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PIEKARNIA PIĄTNICA,  
ul. Stawiskowska 53 B, ZATRUDNI:

• magazyniera w piekarni,  
praca na noc,  

• piekarza, praca zmianowa. 

Kontakt w godz. 8.00–12.00. 
Tel. 862191334, 602 490 563, 

piekarnia.piatnica@op.pl 

Łomżyński trener i propagator taekwondo 
dr Jerzy Miller został doceniony przez Polską 
Federację Sztuk i Sportów Walki. Za swoją 
wieloletnią działalność otrzymał medal "Za 

zasługi na rzecz rozwoju sztuk i sportów wal-
ki w Polsce". Uroczysta gala odbyła się 9 paź-
dziernika w Bydgoszczy.

- Jest to dla mnie ogromne wy-
różnienie, ukoronowanie mojej 
44-letniej kariery zawodowej, jako 
zawodnika i trenera taekwondo – 
nie kryje wzruszenia dr Jerzy Mil-
ler, prezes Młodzieżowego Klubu 
Sportowego "Medyk" Łomża i tre-
ner klasy mistrzowskiej 5. dan.

W uroczystości uczestniczyli 
trenerzy z różnych sportów i sztuk 
walki z całego kraju. Gościem ho-
norowym był "Mistrz" Jerzy Ko-
narski  –  prekursor taekwondo 
w Polsce, któremu federacja wrę-
czyła nominację na 9. dan w tej 
dyscyplinie sportu.

Jerzy Miller w gronie 
zasłużonych dla taekwondo

Podczas obchodów Jubileuszu 15-le-
cia nadania Szkole Podstawowej 
w Kupiskach imienia Jana Pawła II, 
dyrektor placówki Karol Łebkowski 
odebrał Złotą Odznakę za „Zasługi dla 
sportu” przyznaną przez Ministra Kul-
tury, Dziedzictwa Narodowego i Spor-
tu prof. Piotra Glińskiego. 

- Dla mnie ogromnym suk-
cesem jest przede wszystkim to 
wyróżnienie, najwyższe wśród 
sędziów zapaśniczych, jakim jest 
Złoty Gwizdek. Jeżeli pojawia się 
każde kolejne, to tylko pozostaje 
się cieszyć – przyznaje skromnie 
Karol Łebkowski dyrektor Szko-
ły Podstawowej im. Jana Pawła II 
w Kupiskach oraz sędzia między-
narodowy w zapasach, a zapytany 
o to, jak osiąga się takie sukcesy 
odpowiada krótko: - Trzeba być 
po prostu najlepszym. 

Złota odznaka za ,,Zasługi 
dla sportu” przyznana została na 
wniosek wójta gminy Łomża Pio-
tra Kłysa. 

- Z radością przyjęliśmy in-
formację o odznaczeniu Pana 
Karola Łebkowskiego najwyż-
szym wyróżnieniem, jakie może 

zdobyć sędzia zapaśniczy. Dla 
nas jest to ogromna duma. Pro-
mocja zarówno Rzeczypospolitej 
Polskiej, jak i gminy Łomża. Gdy 
tylko ta wiadomość do nas dotar-
ła nie miałem wątpliwości co po-
winienem zrobić. Niemal natych-
miast wystąpiłem z wnioskiem 
do Ministra Kultury, Dziedzic-
twa Narodowego i Sportu pro-
fesora Piotra Glińskiego o przy-
znanie złotej odznaki za ,,Zasługi 
dla sportu”, i w trybie pilnym taki 
medal został przyznany. W gabi-
netach ministerialnych nie było 
żadnych wątpliwości, że osobie 
tego pokroju to odznaczenie się 
po prostu należy – mówi wójt 
gminy Łomża Piotr Kłys. Jak do-
daje, wyróżnienie to w przypad-
ku Karola Łebkowskiego były 
czymś spodziewanym. Na tyle, 
ile zna “swojego” dyrektora, wie 
dokładnie na co go stać. 

- Proszę sobie wyobrazić, że 
odbywają się zawody między-
narodowe. Pan Karol na nich sę-
dziuje. 

W gabinetach ministerialnych nie było żadnych wątpliwości. 

Złota odznaka dla Karola Łebkowskiego  
i Święto Szkoły Podstawowej w Kupiskach 

Dokończenie na str. 3



Sejmik głosami radnych 
Prawa i Sprawiedliwości 
odwołał Stanisława Derehajłę 
z funkcji wicemarszałka 
Województwa Podlaskiego. 
Zmiany były przedmiotem obrad 
nadzwyczajnej sesji sejmiku, 
która odbyła się w piątek, 
15 października. Została ona 
zwołana na wniosek ośmiu 
radnych PiS. W piątkowych 
obradach wzięło udział 30 
radnych, czyli pełny skład 
sejmiku.  Za odwołaniem 
Stanisława Derehajły głosowało 
15 radnych, 14 było przeciw. 
Sejmik nie wybrał nowego 
wicemarszałka. W związku z tym 
Stanisław Derehajło będzie 
jeszcze przez pewien czas pełnił 
tę funkcję.

Sejmik województwa może 
na wniosek marszałka woje-
wództwa odwołać poszczegól-
nych członków zarządu zwykłą 
większością głosów w obecności 
co najmniej połowy ustawowe-
go składu sejmiku, w głosowaniu 
tajnym. Marszałek Artur Kosicki 
uzasadniając wniosek o odwoła-
nie wicemarszałka, mówił:

- Stanisław Derehajło został 
po wyborach samorządowych 

w 2018 r. rekomendowany do 
objęcia funkcji wicemarszałka 
przez klub radnych Prawa i Spra-
wiedliwości – Zjednoczonej Pra-
wicy w Sejmiku Województwa 
Podlaskiego. Ze względu na dzia-
łalność polityczną Stanisława 
Derehajły, stojącą w opozycji do 
priorytetów programowych, na 
które oddali głos wyborcy Zjed-
noczonej Prawicy, klub radnych 
wycofuje swoją rekomendację 
i wnosi o odwołanie go z funkcji 
wicemarszałka.

Stanisław Derehajło w za-
rządzie województwa nadzoro-
wał departamenty: Rolnictwa 
i Obszarów Rybackich, Rozwoju 
Obszarów Wiejskich, Dziedzic-
twa Narodowego i Departament 
Społeczeństwa Informacyjne-
go. Do jego kompetencji należał 
również nadzór nad Regional-
nym Ośrodkiem Pomocy Spo-
łecznej, Wojewódzkim Urzędem 
Pracy i Podlaskim Muzeum Kul-
tury Ludowej.

- Chciałbym bardzo podzię-
kować za pracę w zarządzie wo-
jewództwa podlaskiego. Było to 

dla mnie bardzo cieka-
we doświadczenie za-
wodowe. Stanąłem 
przed wieloma wy-
zwaniami, z którymi 
trzeba było się zmie-
rzyć. Udało się zreali-
zować kilka naprawdę 
ciekawych pomysłów 
i mam nadzieję, że będą 
one służyły mieszkańcom na-
szego województwa – mówił 
podczas nadzwyczajnej sesji sej-
miku Stanisław Derehajło. 

Jako kandydata na nowego 
wicemarszałka zaproponowano 
Sebastiana Łukaszewicza z Soli-
darnej Polski. Jego kandydaturę 
poparło 13 radnych, natomiast 
16 było przeciwnych. W związ-
ku z tym Stanisław Derehajło 
funkcję wicemarszałka będzie 
pełnił jeszcze przez pewien czas, 
do momentu wyboru nowego. 
Kolejna próba wyboru nowe-
go wicemarszałka odbędzie się 
podczas najbliższej sesji sejmiku 
województwa podlaskiego. Ta 
zaplanowana jest na 25 paździer-
nika.
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Stanisław Derehajło z Porozumienia 
odwołany z funkcji wicemarszałka  

głosami radnych PiS
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Komisja konkursowa zarekomen-
dowała kandydata na dyrektora 
Muzeum Północno-Mazowieckiego 
w Łomży po przeprowadzeniu roz-
mów kwalifikacyjnych, dokonaniu 
oceny i dwukrotnym głosowaniu. To 
Paulina Waszelewska. Do konkursu 
przystąpiło sześć osób, z których pięć 
spełniających wymogi formalne prze-
szło do kolejnego etapu. 

Paulina Waszelewska ukoń-
czyła teologię w Instytucie Edu-
kacji Medialnej i Dziennikarstwa 
na Uniwersytecie Kardynała Ste-
fana Wyszyńskiego w Warszawie. 
W latach 2017-2019 była kierow-
nikiem działu edukacji kulturalnej 
i organizacji imprez Miejskiego 
Domu Kultury – Domu Środo-
wisk Twórczych w Łomży, gdzie 
m.in. odpowiadała za przygoto-
wanie wniosków projektowych, 
koordynowanie i realizowanie 
projektów dotacyjnych Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowe-
go, tworzenie oferty kulturalnej 
MDK-DŚT, a także współpracę 

z MKiDN, Narodowym Centrum 
Kultury oraz szkołami, stowarzy-
szeniami i instytucjami miejski-
mi. W przeszłości pracowała jako 
dziennikarka Telewizji Polskiej, 
Gazety Współcze- snej, Ra-
dia Nadzieja i Głosu 
Katolickiego, a także 
była redaktorem na-
czelnym portalu in-
formacyjnego My-
Lomza. Od dwóch 
lat pracuje w Tele-
wizji Polsat. Posia-
da m.in. certyfikat 
Institute of Leadership & Ma-
nagment w Londynie w zakresie 
zarządzania projektami, stresem 
i konfliktem w organizacji. 

