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Drodzy Mieszkańcy,
zbliżają się główne wydarzenia wielkiego jubileuszu 600-lecia nadania praw 

miejskich Łomży. Z tej okazji przygotowaliśmy wiele atrakcji, które nie tylko po-
zwolą poznać bliżej naszą historię, ale staną się także inspiracją do spojrzenia 
w przyszłość. Kulminacja obchodów upamiętniających lokację Łomży przez mazo-
wieckiego księcia Janusza I Starszego przypada na dni 15 - 17 czerwca.

Świętowanie rozpoczniemy w skupieniu, 15 czerwca o godzinie 10.00, od 
udziału w Mszy św. w Katedrze Łomżyńskiej i uroczystej sesji Rady Miejskiej w sali 
widowiskowej Centrum Kultury przy Szkołach Katolickich, przy ulicy Sadowej. 

Tego dnia zapraszamy do naszego grodu ducha epoki, w której Łomża rozpoczęła 
swój rozkwit. Stary Rynek zamieni się bowiem w obozowisko rycerskie z inscenizacja-
mi wydarzeń sprzed sześciuset lat. Atrakcji nie zabraknie również w kolejnych dniach, 
a zapowiadają się one koncertowo. W amfiteatrze przy ulicy Zjazd pojawią się znani 
łomżyńscy artyści oraz takie kultowe zespoły, jak Perfect czy Boys.

Zależy mi na Państwa obecności. To czas wspólnego świętowania wydarzeń 
tak ważnych, a zarazem radosnych, dla nas – łomżan i dla każdego, komu Łomża 
jest bliska. 

Dlatego serdecznie zapraszam do aktywnego włączenia się w jubileuszowe ob-
chody. Niech te dni pozostaną nam w pamięci i dostarczą wszystkim wielu pozy-
tywnych wrażeń i emocji. Z WYRAZAMI SZACUNKU

MARIUSZ CHRZANOWSKI, PREZYDENT ŁOMŻY

Mam nadzieję, że zechcecie do Łomży 
wracać, bo jest do czego wracać - mó-
wił prezydent miasta Mariusz Chrza-
nowski. 31. Międzynarodowy Festiwal 
Teatralny Walizka w Łomży przemknął 
dla uczestników i wodzów zdecydowa-
nie za szybko.

- Myślę, że niezwykle interesu-
jące okazało się potwierdzenie, że 
"teatr ożywionej formy", czyli posłu-
gujący się animacją,  potrafi mówić 
mocnym,   zdecydowanym głosem 
adresując go nie tylko do małej pu-
bliczności, czyli dzieci, ale także 
do dorosłych. Traktuje o ważnych 
problemach współczesnego świata 
i robi to - jak możemy stwierdzić na 
przykładzie naszego Grand Prix - 
odwołując się do niezwykle pięknej, 
zaskakującej i poszukującej anima-
cji, do plastycznego skrótu, umow-
ności, metafory - mówi Aleksandra 

Rembowska, przewodnicząca jury 
31. "Walizki".

Jej zdaniem,  w teatrze drama-
tycznym, teatrze "żywego planu" , 
nie znajdzie się czegoś podobnego, 
"ponad słowami". 

-Ważne problemy, komentarze 
do świata kipiącego trudnymi pro-
blemami, znalazły ujęcie bez do-
słowności, nachalności. Stykamy się 
z nierzeczywistością, magią, czymś, 
co jak oddech jest nam potrzebne - 
dodaje jurorka.

Wśród14 konkursowych wyko-
nawców pojawił zespół Bread and 
Puppet Theatre z USA, legenda tej 
formy sztuki teatralnej. Sami chcieli 
znaleźć się w rywalizacji. Aleksan-
dra Rembowska cieszy się  z tego, 
ale podkreśla, że jest to zjawisko tak 
osobne i niezwykłe, że nie sposób 
zestawić go z innymi spektaklami.  
Stąd nagroda specjalna.  Jury uznało 

także, że warto dostrzec prezentację 
z Petersburga. Rosjanie udowodnili, 
że świat poetycki, magiczny, sub-
telny, z pogranicza snu i jawy jest 
nam bardzo potrzebny. Wyjechali z  
Łomży z nagrodą aktorską i za reży-
serię  dla Natalii Lebiediewej.    

Przewodnicząca zespołu ocenia-
jącego, podkreśla, że przyjemnością 
było wybierać spośród spektakli, 
które nie budziły wątpliwości, co 
do poziomu artystycznego. A tylko 
takie znalazły się w konkursie "Wa-
lizki".   

- Myślę, że cztery dni festiwalo-
we były dla nas bardzo udanym wy-
darzeniem artystycznym. Ogromna 
liczba publiczności obejrzała spek-
takle na scenie i na ulicach Łomży.   
Z naszymi gośćmi się zaprzyjaźnili-
śmy, podziękowałem im za  emocje. 

Coś, co jest potrzebne  
do życia, czyli  

zdecydowany głos z Walizki

Dokończenie na str. 7
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To był dla łomżyńskich 
strażaków  sprawdzian 
chyba niemniej trud-
ny niż niejedna akcja, 
w której ratowali życie, 
zdrowie i mienie miesz-
kańców Łomży i Ziemi 
Łomżyńskiej. W galowym 
umundurowaniu na roz-
prażonym słońcem Sta-
rym Rynku spędzili dwie 
godziny. Nikt z dzielnych 
ratowników nie potrzebo-
wał pomocy medycznej. 
Czasami tylko dyskretnie 
ratowali się woda mine-
ralną. 

Upał z trudem zno-
sili także liczni i do-
stojni goście, których 
jednak osłaniał namiot. 
Starszy brygadier Dionizy Krzyna, 
komendant miejski Państwowej 
Straży Pożarnej w Łomży powi-
tał m. in. wiceministra spraw we-
wnętrznych Jarosława Zielińskiego, 
komendantów głównego straży ge-
nerała brygadiera Leszka Suskiego 
i wojewódzkiego nadbrygadiera 
Jarosława Wendta (pierwszy raz 
z generalskimi szlifami w Łomży), 
posłów Bernadetę Krynicką i Lecha 
Antoniego Kołakowskiego, woje-
wodę Bohdana Paszkowskiego, wy-
sokiej rangi przedstawicieli innych 
wojska, policji, straży granicznej 
i innych formacji mundurowych 
z regionu, samorządowców Łomży, 
powiatu łomżyńskiego i tworzących 
go gmin.       

Jak podkreślił wiceminister Ja-
rosław Zieliński,  okazja do świą-
tecznego spotkania była podwójna, 
choć oba powody miały ze sobą ści-
sły związek. Dzień Strażaka w Łom-
ży nie był uroczyściej świętowany 
w zwykłym, majowym terminie, po-
nieważ trwało oczekiwanie na nowy 
sztandar Komendy Miejskiej. A za-
tem, gdy już był gotowy, odrobione 
zostały także te zaległości. 

Strażacy i ich goście rozpoczęli 
od udziału w mszy w łomżyńskiej 
Katedrze. Dalszy ciąg uroczystości 
odbył się już na Starym Rynku.       

- W tym uroczystym dniu chciał-
bym podziękować za wsparcie  w na-
szych przedsięwzięciach wszystkim 

przedstawicielom władz. Dzięku-
ję druhnom i druhom z jednostek 
ochotniczych za  całoroczną ofiarną 
trudną służbę, oddanie i poświę-
cenie - mówił komendant Dionizy 
Krzyna. 

Od podziękowań rozpoczął rów-
nież wiceminister Jarosław Zieliń-
ski.

-  Dziękujemy za czuwanie bez 
chwili wytchnienia nad bezpieczeń-
stwem nas wszystkich i w każdej 
dziedzinie. Polscy strażacy są gotowi 
zawsze. Ponad 500 tysięcy razy in-
terweniowali w ubiegłym roku, czyli 
właściwie w każdej minucie ktoś po-
trzebował pomocy - mówił Jarosław 
Zieliński.

Jako dodał, ta statystyka w wo-
jewództwie podlaskim to 12 tysię-
cy zdarzeń, do których wzywani 
byli strażacy, w tym tysiąc w Łom-
ży i powiecie. Zapewnił, że MSWiA 
kontynuuje program moderniza-
cji służb mundurowych, a zatem 
planuje kolejne zakupy pojazdów 
i specjalistycznego sprzętu, choć 

jest on coraz droższy.           
- Piękna i bogata tradycja w Pol-

sce wiąże się z takim symbolem jak 
sztandar . Szanujcie ten sztandar 
i skupiajcie się wokół niego. Życzę 
aby Łomża i Ziemia Łomżyńska były 
bezpieczne, żebyście wracali cali 
i zdrowie z każdej akcji, a św. Flo-
rian i Boża Opatrzność niech wam 
zawsze towarzyszą - powiedział wi-
ceminister.

Generał Leszek Suski przy-
pomniał, że w tym roku przypada 
100-lecie odzyskania przez Polskę 
niepodległości.  

- Wasza służba oznacza odpo-
wiedzialność za wspólnotę, która 
tworzy się na podstawie wiary, przy-
wiązania do ziemi, zbiorowej pa-
mięci a nawet wspólnych dreszczy 
emocji, gdy rozlegnie się Mazurek 
Dąbrowskiego - stwierdził  "pierw-
szy strażak RP".     

Przytoczył dane statystyczne 
wskazujące, że w każdej chwili pozo-
staje w województwie w gotowości  
176 ratowników mających do dyspo-

zycji blisko 200 pojazdów  ratowni-
czo -  gaśniczych i specjalnych

Generał Leszek Suski przeka-
zał wyrazy ogromnego uznania, dla 
ochotników. 

- Spośród wszystkich parterów 
na rzecz bezpieczeństwa należy pod-
kreślić rolę społecznie pracujących 
strażaków, którzy nie tylko kompe-
tentne i rzetelne wspierają jednostki 
zawodowe, ale dają także nieprzemi-
jające wzory postaw patriotycznych.

Jak objaśnił wicestarosta Lech 
Marek Szabłowski, przewodniczą-
cy społecznego komitetu fundacji 

sztandaru, na jednym jego płacie 
znajduje się krzyż o kształcie Krzy-
ża Zasługi oraz napis "W SŁUŻBIE 
OJCZYZNY", a z drugiej wizerunek 
świętego Floriana, herby miasta 
i powiatu i nazwa komendy.  

- Niech pod tym sztandarem 
kształtują swoje postawy patriotycz-
ne  kolejne pokolenia strażaków" – 
stwierdził wicestarosta.

Nie zabrakło ceremonii wbijania 
gwoździ w drzewce sztandaru przez 
osoby zasłużone dla jego fundacji. 
Wręczone  zostały strażakom nagro-
dy, odznaczenia i awanse. 
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Życie i rodzina są najważniejsze
Marsz dla Życia i Rodziny przeszedł  po mszy w Katedrze ulicami Łomży. Udział 
wzięło ponad 200 osób z transparentami i kolorowymi balonikami. 

Marsz zorganizowany został w celu umocnienia tradycyjnej rodziny 
opartej na małżeństwie kobiety i mężczyzny,  którzy wychowują dzieci. Uro-
czystość rozpoczęła się od mszy świętej w Katedrze, której przewodniczył  ks. 
Jacek Kotowski.

- Przychodzimy na każdy taki marsz.  Mieliśmy w życiu wzloty i upadki, 
ale dalej jesteśmy razem i dlatego umacniamy swoją wiarę i miłość - tłuma-
czy pani Krystyna. - Myślę, że warto wpajać dzieciom, co jest w życiu ważne 
i trzeba kochać i się szanować. Bardzo dobry pomysł, że taki marsz się odby-
wa - dodaje pani Teresa (przyszła na marsz z mężem i dziećmi).

Łomżyńscy strażacy wokół nowego sztandaru
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Dlaczego ekonomia społeczna jest tak 
ważna?

Nie chcę tutaj mówić o defini-
cjach, które wiążą się z ekonomią 
społeczną – reintegracji zawodowej 
czy społecznej. Chciałbym bardziej 
skupić się na wymiarze pomocy oso-
bom, które są usytuowane najniżej 
w drabinie społecznej. Ekonomia 
społeczna jest szansą, aby osoby 
z wykluczenia społecznego (długo-
trwale bezrobotne, niepełnospraw-
ne) mogły kształtować na nowo 
swoje życie. Czasem dla takich osób 
szczyt to ponowne wyście do ludzi 
i zaangażowanie się w życie spo-
łeczne. Trzeba pamiętać, z czym to 
się wiąże; posłużę się przykładem: 
jesteśmy na zasłużonym urlopie 
przez dwa tygodnie i jak ciężko jest 
nam wrócić do pracy, do pewnego 
rytmu i teraz załóżmy, że osoba nie 
pracowała kilka lat musi przełamać 
w sobie bariery, które rosły przez 
lata. Receptą ma być stawianie ma-
łych kroków.
W jaki sposób to ma nastąpić, bo łatwo 
powiedzieć „kształtować” ?

Zgadzam się, że nie jest to ła-
twe. Wymaga działania wielu in-
stytucji jednocześnie. To nie sztuka 
dać środki finansowe i powiedzieć 
to teraz radźcie sobie. Aby nie było 
takiej sytuacji ekonomia społeczna 
tworzy strukturę w postaci Klubów 
Integracji Społecznej, Centrów Inte-
gracji Społecznej. W Łomży powstał 
CIS, który ma za zadanie przygoto-
wanie osób do pełnienia ról społecz-
nych i zawodowych. Doskonałym 
przykładem jest grupa krawiecka, 
którą prowadzi Spółdzielnia socjal-
na Alexis – najważniejsze w tym 
działaniu jest to, że osoby po nauce 
praktycznej mogą zostać na stałe 
w spółdzielni. Elementem, który ma 
spiąć w całość ekonomię społeczną 
jest Ośrodek Wsparcia Ekonomii 
Społecznej. 
Proszę przedstawić szerzej działalność 
OWES-u w Łomży.

W tej chwili funkcjonuje Ośro-
dek Wsparcia Ekonomii Społecznej 
pn. Rozwój Ekonomii Społecznej 
w Subregionie Łomżyńskim, który 
został powołany przez Stowarzysze-
nie Europatner AKIE z Białegosto-
ku. Działania ośrodka oparte są na 
animacji lokalnej rozumianej jako 
pobudzenie wspólnoty lokalnej do 
działania na rzecz ekonomii społecz-
nej i III sektora.
Na czym ma to polegać?

Ze strony OWES-u prowadzimy 
Szkołę Liderów Społecznych, któ-
rej celem jest uruchomienie energii 
drzemiącej w mieszkańcach nasze-
go miasta; szukamy również osób, 
które angażują się już w sferę pu-
bliczną i widzą szansę dla nowych 
treści w debacie publicznej. Dodat-
kową rolą szkoły jest pokazanie, że 
warto czasem zgodzić się na kom-
promis, bo efekty współpracy mogą 
być dużo większe dla wspólnoty 
lokalnej niż działanie w pojedynkę. 
Ponadto chcemy, aby przyszły ab-
solwent szkoły miał wiedzę na temat 

aplikowania o projekty miejskie czy 
ogólnopolskie np. FIO. Dziś można 
powiedzieć, że OWES ma osiągnię-
cia w konkursie Funduszu Inicjatyw 
Obywatelskich; cztery organizacje 
z Łomży dostały środki na działania; 
łączna suma to ponad 300 tysięcy 
złotych.

Mamy jeszcze do zaoferowania 
wizyty studyjne, targi ekonomii spo-
łecznej i szkolenia dla organizacji 
pozarządowych. Zachęcam do ak-
tywnego udziału.
Wróćmy na moment do zasiłków i po-
mocy społecznej, bo zachodzą procesy, 
które mogą być ważne dla samorządu.

Dokładnie tak jest. Demografia 
jest nieubłagana (raport: „Polska 
2030. Wyzwania rozwojowe”) – 
przybywa coraz więcej osób star-
szych; pojawią się problemy na-
tury takiej, kto ma się seniorami 
opiekować i tutaj też mogą przyjść 
z pomocą przedsiębiorstwa społecz-
ne, które zapełnią niszę na rynku. 
Często jest tak, że podmioty komer-
cyjne nie są zainteresowane świad-
czeniem usług społecznych. Nato-
miast wracając do zasiłków, władze 
samorządowe mogą przyjąć politykę 
społeczną, która prowadzi do aktyw-
nych form działania np. spółdzielnia 
socjalna osób prawnych. Gmina 
z organizacją pozarządową powołu-
je spółdzielnie, której zadaniem jest 
świadczenie usług na rzecz gminy 
np. gmina Brzeziny.
Samo nasuwa się pytanie: co to da?

Po pierwsze osoby przychodzą 
do spółdzielni i świadczą na rzecz 
spółdzielni pracę, nie są zatem tyl-
ko biernymi odbiorcami pomocy 
społecznej. Druga kwestia to fakt, 

że takiemu podmiotowi władze sa-
morządowe mogą zlecać zadania 
do wykonania w formie zamówień 
„In house”. I tutaj możemy mówić 
o tzw. kosztach zaniechania (poję-
cie to nie jest jeszcze w powszech-
nym użytku). Tworzy się innowa-
cyjne narzędzia (kalkulatory), które 
umożliwiają oszacowanie kosztów, 
jakie może zaoszczędzić samorząd 
w przypadku działań zapobiegaw-
czych odnośnie polityki społecznej. 
Znowu wrócę do przykładu gminy 
Brzeziny: szacuje się, że stosując 
różne formy ekonomii społecznej 
gmina zaoszczędziła 1/5 wydat-
ków na pomoc społeczną. Również 
przedsiębiorstwa społeczne mogą 
być włączone do działań progra-
mów rewitalizacji, które są prze-
prowadzane przez miasta. Przykła-
dem może być osiedle Nikiszowiec 
w Katowicach (Centrum Aktywno-
ści lokalnej).
Rozumiem, że nowe podejście ma 
sprzyjać większej skuteczności oraz niż-
szym wydatkom, czyli poprawiać jakość 
udzielanej pomocy.

Zdecydowanie tak. Z analizy 
struktury wydatków gmin wynika, 
iż pierwsze miejsce zajmuje oświata, 
natomiast kwestią, która martwi za-
rządców finansów gminy jest wzrost 
wydatków na pomoc społeczną; 
oczywiście na to miało wpływ 500 
plus, które uważam za słuszne roz-
wiązanie, jednakże nie można stra-
cić z pola widzenia faktu, że praca 
ma być podstawowym narzędziem 
rozwoju człowieka lub jeśli przy-
znawane są zasiłki powinny mieć 
charakter warunkowy; przykładem 
takiego programu jest Bolsa Familia 

– innowacyjna metoda walki z wy-
kluczeniem społecznym w Brazylii.
Nasze podwórko: czy możemy mówić 
o jeszcze jakiś nowinkach odnośnie 
ekonomii społecznej? 

Na pewno warto zwrócić uwagę 
na całą inżynierię finansową, którą 
oferuje operator środków finanso-
wych –  Towarzystwo Inwestycji 
Społeczno-Ekonomicznych: TISE. 
Podmioty ekonomii społecznej 
mogą ubiegać się o preferencyj-
ne pożyczki na start i na rozwój. 
Ostatnio taką preferencyjną po-
życzkę dostała Spółdzielnia socjal-
na Kofisport na poszerzenie swojej 
oferty o nowe usługi; dodatkowo 
dwa kolejne przedsiębiorstwa spo-
łeczne aplikują o środki finansowe. 
Jako OWES pomagamy podmiotom 
w aplikowaniu; z naszej strony pod-
miot ekonomii społecznej otrzymuje 
doradcę finansowego, który razem 
z przedsiębiorstwem społecznym 
pracuje nad wnioskiem. Jeśli przed-
siębiorstwa społeczne widzą szansę 
skorzystania z instrumentu finanso-
wego, zachęcam do odwiedzenia nas 
w biurze OWES-u.

Po drugie katalog przedsię-
biorstw społecznych został rozsze-
rzony. Do tej pory mogliśmy mówić 
o spółdzielniach socjalnych, nato-
miast teraz zaliczamy fundacje, sto-
warzyszenia i spółki non-profit. Jest 
to związane z tym, aby organizacje 
pozarządowe zachęcać do aktywno-
ści gospodarczej, ponieważ jeśli po-
równamy organizacje pozarządowe, 
które funkcjonują na zachodzie Eu-
ropy, to można stwierdzić większą 
aktywność gospodarczą; natomiast 
w Polsce źródłem finansowania są 

nadal środki miejskie i konkursy 
ogólnopolskie np. FIO czy składki 
członkowskie.

Do nas mogą zgłaszać się osoby, 
które swoje fundacje i stowarzysze-
nia chcą przekształcić w przedsię-
biorstwo społeczne. Mogą otrzymać 
dotację w wysokości 100 tysięcy 
złotych i pomostówkę na opłacenie 
bieżącej działalności. Dziś są pierw-
sze rezultaty; powstanie 15 nowych 
miejsc pracy w Łomży tj. Spółdziel-
nia socjalna Łomżanka, Fundacja 
‘L”, Fundacja Zdrowa Żywność.
Przed nami konferencja poświęce-
nia przyszłości ekonomii społecznej 
w subregionie łomżyńskim. 

