerytu-
rę zakładali zespoły artystyczne 
w Łomży. Między innymi zało-

Moja przygoda z pewnym akordeonem 

Henryk Witkowski  
z akordeonem  
od Marszałka Piłsudskiego
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żyli w roku 1970 zespół seniorów 
i przez wiele lat go prowadzili. 
Poza tym było wiele innych ze-
społów, które na owe czasy były 
ewenementem i odnosiły nie-
małe sukcesy. Rodzice mieli bar-
dzo dużo podziękowań i nagród 
wszelkiego rodzaju. Ja zawsze 
podziwiałam ich zaangażowanie 
i aktywność na niwie kultury i wi-
dząc,  ile daje im to satysfakcji, 
a innym radości, zaczęłam ich na-
śladować. Jest  takie przysłowie:” 
Niedaleko pada jabłko od jabło-
ni” i w moim przypadku jest to 
jak najbardziej trafne określenie.

 
Część V  

AKORDEON WRACA DO WOJSKA
W roku 1995 tradycje 33 Puł-

ku Piechoty z Łomży przejął 33 
Pułk Zmechanizowany w Bu-
dowie k/ Złocieńca – wszelkie 
pamiątki po pułku zostały prze-
kazane do tej jednostki. Komba-
tanci z Łomży przez kilka lat jeź-
dzili tam zapraszani na obchody 
Święta Wojska Polskiego. Ojciec 
jeździł  z akordeonem. Grał pod-
czas jazdy i w czasie uroczystości. 
Akordeon wzbudzał ogromne 
zainteresowanie i emocje byłych 
żołnierzy łomżyńskiego 33pp.

Pewnego dnia, przed kolej-
nym wyjazdem, doszło w domu 
do poważnej, rodzinnej rozmo-
wy. Doszliśmy do wniosku, że 
nasz ukochany i zabytkowy akor-
deon od Marszałka oddamy do 
wojska, bo tam wśród innych pa-
miątek jest jego miejsce. Ojciec 
grał na tym spotkaniu ostatni raz 
i wrócił do domu bez akordeonu. 
Akordeon był w naszym domu 
prawie pół wieku. Towarzyszył 
w dobrych i złych czasach, dużo 
mu zawdzięczaliśmy, traktowany 
był jak członek rodziny, zarabiał 
na lepszy standard naszego ży-
cia. Bez niego zrobiło się w domu 
smutno i pusto, mimo że mieli-
śmy kilka akordeonów. Żaden 
nie jest dla nas tak cenny jak on. 
Na nim uczyły się grać trzy poko-
lenia Witkowskich - senior, jego 
żona Halina, dzieci i wnuki. 

10 sierpnia 2010 roku akor-
deon od Marszałka Józefa Pił-
sudskiego wrócił do Łomży wraz 
z pamiątkami, ponieważ tra-
dycje 33 pp. przejął I Łomżyń-
ski Batalion Remontowy. Wit-
kowski nie doczekał tej chwili, 
zmarł w 2010 roku, w wieku 85 
lat. Z pewnością byłby szczęśli-
wy z powodu powrotu jego przy-
jaciela do łomżyńskich koszar. 
Rodzina też była bardzo zado-
wolona z takiego obrotu sprawy, 
ponieważ myśleliśmy, że nigdy 
go już nie zobaczymy. Do Zło-
cieńca było zbyt daleko, by je-
chać w „odwiedziny”. Instrument 
był oddany w dobrym stanie, 
miał głos bardzo dobry, ale z ra-
cji swego wieku, wygląd już nie 
ten sam. Mieliśmy nadzieję, że po 

przeprowadzeniu prac renowa-
cyjnych odzyska  dawną świet-
ność i będzie cieszył oczy oglą-
dających swoim blaskiem a uszy 
wspaniałym dźwiękiem jeszcze 
długo.....długo.

Obecnie jest własnością woj-
ska i po zabiegach konserwa-
torskich, jako cenny eksponat 
wystawiono go w Sali Tradycji 
Warsztatów Technicznych Łom-
ża.