Spośród pięciu osób, które 
spełniły wymogi formalne i prze-
szły do kolejnego etapu najwięk-
szą liczbę głosów tuż po Paulinie 
Waszelewskiej otrzymała Mag-
dalena Mucha. O stanowisko dy-
rektora Muzeum Północno-Ma-
zowieckiego w Łomży ubiegał się 

także: Kamil Marek Leszczyński, 
Paweł Chmielewski oraz Maciej 
Kordas. To właśnie oni znaleźli 
się w drugim etapie przesłuchań. 

Muzeum Północno - Mazo-
wieckie w Łomży jest samorzą-

dową instytucją kul-
tury. Nadzór ogólny 
nad nim pełni mini-
ster właściwy do spraw 
kultury i ochrony dzie-
dzictwa narodowe-
go, zaś organizatorem 
jest Prezydent Miasta, 
w którego kompeten-

cjach leży powoływanie i odwo-
ływanie dyrektora. Konkurs na 
kandydata na stanowisko dyrek-
tora Muzeum Północno - Ma-
zowieckiego w Łomży ogło-
szony został na początku lipca 
w związku z przejściem z koń-
cem października br. na emery-
turę dotychczasowego dyrektora 
placówki Jerzego Jastrzębskiego, 
który funkcję tę pełnił nieprze-
rwanie od września 1988 roku.

Seniorzy mogą zapisać się na 
szczepienia przeciwko grypie

Ruszają zapisy na bezpłat-
ne szczepienia przeciwko 
grypie. Mieszkańcy Łomży 
powyżej 60. roku życia, po-
siadający Łomżyńską Kartę 
Seniora lub objęci pomocą 
MOPS (za okazaniem dowo-
du osobistego i stosownego 
zaświadczenia) mogą zapisy-
wać się na nie od poniedział-
ku 18 października w godz. 

8:00 – 15:00 w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miejskiego (ul. 
Polna 16).

"Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkań-
ców Łomży po 60. roku życia na lata 2021 – 2022", na wniosek prezy-
dent Mariusza Chrzanowskiego, został przyjęty przez Radę Miejską 
podczas sierpniowej sesji. 

W wyniku przeprowadzonego we wrześniu konkursu, szczepienia 
będą odbywały się w Specjalistycznym Centrum Medyczno – Reha-
bilitacyjnym przy Polskiej Grupie Farmaceutycznej sp. z o.o. (ESKU-
LAP), ul. Piłsudskiego 82 w Łomży.

Informacje na temat zapisów i szczepień przeciwko grypie można 
uzyskać w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miejskiego 
w Łomży pod nr tel. 86 2156842.

Jednocześnie przypominamy, że Seniorzy 75+, czyli osoby uro-
dzone nie później niż w 1946 r., mogą skorzystać z rządowego progra-
mu bezpłatnych szczepień przeciwko grypie. 

Paulina Waszelewska będzie nowym dyrektorem 
Muzeum Północno-Mazowieckiego?

Kończy jeden dzień sporto-
wych zmagań, wraca do poko-
ju hotelowego i musi przygo-
tować się do następnego dnia. 
Nie zapomina jednak o swoich 
obowiązkach. Włącza kompu-
ter, odpisuje na maile i na bieżą-
co monitoruje sytuację poprzez 
dziennik elektroniczny będąc 
w stałym kontakcie z kadrą peda-
gogiczną i rodzicami. Dla mnie 
jest to niezwykle ważne – tłuma-
czy Piotr Kłys. - Pan Karol wnosi 
do tej szkoły ogromny porządek 
organizacyjny i spokój. Cieszę 
się, że to właśnie on jest dyrek-
torem tej szkoły – podsumowuje 
wójt gminy Łomża.

W imieniu wicepremiera 
prof. Piotra Glińskiego, odzna-
kę wręczył Dariusz Piontkowski, 
sekretarz stanu w Ministerstwie 
Edukacji i Nauki oraz Piotr Kłys 
wójt gminy Łomża.

- Cieszę się, że ludzie tak zaan-
gażowani są w różnych częściach 
Polski, w różnych miejscowo-
ściach.  Jak widać, na szczęście, 
świat nie koncentruje się tylko 
w wielkich miastach. Ludzie peł-
ni pasji są także w tych mniej-
szych miejscowościach. Do-
strzegamy to w ministerialnych 
gabinetach, i cieszę się mogłem 
odznaczyć tak zasłużonego sę-
dziego – wyjaśniał wiceminister 

edukacji i nauki Dariusz Piont-
kowski. 

Karol Łebkowski urodził się 
w 1965 r. w Łomży. Przygodę 
z zapasami rozpoczynał w wieku 
12 lat. Jego największe osiągnię-
cie jako zawodnika to 2 miejsce 
wywalczone w międzynarodo-
wym turnieju im. Władysława 
Bajorka w 1981 roku. Po tym suk-
cesie został powołany do zapaśni-
czej kadry Polski, a rok później 
zajął 4. miejsce w Ogólnopolskiej 
Spartakiadzie Młodzieży.

W latach 1988-1990 Ka-
rol Łebkowski podjął działal-
ność jako instruktor sekcji zapa-
sów w Wojewódzkim Ludowym 
Klubie Sportowym „Narew” 
w Łomży, a w latach 1991-1992 
w Łomżyńskim Towarzystwie 
Sportowym.

Z zapasami zawodowo związał 
się w 1991 r., gdy uzyskał tytułu 

zawodowego trenera II klasy w za-
pasach Akademii Wychowania Fi-
zycznego w Poznaniu. W roku 
1996 na tej samej uczelni uzyskał 
tytuł magistra na kierunku wycho-
wanie fizyczne.

W tym samym czasie rozpo-
czął pracę jako nauczyciel wy-
chowania fizycznego. Pracował 
w ZST w Łomży, SP nr 4 w Łom-
ży, PG nr 1 oraz SP nr 1 w Łomży, 
gdzie prowadził zajęcia w ramach 
sekcji zapaśniczej UKS „Herku-
les” Łomża.

Od roku 2017 Karol Łebkow-
ski piastuje stanowisko dyrekto-
ra Szkoły Podstawowej im. Jana 
Pawła II w Kupiskach. Jako tre-
ner II klasy w zapasach przygo-
towywał młodzież do zawodów 
sportowych.

Obok czynnego uprawiania 
sportu i działalności trenerskiej, 
Karol Łebkowski od 1991 sukce-

sywnie rozwijał również karierę 
sędziowską. Na początku w Pol-
sce, a niedługo później także na 
świecie - w 1994 r. zdał egzamin 
sędziego międzynarodowego. 
Przez wiele lat pełnił funkcję 
przewodniczącego Kolegium 
Sędziów przy Polskim Związ-
ku Zapaśniczym. Od 2016 roku 
jest członkiem zarządu Polskie-
go Związku Zapaśniczego, w któ-
rym obecnie pełni funkcję wice-
prezesa do spraw sędziowskich.

Wśród największych imprez 
sportowych, w których sędzio-
wał, można wymienić Uniwer-
sjadę w Kazaniu (Rosja, 2013), 
1st European Games w Baku 
(Azerbejdżan, 2015), Igrzyska 
Olimpijskie w Rio de Janeiro 
(rok 2016), Igrzyska Olimpijskie 
w Tokio (rok 2021).

Ostatnią z wielkich imprez 
zapaśniczych, w których sędzio-

wał Karol Łebkowski były, za-
kończone kilka dni temu, Mi-
strzostwa Świata w Oslo. Podczas 
tej imprezy Pan Karol Łebkow-
ski został uhonorowany Złotym 
Gwizdkiem dla najlepszego sę-
dziego w 2021 roku.

„Złoty Gwizdek” jako wy-
różnienie wśród sędziów zapa-
śniczych nadawane jest od 1983 
roku. Do tej pory uhonorowano 
w ten sposób 105 sędziów z całe-
go świata. Pan Karol Łebkowski 
jest pierwszym Polakiem w tym 
gronie.

Uroczyste wręczenie od-
znaki nastąpiło przed akade-
mią z okazji jubileuszu 15-lecia 
nadania imienia Jana Pawła II 
szkole. Chwilę wcześniej obec-
ni na uroczystości minister Da-
riusz Piontkowski oraz Podlaski 
Kurator Oświaty Beata Pietrusz-
ka, wzięli udział w odsłonięciu 
tablic umieszczonych przez po-
sadzonymi przy budynku szko-
ły dębach, a następnie zwiedzili 
szkołę. 

- Bardzo ważne jest to, że 
w szkole tak uroczyście obcho-
dzone jest święto nadania jej 
imienia. Jestem tu po raz pierw-
szy. To doskonała okazja, by 
spotkać się ze społecznością tej 
szkoły, nawiązać pewne relacje 
i zobaczyć samą placówkę – mó-
wiła kurator Beata Pietruszka.