Tak. 15 czerwca w Piątnicy 
w hotelu Belfort odbędzie się kon-
ferencja. Mamy nadzieję, że będzie 
to święto przedsiębiorstw społecz-
nych, organizacji społecznych i osób 
związanych III sektorem. W związku 
z tym zapraszamy do udziału w kon-
ferencji i w kolacji dla organizacji 
pozarządowych celem budowania 
kapitału społecznego, który jest 
ważny w rozwoju wspólnot lokal-
nych. Na konferencji zostaną roz-
dane dotacyjne czeki na utworzenie 
przedsiębiorstw społecznych oraz 
zostaną nagrodzone osoby, które są 
zaangażowane na rzecz ekonomii 
społecznej. Ponadto chcemy, aby 
zostały poruszone tematy istotne dla 
organizacji pozarządowych, dlatego 
zachęcamy do wypełnienia formu-
larzy zgłoszeniowych z ankietami. 
Do tej pory duże zapotrzebowanie 
wykazały szkolenia z zakresu „social 
media”.

ROZMOWĘ PRZEPROWADZIŁA 
MARTA JANKOWSKA

Jak kształtować na nowo swoje życie
Rozmowa z Tomaszem Wróblewskim, kierownikiem biura Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Łomży

Konferencja prasowa o ekonomi społecznej w łomżyńskim Ratuszu. Od lewej Tomasz Wróblewski, Paweł Backiel i Mariusz Chrzanowski
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reklama

Były pytania o przyczyny upadku Łomży 
w XVII wieku, herb guberni łomżyńskiej 
pod zaborem rosyjskim,  żydowską gazetę 
„Lomzer Sztyme” i miejsce urodzenia Han-
ki Bielickiej. Wielki Test Wiedzy o Łomży 
zainicjowany przez Samorząd Studentów 
Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki 
i Przedsiębiorczości w Łomży wygrał Piotr 
Sobociński (23 lata) z Łomży. 

- Zainteresowanie moim miastem 
pojawiło się w liceum, podczas waka-
cji, wtedy trafiłem na książkę księdza 
profesora Witolda Jemielitego „Dzie-
je Łomży Tysiącletniej” oraz portal 
historialomzy.pl – mówił zwycięzca 
rywalizacji, która była jednym z ele-
mentów Tygodnia Kultury Studenckiej 
w PWSIiP.  

Jak informuje Jolanta Święszkow-
ska, rzecznik PWSIiP, składający się 
z 45 pytań test jednokrotnego wyboru 
rozwiązywało w auli Państwowej Wyż-
szej Szkoły Informatyki i Przedsiębior-
czości w Łomży blisko trzydzieści osób.

–  Najbardziej pasjonują mnie 
dzieje budynków, także tych, które już 

nie istnieją, ale zachowały się na daw-
nych fotografiach.  Kiedy mijam jakiś 
stary obiekt, zastanawiam się, nad jego 
historią, kiedy został zbudowany, kto 
w nim przebywał, jaką rolę odegrali jego 
mieszkańcy i bywalcy – mówił Piotr 
Sobociński. Przewodniczący Komitetu 
Naukowego konkursu, historyk profe-
sor Krzysztof Sychowicz, ocenił poziom 
wiedzy uczestników jako wysoki. 

– Jestem zaskoczony wynikiem 
punktowym pierwszej czwórki uczest-
ników. Byli znakomicie przygotowani, 
poradzili sobie z pytaniami dotyczący-
mi topografii, czyli położenia dawnych 
ulic i budynków. Wykazali się nie tyl-
ko encyklopedyczną wiedzą, ale także 
wnikliwością, poszukiwaniem infor-
macji z różnych źródeł – mówił profe-
sor Sychowicz. Wspomniana czwórka, 
to obok zwycięzcy, także Aleksander 
Szczepara  (II miejsce), Mikołaj Fran-
czuk (III miejsce) oraz Grażyna Ja-
strzębska (IV miejsce). 

Nad przebiegiem historycznej ry-
walizacji czuwał Komitet Naukowy 

pod kierunkiem profesora Krzysztofa 
Sychowicza, w jego składzie znaleźli 
się także: rektor PWSIiP profesor Da-
riusz Surowik, prezydent Łomży Ma-
riusz Chrzanowski, Dyrektor Muzeum 
Północno-Mazowieckiego w Łomży dr 
Jerzy Jastrzębski, kierownik Archi-
wum Państwowego w Łomży Danuta 
Bzura,  konserwator zabytków Sławo-
mir Zgrzywa oraz przewodnicząca Sa-
morządu Studentów PWSIiP Milena 
Surgiewicz. 

Wielki Test Wiedzy o Łomży był 
jednym z elementów Tygodnia Kultury 
Studenckiej  w PWSIiP. Żacy z „Pań-
stwówki” postanowili w ten sposób 
uczcić sześćsetlecie nadania Łomży 
praw miejskich przez mazowieckiego 
księcia Janusza I Starego. Dyrektor 
Muzeum Północno-Mazowieckiego dr 
Jerzy Jastrzębski stwierdził, że jubi-
leusz to olbrzymia praca wielu środo-
wisk, popularyzowanie wiedzy histo-
rycznej.

– Dostęp do informacji źródło-
wych jest coraz łatwiejszy, np. poprzez 

biblioteki internetowe, cyfrowe zbiory. 
O wielu interesujących wątkach dowia-
dujemy się z prasy, są przecież epizody 
historyczne niemające dalszych konse-
kwencji, które utrwalały tylko dawne 
gazety. Niestety nie wszystkie numery 
wydawnictw łomżyńskich zachowały 
się, a przedwojenne żydowskie tytuły 
ciągle czekają na przetłumaczenie – 
mówił dr Jerzy Jastrzębski. 

Wielki Test wiedzy o Łomży wspar-
ły, udostępniając na nagrody swoje pu-
blikacje dotyczące Łomży oraz regionu, 
instytucje i towarzystwa naukowe: od-
dział w Białymstoku Instytutu Pamięci 
Narodowej, Społeczne Stowarzyszenie 
Prasoznawcze „Stopka” w Łomży, To-
warzystwo Kultury Języka,  Towarzy-
stwo Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej, 
Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe 
im. Wagów, Galeria „Pod Arkadami” 
oraz wydawnictwo Państwowej Wyż-
szej Szkoły Informatyki i Przedsiębior-
czości w Łomży. 

Wśród nagród książkowych zna-
lazł się m.in. interesujący album 
fotograficzny Przemysława Karwow-

skiego „Gotyk Ziemi Łomżyńskiej 
i Mazowsza Północno-Wschodniego” 
z 2018 roku. Zebrane w nim zdjęcia 
gotyckich obiektów sakralnych są 
zapisem historycznych i artystycz-
nych poszukiwań autora, w których 
istotną rolę odgrywają attyki, portale 
drzwi, mauretańskie łuki, kryszta-
łowe sklepienia, wszelakie architek-
toniczne detale. W tej fotograficznej 
narracji każda cegła, z pozoru po-
spolita i nieznacząca, jest śladem 
przeszłości: wspaniałej, okaleczonej, 
dopraszającej się o uwagę i ponowne 
odkrycie. Album jest zwieńczeniem 
wystawy, którą autor zaprezentował 
w Galerii „Pod Arkadami” w Łom-
ży. Wśród eksponatów znalazły się 
na niej gotyckie cegły. Przemysław 
Karwowski ocala je i zbiera, często 
z placów budowy, jako rozproszone 
artefakty przeszłości, które, przetwo-
rzone artystycznie, stają się w teraź-
niejszości instalacją, formą rzeźbiar-
ską oraz metafizycznym pytaniem 
o naszą tożsamość wśród istniejących 
i nieistniejących murów.  

Wielki Test Wiedzy o Łomży w PWSIiP  

Laureat głównej nagrody 
Piotr Sobociński



6 www.narew.info

Sztuka jeszcze nigdy nie rozwiązała 
jakiegokolwiek problemu, z którym 
borykają się ludzie na tym świecie. Jed-
nak nie raz skierowała na niego oczy, 
opuszczając kurtynę złudzeń, ukazując 
nagą prawdę o istnieniu, dążeniach 
i tragediach, które człowiek tworzy na 
własne życzenie, w pogoni za bogac-
twem i władzą. 

Homo Peregrinusie obudź się. 
Zacznij żyć!

Człowiek z twarzą o szarej i zie-
mistej cerze. Smutny i zmęczony. 
Wykonujący każdego dnia do-
kładnie te same czynności. Ubiera 
popielaty garnitur, wiąże krawat, 
i gna do biura, gdzie żyje pod dyk-
tando wielkiej korporacji. Przez 10 
godzin miarowo stuka w maleńkie 
literki na klawiaturze, poruszając 
się na krótkiej smyczy, wykonu-
jąc wszystkie komendy. W week-
end upija się do nieprzytomności. 
Po czym zaczyna kolejny tydzień 
pracy. Mijają tygodnie, miesiące, 
lata. Powoli gaśnie... Zostaje tylko 
mały promyk lampki, ustawiony na 
cmentarzysku metalowych skrzy-
nek, w którym mieści się jego doro-
bek, bo o samym człowieku nie ma 
już nawet kto pamiętać.

To historia bohaterów spektaklu 
„Peregrinus”, który na Starym Rynku 
w Łomży zaprezentował Teatr KTO 
z Krakowa. Sztuka ukazuje jeden 
dzień z życia człowieka XXI wieku.

Współczesny Everyman, które-
go życie "zawieszone" jest pomiędzy 
Domem a Pracą w korporacji "drogę 
przez życie "identyfikuje z "drogą do 
pracy". Peregrynacja w poszukiwa-
niu sensu jawi się jako mozół dnia 
powszedniego, odarty z duchowości, 
miłości i piękna. 

- Jest to problem fundamental-
ny XXI wieku. Problem, który nur-
tuje artystów od niemal 100-lecia. 
Spektakl jest inspirowany twórczo-
ścią amerykańsko – brytyjskiego po-
ety Eliota. On taką sytuację przewi-
dział już 70 lat temu. Mówił o tym, 
że wszyscy będziemy podobni do 
siebie, będziemy robić to samo, na 
komendę. Nasze życie zostanie sfor-
matowane. Nawet w pracy będziemy 
wykonywać czynności jak roboty. To 
nie prawda, że cieszymy się naszym 
życiem. My po prostu udajemy. Je-
steśmy wyprani z emocji i tacy sami 
- tłumaczy ideę Jerzy Zoń, reżyser 
spektaklu Peregrinus i twórca Kra-
kowskiego teatru KTO. 

Aktorzy w wielkich, suge-
stywnych maskach, budują szereg 
z pozoru zabawnych scen, będących 
w istocie gorzką satyrą na świat 
współczesnego człowieka. 

- Tę sztukę graliśmy na całym 
świecie, na każdym kontynencie; 
w Korei, Pekinie, Ameryce Połu-
dniowej, Nowym Jorku i całej Eu-

ropie. I wszędzie postrzegana jest 
jako ostrzeżenie, które mówi o tym, 
że musimy coś zmienić. Nie wiem, 
czy jest to w ogóle możliwe. Czy 
tkwimy w takim kryzysie, o którym 
mówi Eliot: „Świat nie huknie bom-
bą, a cichym skomleniem, takich sa-
mych ludzików zamkniętych w bok-
sach” - kontynuuje reżyser. - W Korei 
widzowie płakali po przedstawieniu, 
przyznając, że taki krawat ubierają 
codziennie, od 20 lat. Upijają się raz 
w tygodniu w sobotę, w niedzielę do-
chodzą do siebie, by w poniedziałek 
iść znowu do pracy. W Łomży jeste-
śmy trzeci raz. Graliśmy już piękne 
przedstawienie „Ślepcy”. Co prawda 
nie bierzemy udziału w zmaganiach 
konkursowych. Jesteśmy 
teatrem dużym, który z pew-
nością, nie mieści się w wa-
lizce. Jednak zawsze chętnie 
tu przyjeżdżamy – dodaje 
Jerzy Zoń.

Wojna i uchodźcy na 
Starym Rynku w Łomży

„Pojadę do innej ziemi, 
nad morze inne. Jakieś inne 
znajdzie się miasto, jakieś 
lepsze miejsce. Tu już wyda-
ny jest wyrok na wszystkie 
moje dążenia i pogrzebane 
leży, jak w grobie, moje ser-
ce”. 

To fragment wiersza 
Konstandinosa Kawafisa, 

nowożytnego poety wieńczące z ko-
lei, nasycone poruszającymi emo-
cjami widowisko „Silence. Cisza 
w Troi”, poznańskiego teatru Biuro 
Podróży, zaprezentowanego także 
na Starym Rynku w Łomży. 

Bohaterami są niewinne dzieci, 
świadkowie śmierci swoich matek 
i ojców, ofiar tułaczek, głodu i upo-
korzenia. Ludzi, którzy musieli wal-
czyć o przetrwanie w oblężonym 
mieście, wśród bomb i trawiącego 
cały dobytek ognia. 

- Spektakl porusza bardzo ak-
tualną tematykę uchodźców. Pró-

bujemy stworzyć historię bazującą 
najpierw na zniszczeniu miasta, 
a następnie eksodusie jego miesz-
kańców, aż po konsekwencję z tego 
wynikające. Tak naprawdę ten pro-
blem jest bardzo szeroki. W naszym 
spektaklu, przy wykorzystaniu środ-
ków plenerowych staraliśmy się 
przybliżyć widzom problemy, z któ-
rymi boryka się już nie tylko Europa, 
ale cały świat. Mamy na ten temat 
swoje zdanie i chcemy o tym głośno 
mówić – wyjaśnia Łukasz Kowalski, 
aktor teatru Biuro Podróży.

Teatr Biuro Podróży w swej 
twórczości podejmował już próbę 
zmierzenia się z okrucieństwem 
wojny w spektaklu Carmen Fune-

breo. Wówczas inspiracją, była woj-
na w Jugosławii. Wydawać by się 
mogło, że we współczesnym świecie 
nic gorszego już nie może się stać. 
Jednak rzeczywistość przerosła wy-
obraźnię. Staliśmy się świadkami 
zjawiska o niewyobrażalnej skali, 
które wywołuje lęk i przerażenie. 
Ogień, bomby, przejmujące krzyki 
czy stojący w płomieniach autobus 
z napisem „This city has ten million 
souls” (fragment wiersza brytyjskie-
go poety W. H. Audena, „Refugee 
Blues” - z ang. „Blues uchodźców”), 
to kreacja aktorów, która dla wielu 
ludzi jest kadrami z rzeczywistego 
koszmaru. 

Spektakl został wystawiony 
w nurcie pozakonkursowym, w ra-
mach 31. Międzynarodowego Festi-
walu Teatralnego Walizka na Sta-
rym Rynku w Łomży. 

- Z Międzynarodowym Festi-
walem Teatralnym Walizka je-
steśmy związani już od pewnego 
czasu. Z teatrem Biuro Podróży 
wielokrotnie miałem okazję przy-
jeżdżać do Łomży i zawsze dobrze 
się tu czuję. Nasz teatr zupełnie nie 
mieści się do walizki, gdyż gramy 
spektakle plenerowe, które anga-
żują duże środki scenograficzne 
i techniczne. Nie mniej jednak spo-
tkania z łomżyńską publicznością 
są dla nas zawsze miłe – dodaje 
Łukasz Kowalski.

Ambicja festiwalu „Walizka” 
polegająca na prezentacji spektakli 
ważnych w obszarze idei i przesłania 
z pewnością została zaspokojona. 
Współczesny teatr zarówno w nur-
cie konkursowym jak i festiwalu 
offowym zaprezentował olbrzymie 
możliwości kreacyjne, a także „prze-
miany” rozumiane bardzo szeroko. 

Oni wykonali już swój krok, 
reszta pozostaje w rękach widzów, 
by zdobyć mądrość, która pozwoli 
pielęgnować „przemiany”, te rozwi-
jające, a zatrzymać na czas te, które 
prowadzą człowieka do cichej zagła-
dy.    

święto teatru

KOMUNIKAT
Dotyczy : „ Polepszenie jakości  usług  przewozowych  na  liniach ob-

jazdowych 31,32,36”  w ramach  projektu  „  Prace na linii  E75  na  odcin-
ku Sadowne  –  Białystok  wraz z robotami pozostałymi na odcinku War-
szawa Rembertów – Sadowne”   Umowa nr 90/101/0117/16/Z/I z dnia 
27.01.2017 r.

W związku z trwającymi pracami modernizacyjnymi linii kolejowej 
nr 36 na odcinku Ostrołęka - Śniadowo Track Tec Construction Sp. z o.o. 
jako Lider Konsorcjum na kontrakcie informuje, że w dniu 17.06.2018r. 
w godz. od 00:00 do 24:00 nastąpi zamknięcie dla ruchu kołowego prze-
jazdu kolejowo–drogowego w miejscowości Czerwony Bór w ciągu drogi 
DK 63  na odcinku Łomża - Zambrów. 

Na czas zamknięcia zostanie wprowadzony objazd drogą wojewódz-
ką nr 679 i drogą ekspresową S8 przez m. Mężenin.

Homo peregrinus i uchodźcy na Starym Rynku w Łomży 
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Jeżeli pan prezydent  zdecyduje sie 
zaprosić zespoły do osiedlenia sie 
w Łomży, nasz teatr urośnie w siłę - 
uważa Jarosław Antoniuk .

Uroczyste podsumowani Fe-
stiwalu i wręczanie nagród także 
pokazało jak wspaniałym spekta-
klem jest sama "Walizka" ze swo-
im zetknięciem  kultur, wyobraźni 
talentów, wrażliwości z różnych 
stron świata. 
PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA JURY 
31 MIĘDZYNARODOWEGO  FESTI-
WALU TEATRALNEGO WALIZKA
ŁOMŻA 6-9 czerwca 2018 r.

Jury pragnie wyrazić uznanie 
Dyrekcji i Zespołowi Teatru Lalki 
i Aktora w Łomży za wysoki po-
ziom artystyczny i organizacyjny 
31. Międzynarodowego Festiwalu 
Teatralnego Walizka. Chce także 
zwrócić uwagę na obecny w przed-
stawieniach istotny głos komentu-
jący przemiany współczesnego świa-
ta, a jednocześnie na poszukiwania 
środków ekspresji teatru lalkowego 
i jego metamorfoz.

Jury w składzie:
Aleksandra Rembowska /prze-

wodnicząca/, Bożena Sawicka, Zo-
ran Deric, Grzegorz Kwieciński, Mi-
kołaj Malesza

Po obejrzeniu czternastu kon-

kursowych przedstawień :
„Kajtuś czarodziej” Teatru Lalki 
i Aktora w Wałbrzychu /Polska/
„Złoty koń” Latvia Puppet Theatre /
Łotwa/
„Straszka pospolita” Grupy Coin-
cidentia /Polska/
„Arabesco” Red Cloud Teatro de 
Marionetas /Portugalia/

„Łąka” Handbendi Bruduleikus /
Islandia/
„Pozłacane czoła” Grodno Puppet 
Theatre /Białoruś/
„Miłość Don Perlimplina” Kyiv Aca-
demic Puppet Theatre /Ukraina/
„Army of Lovefuckers” Lovefuckers 
/Niemcy/
„Fortepian i tramwaje” The theatre 

„Puppets” – Theatre ThreeFour /
Rosja/
 „Petit Pierre” Olsztyńskiego Teatru 
Lalek /Polska/
 „Tutli-Putli. Kto jest dziki?” Teatru 
Malabar Hotel /Polska/

 „Basic byebye” Bread & Pup-
pet Theatre /USA/
 „Dom de Dom Dom” Dafa 
Puppet Theatre /Czechy/
 „1+1” La Societa della Civetta 
and Nano & Aroosak /Wło-
chy, Iran/ 

postanowiło przyznać na-
stępujące nagrody:

Grand Prix w wysokości 
3.000,00 ufundowane przez 
Prezydenta Łomży oraz gra-
werton ufundowany przez 
Wojewodę Podlaskiego otrzy-
muje przedstawienie „Złoty 
koń” Latvia Puppet Theatre /
Łotwa/.

Nagrodę w wysokości 
2.000,00 ufundowaną przez 
Ministra Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego oraz obraz 
ufundowany przez Rektora 
Państwowej Wyższej Szkoły 
Informatyki i Przedsiębior-
czości w Łomży otrzymu-

je Natalia Lebedeva za reżyserię 
przedstawienia „Fortepian i tram-
waje” The theatre „Puppets” – The-
atre ThreeFour /Rosja/.

Nagrodę w wysokości 2.000,00 
ufundowaną przez Marszałka Wo-
jewództwa Podlaskiego otrzymuje 
Rui Rodrigues za scenografię do 
przedstawienia „Arabesco” Red 

Cloud Teatro de Marionetas /Por-
tugalia/.