Część VI 
SPOTKANIA Z AKORDEONEM  

PO LATACH
W maju 2014 roku byłam 

w Muzeum Północno – Mazo-
wieckim i przez przypadek do-
wiedziałam się, że akordeon jest 
w dziale historycznym. Poprosi-
łam, aby pozwolono mi go zoba-
czyć ( muzeum było w tym dniu 
zamknięte dla zwiedzających). 
Zobaczyłam, a nawet pozwolo-
no mi na nim zagrać – wyjęto 
go specjalnie z gabloty, w której 
jest przechowywany. Byłam mile 
zaskoczona i wzruszona, nawet 
łezkę uroniłam. Akordeon jest 
w bardzo dobrym stanie: ma uzu-
pełnioną klawiaturę, wymonto-
wany mikrofon, nowy miech, jest 
nastrojony, ma głos jak dawniej. 
Wygląda pięknie, nie widać, że 
tyle przeszedł przez te wszystkie 
lata. Oczywiście nie ma tej pięk-
nej, błyszczącej galeryjki, którą 
pamiętam z dzieciństwa ale ma 
„duszę”, która wypływa z głębi 
dźwiękami gdy na nim gram. 

Nie spodziewałam się takie-
go obrotu sprawy, ale tak się dla 
mnie szczęśliwie składa, że moje 
kontakty z akordeonem są coraz 
częstsze. W sierpniu 2017 roku 
grałam na nim na imprezie plene-
rowej z okazji Święta Wojska Pol-
skiego pt.”Wojsko Na Swojsko” 
na placu przy łomżyńskich ko-
szarach. W listopadzie tegoż roku 
byłam zaproszona do Zespo-
łu Szkół Powiatowych w miej-
scowości Łyse na uroczystość 
pt.”Kurpie dla Niepodległo-
ści”, gdzie opowiadałam historię  
akordeonu, grałam pieśni legio-
nowe i żołnierskie. Akordeon był 
wypożyczony na tę okazję z mu-
zeum. Byłam honorowym go-
ściem jako córka żołnierza 33 pp. 
Szkoła stara się o nadanie imie-
nia 33 Pułku Piechoty w Łomży. 
Dnia 6 kwietnia 2018 nagrywa-
łam audycję dla Radia Białystok, 
w sali muzealnej, a 4 maja odby-
ła się promocja książki autorstwa 
Doroty Sokołowskiej i Grzegorza 
Maculewicza pt.”Sekrety Łom-
ży i Ostrołęki”. W książce tej była 
krótka wzmianka o akordeonie, 
dlatego autorzy poprosili, aby dla 
uświetnienia spotkania obecni 
mogli usłyszeć głos akordeonu. Ja 
na spotkanie zaprosiłam swój ze-
spół artystyczny seniorów „Ma-
ryna” i wspólnie z  publicznością, 

przy akompaniamencie „ekspo-
natu historycznego” śpiewaliśmy 
pieśni żołnierskie i legionowe. 
Obecni byli zachwyceni kondy-
cją 83 – letniego „staruszka”.

29 czerwca 2018 roku odwie-
dzili mnie studenci muzykolo-
gii z uniwersytetu poznańskiego 
i wrocławskiego chcąc porozma-
wiać na temat kultury kurpiow-
skiej z racji mojej długoletniej 
pracy z zespołami folklorystycz-
nymi. Akurat w tym dniu miałam 
próbę z zespołem w Klubie Se-
niora i zaprosiłam ich. Nagrywa-
li nasz śpiew, uczyli się śpiewać 
gwarą kurpiowską, a także pozna-
li taniec ”Stara baba” i wspólnie 
z seniorami  uczyli się tańczyć. 
To było niezapomniane spotka-
nie integracyjne dwóch pokoleń, 
które połączyło wspólne zainte-
resowanie folklorem.

Na drugi dzień studenci byli 
umówieni w łomżyńskim mu-
zeum na spotkanie z p. etnograf 
i ze znawczynią  folkloru – rodo-
witą Kurpianką. Dowiedziawszy 
się o akordeonie poprosili mnie 
czy mogłabym im na nim za-
grać. Wyraziłam zgodę pod wa-
runkiem, że porozmawiają z dy-
rekcją o jego udostępnienie. Byli 
zachwyceni jego stanem i gło-
sem, z zainteresowaniem słucha-
li, nagrywali i dopytywali mnie 
o różne szczegóły. Akordeon 
jest zdeponowany przez wojsko 
w muzeum aby umożliwić szero-
kiemu gronu osób oglądanie go. 
Jest cennym historycznym i wy-
wołującym emocje eksponatem. 
W rozmowie z pracownikami 
dowiedziałam się, że wzbudza 
ogromne zainteresowanie zwie-
dzających. Ja jestem jedyną oso-
bą, która ma możliwość  grania 
na nim. Każdy kontakt jest dla 
mnie ważnym przeżyciem, który 
przywołuje wspomnienia z życia 
mojej rodziny. Witam się z nim 
jak z bliską mi osobą.