Uczniowie wraz z opiekuna-
mi przygotowali ciekawy pro-
gram artystyczny, który został 
nagrodzony gromkimi brawami.

W gabinetach ministerialnych nie było żadnych wątpliwości. 

Złota odznaka dla Karola Łebkowskiego  
i Święto Szkoły Podstawowej w Kupiskach 
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Szkoła Podstawowa 
w Szczepankowie była świadkiem 
podniosłej i wzruszającej 
uroczystości nadania imienia 
,,Polskich Dzieci Sybiru”, przekazania 
sztandaru i oddania do użytku nowo 
wybudowanej sali gimnastycznej. 

Nieludzka ziemia 

- Od momentu podjęcia de-
cyzji nadania Szkole Podstawo-
wej w Szczepankowie byliśmy 
przekonani, że patron powinien 
być narodowości polskiej i re-
prezentować wartości ważne dla 
młodego pokolenia. W wyni-
ku przeprowadzonej procedury, 
rodzice, uczniowie i rada peda-
gogiczna wybrała imię Polskich 
Dzieci Sybiru - tłumaczył Ar-
kadiusz Twardowski, dyrektor 
Szkoły Podstawowej im. Polskich 
Dzieci Sybiru w Szczepankowie, 
dodając, że decyzja ta pozwo-
li ukierunkować dalsze działania 
dydaktyczno - wychowawcze słu-
żące wszechstronnemu rozwojo-
wi młodych ludzi, a także uczyni 
szkołę rozpoznawalną.

Liczni mieszkańcy Szczepan-
kowa w okresie II wojny świa-
towej doświadczyli wywózki na 
nieludzką ziemię. Tak jak cho-
ciażby 91-letnia Irena Boryszew-
ska, z domu Cholewicka, która 
na Sybir wywieziona została ma-
jąc zaledwie 10 lat. Na nieludz-
kiej ziemi wraz z matką i rodzeń-
stwem spędziła 5 lat. Niestety nie 
wszystkim udało się wrócić. Naj-
młodszy brat Pani Ireny zmarł. 

- Sybirackie życie było bar-
dzo ciężkie – zaczyna powrót do 
trudnych wspomnień Pani Irena. 
- Doskonale pamiętam ten mo-
ment, gdy wsadzeni zostaliśmy 
do bydlęcych wagonów. Spę-
dziliśmy w nich ponad miesiąc. 
Ja, moja mamusia i rodzeństwo. 
Ojca zabrali nam do więzienia – 
opowiada Sybiraczka. - 5 lat spę-
dziłam w głodzie i chłodzie. Po 
chleb trzeba było stać niekiedy 
kilka godzin, przy nawet 50 stop-
niowym mrozie. Dostawaliśmy 
go zaledwie 200 gram na osobę. 
Ale jaki to był chleb? Wypieczo-
ny z czarnego jęczmienia. Było 
w nim wszystko, łącznie z łuska-
mi. Mało tego, bardzo często był 
on niedopieczony. Myślę, że celo-
wo, żeby był po prostu cięższy – 
przypuszcza Pani Irena. - Mama 
pracowała daleko w stepie, a ja 
jako nastoletnia dziewczynka by-
łam gospodynią. Zamiast uczyć 
się w szkole podstawowej cięż-
ko pracowałam. Takie to było 
nasze życie – kończy opowieść 
Pani Irena, nawiązując tylko do 
niewielkich fragmentów wspo-
mnień z długich i trudnych 5 lat.

Niezwykle wymowny jest 
także sztandar, który wraz z na-
daniem imienia Polskich Dzieci 
Sybiru otrzymała szkoła. Jego au-
torką jest pochodząca z Łomży 
artystka Teresa Adamowska. 

- Przyznam, że nie było to ła-
twe, ponieważ jest to bardzo dra-
matyczny temat, a przecież jest 
to szkoła podstawowa, w której 
uczą się dzieci. Postanowiłam 
jednak wykonać projekt, i przy 
akceptacji wszystkich, został on 
przyjęty. Od teraz szkoła może 
cieszyć się sztandarem w pełnym 
jego wizerunku – mówi pocho-
dząca z Łomży artystka Tere-
sa Adamowska. - Zależało mi na 
tym, by temat realny ująć w spo-
sób symboliczny. Myślę, że to się 
udało. Takie przynajmniej docie-
rają do mnie głosy. Na sztanda-
rze przedstawiona została grupa 
dzieci idąca na zachód ku ojczyź-
nie. Niosą oni wstążeczkę biało-
-czerwoną, która jest po to, aby 
się nie rozproszyli w śniegach 
i zamieciach. Nad nimi widnie-

je wielki wóz, który jest również 
symbolem podróży, a jednocze-
śnie te zimne gwiazdy oświecają 
im drogę – wyjaśnia Teresa Ada-
mowska.

Niezapomniane wrażenia 
wywarła na gościach część arty-
styczna w wykonaniu uczniów, 
odnosząca się do bolesnej hi-
storii lat wojennych powiązana 
z przymusową wywózką miesz-
kańców Szczepankowa na Sybe-
rię. Wzruszenie i łzy w oczach, 
w szczególności Sybiraków moż-
na było zauważyć podczas nostal-
gicznie zaprezentowanych przez 
chór szkolny utworów, m.in. 
hymnu Sybiraków i piosenki au-
torstwa Jana Pietrzaka „Jest takie 
miejsce, jest taki kraj”.

- Mimo tego, że od ostatniej 
wywózki minęło 80 lat, każdy 
kto tam był, nigdy tego nie zapo-
mni. Dlatego chcielibyśmy bar-
dzo podziękować, przede wszyst-
kim dzieciom tej szkoły, że chcą 
pamiętać z kolei o tamtych dzie-
ciach, którym nie dane było ta-

kie szczęśliwe dzieciństwo. Dzię-
kujemy również pedagogom za 
przekazywanie tej prawdy histo-
rycznej – mówiła drżącym gło-
sem ze wzruszeniem Danuta 
Pieńkowska-Wolfart, prezes Za-
rządu Oddziału Związku Sybira-
ków w Łomży.

Spełnione marzenia 

Marzenia społeczności Szcze-
pankowa o w pełni funkcjonal-
nej i kompleksowo wyposażo-
nej szkole właśnie się spełniły. 
W latach 90. szkoła funkcjono-
wała w dwóch budynkach ogrze-
wanych piecami kaflowymi. 
W 2001 roku w wyniku podję-
tej przez gminę Śniadowo, de-
cyzji, przy udziale Społecznego 
Komitetu Budowy Szkoły Pod-
stawowej udało się wybudować 
budynek w obecnym kształcie. 
Dopełnieniem marzeń społecz-
ności szkolnej była decyzja wój-
ta Rafała Pstrągowskiego z 2018 
roku wsparta przez ówczesną 

Radę Gminy o budowie profesjo-
nalnej sali gimnastycznej, która 
po dwóch latach została zrealizo-
wana. Sala gimnastyczna z peł-
nym zapleczem socjalnym o war-
tości ponad 2 mln zł będzie areną 
nie tylko zmagań sportowych ale 
również wszystkich uroczystości 
szkolnych

- Wspólne nasze marzenia 
o powstaniu pełnowymiarowej 
sali gimnastycznej wraz z zaple-
czem socjalnym po 20 latach 
od wybudowania szkoły zosta-
ły spełnione – przekonywał wójt 
Rafał Pstrągowski, dodając, że 
budowa sali o powierzchni po-
nad 300 metrów kwadratowych 
możliwa była dzięki dofinan-
sowaniu w kwocie miliona zło-
tych z ówczesnego Ministerstwa 
Sportu i Turystyki.

W podniosłej i wzruszają-
cej uroczystości udział wzięło 
wielu gości, m.in. sekretarz sta-
nu w Ministerstwie Edukacji 
i Nauki Dariusz Piontkowski, 
parlamentarzyści: Lech Koła-
kowski, Stefan Krajewski oraz 
Jarosław Zieliński, Podlaska Ku-
rator Oświaty Beata Pietrusz-
ka, dyrektor Okręgowej Komi-
sji Egzaminacyjnej Agnieszka 
Muzyk, radny województwa 
podlaskiego Piotr Modzelew-
ski, starosta łomżyński Lech 
Szabłowski, radni gminni na 
czele z przewodniczącym – 
Grzegorzem Podgórskim a tak-
że inni przedstawiciele admi-
nistracji samorządowej oraz 
działaczy Związku Sybiraków 
i rodziny Sybiraków uczestni-
czących w uroczystościach. 

- Sądzę, że szkoła wydarze-
nia te będzie pamiętała przez 
wiele lat. Nie dość, że otrzyma-
ła imię, które staje się symbolem 
pewnych wartości i tradycji, któ-
re należy przekazywać kolejnym 
pokoleniom uczniów, to zyskała 
także sztandar będący spoiwem 
społeczności ze szkołą. I wresz-
cie trzecie wydarzenie, które wią-
że się ze współczesnością, ale 
i w dużej mierze przyszłością. 
Mam tu na myśli oddanie do 
użytku nowej sali gimnastycznej. 
To moment, w którym możemy 
powiedzieć, że współpraca sa-
morządu i rządu przynosi bardzo 
dobre efekty – podkreślał Da-
riusz Piontkowski wiceminister 
edukacji.