Nagrodę w wysokości 2.000,00 
ufundowaną przez Wójta Gminy 
Łomża otrzymują Anna Stela i Mar-
cin Liwień za muzykę do przedsta-
wienia „Tutli-Putli. Kto jest dziki?” 
Teatru Malabar Hotel /Polska/.

Równorzędną nagrodę aktor-
ską w wysokości 1.000,00 ufundo-
waną przez Starostę Powiatu Łom-
żyńskiego oraz obraz ufundowany 
przez Zarząd Główny Towarzystwa 
Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej 
otrzymuje Vasily Probodyak za 
rolę w spektaklu „Pozłacane czoła” 
Grodno Puppet Theatre /Biało-
ruś/.

Równorzędną nagrodę aktorską 
w wysokości 1.000,00 ufundowaną 
przez Starostę Powiatu Łomżyń-
skiego oraz obraz ufundowany przez 
Rektora Wyższej Szkoły Agrobiz-
nesu w Łomży otrzymuje Annema-
rie Twardawa za rolę w spektaklu 
„Army of Lovefuckers” Lovefuckers 
/Niemcy/.

Równorzędną nagrodę aktorską 
w wysokości 1.000,00 ufundowaną 
przez Starostę Powiatu Łomżyń-
skiego otrzymuje zespół The theatre 
„Puppets” – Theatre ThreeFour /
Rosja/ w składzie: Dmitry Leme-
shev, Ilya Ampilov, Diana Razzhiva-
ikina, Ilya Lisitsin za role w spekta-
klu „Fortepian i tramwaje”.

Nagrodę specjalną jury za kon-
tynuowanie tradycji dzielenia się 
teatrem i chlebem otrzymuje Bread 
& Puppet Theatre /USA/.

święto teatru

Coś, co jest potrzebne do życia,  
czyli zdecydowany głos z Walizki
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MONIKA DRYL. Teatr i muzyka to jej wielkie 
pasje. Ale większości kojarzy się  

z telewizyjnymi serialami.

Wszystko się  
w końcu udaje

„Przyjaciółki”, „Trzecia połowa”, „Barwy szczęścia” – w tym ostatnim 
serialu w roli Alicji Umińskiej nieźle teraz namieszała. 

Podczas spektaklu dyplomowego zauważył ją Jerzy Grzegorzewski, słynny reżyser i dyrektor 
Teatru Narodowego. Zaproponował współpracę – czytamy w „Gali”. Po Akademii Teatralnej 
(2002 rok) skończyła jeszcze szkołę muzyczną w klasie śpiewu. A potem niemal spod ziemi wy-
dobyła pieniądze na podróż do Nowego Jorku i zaliczyła semestr w słynnej szkole Lee Strasberg 
Theatre and Film Institute.

„Tego miasta nie da się opisać słowami! To trzeba samemu zobaczyć, przeżyć, doświadczyć, 
poczuć. Przyznaję, że uzależniłam się od Nowego Jorku.

Tam wszędzie jest energia, która rozjaśnia umysł i poprawia samopoczucie. Na każdym 
kroku wyczuwa się bezwarunkowy optymizm i zgodę całego wszechświata na twoje istnienie. 
To absolutnie magiczne miejsce” – zwierza się „Światowi seriali”.

Podczas semestru spędzonego w Nowym Jorku Monika odkryła, że jest aktorką... kome-
diową. Odważyła się nawet wystąpić w jednym z klubów i zaprezentować się w nim w gatunku 
określanym mianem stand-up comedy.

„Wyniosłam stamtąd bardzo ważną naukę – uwierzyłam, że warto pochylić się nawet nad 
epizodem i dać z siebie wszystko także w malutkiej roli”.

„Mam potrzebę ciągłego zdobywania nowej wiedzy, to mnie napędza, a nawet… relaksuje. 
Uwielbiam się uczyć i mam nadzieję, że mój syn będzie miał to po mnie”, śmieje się.

„Odkąd w moim życiu pojawił się Antoś (teraz ma 9 lat), wiele rzeczy nabrało innego 
znaczenia. Wracam z pracy ze świadomością, że mój syn czeka na mnie w domu i całym sobą 
wypełni mi czas – opowiada w nazdrowie.pl. Antoś od urodzenia jest wrażliwym dzieckiem, nie 
lubi tłumu, hałasu, rozgardiaszu. Cały pierwszy rok jego życia byłam tylko dla niego. Nie praco-
wałam. Nie zastanawiałam się wówczas, czy ucierpi na tym moja kariera. Zajmowanie się synem 
było naturalną czynnością i robiłam to z prawdziwą radością. Dzięki temu Antek jest dzieckiem 
otwartym, ufnym, ciekawym ludzi. Mam szczęście, bo nie tylko kocham mojego syna, ale też 
po prostu go lubię. Spędzamy ze sobą każdą chwilę, jak najlepsi przyjaciele. Koledzy i koleżanki 
śmieją się, że jak już zacznę opowiadać o moim Antonim, to nie ma końca. Rzeczywiście dużo 
o nim mówię. Antek uwielbia muzykę. Mam nadzieję, że w przyszłości będzie to nasza płasz-
czyzna porozumienia”. 

Monika urodziła się i wychowała w Białymstoku, dokąd często i chętnie wraca. Od dziecka 
uwielbiała śpiewać. Partner Moniki, Paweł Kwiatkowski, współwłaściciel agencji STX Jambo-
ree oprócz muzyki zajmuje się kuchnią. Monika opowiada z dumą, że Paweł jest właścicielem 
jednej z najlepszych warszawskich restauracji.

„Jeździmy po świecie w poszukiwaniu jedynych w swoim rodzaju smaków, wyjątkowych, 
regionalnych potraw, które gwarantują niepowtarzalne doznania. Paweł jest dla mnie świetnym 
przykładem na to, że marzenia się spełniają, jeśli się tego naprawdę mocno pragnie. Wierzę, że 
dzięki pozytywnej energii można naprawdę wiele osiągnąć”. 

„Aktorstwo to rzemiosło. To sztuka. To mój sposób na życie. To praca, dająca nieograni-
czone możliwości rozwoju i spotkań z ludźmi. To ucieczka przed nudą. To codzienność – mówi 
w Mediaelite. 

W teatrze czuję się jak w domu. Film nigdy mnie nie rozpieszczał. Teatry mnie przyjmowa-
ły i dawały spełnienie, kontakt z żywą publicznością. Film w moim życiu jest jak „wisienka na 
torcie”. Nigdy nie dał mi się sobą nasycić, a wielka szkoda. Chcę też spokojnie śpiewać swoje 
rzeczy, utwory, które mi się podobają, istnieć w muzyce ze swoim światem. Wszystko, co śpie-
wam, jest połączone z aktorstwem. Kiedy śpiewam, a raczej mam coś zaśpiewać, zaczynam od 
tekstu. Jeśli piosenka ma zły tekst, nie wychodzę z nią na scenę, tylko nucę pod prysznicem.”

A jaka jest jej wymarzona rola? 
„Ostatnio marzyłam, żeby umrzeć na scenie i to mi się udało, w filmie. Przez godzinę 

musiałam leżeć w błocie i deszczu. Należy uważać na marzenia...” – śmieje się Monika Dryl.

Poznajesz? Pamiętasz? Przed 
wejściem do okazałego budynku 

I Liceum Ogólnokształcącego 
w Łomży gęstnieje grupa pań (mają 
zdecydowaną przewagę) i panów. 
Poznają, pamiętają, padają sobie 

w objęcia. Pół wieku temu, w 1968 
roku, zdawali na Bernatowicza 

maturę.

- Aż trudno uwierzyć, ale jakoś 
wcześniej się nie spotykaliśmy - Jo-
lanta Liberadzka (niektóre nazwi-
ska w tym materiale pojawiają się 
w wersji "1968", niektóre - "2018"), 
wtedy Jarnutowska. - Z niektórymi 
osobami naprawdę przez pół wieku 
się nie widzieliśmy.

Stąd drobny kłopot, o którym 
mówią m. in.  Jolanta Liberadzka 
i Jolanta Klus: czasami trudno jest 
dopasować twarz, która na pew-
no jest znajoma - co tam się mogło 
zmienić przez 50 lat, tylko niektó-
rym panom wyrosły wąsy i minęły 
włosy - do nazwiska.

- Nie staliśmy w miejscu. Czas 
też nie. Ale jak już powie: jestem 
Ania, wszystkie szufladki pamięci 
sie otwierają - uśmiecha się Jolanta 
Liberadzka.

Przeszłość powraca. Cześć, Bo-
żenka! Panie się przytulają, całują. 
Marek Czerwonko wspomaga wspo-
mnienia zdjęciami. Przyniósł duże 
kserokopie czarno - białych fotogra-
fii. Grupa zawadiaków w przebra-
niach 

- My stare łomżyniaki jesteśmy, 
a tak wyglądał nasz zespół taneczny 
w strojach Kozaków - mówi Marek 
Czerwonko.

Zaczyna się wyliczanka: Marek 
Czerwonko, Marek Długosielski, 
Marek Wiśniewski, Marek Modze-
lewski... A ten, to kto? Inne zdjęcie, 
te sam młode "przystojniaki" na 
galowo. To już poczet sztandarowy 
na jubileuszu 350-lecia szkoły. Do-
chodzą do wniosku, że są szwagra-
mi. Może nie tak dosłownie, ale są... 
Marek Czerwonko zdradza tajem-
nicę: Hanka Bielicka, to była moja 

ciocia, jej mama była z domu Czer-
wonko.   

Maturzyści z roku 1968. Powin-
no być około 150 osób.  Zebrało się 
niespełna 40.

- Niektórych, niestety, już nie 
ma wśród nas. Do wielu bardzo 
trudno dotrzeć, bo rozrzuciło nas 
trochę. Pozmieniały się nazwiska, 
trudno ustalić telefony i adresy - 
mówi Jolanta Liberadzka. - Ale tro-
chę się nam udało. Są ludzie z wielu 
miast, z Kanady, Australii, chyba 
jest koleżanka z Ameryki Południo-

wej - dodaje Hania Ostrowska.
Wstępne rozpoznawania i obej-

mowania kończy Jerzy Łuba, dyrek-
tor I LO, zaproszeniem do jednej 
z klas, Znów w ławkach szkolnych. 
Nikomu to nie przeszkadza. Dyrek-
tor snuje opowieść co współczesnej 
szkole - budowach, sukcesach w na-
uce i olimpiadach, także o trudniej-
szych chwilach. Szmer przebiega 
przez salę, gdy mówi jak bardzo uby-
wa w Łomży uczniów we wszystkich 
typach szkół. Spacer po piętrach...

- Przecież tu były drewniane 

podłogi - woła jedna z pań.    
Wrażenie robi gruntownie od-

nowiona aula. Dla maturzystów 
1968 była sala gimnastyczną.

Hania Ostrowska nie przyjmuje 
określenia "szefowa zlotu".

 - Jestem jedną z osób, które 
pracowały nad przygotowaniem 
spotkania. Razem z m. in. Barba-
rą Bogdańską, Małgosią Oszikinis, 
Małgorzatą Rawą... Och, Rysiu! 
Przepraszam, muszę się wyściskać... 
- przerywa nagle.

Wraca po kilku chwilach.   

 - Pracowaliśmy z Rysiem ra-
zem. Były jeszcze Bożenka Świder-
ska. Wanda Kołodziejska - wydłuża 
listę. Żadnego chłopaka?  - Może 
by i chcieli, ale 20 lat wcześniej - 
uśmiecha się Hania Ostrowska. 

Scena w auli i prowadzące na nią 
schody to idealne miejsce do zbioro-
wej fotografii. Ale jest dużo emocji  
i nie wszyscy ustawiają się grzecznie. 
W końcu jest portret "Maturzyści 
1968". Zostawiają w szkole jeszcze 
jedną pamiątkę. Na półpiętrze klatki 
schodowej jest specjalne miejsce. Kil-
ka roczników zostawiło już tam swo-
je specjalne tablice po rocznicowych 
zjazdach. Dochodzi jeszcze jedna. Ze 
słowami Lwa Tołstoja: "Nauka to po-
karm dla rozumu". Jest komu popro-
wadzić modlitwę i poświęcić tablicę. 
Jeden z absolwentów to ksiądz.

- Powołanie pojawiło się jeszcze 
w szkole podstawowej, w liceum się 
umacniało. Po prostu cały czas wi-
działem siebie w miejscu, za którym 
tęskniłem. I tak minęły już 43 lata 
wielkiej łaski, jakiej doświadczam 
- mówi ksiądz prałat Józef Rutkow-
ski, obecnie pełniący duszpasterską 
posługę koło Łochowa w diecezji 
warszawsko - praskiej. - Dziękujmy 
Bogu za łaskę rozumu, który tu zdo-
bywaliśmy przez cztery lata zanim 
wyruszyliśmy do naszych zadań ży-
ciowych - modli się z kolegami.

Jeszcze trochę spaceru. Ewa Ko-
nieczna przyjechała z Kanady, z To-
ronto.

- Wyjechałam z Polski szarej. 
Teraz jest zupełnie inaczej, dzie-
ci uwielbiają tu przyjeżdżać, choć 
mieszkać raczej by nie chciały - gdy 
mówi, nie ma śladu obcego akcentu.                                            

To już zupełna kokieteria, gdy 
prosi, aby na zdjęciach nie pozosta-
wiać zmarszczek ani zbytecznych 
kilogramów. Ma figurę nastolat-
ki, a na twarzy raczej wiele emocji 
i wrażeń niż zmarszczek. Znakomi-
cie wygląda większość uczestniczek 
spotkania. U panów trochę więcej 
widać czego przybyło, a czego ubyło.

Dobiega końca szkolna część 
zjazdu rocznika "Matura 1968". 
Dalszy ciąg będzie w "akademiku" 
PWSIiP. Zapraszają serdecznie, ale 
może lepiej, żeby byli już tam sami. 
Młodość musi przecież się wyszu-
mieć...              

Pół wieku minęło, a oni wrócili do szkoły...
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MONIKA DRYL. Teatr i muzyka to jej wielkie 
pasje. Ale większości kojarzy się  

z telewizyjnymi serialami.

Wszystko się  
w końcu udaje

„Przyjaciółki”, „Trzecia połowa”, „Barwy szczęścia” – w tym ostatnim 
serialu w roli Alicji Umińskiej nieźle teraz namieszała. 

Podczas spektaklu dyplomowego zauważył ją Jerzy Grzegorzewski, słynny reżyser i dyrektor 
Teatru Narodowego. Zaproponował współpracę – czytamy w „Gali”. Po Akademii Teatralnej 
(2002 rok) skończyła jeszcze szkołę muzyczną w klasie śpiewu. A potem niemal spod ziemi wy-
dobyła pieniądze na podróż do Nowego Jorku i zaliczyła semestr w słynnej szkole Lee Strasberg 
Theatre and Film Institute.

„Tego miasta nie da się opisać słowami! To trzeba samemu zobaczyć, przeżyć, doświadczyć, 
poczuć. Przyznaję, że uzależniłam się od Nowego Jorku.

Tam wszędzie jest energia, która rozjaśnia umysł i poprawia samopoczucie. Na każdym 
kroku wyczuwa się bezwarunkowy optymizm i zgodę całego wszechświata na twoje istnienie. 
To absolutnie magiczne miejsce” – zwierza się „Światowi seriali”.

Podczas semestru spędzonego w Nowym Jorku Monika odkryła, że jest aktorką... kome-
diową. Odważyła się nawet wystąpić w jednym z klubów i zaprezentować się w nim w gatunku 
określanym mianem stand-up comedy.

„Wyniosłam stamtąd bardzo ważną naukę – uwierzyłam, że warto pochylić się nawet nad 
epizodem i dać z siebie wszystko także w malutkiej roli”.

„Mam potrzebę ciągłego zdobywania nowej wiedzy, to mnie napędza, a nawet… relaksuje. 
Uwielbiam się uczyć i mam nadzieję, że mój syn będzie miał to po mnie”, śmieje się.

„Odkąd w moim życiu pojawił się Antoś (teraz ma 9 lat), wiele rzeczy nabrało innego 
znaczenia. Wracam z pracy ze świadomością, że mój syn czeka na mnie w domu i całym sobą 
wypełni mi czas – opowiada w nazdrowie.pl. Antoś od urodzenia jest wrażliwym dzieckiem, nie 
lubi tłumu, hałasu, rozgardiaszu. Cały pierwszy rok jego życia byłam tylko dla niego. Nie praco-
wałam. Nie zastanawiałam się wówczas, czy ucierpi na tym moja kariera. Zajmowanie się synem 
było naturalną czynnością i robiłam to z prawdziwą radością. Dzięki temu Antek jest dzieckiem 
otwartym, ufnym, ciekawym ludzi. Mam szczęście, bo nie tylko kocham mojego syna, ale też 
po prostu go lubię. Spędzamy ze sobą każdą chwilę, jak najlepsi przyjaciele. Koledzy i koleżanki 
śmieją się, że jak już zacznę opowiadać o moim Antonim, to nie ma końca. Rzeczywiście dużo 
o nim mówię. Antek uwielbia muzykę. Mam nadzieję, że w przyszłości będzie to nasza płasz-
czyzna porozumienia”. 

Monika urodziła się i wychowała w Białymstoku, dokąd często i chętnie wraca. Od dziecka 
uwielbiała śpiewać. Partner Moniki, Paweł Kwiatkowski, współwłaściciel agencji STX Jambo-
ree oprócz muzyki zajmuje się kuchnią. Monika opowiada z dumą, że Paweł jest właścicielem 
jednej z najlepszych warszawskich restauracji.

„Jeździmy po świecie w poszukiwaniu jedynych w swoim rodzaju smaków, wyjątkowych, 
regionalnych potraw, które gwarantują niepowtarzalne doznania. Paweł jest dla mnie świetnym 
przykładem na to, że marzenia się spełniają, jeśli się tego naprawdę mocno pragnie. Wierzę, że 
dzięki pozytywnej energii można naprawdę wiele osiągnąć”. 

„Aktorstwo to rzemiosło. To sztuka. To mój sposób na życie. To praca, dająca nieograni-
czone możliwości rozwoju i spotkań z ludźmi. To ucieczka przed nudą. To codzienność – mówi 
w Mediaelite. 

W teatrze czuję się jak w domu. Film nigdy mnie nie rozpieszczał. Teatry mnie przyjmowa-
ły i dawały spełnienie, kontakt z żywą publicznością. Film w moim życiu jest jak „wisienka na 
torcie”. Nigdy nie dał mi się sobą nasycić, a wielka szkoda. Chcę też spokojnie śpiewać swoje 
rzeczy, utwory, które mi się podobają, istnieć w muzyce ze swoim światem. Wszystko, co śpie-
wam, jest połączone z aktorstwem. Kiedy śpiewam, a raczej mam coś zaśpiewać, zaczynam od 
tekstu. Jeśli piosenka ma zły tekst, nie wychodzę z nią na scenę, tylko nucę pod prysznicem.”

A jaka jest jej wymarzona rola? 
„Ostatnio marzyłam, żeby umrzeć na scenie i to mi się udało, w filmie. Przez godzinę 

musiałam leżeć w błocie i deszczu. Należy uważać na marzenia...” – śmieje się Monika Dryl.
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z drugiej strony wybierz  
coś  

dla siebie
Eddie

TVP2 piątek 23.40

Komedia. Dobroduszna Eddie jest zagorzałą wielbicielką 

drużyny koszykarskiej Kniksów. Pewnego dnia 

podupadającą drużynę kupuje Bill Burges, milioner 

z Teksasu. Nieoczekiwanie proponuje Eddie przejęcie 

opieki nad zawodnikami.

Następne  
48 godzin

TVN7 piątek 22.25

Kontynuacja przeboju kinowego z 1982 roku „48 godzin". 

Reggie wychodzi z więzienia. Dobry nastrój burzy mu 

policjant Jack Cates, który potrzebuje jego pomocy. 

W rolach głównych: Eddie Murphy, Nick Nolte.

Ojciec panny 
młodej 2

Polsat sobota 13.35

Życie George'a Banksa (Steve Martin) po raz kolejny ulega 

zmianie. Córka Annie i zięć Bryan powiadamiają rodziców, 

że będą mieli dziecko. George wpada w panikę na wieść, 

że wkrótce zostanie dziadkiem.

 

Wpół  
do śmierci  

TV Puls sobota 20:00  

W osadzonym na wyspie więzieniu na wyrok czeka Lester, 

który ukradł złoto wartości 200 mln dolarów. Przed 

egzekucją do budynku dostaje się grupa uzbrojonych 

ludzi. Do akcji wkracza agent Petrosevitch.

Komando Foki 
atakuje  

TV 4 niedziela 0.00

Żołnierze elitarnego oddziału amerykańskiej piechoty 

morskiej zostają zrzuceni ze spadochronami nad jednym 

z krajów Europy Środkowej, aby unieszkodliwić grupę 

terrorystyczną.