Część VII
REFLEKSJE I ZADUMA  

NAD MINIONYM CZASEM
Wychowałam się w bliskości 

akordeonu od  Marszałka Józe-
fa Piłsudskiego, przy jego boku 
i dzięki niemu jestem taką oso-
bą a nie inną. Dzięki zauroczeniu 
w dzieciństwie gram, śpiewam 
i niosę radość innym. Oczywiście 
wiele zawdzięczam rodzicom, 
ale duży wpływ na moje dorosłe 
życie miał i ma niewątpliwie ten 
akordeon. Gdyby ojciec nie oca-
lił go w czasie pożogi wojennej 
nie byłoby całej tej historii. Gdy-
by nie on, moi rodzice być może 
nie poznali by się - mnie by nie 
było! Gdyby nie on, nie poznała-
bym na pewno mego męża. Tak 
można by gdybać...i gdybać. Dla-
tego czuję do niego wielki senty-
ment. Dla innych to tylko przed-
miot – dla mnie coś, z czym łączy 

mnie niezwykła więź, której nie 
da się opisać słowami do końca 
i dostatecznie wyrazić uczucia. 
Moja rodzina czuje to samo.

Jestem wdzięczna losowi, że 
postawił na mojej drodze akor-
deon od Marszałka Józefa Pił-
sudskiego, że mogłam czerpać 
z niego inspiracje na sposób na do-
rosłe życie, że jestem kim jestem – 
a jestem niepoprawną optymistką, 
która kocha muzykę, śpiew, taniec 
i wszystko co jest z tym związane. 
Kocham folklor różnych regionów 
Polski. Staram się dzielić z ludźmi 
tym co potrafię i sprawiać im ra-
dość swoim działaniem. 

Niedawno gdzieś przeczyta-
łam króciutką rymowankę, która 
mi bardzo się podoba i często ją 
powtarzam innym, gdy widzę, że 
coś ich trapi.

„Nie licz lat, niech sobie płyną.
Śmiej się zdrowo, czuj się młodo,
Bowiem życie na wesoło,
Fantastyczną jest przygodą.” 

i to jest adekwatne do mojego po-
dejścia do życia.

Puenta na koniec mojej hi-
storii jest taka, że dzięki akorde-
onowi od Marszałka Piłsudskie-
go byłam i jestem wciąż aktywną 
osobą, pełną optymizmu, robiącą 
to co kocham i zamierzam to ro-
bić jeszcze długo......długo -  do-
póki zdrowie pozwoli !  Póki je-
stem „na chodzie” będę robiła to 
z wielką pasją, bo chyba to jest 
moim przeznaczeniem -  może 
nie chyba, ale na pewno! 

DANUTA WAŚKO

Danuta Waśko  
z tym samym akordeonem
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Złote myśli 

Szanuj sam siebie, a będą szanować Ciebie. 

Śmiech i dobre sumienie zawsze w cenie. 

Pracowitemu żaden dzień nie jest za długi. 

Twarz łatwo wynurzy, co się w sercu burzy. 

Tak się ten świat obraca,  
jednych podnosi, innych wywraca. 

Przyjacielska posługa nagrody nie potrzebuje. 

JANINA SUROWIK 

Wiedza
Niewiedza unosi się pychą.
Miłość skłania do budowy.
Nie dystansujemy się od wiedzy.
Znamy tych, którzy nie wiedzą tak jak wiedzieć należy.
Prawdziwa wiedza nigdy nie jest syta siebie.
Zawsze rodzi kolejne pytania.
Zawsze jest świadoma swoich granic.
Zawsze jest ciekawa innych.
Miłość buduje domy.
Arogancja niewiedzącego nie zaprasza do współpracy.
Do wspólnoty.
Do budowy domu.
Kryzysy weryfikują kompetencje niewiedzących.
       

SENIOR STANISŁAW KASEJA

Język jest podstawowym narzędziem 
komunikacji międzyludzkiej. Im język 
bogatszy, tym większą stwarza szan-
sę rozwoju umysłowego i duchowego 
człowieka. 

Język umożliwia formułowa-
nie myśli, tak aby nasze wypo-
wiedzi były zrozumiałe dla in-
nych. Język powinien służyć do 
przekazywania prawdy, w której 
tak znaczy  tak, nie znaczy nie. 
Niestety zbyt często spotykamy 
się z wieloznacznością słów, któ-
ra może prowadzić do zacierania 
prawdy i wartości, a nawet mani-
pulacji, a w konsekwencji braku 
odpowiedzialności za słowo. 