Podziękowania i gratula-
cje złożone na ręce dyrekcji, na-
uczycieli oraz uczniów to dowód 
wspaniale przygotowanej uro-
czystości. Szczególnie wzruszają-
ce były podziękowania rodzin Sy-
biraków, którzy są wdzięczni za 
pamięć i kultywowanie wartości 
patriotycznych przez młode po-
kolenie w środowisku lokalnym.

Polskie Dzieci Sybiru – patron Szkoły 
Podstawowej w Szczepankowie 
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W Łomży pod patronatem prezydenta 
miasta po raz pierwszy zorganizowa-
ny został dzień osób z niepełnospraw-
nością. Celem obchodów jest przybli-
żenie społeczeństwu problemów osób 
tych. Jest to również okazja do zwięk-
szenia świadomości publicznej o ko-
rzyściach płynących z integracji osób 
z niepełnosprawnościami w każdym 
aspekcie życia politycznego, społecz-
nego, gospodarczego i kulturalnego. 

- Ważną rzeczą jest aktywizacja 
zawodowa osób z niepełnospraw-
nością. Dlaczego? Żeby nie było 
tak jak dziesięć czy dwadzieścia lat 
temu, że te takie dzieci  kończyły 
szkołę podstawową i były zamyka-
ne w domach  - wyjaśnia Jarosław 
Kaja, przewodniczący Łomżyń-
skiej Społecznej Rady ds. Osób 
z Niepełnosprawnością. – Każda 
osoba z niepełnosprawnością po-
winna wychodzić z domu i akty-
wizować się zarówno społecznie 
jak i zawodowo, aktywnie uczest-
niczyć w życiu miasta. Dlatego 
zorganizowaliśmy taki dzień jak 
dzisiaj – dodaje z przekonaniem 
przewodniczący rady.

Obchody Łomżyńskiego 
Dnia Osób z Niepełnosprawno-

ścią rozpoczął mecz integracyjny 
o Puchar Prezydenta Łomży w 
piłce nożnej pomiędzy Urzędem 
Miejskim w Łomży, a Zespołem 
Szkół Specjalnych. Następnie ob-
chody przeniosły się do Hali Kul-
tury, gdzie dzieci i młodzież brały 
udział w animacjach i zabawach 
integracyjnych. Dr hab. Joanna 
Truszkowska, prof. PWSIiP, dy-
rektor Szkoły Podstawowej nr 2 
Jolanta Kowalewska i terapeutka 
Maria Wiśniewska poprowadziły 
panel dyskusyjny pt. "Zrozumieć 
niepełnosprawność".

Łomżyński Dzień Osób z 
Niepełnosprawnością zakończył 
koncert Moniki Kuszyńskiej, 
która inspirowała obecnych do 
działania i otwartości na drugie-
go człowieka. 

- Moja rola polega na tym, 
żeby pokazywać swoim życiem, że 
można wiele zrobić dla drugiego 
człowieka, a takie spotkanie, jak 
to w Łomży, jest bardzo inspirują-
ce. To też ogromna motywacja dla 
mnie. Dostaję tak duży odzew od 
publiczności niezależnie, czy są to 
osoby z niepełnosprawnością, czy 
są w pełni sprawne – powiedziała 

Monika Kuszyńska przed koncer-
tem w Łomży. - Kiedyś myślałam, 
że te dwa światy są troszeczkę bar-
dziej od siebie oddalone i właści-
wie, że ja chyba będę tylko w tym 
pierwszym potrzebna, ale okazu-
je się, że każdy z nas czasem po-
trzebuje niezależnie od swojej 
sytuacji zdrowotnej motywacji i 
świadectwa innych ludzi. Takich, 
którzy przeszli też coś trudnego w 
swoim życiu, ale się podnieśli i to 
jest najbardziej wiarygodne - do-
dała piosenkarka. 

Okazuje się, że nie słowa i za-
chęty do działania są motywacją, 
ale prawdziwy człowiek, któremu 
udało zmierzyć się w swoim życiu 
z czymś naprawdę trudnym, poko-
nać słabości. Wówczas taka histo-
ria odczuwana jest najmocniej. Ta-
kie jest życie i historia wokalistki.  

- Świadectwo drugiego czło-
wieka, na pewno to daje mi dużo 
siły – kontynuuje Monika Ku-
szyńska. - Nie ukrywam, że mie-
wam takie momenty, kiedy mi 
się nie chce wstać z łóżka i wyjść 
z domu, tak jak każdemu czło-
wiekowi, ale wiem, że spotkania 
to jest taka wzajemna wymia-

na energii i ja się bardzo dobrze 
czuję, kiedy mogę ludziom dać 
coś pozytywnego i to w taki faj-
ny, prosty i przyjemny sposób ja-
kim jest śpiewanie – podkreśliła 
artystka. Piosenkarka zdradziła 
nam, że nigdy nie nastawia się 
na konkretne reakcje publiczno-
ści, bo zawsze wychodzi do niej 
z otwartym sercem. To działa, 
bo zazwyczaj - jak mówiła - jest 
ciepło, miło i sympatycznie, a w 
Łomży było nawet wzruszają-
co... Bo życie nie tylko po to jest, 
by brać i, aby żyć, siebie samego 
trzeba dać – zaśpiewała na bis 
Monika Kuszyńska.

Dzień Osób z Niepełnospraw-
nością to inicjatywa, która z pew-
nością zintegrowała środowisko 
nie tylko osób z niepełnosprawno-
ściami, a łomżyńskie obchody po-
kazały, że doświadczenie nieograni-
czonego kontaktu z odmiennością 
może być inspiracją do podjęcia 
dialogu i otwarcia się na innych. 
Potrzebna jest integracja, która 
przeciwstawia się tendencji do izo-
lowania, segregacji i spychania na 
margines osób z niepełnosprawno-
ścią, czyli tolerancja.

Dzień Edukacji Narodowej, popular-
nie zwany Dniem Nauczyciela, ob-
chodzony jest 14 października. Upa-
miętnia rocznicę powstania Komisji 
Edukacji Narodowej w 1773 roku. 
Ustanowiony został w 1972 roku. To 
dzień, w którym szczególne podzięko-
wania kierowane są do pedagogów. 

W województwie podla-
skim mamy ich ponad 24 tysiące, 
a w Łomży 1300. Za trud i po-
święcenie podziękował nauczy-
cielom i pracownikom placówek 
oświatowych prezydent Łom-
ży Mariusz Chrzanowski, a 41 
z nich wręczył nagrody za wybit-
ne osiągnięcia.

- Dzień Nauczyciela to mo-
ment kiedy możemy podzięko-
wać nauczycielom i pracowni-
kom oświaty za ich ogromny 
trud wkładany w wychowanie 
naszych dzieci i młodzieży – po-
wiedział Mariusz Chrzanowski, 
prezydent Łomży. - Jest to nie-
zwykle ciężka praca, która wy-
maga powołania, za którą dzi-
siaj chcemy podziękować i ją 
docenić – dodał prezydent mia-
sta. - Ten czas, który jest przed 
nami,  jest czasem niepewności, 
ale mamy nadzieję, że nauka sta-
cjonarna, do której przywykli-
śmy przez lata, a która daje duże 
możliwości rozwoju dla ucznia 
odbędzie w tym roku bez za-
kłóceń, a ta radosna atmosfera, 
która jest dzisiaj podczas Dnia 
Edukacji Narodowej w naszym 
mieście również będzie z nami 

przez cały najbliższy rok szkolny 
– podsumował włodarz miasta. 

Dyrektorzy, wicedyrekto-
rzy, nauczyciele i wychowawcy 
w dniu swojego święta odebrali 
życzenia oraz nagrody Prezyden-
ta Miasta Łomży.

- Zawód nauczyciela trudno 
rozpatrywać w kategoriach za-
wodu to jest może mocno po-
wiedziane, ale to misja, dlate-
go trzeba to lubić i wykonywać 
jako swego rodzaju służbę – po-
wiedział Artur Ciborowski, dy-
rektor Zespołu Szkół Technicz-
nych i Ogólnokształcących nr 4 
w Łomży. – Ta służba ma swoje 
blaski i cienie, ale daje dużo sa-

tysfakcji i samozadowolenia oraz 
możliwości samorealizacji – mó-
wił dyrektor Ciborowski. - Kie-
dy spotykam swoich absolwen-
tów, a pracuje już wiele lat i jeżeli 
widzę,  że radzą sobie świetnie, 
to po prostu mam wrażenie, że 
dobrą robotę kiedyś zrobiłem – 
z nieukrywaną dumą dodał  dy-
rektor ZSTiO nr 4 w Łomży.