Romskie widowisko

Barwnie  
i wesoło

Międzynarodowe Spotkania Zespołów Cygańskich 
„Romane Dyvesa" (Cygańskie Dni) to najstarszy festi-
wal cygański w Europie. Jest organizowany w Gorzowie 
Wielkopolskim od 1989 roku. Główną ideą imprezy jest 
utrwalanie i ochrona tradycji kulturowych Romów oraz 
inspirowanie twórców i animatorów kultury do podej-

mowania działalności artystycznej, naukowej i eduka-
cyjnej. Prezentacjom scenicznym towarzyszą seminaria 
naukowe, spotkania z poezją cygańską, wystawy arty-
styczne i warsztaty taneczne. 

Na festiwalu wystąpią artyści romscy z całej Euro-
py: z Macedonii, Rosji, Serbii, Rumunii, Francji oraz 
Cygański Teatr Muzyczny Terno Edwarda Dębickiego, 
wieloosobowa grupa muzyczno-taneczna o zmiennym 
składzie, założona w 1955 roku w Gorzowie Wlkp. 

Międzynarodowy Festiwal „Romane Dyvesa"
TVP 2

Sobota 20.20 i 21.15

XXI Mistrzostwa Świata 
w Piłce Nożnej 2018

Mecz  
za meczem,  

gol za golem 
Mistrzostwa Świata rozpoczęły się 

14 czerwca, a zakończą 15 lipca. Na 
dwunastu stadionach w jedenastu 
rosyjskich miastach odbędą się 64 
spotkania Mundialu. Zarówno 
mecz otwarcia, jak i finał zostanie 
rozegrany na moskiewskich Łuż-
nikach.

Polacy zmierzą się w grupie H z 
Senegalem (19 czerwca w Moskwie), 
Kolumbią (24 czerwca w Kazaniu) 
Japonią (28 czerwca w Wołgogradzie). 
Wszystkie mecze mistrzostw będzie można śle-

dzić w TVP 1 i TVP 2 – a także w TVP Sport i na 
stronie internetowej sport.tvp.pl. Przed i po każdym 
spotkaniu ze studia komentować spotkanie będą dzien-
nikarze, sportowcy, trenerzy, eksperci.

PIĄTEK 
13:30 TVP1 STUDIO na żywo
13:50 TVP1 grupa A: EGIPT – URUGWAJ na żywo
16:00 TVP1 STUDIO na żywo
16:30 TVP2 STUDIO na żywo
16:50 TVP2 grupa B: MAROKO – IRAN na żywo
19:00 TVP2 STUDIO na żywo
19:30 TVP1 STUDIO na żywo

19:50 TVP1 grupa B: PORTUGALIA – HISZPANIA na żywo
22:00 TVP1 STUDIO na żywo

SOBOTA
11:30 TVP2 STUDIO na żywo
11:50 TVP2 grupa C: FRANCJA – AUSTRALIA na żywo
14:00 TVP2 STUDIO na żywo
14:30 TVP1 STUDIO na żywo
14:50 TVP1 grupa D: ARGENTYNA – ISLANDIA na żywo

17:00 TVP1 STUDIO na żywo
17:30 TVP2 STUDIO na żywo

17:50 TVP2 grupa C: PERU – DANIA na żywo
20:00 TVP2 STUDIO na żywo
20:30 TVP1 STUDIO na żywo
20:50 TVP1 grupa D: CHORWACJA 
– NIGERIA na żywo

23:00 TVP1 STUDIO na żywo

NIEDZIELA 
13:30 TVP1 STUDIO na żywo

13:50 TVP1 grupa E: KOSTARYKA – SERBIA na żywo
16:00 TVP1 STUDIO na żywo
16:30 TVP2 STUDIO na żywo
16:50 TVP2 grupa F: NIEMCY – MEKSYK na żywo
19:00 TVP2 STUDIO na żywo
19:30 TVP1 STUDIO na żywo
19:50 TVP1 grupa E: BRAZYLIA – SZWAJCARIA na żywo
22:00 TVP1 STUDIO na żywo

będzie się działo

Oto prawdziwe wydarzenia  
pokazane w filmie:

13 listopada 1974 roku policja w hrabstwie Suffolk od-
krywa przerażającą zbrodnię, która wstrząsnęła Ameryką. Sze-
ściu członków rodziny zostało zastrzelonych: Ronald DeFeo 
Sr. (44) i Louise DeFeo (42) i czworo dzieci: Dawn (18), Al-
lison (13), Marc (12) i John Matthew (9).

Kilka dni po tym wydarzeniu, do zbrodni przyznaje się 
Ronald De Feo najstarszy z rodzeństwa. Jako motyw podaje 
głosy, które słyszał w domu. 

Sprawca został skazany na sześciokrotne dożywocie (jest 
w więzieniu do dziś), a dom został wystawiony na sprzedaż. 
Była to spora rezydencja, z basenem, garażem i własną przy-
stanią dla łodzi, ale chciano ją sprzedać tylko za 80 tysięcy do-

larów. Rezydencją zainteresowała się rodzina Lutz – George, 
Kathy i trójka jej dzieci z pierwszego małżeństwa. 18 grudnia 
1975 roku wprowadzili się oni do nowego domu.

Wiedzieli co wydarzyło się w domu, jednak cena nie-
ruchomości była tak okazyjna, że żal było nie skorzystać. 
Zaledwie po 28 dniach uciekli z niego, twierdząc, że jest... 
nawiedzony.

„Lutzowie twierdzili, że przez cały okres ich pobytu czuli 
obecność nieznanej siły. Nocami słychać było dźwięki i hałasy, 
szepty i tupot stóp. Drzwi i okna otwierały się same. Ze ścian 
miał spływać rodzaj zielonego śluzu, choć nikt nie wiedział 
czym jest i skąd się bierze. Jedna z córek Lutzów miała być na-
wiedzana przez ducha zabitej dziewczynki. Żonie Lutza podob-
no podczas snu zdarzyło się lewitować wysoko nad łóżkiem”.

George’a Lutza gra Ryan Reynolds (na zdjęciu), a Kathy 
Lutz Melissa George. 

Amityville
TV6  Piątek 23.00

Prawdziwy dom, w którym syn zamordował rodziców i czworo 
rodzeństwa. Tu toczy się akcja filmu. 

Amityville, miejsce potwornej zbrodni

Nawiedzony dom

Kultowy serial

Halski znów 
walczy  
z mafią

„Ekstradycja" jeszcze przed telewizyj-
ną premierą w 1996 roku została okrzyk-
nięta pierwszym po latach dobrym pol-
skim serialem kryminalnym. Najpierw 
bowiem dostępna była w wypożyczal-
niach wideo – stała się przebojem. Na 
kasety z serialem trzeba było wprowadzić 
zapisy. W wielu wypożyczalniach ich cena 
przekraczała ceny innych nowości.

Głównym bohaterem jest komisarz 
Olgierd Halski, brawurowo zagrany przez 
Marka Kondrata. 

Halski to typowy glina z problemami. 
Świetny w swoim fachu, lecz nieustannie 
podpadający przełożonym. Gorzkie do-
świadczenia życiowe nauczyły go cyni-
zmu i częstego sięgania po butelkę. Ma 
powodzenie u kobiet, ale nie może po-
chwalić się udanym życiem rodzinnym. 
Żona go opuściła, małą córeczkę wycho-
wuje zamożna siostra. 

Oprócz Kondrata interesujące kre-
acje stworzyli też Witold Dębicki jako 
zwierzchnik Halskiego, Krzysztof Kolber-
ger w roli szefa UOP i Lew Rywin – zna-
ny wtedy producent filmowy jako boss 
rosyjskiej mafii.

Fabuła serialu, obok przedstawienia 
przestępczej działalności gangsterów, pół-
światka, zorganizowanych grup przestęp-
czych, ujawnia także działalność organów 
ścigania: policji oraz Urzędu Ochrony 
Państwa, ukazując przy tym pozytywne 
i negatywne postaci funkcjonariuszy.

Serial był nadawany w TVP1 od 9 
listopada 1995 do 10 czerwca 1999. Li-
czy 25 odcinków podzielonych na trzy 
sezony zawierające odpowiednio 6, 9 i 10 
odcinków z 1995, 1996 i 1998 roku.

W 1998 roku „Ekstradycja” zdobyła 
Telekamerę za najlepszy serial.

Ekstradycja
TVP1

Piątek 22.35 odc. 1/6, sezon 1

Doskonały serial komediowy

W „Zaciszu” 
nie ma 

spokojnej 
chwili

Arogancki i egoistyczny Basil 
Falwty prowadzi hotel. Pomaga 
mu żona, Sybil. W hotelu pra-
cują: niezbyt rozgarnięty kelner 
z Barcelony oraz zaradna poko-
jówka, Polly.

Każdy odcinek pokazu-
je nowe, przezabawne sytuacje 
z którymi musi się zmierzyć ob-
sługa hotelu, by zadowolić wy-
magających gości.

Odcinek 1. Gość z klasą
Basil pragnie przyciągnąć do hotelu oso-

by z wyższych sfer. Gdy pojawia się nowy 
gość, lord Melbury, gospodarz za wszelką 
cenę próbuje wkraść się w łaski arystokraty. 
Innym klientem pomiata.

Odcinek 2. Fachowcy
Państwo Fawlty postanawiają wyjechać 

na weekend. Pozostawiają hotel pod opieką 
Polly. Wcześniej jednak, w tajemnicy przed 
żoną, Basil zamawia taniego fachowca, który 
ma przestawić drzwi do kuchni.

Serial pełen humoru, a cała w tym zasłu-
ga Johna Cleese'a, który dla realizacji „Ho-
telu Zacisze” porzucił „Latający Cyrk Mon-
ty Pythona” (komediowy serial telewizyjny 
tworzony przez grupę brytyjskich komików 
w latach 1969-1974). 

Pewnie nie wiesz…
W roli pokojówki Polly występuje ówcze-

sna żona Cleese’a i współautorka scenariu-
sza – Connie Booth. Na począt-
ku zdjęć do drugiego sezonu ich 
małżeństwo rozpadło się.

Zespół tworzący serial spę-
dzał prawie godzinę redagując 
minutę programu, co daje 25 
godzin pracy na każdy z odcin-
ków.

Andrew Sachs grający Ma-
nuela, w szóstym odcinku do-
tkliwie poparzył się (zostały 
blizny) na skutek błędu specja-
listów od efektów specjalnych. 

Marynarka płonęła inaczej, niż planowali. 
Aktor otrzymał 700 funtów rekompensaty 
od BBC za poniesione szkody.

Serial kręcony był na żywo, przy udzia-
le publiczności. 

John Cleese (Basil) prawie znokauto-
wał Andrew Sachsa (Manuel) ciężkim ron-
delem, gdy wykonał nieoczekiwany ruch, 
podczas kręcenia filmu, po pięciu dniach 
prób. Nieszczęsny aktor dwa dni dochodził 
do siebie.

Hotel „Zacisze”
TV Puls Niedziela 9.05, 9.50 odc. 1 i 2



z drugiej strony wybierz  
coś  

dla siebie
Eddie

TVP2 piątek 23.40

Komedia. Dobroduszna Eddie jest zagorzałą wielbicielką 

drużyny koszykarskiej Kniksów. Pewnego dnia 

podupadającą drużynę kupuje Bill Burges, milioner 

z Teksasu. Nieoczekiwanie proponuje Eddie przejęcie 

opieki nad zawodnikami.

Następne  
48 godzin

TVN7 piątek 22.25

Kontynuacja przeboju kinowego z 1982 roku „48 godzin". 

Reggie wychodzi z więzienia. Dobry nastrój burzy mu 

policjant Jack Cates, który potrzebuje jego pomocy. 

W rolach głównych: Eddie Murphy, Nick Nolte.

Ojciec panny 
młodej 2

Polsat sobota 13.35

Życie George'a Banksa (Steve Martin) po raz kolejny ulega 

zmianie. Córka Annie i zięć Bryan powiadamiają rodziców, 

że będą mieli dziecko. George wpada w panikę na wieść, 

że wkrótce zostanie dziadkiem.

 

Wpół  
do śmierci  

TV Puls sobota 20:00  

W osadzonym na wyspie więzieniu na wyrok czeka Lester, 

który ukradł złoto wartości 200 mln dolarów. Przed 

egzekucją do budynku dostaje się grupa uzbrojonych 

ludzi. Do akcji wkracza agent Petrosevitch.

Komando Foki 
atakuje  

TV 4 niedziela 0.00

Żołnierze elitarnego oddziału amerykańskiej piechoty 

morskiej zostają zrzuceni ze spadochronami nad jednym 

z krajów Europy Środkowej, aby unieszkodliwić grupę 

terrorystyczną.

Romskie widowisko

Barwnie  
i wesoło

Międzynarodowe Spotkania Zespołów Cygańskich 
„Romane Dyvesa" (Cygańskie Dni) to najstarszy festi-
wal cygański w Europie. Jest organizowany w Gorzowie 
Wielkopolskim od 1989 roku. Główną ideą imprezy jest 
utrwalanie i ochrona tradycji kulturowych Romów oraz 
inspirowanie twórców i animatorów kultury do podej-

mowania działalności artystycznej, naukowej i eduka-
cyjnej. Prezentacjom scenicznym towarzyszą seminaria 
naukowe, spotkania z poezją cygańską, wystawy arty-
styczne i warsztaty taneczne. 

Na festiwalu wystąpią artyści romscy z całej Euro-
py: z Macedonii, Rosji, Serbii, Rumunii, Francji oraz 
Cygański Teatr Muzyczny Terno Edwarda Dębickiego, 
wieloosobowa grupa muzyczno-taneczna o zmiennym 
składzie, założona w 1955 roku w Gorzowie Wlkp. 

Międzynarodowy Festiwal „Romane Dyvesa"
TVP 2

Sobota 20.20 i 21.15

XXI Mistrzostwa Świata 
w Piłce Nożnej 2018

Mecz  
za meczem,  

gol za golem 
Mistrzostwa Świata rozpoczęły się 

14 czerwca, a zakończą 15 lipca. Na 
dwunastu stadionach w jedenastu 
rosyjskich miastach odbędą się 64 
spotkania Mundialu. Zarówno 
mecz otwarcia, jak i finał zostanie 
rozegrany na moskiewskich Łuż-
nikach.

Polacy zmierzą się w grupie H z 
Senegalem (19 czerwca w Moskwie), 
Kolumbią (24 czerwca w Kazaniu) 
Japonią (28 czerwca w Wołgogradzie). 
Wszystkie mecze mistrzostw będzie można śle-

dzić w TVP 1 i TVP 2 – a także w TVP Sport i na 
stronie internetowej sport.tvp.pl. Przed i po każdym 
spotkaniu ze studia komentować spotkanie będą dzien-
nikarze, sportowcy, trenerzy, eksperci.

PIĄTEK 
13:30 TVP1 STUDIO na żywo
13:50 TVP1 grupa A: EGIPT – URUGWAJ na żywo
16:00 TVP1 STUDIO na żywo
16:30 TVP2 STUDIO na żywo
16:50 TVP2 grupa B: MAROKO – IRAN na żywo
19:00 TVP2 STUDIO na żywo
19:30 TVP1 STUDIO na żywo

19:50 TVP1 grupa B: PORTUGALIA – HISZPANIA na żywo
22:00 TVP1 STUDIO na żywo

SOBOTA
11:30 TVP2 STUDIO na żywo
11:50 TVP2 grupa C: FRANCJA – AUSTRALIA na żywo
14:00 TVP2 STUDIO na żywo
14:30 TVP1 STUDIO na żywo
14:50 TVP1 grupa D: ARGENTYNA – ISLANDIA na żywo

17:00 TVP1 STUDIO na żywo
17:30 TVP2 STUDIO na żywo

17:50 TVP2 grupa C: PERU – DANIA na żywo
20:00 TVP2 STUDIO na żywo
20:30 TVP1 STUDIO na żywo
20:50 TVP1 grupa D: CHORWACJA 
– NIGERIA na żywo

23:00 TVP1 STUDIO na żywo

NIEDZIELA 
13:30 TVP1 STUDIO na żywo

13:50 TVP1 grupa E: KOSTARYKA – SERBIA na żywo
16:00 TVP1 STUDIO na żywo
16:30 TVP2 STUDIO na żywo
16:50 TVP2 grupa F: NIEMCY – MEKSYK na żywo
19:00 TVP2 STUDIO na żywo
19:30 TVP1 STUDIO na żywo
19:50 TVP1 grupa E: BRAZYLIA – SZWAJCARIA na żywo
22:00 TVP1 STUDIO na żywo

będzie się działo

Oto prawdziwe wydarzenia  
pokazane w filmie:

13 listopada 1974 roku policja w hrabstwie Suffolk od-
krywa przerażającą zbrodnię, która wstrząsnęła Ameryką. Sze-
ściu członków rodziny zostało zastrzelonych: Ronald DeFeo 
Sr. (44) i Louise DeFeo (42) i czworo dzieci: Dawn (18), Al-
lison (13), Marc (12) i John Matthew (9).

Kilka dni po tym wydarzeniu, do zbrodni przyznaje się 
Ronald De Feo najstarszy z rodzeństwa. Jako motyw podaje 
głosy, które słyszał w domu. 

Sprawca został skazany na sześciokrotne dożywocie (jest 
w więzieniu do dziś), a dom został wystawiony na sprzedaż. 
Była to spora rezydencja, z basenem, garażem i własną przy-
stanią dla łodzi, ale chciano ją sprzedać tylko za 80 tysięcy do-

larów. Rezydencją zainteresowała się rodzina Lutz – George, 
Kathy i trójka jej dzieci z pierwszego małżeństwa. 18 grudnia 
1975 roku wprowadzili się oni do nowego domu.

Wiedzieli co wydarzyło się w domu, jednak cena nie-
ruchomości była tak okazyjna, że żal było nie skorzystać. 
Zaledwie po 28 dniach uciekli z niego, twierdząc, że jest... 
nawiedzony.

„Lutzowie twierdzili, że przez cały okres ich pobytu czuli 
obecność nieznanej siły. Nocami słychać było dźwięki i hałasy, 
szepty i tupot stóp. Drzwi i okna otwierały się same. Ze ścian 
miał spływać rodzaj zielonego śluzu, choć nikt nie wiedział 
czym jest i skąd się bierze. Jedna z córek Lutzów miała być na-
wiedzana przez ducha zabitej dziewczynki. Żonie Lutza podob-
no podczas snu zdarzyło się lewitować wysoko nad łóżkiem”.

George’a Lutza gra Ryan Reynolds (na zdjęciu), a Kathy 
Lutz Melissa George. 

Amityville
TV6  Piątek 23.00

Prawdziwy dom, w którym syn zamordował rodziców i czworo 
rodzeństwa. Tu toczy się akcja filmu. 

Amityville, miejsce potwornej zbrodni

Nawiedzony dom

Kultowy serial

Halski znów 
walczy  
z mafią

„Ekstradycja" jeszcze przed telewizyj-
ną premierą w 1996 roku została okrzyk-
nięta pierwszym po latach dobrym pol-
skim serialem kryminalnym. Najpierw 
bowiem dostępna była w wypożyczal-
niach wideo – stała się przebojem. Na 
kasety z serialem trzeba było wprowadzić 
zapisy. W wielu wypożyczalniach ich cena 
przekraczała ceny innych nowości.

Głównym bohaterem jest komisarz 
Olgierd Halski, brawurowo zagrany przez 
Marka Kondrata. 

Halski to typowy glina z problemami. 
Świetny w swoim fachu, lecz nieustannie 
podpadający przełożonym. Gorzkie do-
świadczenia życiowe nauczyły go cyni-
zmu i częstego sięgania po butelkę. Ma 
powodzenie u kobiet, ale nie może po-
chwalić się udanym życiem rodzinnym. 
Żona go opuściła, małą córeczkę wycho-
wuje zamożna siostra. 

Oprócz Kondrata interesujące kre-
acje stworzyli też Witold Dębicki jako 
zwierzchnik Halskiego, Krzysztof Kolber-
ger w roli szefa UOP i Lew Rywin – zna-
ny wtedy producent filmowy jako boss 
rosyjskiej mafii.

Fabuła serialu, obok przedstawienia 
przestępczej działalności gangsterów, pół-
światka, zorganizowanych grup przestęp-
czych, ujawnia także działalność organów 
ścigania: policji oraz Urzędu Ochrony 
Państwa, ukazując przy tym pozytywne 
i negatywne postaci funkcjonariuszy.

Serial był nadawany w TVP1 od 9 
listopada 1995 do 10 czerwca 1999. Li-
czy 25 odcinków podzielonych na trzy 
sezony zawierające odpowiednio 6, 9 i 10 
odcinków z 1995, 1996 i 1998 roku.

W 1998 roku „Ekstradycja” zdobyła 
Telekamerę za najlepszy serial.