Rozwój intelektualny czło-
wieka nie jest możliwy bez do-
skonalenia kultury słowa. Tylko 
sprawne i biegłe posługiwanie 
się mową umożliwia wyrażanie 
prawdy, swoich poglądów, uczuć 
i wszelkich innych treści, w każ-
dej dziedzinie wiedzy i działalno-
ści człowieka. 

Sposób wysławiania się jest 
odzwierciedleniem sposobu ro-
zumienia. Słowo pozwala poznać 
i nazwać to co jeszcze niezna-
ne. Umiejętność dyskutowania 
to umiejętność wypowiedzenia 
swoich myśli. 

Język stanowi istotny wy-
znacznik tożsamości narodowej. 
Nabywanie umiejętności poro-
zumiewania się w zgodzie z obo-
wiązującą normą językową, za-
równo w mowie, jak i w piśmie 
jest obowiązkiem każdego Pola-

ka. Ludzie wykształceni, mistrzo-
wie w swoich dziedzinach mają 
być wzorem w posługiwaniu się 
poprawnym językiem. Staran-
ność i dbałość o czystość języ-
ka dotyczy wszystkich, zarówno 
nauczycieli, jak i przedstawicieli 
nauk technicznych, ścisłych, po-
lityków, jak również księży. Po-
prawność językowa obowiązuje 
w każdej dziedzinie życia i dzia-
łalności człowieka. Tak to zrozu-
miał naród polski w roku 1918, 
po zdobyciu niepodległości, któ-
ry w sposób szczególny podjął się 
zadania pielęgnowania i ochrony 
języka. 

Już filozofowie greccy (np. 
Izokrates) podkreślali rolę mowy 

w rozwoju człowieka, stwierdza-
jąc, że mowa jest przewodnikiem 
naszych myśli i działań. 

Poprzez rozum jesteśmy po-
dobni do Boga. Obowiązkiem 
człowieka jest dbałość o rozwój 
rozumu, którym może bliżej po-
znać Boga. Św. Paweł napomi-
na nas: ,, […] przemieniajcie się 
przez odnawianie umysłu, aby-
ście umieli rozpoznać jaka jest 
wola Boża: co jest dobre, co Bogu 
przyjemne i co doskonale […]. 
(List do Rzymian). 

Rozwój rozumu wymaga roz-
woju kultury słowa. Kultura sło-
wa jest niezbędna do rozwoju in-
telektualnego. 

ALICJA JAMIOŁKOWSKA-KĘPCZYŃSKA

Sens działania
Ile sensu, ile nadziei kryje się w na-
szej pracy? Także realistycznego spoj-
rzenia na własną pracę.  Czy praca 
przynosi spodziewane owoce?  Czy 
dlatego, że jestem genialny  i wyjąt-
kowy,  że potrafię,  a może dlatego, 
że dostrzegam obok człowieka w po-
trzebie?

Czy miłość owocuje w na-
szym działaniu?  I odwrotnie.

Gdy nic nie wychodzi przy 
całym trudzie, czy to ma znaczyć, 
że nie było sensu, że na darmo 
zużyłem siły?

A może jednak poniesiony trud 
nie jest daremny?  Może zaowocu-
je inaczej i w innym miejscu?

SENIOR STANISŁAW KASEJA

Czytanie książek
Czyli podpowiadamy,  

po jaką pozycję sięgnąć

Barbara Wood  
 „Kamień przeznaczenia”.

W mały sklepiku w Kalifornii, wśród „ma-
gicznych” świecidełek i kart tarota, leży błękit-
ny kamień o niespotykanym odcieniu.  Powstał 
w niezmierzonych głębinach kosmosu,  by po-
przez galaktyki i mgławice dotrzeć do Ziemi. 
Przez wieki jego moc służyła ludziom. To ten 
kamień sto tysięcy lat temu ocalił życie Wy-
sokiej i jej plemieniu. Dał mądrość prakobie-
cie  Laliari,  oświecił jej potomka Awrama i na-
tchnął wiarą rzymiankę Winifredę, Katharinie 
dał siłę na poszukiwanie ojca w dalekim, obcym 
świecie. To dzięki niemu ziściło się pragnienie 
Brigitte Bellafontaine,  a Mathew Lively stał się 
panem swojego przeznaczenia. 

Teraz kamień czeka na nowego właścicie-
la by odmienić mu życie, dać wewnętrzną siłę, 
odwagę lub mądrość. 

TERESA RĘBIŚ

Co składa się na wysoką 
kulturę słowa?