- Każdy z nas lubi być doce-
niony za swoją pracę. Dzisiaj wie-
le osób, które pan prezydent wy-
różnił swoją nagrodą na pewno 
ma powody do ogromnej radości 
– stwierdziła Jolanta Kowalew-
ska, dyrektor Szkoły Podstawo-
wej nr 2 w Łomży. - To jest trudny 

zawód, ale jednocześnie sprawia 
dużo satysfakcji osobom, które są 
po prostu nauczycielami z powo-
łania. Wiadomo - tak jak w życiu 
każdego człowieka - mamy i ra-
dości i smuteczki. Tak samo jest 
również w tym zawodzie, każ-
da radość, którą nam uczniowie 
sprawiają dodaje nam skrzydeł, 
natomiast porażki staramy się 
pokonywać, bo w końcu najważ-
niejsze są dzieci – podsumowała 
dyrektor SP nr 2 w Łomży

- Przechodziłem różne szcze-
ble zawodowe od szkoły wiejskiej, 
szkoły podstawowej w mieście 
i w paru placówkach w szkole śred-
niej, stąd miałem satysfakcję z by-

cia nauczycielem – powiedział Jó-
zef Janczewski, nauczyciel historii 
w Szkole Podstawowej nr 10, im. 
Jana Pawła II w Łomży. - Dzięku-
ję pani dyrektor za nominowanie, 
panu prezydentowi że dostrzegł 
coś w moich osiągnięciach, że mo-
głem tutaj dzisiaj być - dodał Józef 
Janczewski dedykując swoją na-
grodę kolegom nauczycielom ze 
szkoły, w której wspólnie wypra-
cowują sukcesy uczniów, którzy są 
laureatami konkursów historycz-
nych w mieście i w województwie . 

Co roku prezydent miasta  
przeznacza pulę pieniędzy na 
nagrody dla łomżyńskiej oświa-
ty. Specjalna komisja rozpatruje, 
zgodnie z procedurą, propozycje 
kandydatur wskazanych przez 
rady pedagogiczne. Miejskie ob-
chody Dnia Edukacji Narodo-
wej są zaś doskonałą okazją, aby 
owe nagrody wręczyć. W tym 
roku ze względu na sytuacje pan-
demiczną uroczystości odby-
ły się w Hali Kultury w Łomży. 
Obecnie w prowadzonych przez 
Miasto Łomża szkołach i przed-
szkolach uczy się około 11400 
uczniów. W placówkach   oświa-
towych zatrudnionych jest około 
1300 nauczycieli i 565 pracowni-
ków niepedagogicznych.

 Z okazji Dnia Edukacji Na-
rodowej życzymy wszystkim na-
uczycielom nie tylko satysfakcji 
z ich pracy, ale również energii, 
wytrwałości oraz realizacji pla-
nów życiowych i zawodowych.

5Łomża

Święto 
edukacji  
w Łomży

Życie nie tylko po to jest, by brać, czyli 
Łomżyński Dzień Osób z Niepełnosprawnością
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Kultowy film sensacyjny. 
Trzyma w napięciu do ostatniej 
minuty. Światowy hit kinowy  
w 1993 roku.  
Siedem nominacji do Oscara.

Doktor Richard Kimble (Harrison Ford) ma piękną 
żonę Helen (Sela Ward), ugruntowaną pozycję zawo-
dową i luksusowy dom. Niezmącony spokój trwa aż do 
nocy, w której lekarz zaskakuje w swoim domu intruza. 
Kilka chwil później znajduje ciężko ranną Helen, któ-
ra wkrótce umiera. Policja nie wierzy w relację chirurga 
o jednorękim mężczyźnie. Dowody świadczą przeciwko 
niemu. Przesądzają brak włamania do domu, źle zinter-
pretowany telefon, jaki przed śmiercią wykonała Helen 
na policyjną infolinię, a także fakt, że chirurg otrzyma 
dużą kwotę z polisy ubezpieczeniowej żony. Po szybkim 
procesie zostaje skazany na śmierć. 

W autobusie przewożącym skazanych do więzienia 
stanowego dochodzi do próby ucieczki. Kierowca traci 
panowanie nad pojazdem i wpada pod rozpędzony po-
ciąg. Richardowi udaje się wymknąć ze szponów śmierci. 
Rusza za nim pościg, któremu przewodzi uparty i wy-
trwały szeryf federalny Sam Gerard (Tommy Lee Jones). 

Oto przykład, jak powinno wyglądać dobre kino ak-
cji. Bez zbędnego gadania twórcy od razu przechodzą do 
rzeczy – pisze na stronie film.org.pl Mariusz Czernic. In-
tryga jest zajmująca, trzyma w napięciu między innymi 
dlatego, że dwaj główni antagoniści są postaciami pozy-
tywnymi. Scenariusz oferuje jednak pełną identyfika-
cję tylko z jednym bohaterem – tym, który znajduje się 
w gorszej sytuacji, osaczonym i samotnym, ściganym jak 
dzikie zwierzę. 

Chociaż sytuacja wydaje się beznadziejna, główny 
bohater nie zamierza się poddać. Aby doprowadzić spra-
wę do końca, nie może się ukrywać, musi odwiedzać 
miejsca publiczne, takie jak szpital, by znaleźć informacje 
na temat jednorękiego zabójcy. Z tego powodu jest cią-
gła niepewność, ciągłe niebezpieczeństwo zdemaskowa-
nia. Listy gończe i zdjęcia w gazetach powodują, że także 
wśród przypadkowych ludzi zbiegły skazaniec nie czuje 
się bezpiecznie.

Szary obywatel (tacy najczęściej padają ofiarą wadli-
wego systemu), zmuszony jest stoczyć samotną walkę ze 
złem, z niesprawną ręką sprawiedliwości, z uporczywie 
mijającym czasem. Warto też zaznaczyć, że w scenariu-
szu autorstwa Jeba Stuarta i Davida Twohy’ego nie cho-
dzi o zemstę. Mimo iż główny bohater stracił żonę, nie 
zawładnęła nim żądza mordu – sprawiedliwość jest waż-
niejsza niż prywatne porachunki.

Za rolę zawziętego szeryfa federalnego Tommy Lee 
Jones dostał Oscara, ale to postać Harrisona Forda wzbu-
dza największe emocje. Kluczem do sukcesu było zatrud-
nienie gwiazdora, który wystąpił chyba w największej 
liczbie filmów bijących rekordy kasowe. Nie tylko gwaran-
tował zwrot kosztów, ale i solidną jakość kreacji aktorskiej.

Pewnie nie wiesz...
H Film zarobił 369 milionów dolarów, kosztował 40 

milionów.
H Harrison Ford uszkodził sobie poważnie nogę w cza-

sie kręcenia scen w lesie, jednak odmówił pomocy chirurgicz-
nej do czasu ukończenia filmu. Z tego powodu postać Forda 
kuleje we wszystkich scenach, w których biegnie. 

H Film zaczęto kręcić przed ostatecznym ukończeniem 
scenariusza.

H Film jest nową wersją serialu telewizyjnego (120 
odcinków) pod tym samym tytułem sieci ABC, emitowane-
go w USA w latach 1963-1967, bardzo popularnego także 

w Polsce w latach 60. Gdy 29 sierpnia 1967 emitowano ostat-
ni odcinek (dziś zaliczany do najlepszych finałów w historii 
telewizji), oglądano go na 72 proc. odbiorników w USA.

H Harrison Ford oraz Tommy Lee Jones otrzymali na-
grodę MTV Movie Award dla najlepszego duetu aktorskiego.

H Kule woskowe zostały wystrzelone w szklane drzwi 
w tym samym czasie, w którym Tommy Lee Jones strzelał 
swoimi ślepakami.

H Reżyser Andrew Davis miał tylko jedną szansę na roz-
bicie pociągu, więc konsultował się z inżynierami, kaskade-
rami i towarzystwem ubezpieczeniowym, aby przewidzieć, 
co się stanie. Oczekiwano, że pociąg zderzy się z autobusem 
z prędkością 55 km/godz., ale stało sie inaczej – pociąg 
przyjechał z prędkością prawie 70 km/godz. Reszta poszła 
zgodnie z planem. Katastrofę nagrały 24 kamery, z czego 
trzy zostały całkowicie zniszczone. Z tych nagrań montaży-
ści skleili jedną z najbardziej efektownych filmowych kata-
strof. Całość kosztowała pół miliona dolarów.

H Taniej było użyć prawdziwych lokomotyw niż two-
rzyć scenę katastrofy za pomocą miniatur.

H Skok z tamy: ujęcie Forda stojącego nad przepaścią 
nakręcono naprawdę. Aktora zabezpieczono jedynie linką. 
Następnie zrzucano kukły Forda. Każda kosztowała 10.000 
dolarów, a zrzucono ich sześć.

H Scena, w której policja z Chicago przesłuchuje Ri-
charda Kimble'a, była improwizowana. Harrison Ford nie 
miał pojęcia, jakie pytania zostaną mu zadane.

H Zarówno Harrison Ford, jak i Tommy Lee Jones im-
prowizowali wiele swoich scen.

H Studio i producenci byli zadowoleni z pierwszej wer-
sji filmu Andrew Davisa i powiedzieli mu: „Jest doskonały – 
niczego nie dotykaj”. Davis dokonał kolejnych 1600 zmian 
w filmie, aby dynamizować akcję, wzmacniać wymowę scen.

H Scenariusz spędził pięć lat – jak mawiają filmowcy – 
„w piekle rozwoju”, pisało go 9 scenarzystów i miał 25 wersji.