Ekstradycja
TVP1

Piątek 22.35 odc. 1/6, sezon 1

Doskonały serial komediowy

W „Zaciszu” 
nie ma 

spokojnej 
chwili

Arogancki i egoistyczny Basil 
Falwty prowadzi hotel. Pomaga 
mu żona, Sybil. W hotelu pra-
cują: niezbyt rozgarnięty kelner 
z Barcelony oraz zaradna poko-
jówka, Polly.

Każdy odcinek pokazu-
je nowe, przezabawne sytuacje 
z którymi musi się zmierzyć ob-
sługa hotelu, by zadowolić wy-
magających gości.

Odcinek 1. Gość z klasą
Basil pragnie przyciągnąć do hotelu oso-

by z wyższych sfer. Gdy pojawia się nowy 
gość, lord Melbury, gospodarz za wszelką 
cenę próbuje wkraść się w łaski arystokraty. 
Innym klientem pomiata.

Odcinek 2. Fachowcy
Państwo Fawlty postanawiają wyjechać 

na weekend. Pozostawiają hotel pod opieką 
Polly. Wcześniej jednak, w tajemnicy przed 
żoną, Basil zamawia taniego fachowca, który 
ma przestawić drzwi do kuchni.

Serial pełen humoru, a cała w tym zasłu-
ga Johna Cleese'a, który dla realizacji „Ho-
telu Zacisze” porzucił „Latający Cyrk Mon-
ty Pythona” (komediowy serial telewizyjny 
tworzony przez grupę brytyjskich komików 
w latach 1969-1974). 

Pewnie nie wiesz…
W roli pokojówki Polly występuje ówcze-

sna żona Cleese’a i współautorka scenariu-
sza – Connie Booth. Na począt-
ku zdjęć do drugiego sezonu ich 
małżeństwo rozpadło się.

Zespół tworzący serial spę-
dzał prawie godzinę redagując 
minutę programu, co daje 25 
godzin pracy na każdy z odcin-
ków.

Andrew Sachs grający Ma-
nuela, w szóstym odcinku do-
tkliwie poparzył się (zostały 
blizny) na skutek błędu specja-
listów od efektów specjalnych. 

Marynarka płonęła inaczej, niż planowali. 
Aktor otrzymał 700 funtów rekompensaty 
od BBC za poniesione szkody.

Serial kręcony był na żywo, przy udzia-
le publiczności. 

John Cleese (Basil) prawie znokauto-
wał Andrew Sachsa (Manuel) ciężkim ron-
delem, gdy wykonał nieoczekiwany ruch, 
podczas kręcenia filmu, po pięciu dniach 
prób. Nieszczęsny aktor dwa dni dochodził 
do siebie.

Hotel „Zacisze”
TV Puls Niedziela 9.05, 9.50 odc. 1 i 2



Nadszedł ten czas w roku, kiedy bezwzględną władzę nad Łomżą 
mają studenci! Ich kilkudniowe panowanie nad miastem zakoń-
czyło się w wielkim stylu. Nie tylko oni, ale także Ci nieco młodsi 
i starsi tańczyli z zespołem Vegas, śpiewali z Enejem i nosili na 
rękach Quebonafide.

I choć Juwenalia, to święto żaków, młodzieżowa energia 
udzielała się każdemu, kto postanowił świętować ze studen-
tami Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsię-
biorczości w Łomży.

- Nie było łatwo ściągnąć takie gwiazdy do Łomży, jed-
nak ścisła i długa współpraca samorządu PWSIiP, jak rów-
nież pracowników i sponsorów dała nam taką możliwość, 
z czego jesteśmy bardzo zadowoleni – mówi Magdalena, 
przedstawicielka Samorządu Studentów PWSIiP w Łomży. 

Już pierwsze występy artystów takich jak Piotra Wło-
darskiego – OweNa czy zespołu Veegas, rozgrzały publicz-
ność. Lekkie i porywające rytmy wprawiły w ruch niejedno 
biodro i nóżkę. Gromkie brawa zebrali także tancerze ze 
Studia BKStep, którzy zaprezentowali swoje taneczne umie-
jętności.

Kilkuletnie doświadczenie organizowania łomżyńskich 
juwenaliów sprawia, iż studenci doskonale wiedzą, jak pod-
sycać atmosferę. Na muszli koncertowej nie znalazł się taki 
czy taka, która nie śpiewałaby razem z zespołem Enej takich 
hitów, jak: „ Radio Hello” czy „ Kamień z napisem Love”.

- Na Łomży kończymy nasze juwenaliowe koncerty. 
Bardzo cieszymy się, że otrzymaliśmy zaproszenie od stu-
dentów z PWSIiP. Trzeba przyznać, że studenci, to najlepsza 
publiczność. Są uśmiechnięci i pełni energii. My jesteśmy 
jednym z wielu zespołów, przy którym można się pobawić, 
potańczyć i pośpiewać. Z tego, co zdążyliśmy się zoriento-
wać łomżyniacy rozsiani są po całej Polsce i można spotkać 
ich dosłownie wszędzie. Znamy kilku takich, którzy miesz-
kają np. w Olsztynie. Dlatego jest nam tym bardziej miło, że 
możemy zagrać dla tych wszystkich ludzi – zdradza zespół 
Enej.   

Wielka bomba wybuchła jednak chwilę po zapadnięciu 
zmroku. Gwiazda wieczoru Quebonafide, raper pochodzą-
cy z Ciechanowa, energią na scenie sięgnął zenitu. Głośny 
śpiew „Half Dead"„ lub „Candy” z pewnością zdarł niejedno 
gardło. Raper, znany z żywiołowych i spontanicznych reak-
cji, nie pozostał dłużny także Łomży, rzucając się w tłum, 
w którym unosiło go kilkaset rąk.

Ci najbardziej wytrwali nocną imprezę zakończyli na 
długo po północy występem Smolastego i koncertem di-
scopolowego zespołu „Top Girls”.

Tegoroczne Juwenalia można uznać, za nadzwyczaj 
udane. Jak przyznaje prezydent Łomży Mariusz Chrzanow-
ski klucze do bram miasta wróciły w nienaruszonym stanie, 
a ono samo cieszy się rozkwitem.

- Młodzi ludzie po raz kolejny udowodnili, że są odpo-
wiedzialni i można im zaufać. Bardzo aktywnie uczestniczą 
w życiu naszego miasta, przyczyniając się do jego rozwoju. 
Już od kilku lat przekazuje im klucze do bram miasta i jesz-
cze nigdy nie zawiedli. Myślę, że młodym ludziom można, 
a nawet trzeba ufać – przyznaje prezydent Łomży, Mariusz 
Chrzanowski. 

A teraz pora usiąść do notatek, zeszytów i podręczników 
akademickich, by za rok kolejny raz spotkać się na święcie 
młodości.

 KATARZYNA MALINOWSKA

Studenci rządzą, czyli 
łomżyńskie Juwenalia

Quebo
Enej

Veegas

Gitarzysta 

zespołu 
Enej



Łomżyński fighter  zwyciężył w Ełku na Gali 
Babilon MMA4. Jest to jego piąta wygrana 
walka. Pokonał swojego przeciwnika  Łu-
kasza Kaśniewskiego poprzez duszenie zza 
pleców w drugiej rundzie. Zorczykowski po-
kazał, że doskonale radzi sobie w parterze 
i wykorzystując zapasy wygrał walkę przed 
czasem. Przeciwnik poddał się poprzez od-
klepanie maty. Walka i cała gala była trans-
mitowana przez Polsat Sport.

Początkowo przeciwnikiem Damia-
na miał być Mateusz Siński. Niestety, 
musiał zrezygnować ze względu na kon-
tuzję. Dlatego przeciwnikiem okazał się 
Łukasz Kaśniewski z Fight Club Łódź.

Przypomnijmy jeszcze, że Damian 
Zorczykowski (Club Łomża MMA BJJ)  
nie mógł walczyć z powodu kontuzji  na 
gali Armia Fight Night w Łomży, która 
odbyła się w kwietniu. Po odpoczyn-
ku łomżyński zawodnik pokazał, co to 
prawdziwa walka MMA i rzeczywiście 
oktagon zapłonął.

- Co do mojego występu na gali Babi-
lon MMA 4 jestem przeszczęśliwy. Była 
to moja 7 zawodowa walka w miesza-
nych sztukach walki i trzecia z kolei dla 

federacji MMA. Organizacja Tomasza 
Babilońskiego, znanego ze środowiska 
bokserskiego, rozwinęła się w ekspreso-
wym tempie. Federacja Babilon MMA 
współpracuje z telewizją Polsat, Polsat 
Sport oraz Polsat Fight Sport, dzięki 
czemu daje mi wiele możliwości rozwoju 
kariery. Moim rywalem był bardzo do-
świadczony zawodnik z Łodzi, który na 
swoim koncie miał już 10 walk zawodo-
wych. Jako jedyny może pochwalić się że 
znokautował aktualną gwiazdę federacji 
KSW Romana Szymańskiego. Poprzecz-
ka była ustawiona bardzo wysoko, a na 
mnie ciążyła ogromna presja. Co do sa-
mego przebiegu walki, to zdominowa-
łem rywala nie dając mu żadnych szans. 
Walkę zwyciężyłem przed czasem przez 
duszenie zza pleców w drugiej rundzie 
w 3:05 minucie. Jeśli chodzi o moje pla-
ny na przyszłość to teraz zasłużone wa-
kacje z rodziną, a po wakacjach powrót 
do zawodów oraz walk zawodowych. 
Chciałbym podziękować moim sponso-
rom którzy pomagają mi w dążeniu do 
marzeń – podsumowuje Damian Zor-
czykowski

Festyn rodzinny na 
wzgórzu Krzyża 

Od uroczystej mszy świętej pod przewodnic-
twem księdza biskupa Tadeusza Bronakow-
skiego, którą na cały świat transmitowała TVP 
Polonia rozpoczął się Festyn Rodzinny  w parafii 
Krzyża Świętego w Łomży.

W przekazie telewizyjnym mocno ak-
centowany były również informacje o w ob-
chodach 600-lecia nadania praw miejskich 
Łomży oraz jubileuszu 30-lecia  kapłaństwa 
proboszcza parafii, księdza Andrzeja God-
lewskiego. 

Piknik przy upalnej słonecznej pogodzie 
przyciągnął tłumy łomżyniaków. Dzieci mia-
ły tradycyjny zestaw atrakcji z dmuchańca-
mi, watą cukrową, lodami, przejażdżkami 
kolejką  i na koniach, występami na scenie, 
loteriami. Kusiły smakołyki z grilla popijane 
piwem jałowcowym, co jest tradycją na "pik-
niku w Krzyżu". 

Występowała młodzież ze  scholi para-
fialnej, jak również tancerze BK Step . Poka-
zy przygotowały służby mundurowe. Szcze-
gólne słowa wdzięczności usłyszeli strażacy 
chłodzący uczestników festynu wodną kur-
tyną. 

Sprawdziliśmy jak się bawili się miesz-
kańcy.

-Jest super. W tamtym roku też byłem 
z rodzicami. Pyszne kiełbaski z grilla, fajne 

stragany i wąż strażacki najlepszy - mówi 
uśmiechnięty Kuba Makowski. -  Bardzo mi 
się podoba. Jest dużo atrakcji.  Nie mogę do-
czekać się przejażdżką kolejką -dodaje Zuzia

Piknik to wydarzenie rodzinne.
- Przyszłam dziś na występy wnuczki, 

a przy okazji zjadłam pyszną grochówkę 
i kiszkę ziemniaczaną, popijając piwem ja-
łowcowym. Jest bardzo przyjemnie, muzyka, 
uśmiechnięte dzieci. Co roku takie festyny 
się sprawdzają - podsumowuje pani  Jadwi-
ga.

Organizatorem zabawy był jak zwykle 
proboszcz Andrzej Godlewski.

- Tak, to już 30 lat kapłaństwa. Jako 
ksiądz spełniam się. Wiadomo jak to w życiu, 
są chwile radosne i smutne. Spotkałem wie-
lu  ludzi na swojej drodze, wiadomo komu-
nie, chrzciny, komunie. I to są miłe sytuacje. 
Najgorzej jest kiedy nie mogę spełnić jakiejś 
ważnej prośby. Jest mi wtedy smutno - mówi 
kapłan. 

Przypomina, że festyn parafialny jest or-
ganizowany od 2000 roku. 

- Mamy wiele współpracujących pod-
miotów, bez których to wszystko by się nie 
odbył. Myślę, że takie pikniki rodzinne są 
potrzebne. Przede wszystkim oderwą tych 
najmłodszych od laptopów, konsol do gier. 
Dzieciaki występują na scenie i na przykład 
rodziny przyjdą zobaczyć ich występy. Takie 
festyny też łączą i to jest najważniejsze -pod-
sumowuje proboszcz Andrzej Godlewski.

JOANNA OSIŃSKA

Holi  Day, czyli hinduskie święto oznajmiające początek wiosny, 
w Łomży przesunęło się bliżej końca wiosny, ale niezmiennie 
pozostało Festiwalem Kolorów. Główną bowiem jego cechą są 
chmury pudru w jak najbardziej jaskrawych barwach, którym 
pokrywają włosy, twarze, ręce, ubrania uczestnicy zabawy.

Łomżyńska odsłona Holi Day oznaczała coś więcej niż 
tylko beztroskie, kolorowe święto. Była to także inaugura-
cja Juwenaliów, czyli kilku dni na beztroskę przed rozpo-
częciem sesji egzaminacyjnej przez studentów Państwowej 
Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości. Dlatego 
na rozpoczęcie prezydent Mariusz Chrzanowski przekazał 
uczelnianemu samorządowi żaków symboliczną władzę 

w mieście w postaci wielkich kluczy.               
Zabawa w kolory porwała tłumy łomżyniaków. Młodsi 

i starsi, roześmiani, radośni   przy ulubionej muzyce świet-
nie się bawili. Rozruszała wszystkich zumba  dziewcząt 
z Elite Strefa Kobiet. 

Hitem inauguracji studenckiego święta okazały się róż-
nokolorowe proszki, którymi z upodobaniem obsypywali 
się uczestnicy zabawy na Starym Rynku. 

- Bardzo lubię takie imprezy. Holi Day to wspaniała fraj-
da - mówi uśmiechnięta Ola Karwowska.

Jedna z definicji przeniesionego z Indii święta kolorów 
głosi, że ważną  jego cechą jest wybaczanie sobie nawzajem 
błędów z przeszłości  i wyrządzonych krzywd.  Trudno  po-
wiedzieć czy tę funkcję Holi Day wypełnia także w Łomży.    

- Niesamowita impreza, niesamowita muzyka, Łomża 
stała się  kolorowa owa - mówi pani Anna , która przyszła 
na Rynek z dziećmi.

Kolorowi ludzie 
opanowali Łomżę

Damian Zorczykowski 
w doskonałej formieEnej



a to ciekawe

Całość super się ogląda. Film jest dobrą 
rozrywką, ale jako dokument jest 

nieprawdziwy. Krytycy podsumowali:  
Dobry film, zły dokument.

Punktem wyjścia „teorii miłości” jest koncepcja uczynie-
nia ludzi wolnymi. Zgodnie z nią należy pozbawić jednostkę 

wszelkich relacji zależności narzucanych przez tradycyjny sys-
tem wartości: kobieta nie powinna być zależna od mężczyzny, 
rodzice od dzieci, a młodzi od starszych. To ma doprowadzić 
do budowy prawdziwych, w pełni świadomych i dobrowol-
nych relacji interpersonalnych. 

Niezależność i wolność autor filmu utożsamia z samotno-
ścią, a tę bezdyskusyjnie uznaje za jedno wielkie nieszczęście, 
źródło cierpienia. 

Dziś aż jeden na czterech Szwedów umiera samotnie, 
a zdarza się, że ciała samotnie zmarłych znajdowane są dwa 

lata po ich śmierci. Szwedki są największą grupą wśród klien-
tek banku nasienia. Pragną potomstwa, ale nie są w stanie 
zbudować trwałej relacji z partnerem, bo wymaga ona kom-
promisów i wyrzeczeń. Kontakty ludzkie realizowane za po-
średnictwem organizacji społecznych, ucieczka przed wszel-
kimi trudnościami, zanik umiejętności interakcji, niechęć 
do obcych – to wszystko ciemne strony kraju, który często 
stawiamy sobie za wzór. 

Zygmunt Bauman, pojawiający się w filmie, nie szczę-
dzi Szwedom gorzkich słów. Państwo zapewnia im wszystko 
oprócz umiejętności bycia z innymi ludźmi. To nieprawda, że 
szczęście oznacza życie wolne od problemów – mówi w filmie 
polski socjolog.

Reżyser pobudza widzów do myślenia i dyskutowania 
o filmie i na pewno nie pozwala przejeść obok niego obojęt-
nie. Opowiada ciekawie i dowcipnie. 

Szwedzka teoria miłości
TVP Kultura Piątek 22.10

Znakomity, kontrowersyjny dokument

Jak u(nie)szczęśliwić Szweda

Zygmunt Bauman (1925 2017), polski socjolog, filozof, eseista. „To 
nieprawda, że szczęście oznacza życie wolne od problemów”.

Atrakcja Zakopanego

Kolejkowe 
ciekawostki

Niezwykła historia kolei linowej na Kasprowy 
Wierch i ludzi, którzy ją tworzyli. Wspomnienia nie-
zwykłych ludzi, najlepsze archiwalia, niepowtarzalne 
fotografie, anegdoty i wzruszające wyznania, odrobi-
na humoru i nigdzie niepublikowane materiały z bu-
dowy nowej kolei.

K o l e j k a 
na Kasprowy 
Wierch została 
otworzona 15 
marca 1936 r. Jej 
budowa trwała 
227 dni. 

Przy budo-
wie na 2-3 zmia-
ny pracowało 
1000 osób z całej 
polski. Mate-

riały wywożono najpierw furmankami na Halę Gą-
sienicową, a stamtąd piasek, cement, części stalowe, 
elementy konstrukcyjne, liny nośne, a nawet wodę 
transportowano na plecach robotników. W końcowej 
fazie sprowadzono cztery koniki huculskie, małe, ale 
niezwykle silne i wytrzymałe na trudy i zimno.

W latach 2006-2007 kolejka przeszła gruntowny 
remont i modernizację, stając się jedną z najnowocze-
śniejszych w Polsce.

Długość trasy wynosi 4252,81 metra. Górna sta-
cja kolei znajduje się na wysokości 1959 m n.p.m. 
(28 m poniżej szczytu Kasprowego Wierchu). Kolej 
pokonuje 936 m różnicy poziomów przy średnim 
pochyleniu 22 proc., poruszając się po 6 podporach. 
Wagonik ma prędkość 8 m/s (podczas pokonywania 
podpór zwalnia do 6 m/s), przewożąc jednorazowo 
maksymalnie 60 osób. Czas przejazdu w jedną stronę 
wynosi 12 min. W zależności od pory roku dziennie 
może wywieźć ponad 3 tys. osób, rocznie – ponad 
600 tys. Nie funkcjonuje podczas silnego wiatru (po-
wyżej 20 m/s), oblodzenia i temperatury spadającej 
poniżej −28 °C.

Na trasie znajduje się jedna stacja pośrednia usy-
tuowana na Myślenickich Turniach (1352 m n.p.m.), 
gdzie następuje przesiadka do wagonika kursującego 
na drugim odcinku.

Pewnie nie wiesz…
Przed otwarciem kolejki próbna jazda wyka-

zała, że wagon nie mieścił się w peronie stacji My-
ślenickie Turnie. Przyczyną była wystająca skała 
– kuto ją w dzień i noc, a gdy to nie dawało spo-
dziewanego efektu, skałę „po cichu” wysadzono. 

Nasz Kasprowy
TVP2 

niedziela 10.45

Ameryka marzeń

Jak się żyje  
za oceanem…

Miliony Polaków mieszkają 
w Ameryce. Czy aby na pewno speł-
niają się tam wszystkie ich marzenia?

Serial paradokumentalny, który 
powstał w USA. Akcja serialu toczy 
się w najbardziej polskim mieście 
w Stanach, czyli w Chicago. 

Dowiemy się, jak żyje amery-
kańska Polonia, poznamy jej radości, 
smutki i problemy, z którymi musi się zmierzyć. To serial o ludziach, 
którzy próbują spełnić swój american dream. 

W każdym z trzynastu odcinków czeka widzów dawka emocji i wzru-
szeń. Zobaczymy życie Polaków na emigracji, dowiemy się o ich wzlotach 
i upadkach, ciężkiej pracy, związkach i rodzinach. Poznamy także ich ma-
rzenia, które przyjechali spełnić w USA. 

Bohaterowie serialu będą musieli się odnaleźć w przeróżnych sytu-
acjach od małych problemów związanych z mieszkaniem w obcym kraju, 
aż do poruszających, dramatycznych i czasami wstrząsających historii. 
Dodatkowego uroku tej produkcji dodaje fakt, że aktorzy-amatorzy wy-
stępujący w serialu rozmawiają ze sobą prawdziwym, polonijnym slan-
giem, nietypową mieszanką języka polskiego i angielskiego. Wszystkie 
historie, które zobaczymy w tym serialu, napisało życie. 