Ścigany
TVN niedziela 22.35
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Bridget Jones 3

Czyje to dziecko?
43-letnia Bridget Jones (Renée Zellweger) pra-

cuje jako wydawca jednego z programów newso-
wych telewizji. Pisanie pamiętnika dawno przeniosła 
do sieci, gdzie jest królową mediów społecznościo-
wych. Zawodowo odniosła sukces, ale wciąż brakuje 
u jej boku tego jedynego. Atrakcyjna kobieta podoba 
się wielu, ale nie przekłada się to na jej życie osobi-
ste. Matka Bridget (Gemma Jones) nie daje jej zapo-
mnieć o tym, że niedługo będzie za późno na to, by 
została matką. Tymczasem coraz więcej znajomych 
z powodu dzieci nie ma dla niej czasu. 

Na jednym z plenerowych festiwali muzycz-
nych, jej przyjaciółka namawia Bridget, by na 

ten jeden dzień się zapomniała i poszła do łóżka 
z pierwszym mężczyzną, jakiego spotka. Bridget 
poznaje sympatycznego Amerykanina Jacka (Pa-
trick Dempsey), z którym spędza noc. Rankiem 
wymyka się bez słowa.

Na chrzcinach spotka się ze swoim byłym Mar-
kiem Darcym (Colin Firth), który zwierza się Brid-
get, że wkrótce czeka go rozwód, a wieczorem była 
para... ląduje w łóżku.

Wkrótce Bridget przybiera na wadze. Sugestie 
znajomych sprawiają, że postanawia zrobić test cią-
żowy. Okazuje się, że jest w ciąży. Wiadomość tę po-
twierdza ginekolog Rawlings (Emma Thompson). 
Jest tylko jedna niewiadoma: kto jest ojcem dziecka? 
Mark czy Jack?

Pewnie nie wiesz...
H Film zarobił 212 milionów dolarów, kosztował 

35 milionów.
H Do tego filmu nakręcono trzy różne zakończe-

nia. Żaden z członków obsady nie wiedział, które z nich 
pojawi sie ostatecznie w filmie.

H Udział w filmie Emmy Thompson trzymano 
w tajemnicy, która wydała się dopiero kiedy pokazano 
oficjalny zwiastun. Aktorka była też współautorką sce-
nariusza.

H Bridget Jones obchodzi w filmie 43 urodziny. 
Renée Zellweger była starsza o 4 lata.

Bridget Jones 3
TVN7 piątek 21.00

Charlotte ( Jennifer 
Lopez) wreszcie poznała 
mężczyznę swojego ży-
cia. Kevin (Michael 
Vartan) jest przy-
stojnym, dowcip-
nym, uroczym 
lekarzem i uwa-
ża, że Charlot-
te, to kobieta 
jego życia. Ro-
mans nabiera 
rumieńców i nic 
nie zapowiada 
nadchodząc ych 
kłopotów. Ale na 
horyzoncie pojawia 
się mamusia Kevina. Viola 

( Jane Fonda) – to starzejąca się, chimeryczna dzien-
nikarka telewizyjna, która niedawno straciła pracę. 
Obawiając się, że straci też syna, jest zdecydowana 
odstraszyć jego narzeczoną i staje się najgorszą te-
ściową na świecie. Postanawia udowodnić synowej, 

kto jest najważniejszą kobietą w tej 
rodzinie. 

Charlotte oczywiście podejmu-
je wyzwanie – postanawia walczyć 

o swoje szczęście. Wtedy rozpoczyna się 
prawdziwa walka, tocząca się za plecami 

żyjącego w zupełnie błogiej nieświadomo-
ści samego zainteresowanego – syna Violi. 

Rozpoczyna się bój na śmierć i życie, bo żadna 
z pań nie zamierza ustąpić.

Pewnie nie wiesz...
H Jane Fonda przekazała połowę swojej gaży 

z filmu na kampanię przeciwdziałania niechcianym 
ciążom u nastolatek w Georgii.

H Wszystkie zdjęcia na stoliku Violi ze znanymi 
osobistościami są prawdziwymi zdjęciami Jane Fondy. 
Fałszywa jest jedynie okładka „Time’a". Fonda mia-
ła pojawić się na okładce, ale zamiast niej dano Jana 
Pawła II, po wiadomości o jego śmierci w 2005 roku.

H Jennifer Lopez zdobyła nominację do Złotej 
Maliny dla Najgorszej Aktorki za rolę w tym filmie.

Billy Kłamca
TVP Kultura piątek 20.05

Komedia. Młody człowiek znudzony jest szarą 
egzystencją na prowincji. Billy nie potrafi się 
zbuntować, zmienić swego życia, pozostaje mu 
jedynie ucieczka w świat fantazji. Wymyśla fik-
cyjny kraj, Ambrozję, w którym sprawuje władzę 
absolutną.

Polisa na życie
TV6 piątek 23.00

Kryminalny. Złodziejowi Nickowi Barrowowi 
nie udaje się napad rabunkowy. Porażka spra-
wia, że wszyscy wokoło chcą jego śmierci. Żeby 
zabezpieczyć przyszłość córki, Barrow wykupuje 
polisę ubezpieczeniową.

Resident Evil: Zagłada
Nowa TV piątek 23.50, sobota 21.00

Horror. Eksperymentalny wirus T, wyprodu-
kowany przez korporację Umbrella zaczyna się 
w niekontrolowany sposób rozprzestrzeniać, 
przemieniając populację świata w hordę żądnych 
krwi i świeżych ciał żywych trupów.

Mumia
TVN7 sobota 20.00, niedziela 17.25

Przygodowy. Amerykanin służący w Legii Cu-
dzoziemskiej, podczas wykopalisk archeologicz-
nych w starożytnym mieście, przypadkiem budzi 
mumię kapłana Imhotepa, strażnika zmarłych 
w Egipcie.

Pełnia życia
TVP1 niedziela 22.20

Dramat miłosny. Robin Cavendish jest speł-
nionym zawodowo, przystojnym mężczyzną. 
Wkrótce po ślubie z Dianą zapada na nieuleczal-
ną chorobę. Zostaje sparaliżowany, a do oddy-
chania potrzebuje respiratora.

Zaginione miasto
TVN7 niedziela 22.40

Biograficzny. Początek XX wieku. W sercu ama-
zońskiej dżungli brytyjski podróżnik napotyka 
ślady istnienia nieznanej indiańskiej cywilizacji. 
Postanawia odnaleźć ruiny dawnej stolicy mi-
tycznego El Dorado, legendarnej krainy pełnej 
złota. 

Bój na 
śmierć 
   i życie



7wszystko mi wolno, ale nie wszystko pożyteczne

Kultowy film sensacyjny. 
Trzyma w napięciu do ostatniej 
minuty. Światowy hit kinowy  
w 1993 roku.  
Siedem nominacji do Oscara.

Doktor Richard Kimble (Harrison Ford) ma piękną 
żonę Helen (Sela Ward), ugruntowaną pozycję zawo-
dową i luksusowy dom. Niezmącony spokój trwa aż do 
nocy, w której lekarz zaskakuje w swoim domu intruza. 
Kilka chwil później znajduje ciężko ranną Helen, któ-
ra wkrótce umiera. Policja nie wierzy w relację chirurga 
o jednorękim mężczyźnie. Dowody świadczą przeciwko 
niemu. Przesądzają brak włamania do domu, źle zinter-
pretowany telefon, jaki przed śmiercią wykonała Helen 
na policyjną infolinię, a także fakt, że chirurg otrzyma 
dużą kwotę z polisy ubezpieczeniowej żony. Po szybkim 
procesie zostaje skazany na śmierć. 

W autobusie przewożącym skazanych do więzienia 
stanowego dochodzi do próby ucieczki. Kierowca traci 
panowanie nad pojazdem i wpada pod rozpędzony po-
ciąg. Richardowi udaje się wymknąć ze szponów śmierci. 
Rusza za nim pościg, któremu przewodzi uparty i wy-
trwały szeryf federalny Sam Gerard (Tommy Lee Jones). 

Oto przykład, jak powinno wyglądać dobre kino ak-
cji. Bez zbędnego gadania twórcy od razu przechodzą do 
rzeczy – pisze na stronie film.org.pl Mariusz Czernic. In-
tryga jest zajmująca, trzyma w napięciu między innymi 
dlatego, że dwaj główni antagoniści są postaciami pozy-
tywnymi. Scenariusz oferuje jednak pełną identyfika-
cję tylko z jednym bohaterem – tym, który znajduje się 
w gorszej sytuacji, osaczonym i samotnym, ściganym jak 
dzikie zwierzę. 

Chociaż sytuacja wydaje się beznadziejna, główny 
bohater nie zamierza się poddać. Aby doprowadzić spra-
wę do końca, nie może się ukrywać, musi odwiedzać 
miejsca publiczne, takie jak szpital, by znaleźć informacje 
na temat jednorękiego zabójcy. Z tego powodu jest cią-
gła niepewność, ciągłe niebezpieczeństwo zdemaskowa-
nia. Listy gończe i zdjęcia w gazetach powodują, że także 
wśród przypadkowych ludzi zbiegły skazaniec nie czuje 
się bezpiecznie.