Ameryka marzeń
Super Polsat

Piątek 14,00, 15.00, 16.00 odc. 1, 2, 3



15reklama zobacz to

Pierwsze, wystrzałowe spotkanie dwóch 
piękności Hollywood – Salmy Hayek (Sara,  

po lewej) i Penelope Cruz (Maria).
Rok 1888. W Meksyku szerzy się bezprawie. Zbunto-

wana, pochodząca z domu z tradycjami Sara postanawia po-
rzucić salony i zostać Robin Hoodem w spódnicy. Zamierza 
okradać banki, a łupy rozdawać biednym. 

Podczas pierwszego skoku w drogę wchodzi jej zapalczy-
wa i nieokrzesana córka farmera, Maria. Po kilku kolejnych 
przypadkowych spotkaniach panie postanawiają połączyć siły 
–  Sara z miłości do ojczyzny, Maria z zemsty. Ich zła sława 
rozchodzi się po Meksyku i wkrótce za obiema kobietami zo-
staje wysłany list gończy.

Pewnie nie wiesz…
Hayek i Cruz, prywatnie przyjaciółki, od dawna 

chciały wspólnie wystąpić na ekranie. 
W czasie lotu małym samolotem na plan filmu do Mek-

syku w grudniu 2004, skończyło się paliwo i maszyna na-
gle zaczęła pikować. Na szczęście pilot opanował samolot 
i udało się wylądować.

Na jedną z konferencji prasowych Salma przyszła 
w czarnej krótkiej sukience, a Penelope w męskim garni-
turze. Po zakończeniu spotkania Penelope złapała kole-
żankę za pupę, mówiąc kokieteryjnie: wiadomo, kto tu jest 
kobietą, prawda? Nie dziwi wiec, iż w mediach pojawiły 
się plotki, że gwiazdy łączy nie tylko przyjaźń. Penelope 
natomiast twierdziła, że atmosfera na konferencji była tak 
drętwa i nudna, że zrobiła to, by wszystkich rozruszać.

Kiedy coś je rozbawiło, chciały dyskretnie poplotkować 
przechodziły na hiszpański, wtedy nikt ich nie rozumiał.

Salma: sceny tego filmu wymagały od nas bardzo szyb-
kiej jazdy konnej, to było dla mnie przerażające. 

Nagrano 120 godzin materiału, który musiał być skró-
cony do 90-minutowego filmu. 

SexiPistols
TV Puls sobota 16.20

Nie oddzwaniaj!

Tylko telefon 
może ją 

uratować
Jordan Tuner (Halle Berry) jest ope-

ratorką linii alarmowej 911. Kobieta jest 
przyzwyczajona do dramatycznych zgłoszeń 
i kryzysowych sytuacji, jednak to połączenie 
przebija wszystko, z czym miała do tej pory 
do czynienia. 

Śmiertelnie przerażona nastolatka usiłuje 
schronić się przed psychopatą, który włamał 
się do jej domu. Połączenie zostaje przerwane. 
Jordan instynktownie oddzwania. Dzwonek 
pozwala napastnikowi zlokalizować ofiarę. 

Kilka miesięcy później inna nastolatka 
zgłasza na linii 911, że jest uwięziona w ba-
gażniku samochodu porywacza, który wywo-
zi ją w nieznane. Kobieta nie może popełnić 
tego samego błędu...

To całkiem niezły dreszczowiec, w któ-
rym są sekwencje pełne autentycznego napię-
cia. Akcja toczy się szybko. Film nakręcony 
za niewielkie pieniądze, bez wielkich efektów, 
okazał się przebojem w amerykańskich ki-
nach. Zarobił prawie 60 milionów dolarów, 

przy kosztach 13 milionów dola-
rów.

Pewnie nie wiesz…
Halle Berry w trakcie kręce-

nia filmu uderzyła mocno głową 
o beton w scenie walki. Odwie-
ziono ja do szpitala. Lekarze nie 
wykryli nic niepokojącego i na 
drugi dzień aktorka zgłosiła się 
na plan filmowy. 

 Połączenie
TV Puls

Piątek 20.00

Piękna Prowansja 

Z biurowców
do winnic 

Komedia romantyczna w reżyserii Ri-
dleya Scotta z Russellem Crowem i Ma-
rion Cotillard w rolach głównych. 

Londyński specjalista od inwestycji 
Max Skinner przybywa do Prowansji, 
której symbolem jest lawenda, by sprze-
dać odziedziczoną po zmarłym wuju 
małą winnicę. Miejsce, które miało być 
kolejną inwestycją, nieoczekiwanie staje 
się punktem zwrotnym w życiu biznes-
mena.

Max postanawia na stałe zamieszkać 
we Francji – w miejscu magicznym, gdzie 
jako mały chłopiec uczył się niezwykłej 
filozofii życiowej swojego wuja. 

Jak zapracowany mieszczuch da sobie 
radę w nowym otoczeniu? 

Film oparty jest na bestsellerowej po-
wieści Petera Mayle’a, Brytyjczyka, który 
porzucił karierę w reklamie, by zamienić 
się w pisarza i autora bestsellerów. Pisał 
(zmarł w styczniu tego roku) o urokach 
życia na południu Francji. Pierwsza 
książka Mayle’a, pamiętnik zatytułowa-

ny „Rok w Prowansji”, została przetłu-
maczona na 28 języków i od 1992 roku 
sprzedana w 5 mln egzemplarzy.

Pewnie nie wiesz…
Grecy, 2600 lat temu, założyli 

w Prowansji pierwsze winnice. Te sta-
rożytne uprawy były później rozwijane 
przez Rzymian, a w okresie średniowie-
cza przez wspólnoty klasztorne. 

Region oferuje niezwykłe warunki 
uprawy winorośli, czyli tzw. terroir, po-
łączenie położenia winnicy z atmosferą 
towarzyszącą produkcji wina, które 
daje niezwykły bukiet każdego z wy-
twarzanych tu gatunków wina. 

Max Skinner, jadąc samochodem 
po Francji, dwukrotnie prowokuje 
rowerzystów, krzycząc: „Lance Arm-
strong”. To amerykański kolarz, który 
wygrywał Tour de France od 1999 do 
2005 roku. 

W 2012 roku został dożywotnio 
zdyskwalifikowany za stosowanie nie-
dozwolonych środków dopingujących. 
Został pozbawiony wszystkich zwy-
cięstw w Tour de France.

Dobry rok
TVP2 piątek 20.40

Kobiety rządzą!

Dwie seksowne rozbójniczki



Przygody w mniejszym 
rozmiarze

Nie czyń 
mrówkom, co 
tobie niemiłe 
Historia niesfornego 10-latka o imieniu Lucas, który odreagowuje stres, 

dręcząc mrówki. Gdy pewnego dnia niszczy ich dom, owady postanawiają 
wymierzyć mu karę. Magicznym sposobem zmniejszają go do miniaturo-
wych rozmiarów i skazują na ciężką pracę w mrowisku. 

Zanim Lucas wróci do ludzkiej postaci, przeżyje wiele fascynujących 
przygód i nauczy się, że wszystkie stworzenia, nawet te najmniejsze, są godne 
szacunku.

Po rozum do mrówek TV Puls 2Sobota 18.20

Kowboj Lucky Luke

Na tropie bandytów
Daltonowie są zachwyceni, gdy więzienny 

strażnik postanawia zorganizować swoje przyjęcie 
urodzinowe. Przecież dla czwórki nikczemnych 
braci to doskonała okazja ucieczki! 

Dzielny kowboj Lucky Luke wyrusza w pościg za 
nimi na swoim wiernym koniu i w towarzystwie psa. 

Ślady prowadzą do Kanady, gdzie Daltonowie mają nadzieję na znalezie-
nie schronienia. Ich sielanka nie trwa jednak długo. Po obrabowaniu kilku 
banków wpadają w ręce szeryfa, który natychmiast odtransportowuje ich do 
więzienia. Z pomocą braciom przychodzi ich matka.

Dzielny szeryf Lucky Luke TV Puls 2 Niedziela 10. 30

Culkin był nie tylko Kevinem 

Jak z taty zrobić…tatę 
Pogodna komedia dla całej rodziny, w której Ma-

caulay Culkin występuje w roli bystrego dzieciaka, któ-
ry stara się zreformować swego chimerycznego ojca (Ted 
Danson). 

Timmy trafia do domu swego ojca Raya, którego nie 
widział od lat. Ma nadzieję, że spędzą jakiś czas razem 
jak na ojca i syna przystało. Niestety, tatuś bez reszty za-
przedany manii zdobywania pieniędzy, nie zawsze legalnymi sposobami, ma 
w głowie zupełnie co innego. Tak jest, do czasu, gdy Timmy staje na jego 
drodze. Pełen pomysłów i inwencji twórczej chłopiec opracowuje plan mają-
cy sprawić, by tato stał się... tatą.

Potyczki z tata TV4 Niedziela 16.45

Na rodzinę można liczyć

Listonosz zostaje gwiazdą
Listonosz Pat ze spokojnego miasteczka Zielona Dolina w hrabstwie 

Yorkshire obiecuje żonie romantyczną wycieczkę do Rzymu. Tymczasem 
zgodnie z nowymi zarządzeniami w urzędzie pocztowym ma zostać przepro-
wadzona automatyzacja. Zamiast premii Pat może więc spodziewać się zwol-
nienia i zastąpienia go Robonoszem 3000, który zamiast doręczać przesyłki 
do rąk, wrzuca je przez okno. 

Sympatyczny listonosz się nie poddaje. Postanawia wziąć udział w popu-
larnym telewizyjnym show „Gwiazdą być!", w którym nagrodą jest bilet do 
Włoch. Wygrywa przesłuchanie w Zielonej Dolinie i wyrusza do wielkiego 
miasta, do zwariowanego świata telewizyjnych osobowości. Staje się gwiazdą 
i szybko zapomina o rodzinie i przyjaciołach z rodzinnego miasteczka. 

Na szczęście w trudnej sytuacji jak zawsze może na nich liczyć. Dzięki 
nim przypomina sobie, co jest w życiu najważniejsze.

Listonosz Pat i wielki świat Polsat sobota 7.35

plac zabaw

Sherry Parker dostaje pracę w Pekinie. Jej syn, Dre, nie jest zadowolony z przeprowadzki. W nowym miej-
scu czuje się zagubiony, nie potrafi znaleźć porozumienia z kolegami ze szkoły i pada ofiarą ich prześladowań. 
Z pomocą przychodzi mu pan Han (Jackie Chan), dozorca domu, w którym chłopiec mieszka. Pan Han 
zgadza się nauczyć Dre kung-fu, by ten mógł sam bronić się przed kolegami. W czasie wspólnych treningów 
między uczniem a nauczycielem rodzi się silna więź.

Karate Kid
Polsat Sobota 20.10, niedziela 12.50

Sztuka
kung-fu

Nie dać się  
w Pekinie
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Marlena Siok: - Do Łomży sprowadza Pana wspól-
ny kloncert z Trzecią Godziną Dnia. Niektórzy 
twierdzą, że miasto ma tajemną siłę przyciągania. 
Poczuł ją Pan? 

Mietek Szcześniak: - Oczywiście. Znam 
Magdę Sinoff, która pracuje z młodzieżą i robi 
kapitalne warsztaty. W Łomży spotykaliśmy 
się także z Grażyną Łobaszewską, żeby szkolić 
młodzież i wspólnie śpiewać. Zawsze miałem 
świetne wspomnienia z Łomży. Moi dziadko-
wie pochodzą z kresów. Poza tym lubię ludzi 
ze wschodu i uważam, że mam taką samą 
mentalność jak oni. 

M.S: - Czyli ta magia przyciągania istnieje?
M.Sz: - Z pewnością. 

M.S: - Występuje Pan w Łomży na Wieczorze 
Uwielbienia gościnnie z chrześcijańskim chórem 
popowo – gospelowym Trzecia Godzina Dnia. A 
jak ważna jest wiara zarówno w Pana twórczości, 
jak i życiu prywatnym? Czy stanowi pewien dro-
gowskaz? 

M.Sz: - Nigdy nie chciałem być śpiewa-
kiem wielce świeckim, ani spiewakiem wielce 
religijnym. Natomiast zawsze chciałem śpie-
wać najkrócej mówiąc o całym człowieku. A 
jeżeli składamy się z ciała i duszy, i obie te czę-
ści są pięknie wymyślone i słusznie służą, to 
zasługują na to, żeby o nich opowiadać. Każdy 
znany artysta próbuje to robić, bez względu na 
to czy jest malarzem, rzeźbiarzem, pisarzem, 
czy muzykiem. Ja po prostu próbuję. To jest 
całe moje przesłanie.

M.S: - Skoro jesteśmy przy Pana twórczości to 
zatrzymajmy się przy albumie „Nierówni”, który 
został wydany ponad 1,5 roku temu i pokrył się 
złotem. Sięga Pan na niej do poezji księdza Jana 
Twardowskiego. Podobno było to Pana marze-
nie...  

M.Sz: - To prawda. Miałem niegdyś przy-
godę z poezją księdza Twardowskiego. Do 
wiersza „ Z morałem w środku” napisałem 
parę nutek i powstała z tego piosenka „Spoza 
nas”. Nazwałem tak całą płytę, która została 
wydana w 2000 roku, pomyślałem, wówczas, 
że trochę przesłoni zwariowany, XXI wiek. 
Wiersz, ale z morałem w środku. Myślę, że 
to dobra metaforka, a nawet „mietaforka”. 
Marzyłem, żeby stworzyć więcej piosenek do 
jego poezji. Jednak wiersze nie zawsze chcą 
stać się piosenkami, a ja nie zwykłem ich 
zmuszać. Musiałem poczekać, aż same ze-
chcą.  Czekałem kilkanaście lat, aż w końcu 
same wysypały się jak z rękawa. 6 lat temu 
zacząłem pracę nad tymi piosenkami. Po-
wstały z tego samby, bo pomyślałem, że do 
lekkości, treści Twardowskiego świetna bę-
dzie forma brazylijska. Taka muzyka, nawet 
jeśli nie ma melancholii, to zawsze tam świe-
ci słonko. I mam nadzieję, że ten pogodny 
element udało się wprowadzić. Przyjęliście 
to państwo z dużym uznaniem, za co bardzo 
dziękuję, bo to wasza zasługa, że płyta  po-
kryła się złotem, a już za chwilę może i pla-
tyną. Więc jeszcze bardziej dziękuję. Jednak, 
żeby było jak należy, szlachetnie pojechałem 
do Stanów Zjednoczonych, gdzie z zaprzyjaź-
nionymi Brazylijczykami nagrałem materiał 
muzyczny. W bardzo kameralnych i niezwy-
kle sprzyjających warunkach. Miałem nawet 
wrażenie, że gdy tłumaczyłem tekst i grali-
śmy oni byli nieco poruszeni. Rzadko moż-

na zanotować w studiu takie chwilki, kiedy 
wszyscy troszeczkę się unoszą ponad ziemią. 

M.S: - I to właśnie czuć na tej płycie.
M.Sz: Prawda? Jest parę takich chwil.

M.S: - Jak sam Pan mówi komponując muzykę do 
wierszy księdza Twardowskiego chciał Pan skrócić 
tę drogę z głowy do serca. W czym tkwi ta metoda? 

M.Sz: - Wiersze nie są tak popularne, jak 
piosenki. Śpiewając wiersze, wprowadzamy je 
w obaszar piosenki, co właśnie skraca tę dro-
gę. Mam wrażenie, że wszyscy, którzy polubią 
takie piosenki będą mogli cieszyć się poezją 
Twardowskiego. To było moje główne zało-
żenie. Ja się tą poezją ucieszyłem i nadal nie-
zmiernie cieszę. Myślę, że cała sztuka dąży do 
takiego punktu, żeby przekazać esencjonalne 
rzeczy, w jednej, prostej formie. No i w tym 
Twardowski jest mistrzem. Osobiście dbieram 
te wiersze, jako skrót do mądrości księdza. 
Chciałem, żeby inni też się ucieszyli, tak samo 
jak ja.

M.S: - Ta muzyka miała być też takim protest son-
giem przeciwko wszechobecnemu hałasowi... 

M.SZ: - No tak, dużo jest hałasu wokół 
nas. Płyta utrzymana jest w klimacie spokoj-
nym, dającym przestrzeń. Można porozma-
wiać sobie z każdym zdaniem, pomyśleć, moż-
na się ucieszyć, potańczyć, a nawet pośpiewać. 
Fajnie jest śpiewać wiersze. bo można patrzeć 
w dal.

M.S: - No dobrze, a co dalej?
M.Sz: - Niektóre plany są już zrealizowa-

ne. Realizowałem kilka projektów jednocze-
śnie. Wydawałem płytę z Krzysztofem Her-
dzinem „Songs From Yesterday”. Państwo też 
nagrodziliście ją platynową płytą. Zawarliśmy 
na niej piosenki Rolling Stones urzymane w 
klasycznym jazzowym klimacie, nagrane na 
żywo. Tak jak nagrywały nasze gwiazdy, nasi 
mistrzowie. Dalej był Twardowski, nad któ-

rym pracowałem jednocześnie pracując nad 
płytą „Songs From Yesterday”, a teraz ma 
się ku końcowi płyta dla dzieci, do których 
moja koleżanka Joanna Gajda napisała bar-
dzo śmieszne, inteligentne teksty. I nawet z 
dzieciakami już sobie zaśpiewaliśmy tę płytę. 
Mieliśmy już nawet koncert, który się bar-
dzo spodobał. Mam wrażenie, że to jest na-
sza misja, że jako muzycy jazzowi, jesteśmy 
zobowiązani podać nastepnemu pokoleniu 
tę muzykę, która stanowi klasykę XX wieku. 
Dzieciaki, które śpiewają standardy jazzowe, 
kiedy podrostają dziwią się, że piosenki ich 
dzieciństwa to kompozycje Johna Coltranea, 
Milesa Davisa, Horace Silvera i wielu innych. 
Okazuje się, że wspaniali muzycy to grali i jest 
to uznane przez cały świat jako dzieła sztuki, a 
są to piosenki ich dzieciństwa 

M.S: - Czy praca z takimi dziećmi jest inspirująca?
M.Sz: - Bardzo. Jeśli nie powie się dzie-

ciom, że coś jest trudne to one tego nie wie-
dzą i po prostu to robią. Ze starszymi jest nie-
co gorzej. Jednak schemat myślenia, bardzo 
przeszkadza. A dzieciaki wchodzą w to, jak w 
masło i podają dalej, co jest jeszcze ciekawsze. 
Najkrócej mowiąc ciesząc się, radują świat. 
Poza tym nagrywam w Stanach Zjednoczo-
nych płytę z chórem gospelowym z Los An-
geles, który występował już w jednym z utwo-
rów. Teraz postanowilismy nagrać razem całą 
płytę. Nagrywaliśmy piosenki z dyrygentką 
chóru, która była moją przewodniczką w USA 
i będziemy tę płytę kończyć. Zostanie wydana 
w tym roku, na Święta Bożego Narodzenia w 
Stanach.

M.S: - Te chóry są w jakiś sposób szczególnie bliskie 
Pana sercu?

M.Sz: - Ja uwielbiam chóry. Nagrałem 
piosenkę, którą dedykowałem chórom. Nosi 
tytuł „ O niebo lepiej” .

M.S: - A co urzeka Pana w nich najbardziej?

M.Sz: - Chóry to potęga, a szczególnie 
chóry gospelowe. Obecnie obserwujemy spory 
ruch w Polsce i śmiem powiedzieć, że to jest 
jedyny tak szeroko rozwinięty muzyczny ruch 
amatorski, bo każdy może zgłosić się na takie 
warsztaty. Ta muzyka jest atrakcyjna. Opowia-
da piękne rzeczy, o ciele i duszy. I takie chóry 
powstają w Polsce coraz częściej. Byłem kiedyś 
uczestnikiem takich spotkań warsztatowych, 
które organizował chór z Poznania. Śpiewało 
tam ponad 1200 osób. Mi przypadła rola so-
listy. Kiedy taki potężny chór odezwał się za 
mną, po prostu zadrżałem ze wzruszenia. To 
jest właśnie piękne, że ludzie mogą z takim 
entuzjazmem oddać się muzykowaniu. Poda-
je się później to ziarenko dalej. Takie chóry 
pojawiają się ze swoją energią w innych miej-
scowościach i to jest kapitalne. Kocham chó-
ry, kocham śpiewać razem z ludźmi. Myślę, że 
śpiewanie to jest wielka radość i, że zachęca 
nawet tych, co nie mają słuchu muzycznego, 
bo w chórze tego nie słychać. 

M.S: Nie sposób, nie wrócić wspomnieniami do du-
etu wszech czasów. Czy czeka Pan jeszcze na taką 
„Dumkę”? 