Szary obywatel (tacy najczęściej padają ofiarą wadli-
wego systemu), zmuszony jest stoczyć samotną walkę ze 
złem, z niesprawną ręką sprawiedliwości, z uporczywie 
mijającym czasem. Warto też zaznaczyć, że w scenariu-
szu autorstwa Jeba Stuarta i Davida Twohy’ego nie cho-
dzi o zemstę. Mimo iż główny bohater stracił żonę, nie 
zawładnęła nim żądza mordu – sprawiedliwość jest waż-
niejsza niż prywatne porachunki.

Za rolę zawziętego szeryfa federalnego Tommy Lee 
Jones dostał Oscara, ale to postać Harrisona Forda wzbu-
dza największe emocje. Kluczem do sukcesu było zatrud-
nienie gwiazdora, który wystąpił chyba w największej 
liczbie filmów bijących rekordy kasowe. Nie tylko gwaran-
tował zwrot kosztów, ale i solidną jakość kreacji aktorskiej.

Pewnie nie wiesz...
H Film zarobił 369 milionów dolarów, kosztował 40 

milionów.
H Harrison Ford uszkodził sobie poważnie nogę w cza-

sie kręcenia scen w lesie, jednak odmówił pomocy chirurgicz-
nej do czasu ukończenia filmu. Z tego powodu postać Forda 
kuleje we wszystkich scenach, w których biegnie. 

H Film zaczęto kręcić przed ostatecznym ukończeniem 
scenariusza.

H Film jest nową wersją serialu telewizyjnego (120 
odcinków) pod tym samym tytułem sieci ABC, emitowane-
go w USA w latach 1963-1967, bardzo popularnego także 

w Polsce w latach 60. Gdy 29 sierpnia 1967 emitowano ostat-
ni odcinek (dziś zaliczany do najlepszych finałów w historii 
telewizji), oglądano go na 72 proc. odbiorników w USA.

H Harrison Ford oraz Tommy Lee Jones otrzymali na-
grodę MTV Movie Award dla najlepszego duetu aktorskiego.

H Kule woskowe zostały wystrzelone w szklane drzwi 
w tym samym czasie, w którym Tommy Lee Jones strzelał 
swoimi ślepakami.

H Reżyser Andrew Davis miał tylko jedną szansę na roz-
bicie pociągu, więc konsultował się z inżynierami, kaskade-
rami i towarzystwem ubezpieczeniowym, aby przewidzieć, 
co się stanie. Oczekiwano, że pociąg zderzy się z autobusem 
z prędkością 55 km/godz., ale stało sie inaczej – pociąg 
przyjechał z prędkością prawie 70 km/godz. Reszta poszła 
zgodnie z planem. Katastrofę nagrały 24 kamery, z czego 
trzy zostały całkowicie zniszczone. Z tych nagrań montaży-
ści skleili jedną z najbardziej efektownych filmowych kata-
strof. Całość kosztowała pół miliona dolarów.

H Taniej było użyć prawdziwych lokomotyw niż two-
rzyć scenę katastrofy za pomocą miniatur.

H Skok z tamy: ujęcie Forda stojącego nad przepaścią 
nakręcono naprawdę. Aktora zabezpieczono jedynie linką. 
Następnie zrzucano kukły Forda. Każda kosztowała 10.000 
dolarów, a zrzucono ich sześć.

H Scena, w której policja z Chicago przesłuchuje Ri-
charda Kimble'a, była improwizowana. Harrison Ford nie 
miał pojęcia, jakie pytania zostaną mu zadane.

H Zarówno Harrison Ford, jak i Tommy Lee Jones im-
prowizowali wiele swoich scen.

H Studio i producenci byli zadowoleni z pierwszej wer-
sji filmu Andrew Davisa i powiedzieli mu: „Jest doskonały – 
niczego nie dotykaj”. Davis dokonał kolejnych 1600 zmian 
w filmie, aby dynamizować akcję, wzmacniać wymowę scen.

H Scenariusz spędził pięć lat – jak mawiają filmowcy – 
„w piekle rozwoju”, pisało go 9 scenarzystów i miał 25 wersji.
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Bridget Jones 3

Czyje to dziecko?
43-letnia Bridget Jones (Renée Zellweger) pra-

cuje jako wydawca jednego z programów newso-
wych telewizji. Pisanie pamiętnika dawno przeniosła 
do sieci, gdzie jest królową mediów społecznościo-
wych. Zawodowo odniosła sukces, ale wciąż brakuje 
u jej boku tego jedynego. Atrakcyjna kobieta podoba 
się wielu, ale nie przekłada się to na jej życie osobi-
ste. Matka Bridget (Gemma Jones) nie daje jej zapo-
mnieć o tym, że niedługo będzie za późno na to, by 
została matką. Tymczasem coraz więcej znajomych 
z powodu dzieci nie ma dla niej czasu. 

Na jednym z plenerowych festiwali muzycz-
nych, jej przyjaciółka namawia Bridget, by na 

ten jeden dzień się zapomniała i poszła do łóżka 
z pierwszym mężczyzną, jakiego spotka. Bridget 
poznaje sympatycznego Amerykanina Jacka (Pa-
trick Dempsey), z którym spędza noc. Rankiem 
wymyka się bez słowa.

Na chrzcinach spotka się ze swoim byłym Mar-
kiem Darcym (Colin Firth), który zwierza się Brid-
get, że wkrótce czeka go rozwód, a wieczorem była 
para... ląduje w łóżku.

Wkrótce Bridget przybiera na wadze. Sugestie 
znajomych sprawiają, że postanawia zrobić test cią-
żowy. Okazuje się, że jest w ciąży. Wiadomość tę po-
twierdza ginekolog Rawlings (Emma Thompson). 
Jest tylko jedna niewiadoma: kto jest ojcem dziecka? 
Mark czy Jack?

Pewnie nie wiesz...
H Film zarobił 212 milionów dolarów, kosztował 

35 milionów.
H Do tego filmu nakręcono trzy różne zakończe-

nia. Żaden z członków obsady nie wiedział, które z nich 
pojawi sie ostatecznie w filmie.

H Udział w filmie Emmy Thompson trzymano 
w tajemnicy, która wydała się dopiero kiedy pokazano 
oficjalny zwiastun. Aktorka była też współautorką sce-
nariusza.

H Bridget Jones obchodzi w filmie 43 urodziny. 
Renée Zellweger była starsza o 4 lata.

Bridget Jones 3
TVN7 piątek 21.00

Charlotte ( Jennifer 
Lopez) wreszcie poznała 
mężczyznę swojego ży-
cia. Kevin (Michael 
Vartan) jest przy-
stojnym, dowcip-
nym, uroczym 
lekarzem i uwa-
ża, że Charlot-
te, to kobieta 
jego życia. Ro-
mans nabiera 
rumieńców i nic 
nie zapowiada 
nadchodząc ych 
kłopotów. Ale na 
horyzoncie pojawia 
się mamusia Kevina. Viola 

( Jane Fonda) – to starzejąca się, chimeryczna dzien-
nikarka telewizyjna, która niedawno straciła pracę. 
Obawiając się, że straci też syna, jest zdecydowana 
odstraszyć jego narzeczoną i staje się najgorszą te-
ściową na świecie. Postanawia udowodnić synowej, 

kto jest najważniejszą kobietą w tej 
rodzinie. 

Charlotte oczywiście podejmu-
je wyzwanie – postanawia walczyć 

o swoje szczęście. Wtedy rozpoczyna się 
prawdziwa walka, tocząca się za plecami 

żyjącego w zupełnie błogiej nieświadomo-
ści samego zainteresowanego – syna Violi. 

Rozpoczyna się bój na śmierć i życie, bo żadna 
z pań nie zamierza ustąpić.

Pewnie nie wiesz...
H Jane Fonda przekazała połowę swojej gaży 

z filmu na kampanię przeciwdziałania niechcianym 
ciążom u nastolatek w Georgii.

H Wszystkie zdjęcia na stoliku Violi ze znanymi 
osobistościami są prawdziwymi zdjęciami Jane Fondy. 
Fałszywa jest jedynie okładka „Time’a". Fonda mia-
ła pojawić się na okładce, ale zamiast niej dano Jana 
Pawła II, po wiadomości o jego śmierci w 2005 roku.

H Jennifer Lopez zdobyła nominację do Złotej 
Maliny dla Najgorszej Aktorki za rolę w tym filmie.

Billy Kłamca
TVP Kultura piątek 20.05

Komedia. Młody człowiek znudzony jest szarą 
egzystencją na prowincji. Billy nie potrafi się 
zbuntować, zmienić swego życia, pozostaje mu 
jedynie ucieczka w świat fantazji. Wymyśla fik-
cyjny kraj, Ambrozję, w którym sprawuje władzę 
absolutną.

Polisa na życie
TV6 piątek 23.00

Kryminalny. Złodziejowi Nickowi Barrowowi 
nie udaje się napad rabunkowy. Porażka spra-
wia, że wszyscy wokoło chcą jego śmierci. Żeby 
zabezpieczyć przyszłość córki, Barrow wykupuje 
polisę ubezpieczeniową.

Resident Evil: Zagłada
Nowa TV piątek 23.50, sobota 21.00

Horror. Eksperymentalny wirus T, wyprodu-
kowany przez korporację Umbrella zaczyna się 
w niekontrolowany sposób rozprzestrzeniać, 
przemieniając populację świata w hordę żądnych 
krwi i świeżych ciał żywych trupów.