M.Sz: - Nagrałam wiele duetow. Ten aku-
rat był najbardziej popularny. Do tego ta sło-
wiańska nuta, której brakuje. To jest nasza 
długość i szerokość geograficzna. Tutaj nuta 
mieszka w ludziach. To właśnie ona kształ-
towała się przez setki, tysiące lat. Ogromnie 
żałuję, że jest jej tak mało. To akurat zostało 
pokazane przy okazji promocji filmu i ludzie 
mogli się z tym zaznajomić i pokochać. Myślę, 
że takich piosenek może powstawać sporo, tyl-
ko nie zawsze media je udostępniają.

A.S: - Ale ten odbiór jest ciągle żywy. Niejedna łza 
popłynęła w Opolu w 2015 roku...

M.Sz: - Tak, to prawda. Ja bardzo lubię na-
grywać duety. Nagrywałem z wieloma woka-
listkami i nadal zamierzam nagrywać. To jest 
wielka przygoda, zupełnie inny świat. 

M.S: - Spotykamy się na chwilę przed Pana urodzi-
nami. Jak to bywa w przypadku jubileuszy poza 
radością, człowiekowi towarzyszy wewnętrzne 
posumowanie. A Pan dokonuje takiego bilansu 
zysków i strat?

M.Sz: - Ja jeszcze nie podsumowuję. Jesz-
cze mam za dużo pomysłów, za dużo chęci i za 
dużo energii. Myślę, że z biegiem czasu trochę 
to topnieje, co jest bardzo naturalne. Przecho-
dzimy różne etapy w życiu. Ja czuję jednak, że 
teraz jest właśnie mój czas pracy. I do każdego 
zadania zabieram się dużą energią. Nigdy nie 
robiłem kilku projektów naraz. W ten sposób 
pracuję już od kilku lat. Dlatego Ja nie pod-
sumowuję. Lubię urodziny. Mam taką chału-
pę na wsi, zapraszam przyjaciół, przyjeżdżają 
świętujemy z tydzień albo dwa.

M.S: - A za co jest pan najbardziej wdzięczny loso-
wi?

M.Sz: - Odkryłem wdzięczność, jako sposób 
patrzenia na świat. Zaświadczam, że to bardzo 
zmienia. Kiedy otwieram oczy, rozglądam się, to 
już jestem wdzięczny, że się udało, kolejny raz. 

M.S: - A co było tym punktem zwrotnym, który 
zmienił ten sposób patrzenia na świat?

M.Sz: - Myślę, że wiele rzeczy miało na to 
wpływ, ale także ludzi, których spotkałem,  któ-
rzy otworzyli mi oczy. Wiele takich momentów 
znajduję w sztuce i to nie tylko w literaturze, ale 
też w literaturze muzycznej, poezji, malarstwie, 
czy filmie. To są doświadczenia innych ludzi, 
które przekształcam w mądrość.

M.S: - A jest pan szczęśliwym człowiekiem?
M.Sz: - Na pewno bywam szczęśliwy. 

OBEJRZYJ PROGRAM NA „STARYM RYNKU” 
W TELEWIZJI NAREW I NA WWW.NAREW.INFO

Kocham śpiewać z ludźmi 
Łomżę odwiedził już nie pierszy raz i zupełnie zgadza się z tym, że ma ona tajemną siłę przyciągania. Cieszy się na nadchodzące urodziny, jednak 
nie zamierza jeszcze niczego podsumowywać, bo jak sam przyznaje, ma jeszcze zbyt dużo planów. O sile tkwiącej w prostocie, miłości do poezji i 

śpiewania z ludźmi oraz potrzebie tworzenia o duszy i ciele człowieka z Mietkiem Szcześniakiem rozmawia Marlena Siok. 
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Matematykę można wykorzystywać 
w kryminologii, a w Japonii na niektóre 
choroby otrzymamy receptę na wy-
cieczkę do lasu. Jak informuje Jolanta 
Święszkowska, rzecznik  Państwowej 
Wyższej  Szkoły Informatyki i Przedsię-
biorczości w Łomży,  o wielu pasjonu-
jących wątkach nauki dowiedzieli się 
w uczelni uczestnicy XVI Podlaskiego 
Festiwalu Nauki i Sztuki, czyli ponad ty-
siąc osób: dzieci, młodzieży i dorosłych. 

Festiwal trwający od 4. do 9. 
czerwca współorganizują podlaskie 
uczelnie oraz miasta: Białystok, Su-
wałki i Łomża.  

Laura, Olga i Ada na festiwal do 
PWSIiP przyjechały ze Szkół Kato-
lickich w Łomży. 

– Super zabawa, świetne wy-
kłady, np. o szyciu chirurgicznym 
z wykorzystaniem nóżek i skrzy-
dełek kurczaków – komentowały 
nastolatki w drodze po lody przy-
gotowane przez technologów żyw-
ności „Państwówki”. Zatrzymały się 
obok bionicznej ręki, która poprzez 
algorytm sztucznej inteligencji od-
czytuje sygnały z ludzkich mięśni 
i przetwarza ja na ruch. To projekt 
Politechniki Białostockiej. 

– Pracujemy nad ręką już dwa 
lata, a potrzebujemy jeszcze trzech, 
m.in. musi ona przejść procedurę 
certyfikacji jako wyrób medyczny 
–tłumaczył Adam Kozłowski z PB. 
Bioniczna ręka ma w niedalekiej 
przyszłości kosztować na wolnym 
rynku 10 tysięcy, czyli dwanaście 
razy mniej niż jej współcześnie do-
stępne odpowiedniki. Biologicznej 
ręki nie zastąpi, ale pozwoli osobom 
z niepełnosprawnością podnieść 
kubek z herbatą, a nawet zawiązać 
sznurowadła. Kamil Felter, student 
PWSIiP, opowiedział dziewczynom 
z „Katolika” o technologicznych ar-
tefaktach zgromadzonych na stoisku 
przyszłych inżynierów Automatyki 
i robotyki – mobilnych pojazdach, 
robotach i rakiecie, którą można 
wystrzelić na wysokość 120 metrów, 
aby zmierzyła tam temperaturę, wil-
gotność i ciśnienie.

 W tym samym czasie kilkana-
ście metrów dalej, w nowoczesnej 
sali dydaktycznej „Państwówki”, od-

bywał się zabawny wykład o ciśnie-
niu atmosferycznym przygotowany 
przez Matyldę Matysiak z Centrum 
Nauki Kopernik. Ciśnienie miażdży-
ło aluminiową puszkę, jako rekwi-
zyty prelegentce służyły basenik dla 
dzieci, jabłko, dziurawa parasolka. 

– Takich wyjazdów realizuje-
my w miesiącu kilka. Wyjeżdżamy 
w Polskę także z naukobusami. Na-
uka może być ciekawa, pasjonująca, 
trzeba tyko odpowiednio ją zapre-
zentować – przekonywała Matylda 
Matysiak. 

Naukowy sznyt zaprezentowało 
w PWSIiP akademickie środowisko 
województwa podlaskiego. Wykła-
dy, stoiska tematyczne i ciekawostki 
naukowe przygotowały: Państwowa 
Wyższa Szkoła Informatyki i Przed-
siębiorczości w Łomży, Politechnika 
Białostocka, Uniwersytet w Bia-
łymstoku, Uniwersytet Medyczny 
w Białymstoku oraz Wyższa Szkoła 
Medyczna w Białymstoku. Przed 
budynkiem uczelni studenci wycho-
wania fizycznego PWSIiP z dokto-
rantką Weroniką Łubą, zaprezento-
wali uczestnikom festiwalowej uczty 
intelektualnej zestaw ćwiczeń: grę 
terenową kubb oraz intercrosse. 

– To gry sporadycznie wykorzy-
stywane podczas zajęć wychowania 
fizycznego, a bardzo ciekawe, nie-
standardowe – mówiła Weronika 
Łuba. Kubb to skandynawska gra 
ogrodowa, czyli zręcznościowa gra 
wikingów, o prostych zasadach 
z wykorzystaniem dwudziestu je-
den drewnianych elementów. Inter-
crosse to gra zespołowa, popularna 
w Czechach i na Węgrzech. Tuż obok 
studentów PWSIiP, przyszli pedago-
dzy z Uniwersytetu w Białymstoku 
rozrysowali grę w klasy. 

– Wbrew pozorom podwórkowe 
zabawy jeszcze nie umarły, aczkol-
wiek życie przyśpieszyło i młodzi 
ludzie często ich nie znają. Rodzi-
com łatwiej dać dzieciom zabawkę 
w domu, niż wyjść z nimi na plac 
zabaw – mówił student Tomasz 
Krynicki z UwB. I rzeczywiście wielu 
młodych ludzi grę w klasy rozpoczy-
nało od pytania „co to?”. 

Kolejnego dnia „Państwów-

ka” zaprosiła na wy-
kłady najmłodszych, 
przedszkolaków oraz 
uczniów szkół pod-
stawowych, m.in. na 
chemiczną piaskowni-
cę, czyli kontrolowane 
wybuchy mini wulka-
nów, spalanie magnezu 
i sodu w wodzie. Były 
wykłady o korzyściach 
płynących z picia mle-
ka, pokaz bandażownic-
twa dla najmłodszych, 
zdrowe przekąski oraz 
oswajanie na wesoło ję-
zyka angielskiego. 

To nie koniec atrakcji. Festiwal 
to nie tylko Łomża, ale także Biały-
stok i Suwałki. Nie tylko nauka, ale 
i sztuka. Galeria Arsenał w Białym-
stoku zaprosiła czerwca na wernisaż 
instalacji Zbigniewa Oksiuty „Prace 
i zbiory. Między sztuką, architektu-
rą i nauką”, który powstał we współ-
pracy z Politechniką Białostocką 

oraz Uniwersytetem w Białymstoku. 
9 czerwca na Stadionie Miejskim 
w Białymstoku odbędzie się Rodzin-
ny Piknik Naukowy z udziałem part-
nerów festiwalu. Jego największą 
atrakcją będzie interaktywna wysta-
wa „Wszystko… jest liczbą”. – O tym, 
że matematyka jest językiem nauk 
przyrodniczych nie trzeba nikogo 
przekonywać, ale nie każdy wie, że 

jej ślady widoczne są także tam, 
gdzie jej władza teoretycznie 
się kończy, np. w malarstwie 
Jacksona Pollocka. Grupa fi-
zyków pod kierownictwem Ri-
charda Taylora w roku 1996 
zauważyła, że obrazy słynnego 
abstrakcjonisty są fraktalami, 
czyli składają się z nieregular-
nych, ale samopodobnych figur. 
Być może stąd ich nieodparty, 
matematyczny czar – przeko-
nywała dr inż. Aneta Wiktorzak 
z PWSIiP w Łomży, uczelniany 
koordynator festiwalu. 

XVI Podlaski Festiwal Na-
uki i Sztuki finansowany jest ze 

środków Ministra Nauki  i Szkolnic-
twa Wyższego. Wydarzenie wspiera-
ją także prezydenci Łomży, Białego-
stoku  i Suwałk. 

Wszystkie festiwalowe wydarze-
nia zostały skumulowane na stronie 
internetowej. www.podlaskifesti-
wal.pl 

akademicka Łomża

Najtrudniej jest prognozować 
w nauce. Jeżeli chodzi  o sztucz-
ną inteligencję są zagrożenia, 
niektóre są poważne, ale abso-
lutnie nie zgadzam się jakoby 
AI zagrażała nam w sposób ko-
jarzący się z filmami science fic-
tion: bunt robotów i inne tego 
typu historie mówi profesor 
Krzysztof Michalik. 

- Zagrożenia są innej na-
tury, chociażby utrata miejsc 
pracy, prywatności  – dodaje 
znawca tematyki AI  w roz-
mowie publicystycznej z dr 
inż. Anetą Wiktorzak oraz Jo-
lantą Święszkowską z Pań-
stwowej Wyższej Szkoły Informaty-
ki i Przedsiębiorczości w Łomży. 

Profesor ostrzegał przed moż-
liwością zaprojektowania „żołnie-
rza przyszłości” – bez empatii, nie 
odczuwającego zmęczenia, za to 
niezwykle skutecznego. Twierdził, 
że na pewne niebezpieczeństwa 
„wystawiamy” się sami, dzieląc się 
nierozważnie wrażliwymi danymi 
na własny temat w Internecie: 
poprzez portale społecznościowe, 
ale także dokonując zwykłych za-
kupów w „sieci”.  Profesor opo-
wiedział o niebezpieczeństwach 
transhumanizmu – teorii, która 
za cel stawia wzmocnienie biolo-
gicznej i intelektualnej siły czło-
wieka poprzez wykorzystanie 
specjalistycznych technologii, 
interfejs człowiek-maszyna. – 
Sztuczna inteligencja jest wszę-
dobylska: inteligentne domy, 

inteligentny sprzęt AGD – mówił 
profesor Michalik, zastanawiał się 
także do czego mogą doprowadzić 
precedensy polegające na nada-
waniu robotom obywatelstwa da-
nego kraju. Czy będą one podmio-
tami praw, będą mogły wchodzić 
w związki małżeńskie. Czy huma-
noidalny robot Sophia z Arabii 
Saudyjskiej będzie uczęszczał do 
szkoły koranicznej? 

Profesor Michalik mówił tak-
że, że sztuczna inteligencja jest 
już powszechnym narzędziem, 
korzystamy z niej bezwiednie. 
Zrewolucjonizowała ona, poprzez 
zastosowanie sztucznych sieci 
neuronowych, wiele dziedzin. – 
Podejście lingwistyczne do tłuma-
czeń z języka na język przegrywa 
ze sztuczną inteligencją. Sztuczne 
sieci neuronowe inaczej do tego 
podchodzą, coraz lepiej radzi so-

bie Google Translate. Sztuczna 
inteligencja wykorzystywana jest 
w sztuce, działalności prasowej: AI 
pisze notatki prasowe. To już jest 
status quo – mówił Profesor. 

Profesor Krzysztof Michalik 
jest pracownikiem naukowym 
Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Katowicach. Twórcą  pierwszego 
polskiego hybrydowego systemu 
ekspertowego PC-Shell oraz pa-
kietu sztucznej inteligencji Aitech 
SPHINX. W Państwowej Wyższej 
Szkole Informatyki i Przedsię-
biorczości gościł jako prelegent 
Uniwersytetu Otwartego PWSIiP. 
To cykle interdyscyplinarnych wy-
kładów, łączące podejście huma-
nistyczne z wiedzą z obszaru nauk 
szczegółowych.  

Cały wywiad do obejrzenia na  
www.narew.info i w Telewizji Narew. 

PROFESOR KRZYSZTOF MICHALIK W PWSIIP W ROZMOWIE  Z JOLANTĄ ŚWIĘSZKOWSKĄ I ANETĄ WIKTORZAK

Człowiek, sztuczna inteligencja,  
nadzieje i zagrożenia

Bioniczna ręka, kubb, chirurgiczne szycie  
i chemiczna piaskownica 
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Nie nudzi się i nie ginie kurpiowskie 
granie, śpiewanie, gawędzenie. Po raz 
25. Regionalny Ośrodek Kultury w Łom-
ży rozesłał wici, że organizuje konkurs 
stanowiący element Ogólnopolskich 
Dni Kultury Kurpiowskiej. Odzew był 
jak zwykle potężny. 

Po wielogodzinnych przesłu-
chaniach jury w składzie: prof. dr 
hab. Piotr Dahlig – przewodniczą-
cy, etnomuzykolog, Uniwersytet 
Warszawski, Anna Borucka–Szot-
kowska – muzykolog, dziennikarka 
Polskiego Radia oraz Teresa Pardo 
– członek jury, florysta, specjalista 
ds. folkloru kurpiowskiego, postano-
wiło nagrodzić najważniejszymi lau-
rami w poszczególnych kategoriach: 
Kurpiowski Zespół Śpiewaczy z No-

wogrodu, Kobiecy Zespół Śpiewaczy 
ze Zbójnej  i Kobiecy Zespół Śpiewa-
czy „Kurpiowszczyzna” z Myszyńca; 
Dziecięcy Zespół Śpiewaczy z Tu-
rośli, Dziewczęcy Zespół Śpiewaczy 
„Łomża” z Łomży i Grupę Śpiewa-
czą Dziewcząt „Młode Kurpie” z 

Jednorożca; Zespół Pieśni i Tańca 
„Kurpie Białe” z Golądkowa  i Zespół 
Folklorystyczny „Kurpiowszczyzna” 
z Myszyńca; Hanna Ksepka z Kuzi 
i Agnieszka Żemek-Pawczyńska z 
Łomży; Alicja Chojnacka z Golądko-
wa. Joanna Sadowska z Nowogrodu;  
kapela Jana Kani z Turośli i kapela 
Grzesia z Susk Nowych, Justyna 
Godlewska i Sylwester Chojnacki z 
Golądkowa oraz Jolanta Samsel i 
Mariusz Pliszka z Myszyńca. 

Ziemia Łomżyńska
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Nikt z nas nie ma nic przeciwko 
przebudowie tej drogi, ale nie 
w taki sposób – mówi Mieczysław 
Kuzia. Jest przewodniczącym Rady 
Gminy Łomża, ale w tej sprawie 
swej funkcji nie podkreśla. Jest 
znanym przedsiębiorcą w rodzin-
nej firmie branży mięsnej (i nie 
tylko), a głównie właścicielem po-
sesji w Kupiskach i sąsiadem wielu 
innych osób, które mają ten sam 
problem.

Wyjaśnia go Tomasz Kuzia, 
także przedsiębiorca i mieszka-
niec.

-Wczesnym rankiem po-
jawił się ciężki sprzęt, ale byli-
śmy przygotowani – opowiada. 
- Mieli zamiar zacząć burzenie 
ogrodzenia, ale nie pozwolli-
śmy. 

Posesja z wielkim domem, przeznaczonym na or-
ganizowanie wesel i innych wielkich wydarzeń, jest po 
lewej stronie drogi (jadąc w stronę Nowogrodu) 645, 
niedaleko przed szkołą i kościołem. Okala ją ogrodzenie, 
a w zasadzie solidny i efektowny mur z polnych kamieni. 
Budowlańcy właśnie mieli zamiar go zburzyć.

Od kilku miesięcy droga na odcinku Łomża – Nowo-
gród jest w przebudowie.

- Nic nie mamy przeciwko, żeby była lepsza i bez-
pieczniejsza – powtarza Mieczysław Kuzia. Wraz z sąsia-
dami nie godzi się na sposób „załatwiania spraw”.

Inwestycja wiąże się ze zmianami układu własności 
w pasie drogowym. Mieszkańcy mają stracić po kilka – 
kilkadziesiąt arów. Czasami także, jak w przypadku ro-
dzinnej firmy Kuzia, jakieś elementy zabudowy.

- Rzeczoznawca był tu ze dwa miesiące temu. Do 
tej pory nie mamy żadnych oficjalnych wycen, decyzji. 
Tylko nieoficjalnie dowiadujemy się, że pieniądze mają 
być znacznie mniejsze niż nasze wyliczenia – tłumaczy 

Tomasz Kuzia.
Problem w tym, że on i pozostali właściciele działek 

nawet nie wiedzą czy od strony finansowej mają o co 
walczyć, czy przyjąć propozycje. A tymczasem zamiast 
stolika do negocjacji pojawiły się w Kupiskach ekipy ze 
sprzętem budowlanym. Bardzo profesjonalnym. Mie-
czysław Kuzia pokazuje jak precyzyjnie i równo został 
od góry do dołu przecięty gruby mur z polnych kamieni.

- Oczekujemy reakcji wojewody, że ktoś będzie 
z nami rozmawiał. Chcemy żeby interweniował wójt – 
mówią właściciele działek przy drodze.

I tego się doczekali. Wieczorem w dniu „przepędze-
nia koperek” dotarł wójt gminy Łomża Piotr Kłys. Jak 
relacjonują uczestnicy protestu, przyjechał prosto z Bia-
łegostoku, z rozmów z wojewodą. 

- Dowiedzieliśmy się, że decyzje dotyczące wykupu 
gruntów są właśnie rozsyłane. Wybieramy się w ponie-
działek do Białegostoku i wtedy zdecydujemy, co dalej 
– tłumaczą mieszkańcy Kupisk.

Na razie nie wpuścili koparek,  
a teraz wybierają się do wojewody

Co tam u Kurpiów?  
Trzymają się śpiewająco
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Mówią o Jadwidze Makowskiej jej naj-
bliżsi. Urodziła się 100 lat temu. Był 9 
czerwca 1918 roku, kiedy jej rodzice 
wracali pociągiem z dalekiego Uralu do 
niepodległej Polski i rodzinnej Łomży. 
Jubileuszowe uroczystości zorganizo-
wał Związek Kombatantów Rzeczypo-
spolitej Polskiej i Byłych Więźniów Po-
litycznych Oddział Łomża, do którego 
solenizantka należy od lat.

- Do życia trzeba podcho-
dzić ze spokojem, szanować 
każdego człowieka, z optymi-
zmem przyjmować to co daje 
nam każdy dzień i wierzyć, że 
ktoś nad nami czuwa – odpo-
wiada pani Jadwiga zapytana o 
receptę na długowieczność. Do-
stojna jubilatka, mimo swojego 
wieku i wielu przeżyć wciąż jest 
pełna entuzjazmu. W kamieni-
cy restauracji "Zakątek", gdzie 
mieszkała niegdyś przed woj-
ną z rodzicami, uśmiech często 
rysował się na jej twarzy. Jak 
przyznaje sto lat życia nie było 
łatwe i przepełnione różny-
mi momentami. Ale jak mówi 
"człowiek musi zawsze iść wy-
braną przez siebie drogą i nigdy 
w to nie wątpić".

Urodziła się 9 czerwca 1918 
roku, były to narodziny w trud-
nych warunkach, bo jej rodzice 
wracali pociągiem z dalekiego 
Uralu do Ojczyzny. Dorastała w 
duchu patriotyzmu i poszano-
wania dla drugiego człowieka. 

- Te wartości wynieśliśmy z 
domu – mówi Janina Makow-
ska, siostra pani Jadwigi. 

W 1924 roku zmarł ich ojciec i 
matka została sama z pięciorgiem 
dzieci. Później nadeszła okupacja. 
Ale trudne czasy nie skończyły się 
po wojnie. W 1950 roku, gdy pra-
cowała jako sekretarka szkolna w 
Gimnazjum przy Bernatowicza, 
aresztowała ją bezpieka pod absur-
dalnym zarzutem przechowywania 
broni. 

- To wszystko było ukartowane, 
chcieli zmusić Jadzię do współpracy 
– opowiada młodsza siostra. Odmó-
wiła i pięć miesięcy spędziła w wię-
zieniu w Białymstoku. Po wyjściu na 
wolność starała się jak najszybciej 
podjąć zatrudnienie. Dostała pracę 
w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epi-
demiologicznej, gdzie pracowała do 
emerytury.

Najpierw w Katedrze Łomżyń-
skiej jubileuszową Mszę św. w in-
tencji stulatki odprawił biskup łom-
żyński Janusz Stepnowski. 

- Życie naszej jubilatki jest prze-
pełnione służbą dla Ojczyzny. Służy-
ła także rodzinie i bliskim – mówił 
Janusz Stepnowski, życząc pani Ja-
dwidze zdrowia i "szansy" na osią-
gnięcie stu dwudziestu lat. 

Po uroczystościach kościelnych 
zaproszeni goście udali się na część 
bankietową. Tam były życzenia i 
toasty. Za swoją działalność związ-
kową, pani Jadwiga otrzymała też 
odznaczenie. 

- Od samego początku, do dnia 
dzisiejszego jest aktywnym człon-
kiem naszego związku – mówi Jan 
Karczewski, prezes Związku Kom-

batantów Rzeczypospolitej Pol-
skiej i Byłych Więźniów Poli-
tycznych Oddział Łomża. Znają 
się od lat. 

- Jest osobą pełną empa-
tii i zrozumienia dla drugiego 
człowieka, o dużej wrażliwości 
społecznej i religijnej. Posiada 
piękną kartę życia – charaktery-
zuje panią Jadwigę.

Spośród wielu życzeń jakie 
otrzymała dostojna jubilatka, 
nie zabrakło również tych od 
prezydenta Łomży Mariusza 
Chrzanowskiego, który w imie-
niu swoim oraz mieszkańców 
podziękował pani Jadwidze za 
"dar jej życia". Włodarz mia-
sta przekazał również oko-
licznościowe listy od premie-
ra polskiego rządu Mateusza 
Morawieckiego i wojewody 
podlaskiego Bohdana Pasz-
kowskiego. Na koniec wręczył 
jubilatce piękny bukiet kwiatów 
oraz pamiątkowy obraz. 

- Życzę by w tej jesieni ży-
cia, zaznała Pani jeszcze wielu 
ciepłych dni, pełnych spokoju, 
radości i spełnienia – mówił 
prezydent miasta.

jubileuszowa Łomża

Chrystus wśród 
przechodniów  

Zmiana już się dokonała. Narożnik muru oka-
lającego Katedrę został zdemontowany. W 
„wyrwie” wznosi się cokół, na którym już od po-
niedziałku znajduje się figura Chrystusa dźwi-
gającego krzyż.

Rzeźba jest od stulecia elementem oto-
czenia „Matki Kościołów Ziemi Łomżyń-
skiej”.

- Powstała w roku 1916, czyli w czasach 
Wielkiej Wojny, jak określali to mieszkańcy. 
Był to rok, który przyniósł nieco ulgi i ode-
tchnienia od działań wojennych. Dlatego 
był swego rodzaju wyrazem wdzięczności – 
powiedział niedawno Tygodnikowi Narew 
ksiądz Marian Mieczkowski, proboszcz pa-
rafii Katedralnej.

Figura, zbliżona formą np. do Chrystu-
sa sprzed warszawskiego kościoła Świętego 
Krzyża na Krakowskim Przedmieściu, miała 
swoje stałe miejsce wśród zieleni za ogrodze-
niem od strony ulicy Giełczyńskiej. W związ-
ku z jubileuszem 600-lecia praw miejskich 
Łomży zapadła decyzja o istotnej zmianie 
– Chrystus „wyjdzie” za ogrodzenie. Figura 
będzie dostępna dla przechodniów na ulicy 
Giełczyńskiej i Dwornej, będą ją z bliska wi-
dzieć kierowcy.

Została w związku z tym starannie od-
restaurowana łącznie z postumentem. Od-
słonięcie i poświęcenie Chrystusa z krzyżem 
zaplanowane zostało na 15 czerwca, czyli w 
dniu rozpoczęcia trzydniowego Wielkiego 
Jubileuszu Łomży, po mszy celebrowanej w 
Katedrze w intencji miasta i mieszkańców.            

Precyzyjnie wykonane witraże, stanowiące prawdziwe dzieła sztuki, autorstwa artysty-plastyka, Mieczy-
sława Mazura podziwiać można w restauracji „Na Farnej”. Wszystko z okazji jubileuszu 600-lecia nadania 
Łomży praw miejskich. 

A gdyby jednak zostać chwilę dłużej, popijając świeżą i armatyczna kawę można by poznać 
esencję historii najdawniejszej Łomży, spisaną przez Gabrielę Szczęsną, dzienniarkę zafascyno-
waną Łomżą. 

Odświętna restauracja „Na Farnej” zaprasza. 

Jubileuszowa restauracja „Na Farnej”

Skromna, życzliwa, ale wymagająca. Zawsze wierna swoim ideałom 

ks. Marian Mieczkowski proboszcz parafii 
Katedralnej osobiście asystował przy ustawianiu 
figury Chrystusa na postumencie



21sport

Z udziałem tych dwóch znakomitych 
łowców Miejski Ośrodek Sportu i Rekre-
acji w Łomży urządził obławę na spor-
towe talenty wśród dzieci i młodzieży z 
Łomży i innych jeszcze miejscowości. Po 
raz pierwszy prezydent miasta i MOSiR 
zaprosili najmłodszych na Łomżyński 
Dzień Sportu.

To najnowszy pomysł miejskiej 
instytucji, która ma wiodącą rolę 
w działaniach na rzecz krzewienia 
kultury fizycznej i sportu. Zaprosze-
nie zaadresowane zostało do dzieci, 
młodzieży, rodziców klubów i sto-
warzyszeń sportowych. 

Różne dziedziny rywalizacji  – 
przede wszystkim w piłce nożnej 
– przeplatane były atrakcjami z in-
nych dziedzin. Gwiazdą Dnia Sportu 
stał się niewątpliwie były reprezen-
tant Polski w piłce nożnej, jeden z 
najlepszych „goleadorów” w historii 
polskiej piłki ligowej i repezentacyj-
nej – Tomasz Frankowski. Gwiaz-
dą był także znany z oryginalnego 

programu telewizyjnego, w którym 
umiejętnościami popisują się pił-
karze polskiej ekstraklasy, Łowca 
Turbo Kozaków Grzegorz GABOR 
Jędrzejewski!

- Grywałem w Łomży jako junior 
Jagiellonii z ŁKS-em. Bardzo się tu 
wszystko zmieniło na korzyść. Bar-
dzo dobrze, że są realizowane takie 
inicjatywy na rzecz sportowego wy-
chowania dzieci – mówił „Franek 
Łowca Bramek”.

Łomżyński Dzień Sportu na 
Stadionie Miejskim to m.in. VI 
Olimpiada Lekkoatletyczna Przed-
szkolaków. Urozmaicana występami 
taneczno – wokalnymi podppiecz-
nych MDK – DŚT, a także show cyr-
kowej grupy The Clown Circus Show 
Ruperth and Rico. 

Osoby, które wspierają działa-
nia MOSiR w propagowaniu sportu 
otrzymały podziękowania i upomin-
ki. W nieb pofrunęło baloniki dla 
uczczenia jubileuszu 600-lecia praw 

miejskich Łomży. Po południu na-
stąpił dalszy ciąg atrakcji, z mi. In, 
turniejami piłkarskimi dziewcząt 
oraz młodzieżowców oraz ekscytują-
cym starciem Rodzice kontra Urząd 
Miejski.

Franek Łowca Bramek  
i Gabor Łowca Turbo Kozaków w Łomży
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USŁUGI REMONTOWO – BUDOWLANE
Układanie kostki brukowej z materiału 
własnego i powierzonego. Projekt GRA-
TIS. Doświadczenie, szybko i solidnie. Tel. 
602 520 783.

Usługi de-
k a r s k i e 
- Perfekt 
dach: po-
krycia dachowe, wymiana konstrukcji 
dachowych, kominy z klinkieru, podbit-
ki, montaż okien dachowych i włazów, 
materiały. Łomża, Boguszyce 17, Łukasz 
Just. Tel. 508 637 509.  

IWBUD Iwona Wiśniewska wypożyczal-
nia sprzętu budowlanego i  i ogrodni-
czego:
- młoty wyburzeniowe i inne
- zagęszczarki
- rusztowania
- piły spalinowe
- kosiarki, wykaszarki do trawy, areator
- sprzęt rolniczy
Łomża, ul. Nowogrodzka 44B. Tel. 
600 011 914. 

Usługi hydrauliczne PLUMBER  Sobociń-
ski Sławomir: instalacje CO, instalacje 
wodno – kanalizacyjne, montaż urzą-
dzeń sanitarnych, kotłownie (olejowe, 
gazowe, węglowe), kolektory słoneczne, 
pełen zakres usług. Tel. 516 376 389.  

DOM
EDWAL – meble na zamówienie. Projekt 
gratis. Konarzyce. Tel. 86 218 79 53, 601 
804 117. 

USŁUGI ABI I BHP
Centrum Szkoleń „WIKTOR”  to komplek-
sowa obsługa firm pod względem BHP, 
PPOŻ oraz ABI – dokumentacja ochrony 
danych osobowych. Zadzwoń, my zaj-
miemy się szkoleniem i dokumentacją. 
Te. 501 627 081, 86 219 93 94, Łomża, ul. 
Sikorskiego 166/2. 

USŁUGI FINANSOWE
E-dyt biuro rachunkowe, Edyta Sokołow-
ska – twoja pewność w rozliczeniach z 
Urzędem Skarbowym i ZUS. Zaprasza-
my: ul 3 Maja 9, ul. Sikorskiego 166. 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 26 a, Łomża. Tel. 
862  115 343, 696  884 735. Usługi w za-
kresie naprawy: TV, DVD VCR, KAMERY, 
LAPTOPY, MONITORY KOMPUTEROWE I 
INNE oraz montaż anten TV i SAT. www.
brzesiakrtv.pl

Serwis komputerowy i RTV, sprzedaż 
sprzętu komputerowego. Tel. 86  216 93 
79, kom. 606 468 121, Łomża, ul. Wesoła 
18B 

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

Express szewc. ZMIANA ADRESU, teraz: 
MAŁACHOWSKIEGO 2. Tel. 505 997 115. 

SALE WESELNE, USŁUGI WIDEO – FILMOWANIE, 
ZESPOŁY MUZYCZNE
Fotografia ślubna. Tel. 605 405 110. 

Zespół muzyczny Amor. Zagramy na 
weselu, studniówce, balu okolicznościo-
wym i inne imprezy. Tel. 508  637  509. 
www.zespol-amor.dzs.pl 

Wesela, imprezy okolicznościowe, 
muzyka romska. Gra, śpiewa i tańczy 
„Dżudli”. Gwarancja dobrej zabawy. Tel. 
698 621 178.

NIERUCHOMOŚCI
Łomża do wynajęcia lokale od lub 15 
m2do 90 m2. Atrakcyjne miejsce oraz 
wynajmę magazyn 50 m2 wraz z biurem 
50 m2 oddzielnie, ul. Towarowa  (były 
WZGS). Tel. 535 480 220.

Sprzedam gospodarstwo rolne 3,4 
ha z budynkami. Nowe Kupiski. Tel. 
862 179 234, 518 273 277. 

Działkę ogrodową „Grobla” Łomża od 
strony miasta, pierwszy wjazd. Działka 
utwardzona, nawieziona ziemia. Cena 
1700 zł. Tel. 609 108 027.

Sprzedam dom w Śniadowie o pow. 250 
m2. Tel. 506 761 893. 

MATRYMONIALNE

Wdowiec 74 lat z Zambrowa, zdrowy, bez 
nałogów i zobowiązań pozna Panią do 
80 lat. Bardzo chętnie zaopiekuję się dru-
gą osobą, by razem spędzić jesień życia. 
Tel. 511 503 124. 

Kawaler z mieszkaniem z Łomży, 48 lat 
pozna Panią do 55 lat (może być z dziec-
kiem). Tel. 518 738 415.

ROLNICTWO
Sprzedam kontener 1200 l z kwasówki, 
zastawy do kiszonki + 9 ha łąki do Łomży. 
Tel. 512 807 562.

Sprzedam  słomę, sianokiszonkę, zgra-
biarke Krone dwukaruzelową. Tel. 
692 487 541.

RÓŻNE

Oprawa obrazów, 
Ignacy Jaworski, Łomża,

 ul. Rządowa 9a. 
Tel. 216 57 38.

MOTORYZACJA
AUTOZŁOMOWANIE, SKUP AUT DO DE-
MONTAŻU, ODBIÓR U KLIENTA. DOBRE 
CENY. 18 – 400 Grzymały k.Łomży. Tel. 
602 259 306, 734 857 500.

Nissan Micra 1,0 przebieg 90.000 km, 
2001 rok z salonu, jeden właściciel, gara-
żowany. Tel. 500 286 106

Sprzedam opony letnie 205/55/D16. Tel. 
509 281 100. 

Elektromechanika samochodowa. 
Kompleksowy serwis klimatyzacji, 

nabijanie, odgrzybianie, sprawdzanie 
szczelności. Stara Łomża p/sz., ul. Akacjowa 

5. Tel. 518 362 426. 

ZDROWIE I URODA
Specjalista foniatra – otolaryngolog Li-
lianna U. Lechowicz. Tel. 086  218 22 29, 
604 504 694.  

PRACA

Zatrudnię pracownika w gospodarstwie 
w okolicy Wizny (przy krowach), może 
być emeryt. 
Tel. 784 497 101.

Zlecę obróbki blacharskie w Łomży. Tel. 
880 970 120. 

Zatrudnię pracowników do budowy do-
mów drewnianych. Zapewniamy zakwa-
terowanie i wyżywienie. Tel. 600 289 289.

Zatrudnię kierowcę, prawo jazdy kat.B. 
Piekarnia Piątnica. Tel. 86 219 13 34 

(dzwonić do godz.13).
 

GABINET 
TLENOTERAPII 

HIPERBARYCZNEJ. 
UDAR, ZAWAŁ, NOWOTWÓR, 

REUMATYZM, BOLERIOZA, 
AUTYZM, STOPA CUKRZYCOWA,

 SM, PROBLEMY 
DERMATOLOGICZNE

 Łomża, ul. Mazowiecka 1/21
 www.tlenoterapia. 

lomza.pl 
Tel. 660 345 055. 

tel. 503 010 038

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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Tego jeszcze na łomżyńskim stadionie 
nie było - zapowiadał międzynarodo-
wy mityng lekkoatletyczny Andrzej 
Korykowski, dyrektor zawodów i pre-
zes klubu „Prefbet Śniadowo” Łomża. 
Sprawdziło się co do joty, z wyjątkiem – 
niestety – aury. Chłód i porywisty wiatr 
odebrał na pewno stadionowi MOSiR 
jeden rekord, a prawdopodobnie unie-
możliwił pobicie jeszcze innych.

Przeżyjmy to wielkie wydarzenie 
jeszcze raz w relacji Andrzeja Koryt-
kowskiego i na zdjęciach z klubowe-
go archiwum „Prefbetu Śniadowo” 
Łomża  

„Minęło kilka dni od rozegrania 
międzynarodowego mitingu z okazji 
600-lecia praw miejskich Łomży. 
Wypada zrobić małe podsumowa-
nie, podać parę szczegółów od stro-
ny ”kuchni” zawodów.

Wiadomo, że pogoda nie była 
nam przychylna, ale w kilku przy-
padkach pomimo fatalnej aury uda-
ło się uzyskać świetne wyniki.

Piotr Lisek zrobił show i poko-
nał w pierwszych próbach 5.40, 5.60 
i 5.70 –wynik światowy. Wyżej nie 
było możliwości skoczyć,  bo, jak 
powiedział w późniejszej rozmowie 
zawodnik, ręce z zimna grabiały..

W biegu na 5000 m mężczyzn 
brali udział sportowcy z aż 7 kra-
jów (Etiopia, Serbia, Kenia, Hisz-

pania, Maroko, Ukraina i  Polska). 
Po pasjonującej walce na ostatnich 
okrążeniach  zwycięzca Tufa Welde 
z Etiopii uzyskał wynik 13:44.11, co 
jest (najprawdopodobniej) najlep-
szym wynikiem uzyskanym na pol-
skiej ziemi od 10 lat. Drugi na mecie 
Serb Elzan Bibić zajął drugą lokatę 
z czasem  13:44,25, co jest nowym 
rekordem Serbii. 3-ci na mecie Ke-
nijczyk Kipiego Kipruto (13:46,17) 
również uzyskał czas lepszy od do-
tychczasowego rekordu łomżyńskie-
go stadionu.

Dużo emocji dostarczył bieg pań 
na 400 m gdzie Natalia Kaczmarek 
dość niespodziewanie, ale wyraź-
nie pokonała wicemistrzynie świata 
w sztafecie 4x400 Aleksandrę Ga-
worską i Małgorzatę Hołub. Wszyst-

kie 3 zawodniczki pobiegły po 53 
sekundy.

W skoku o tyczce pań ,tak 
samo jak panów rozgrywanej po 
raz pierwszy, zwyciężyła Chayani-
sa Chomchuendee z Tajlandi(3.60) 
-była to jedyna wysokość jaką poko-
nała w …3 próbie.

Kolejne rekordy stadionu za 

które były nagrody finansowe pobi-
li na 200m -21.08 Jordan Broome 
(Wielka Brytania, dość wyraźne 
zwycięstwo nad Karolem Zalew-
skim i Arturem Zaczkiem) 400 m 
- 47.28 Kajetan Duszyński (AZS 
Łódź) oraz w pchnięciu kulą -17.92 
Klaudia Kardasz (Podlasie Biały-
stok)

Biegi „jubileuszowe”na 600 
metrów młodzików zarówno wśród 
dziewcząt jak i chłopców dubletem 
powygrywali gospodarze: dziewczę-
ta - Martyna Krawczyńska 1:47.26 
przed Karoliną Dzwonkowską 
1:47.63; chłopcy – Piotr  Dąbrowski 
1:37,51 przed Szymonem Boraw-
skim 1:38,27

100 metrów pań najszybciej 
pokonała Magdalena Stefanowicz 
uzyskując bardzo dobry czas  11.49, 
niestety, przy zbyt mocnym wietrze 
(+2.9 m/s), co oznacza, że rekord 
stadionu (11.95) nie został pobity.

Na koniec ciekawostka, nieco 
dramatyczna. W pchnięciu kulą 

miał wziąć udział Irańczyk Ali Sa-
mari, który przyjechał do Łomży. 
Gdy wysiadał z samochodu jego 
trener przytrzasnął mu drzwiami sa-
mochodowymi rękę (tę którą pcha) 
i niestety ale nie było możliwości aby 
zaprezentował się w Łomży. 

- Chciałbym bardzo podzięko-
wać wszystkim sponsorom i współ-
pracownikom którzy przyczynili się 
do rozegrania tych ciekawych zawo-
dów i zaprosić ich do współpracy na 
przyszły rok - mówi Andrzej Koryt-
kowski.

Lekkoatletyka. Na przyszły rok 
zamówienie na lepszą pogodę 

SPONSORZY I WSPÓŁPRACOWNICY
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