Mumia
TVN7 sobota 20.00, niedziela 17.25

Przygodowy. Amerykanin służący w Legii Cu-
dzoziemskiej, podczas wykopalisk archeologicz-
nych w starożytnym mieście, przypadkiem budzi 
mumię kapłana Imhotepa, strażnika zmarłych 
w Egipcie.

Pełnia życia
TVP1 niedziela 22.20

Dramat miłosny. Robin Cavendish jest speł-
nionym zawodowo, przystojnym mężczyzną. 
Wkrótce po ślubie z Dianą zapada na nieuleczal-
ną chorobę. Zostaje sparaliżowany, a do oddy-
chania potrzebuje respiratora.

Zaginione miasto
TVN7 niedziela 22.40

Biograficzny. Początek XX wieku. W sercu ama-
zońskiej dżungli brytyjski podróżnik napotyka 
ślady istnienia nieznanej indiańskiej cywilizacji. 
Postanawia odnaleźć ruiny dawnej stolicy mi-
tycznego El Dorado, legendarnej krainy pełnej 
złota. 

Bój na 
śmierć 
   i życie
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W Kinie Millenium w Łomży żadnych 
sekretów nie ma – wszystkiego się 
dowiemy
Repertuar  22 – 28 października  2021

Piątek  22 października
Duża sala: Diuna (napisy) - godz. 14:30, 
Diuna 3D (napisy)  - godz. 17:30, Diuna 
(napisy)  -  godz. 20:30.
Mała sala: Venom Dubbing -  godz.16:00, 
Venom (napisy) - godz. 18:15, Furioza- 
godz. 20:30.
Nowa sala:  Wilk na 100% -  godz.13:00, 

Rodzina Adamsów 2 -  godz.15:00, 
Ostatni pojedynek -  godz.17:30, Wesele 
-  godz.20:30

Sobota 23 października
Duża sala: Wilk na 100% -  godz.10:30, 
12:30, Diuna (napisy)  godz. 14:30, Diuna 
3D (napisy)  - godz. 17:30, Diuna (napisy) 
- godz. 20:30.
Mała sala: Rodzina Adamsów 2 -  
godz.11:00, 13:30, Venom Dubbing 
-  godz.16:00, Venom - godz. 18:15, Fu-
rioza- godz. 20:30.
Nowa sala:  Ainbo -  godz.10:00,12:00, 
Nie czas umierać -  godz.14:00, Ostat-
ni pojedynek -  godz.17:30, Wesele -  
godz.20:30

Niedziela 24 października
Duża sala: Wilk na 100% -  godz.10:30, 

12:30, Diuna (napisy)  godz. 14:30, Diuna 
3D (napisy)  - godz. 17:30, Diuna (napisy) 
- godz. 20:30.
Mała sala: Rodzina Adamsów 2 -  
godz.11:00, 13:30, Venom Dubbing 
-  godz.16:00, Venom (napisy)- godz. 
18:15, Furioza- godz. 20:30.
Nowa sala:  Ainbo -  godz.10:00,12:00, 
Nie czas umierać -  godz.14:00, Ostat-
ni pojedynek -  godz.17:30, Wesele -  
godz.20:30

Poniedziałek 25 października
Duża sala: Diuna (napisy) - godz. 14:30, 
Diuna 3D (napisy)  - godz. 17:30, Diuna 
(napisy)  -  godz. 20:30.
Mała sala: Venom Dubbing -  godz.16:00, 
Venom (napisy) - godz. 18:15, Furioza- 
godz. 20:30.
Nowa sala:  Wilk na 100% -  godz.13:00, 

Rodzina Adamsów 2 -  godz.15:00, 
Ostatni pojedynek -  godz.17:30, Wesele 
-  godz.20:30

Wtorek  26 października
Duża sala: Diuna (napisy) - godz. 14:30, 
Diuna 3D (napisy)  - godz. 17:30, Diuna 
(napisy)  -  godz. 20:30.
Mała sala: Venom Dubbing -  godz.16:00, 
Venom (napisy) - godz. 18:15, Furioza- 
godz. 20:30.
Nowa sala:  Wilk na 100% -  godz.13:00, 
Rodzina Adamsów 2 -  godz.15:00, 
Ostatni pojedynek -  godz.17:30, Wesele 
-  godz.20:30

Środa 27 października
Duża sala: Diuna (napisy) - godz. 14:30, 
Diuna 3D (napisy)  - godz. 17:30, Diuna 
(napisy)  -  godz. 20:30.

Mała sala: Venom Dubbing -  godz.16:00, 
Venom (napisy) - godz. 18:15, Furioza- 
godz. 20:30.
Nowa sala:  Wilk na 100% -  godz.13:00, 
Rodzina Adamsów 2 -  godz.15:00, 
Ostatni pojedynek -  godz.17:30, Wesele 
-  godz.20:30

Czwartek 28 października
Duża sala: Diuna (napisy) - godz. 14:30, 
Diuna 3D (napisy)  - godz. 17:30, Diuna 
(napisy)  -  godz. 20:30.
Mała sala: Venom Dubbing -  godz.16:00, 
Venom (napisy) - godz. 18:15, Furioza- 
godz. 20:30.
Nowa sala:  Wilk na 100% -  godz.13:00, 
Rodzina Adamsów 2 -  godz.15:00, 
Ostatni pojedynek -  godz.17:30, Wesele 
-  godz.20:30

kultura i sztuka

Odcienie 
bliskości 

Muzeum Diecezjalne 
w Łomży zaprasza na 
wernisaż malarstwa 
Małgorzaty Gorzelewskiej-
Namioty. Wystawa nosi tytuł 
,,Odcienie Bliskości” i jest 
niezwykle emocjonalnym 
ujęciem otaczającej 
nas rzeczywistości, 
przefiltrowanej przez sposób 
widzenia świata i drugiego 
człowieka przez artystkę. 
Wernisaż odbędzie się  
21 października  
o godzinie 17:00. 

Małgorzata Gorzelewska-
-Namiota:    urodzona w 1984 r. 
w Chełmie. Studiowała malar-
stwo i grafikę warsztatową na 
Wydziale Artystycznym Uniwer-
sytetu Marii Curie-Skłodowskiej 
w Lublinie. W 2008 r. obroniła ty-
tuł magistra sztuki z grafiki warsz-
tatowej pod kierunkiem prof. 
Artura Popka. Od 2012 r. reali-
zowała przewód doktorski z ma-
larstwa pt. „Wycinki wspomnień. 
Formy zapisu przeszłości” pod 
kierunkiem prof. Stanisława Baja 
na Akademii Sztuk Pięknych 
w Warszawie. Tytuł doktora sztu-
ki w dziedzinie sztuk plastycz-
nych, dyscyplinie artystycznej 
– sztuki piękne obroniła w 2014 
r. Zatrudniona na Wydziale Arty-
stycznym UMCS na stanowisku 
adiunkta w Katedrze Interme-
diów i Rzeźby. Brała udział w po-
nad 50 wystawach zbiorowych 
w Polsce i za granicą (Malezja, 
Ukraina, Niemcy, Belgia, Bułga-
ria, Macedonia, Chiny, Węgry). 
Zorganizowała 8 wystaw indywi-
dualnych. Jest laureatką nagród 
i wyróżnień m.in.: Wyróżnienie 
Honorowe w „7. Międzynarodo-
we Biennale Miniatury” – Czę-
stochowa (2012); I Nagroda 

na „Biennale Młodych – Pięk-
ne Sztuki” – Radomsko (2012); 
Nagroda Prezesa ZPAP Okręgu 
Bydgoskiego w II Ogólnopol-
skim Konkursie Malarskim im. 
Leona Wyczółkowskiego, Byd-
goszcz (2016); Nagroda Prezy-
denta Miasta Radomia w „Ogól-
nopolskim Biennale Sztuki – 44. 
Salonie Zimowym” – Mazowiec-
kie Centrum Sztuki Współcze-
snej "Elektrownia" w Radomiu 
(2016). Stypendystka Marszał-
ka Województwa Lubelskiego 
w dziedzinie Kultury i Twórczo-
ści Artystycznej (2006). Jej prace 
są w zbiorach zarówno państwo-
wych jak i prywatnych w Polsce 
oraz za granicą.

Małgorzata Gorzelewska-
-Namiota działa na pograniczu 
obiektu i malarstwa. Tworzy 
w nurcie  shaped canvas paintin-
gs. Często wychodzi poza pro-
stokątny kształt podobrazia, 
wprowadza wielopłaszczyznowe 
elementy i trójwymiarowe kom-
pozycje. Jej obrazy naznaczone są 
wątkiem osobistym. Czerpie in-
spiracje z własnych doświadczeń 
i wspomnień z czasów dzieciń-
stwa. W jej pracach pojawiają się 
osoby najbliższe.  

Michał Olszański spotka się  
z mieszkańcami Łomży 

Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży zaprasza na spotkanie autorskie z dzien-
nikarzem Michałem Olszańskim. Odbędzie się ono 20 października (środa) o go-
dzinie 18:00 w Hali Kultury. Spotkanie poprowadzi Marlena Siok. 

Michał Olszański - pedagog i dziennikarz  radiowy oraz telewi-
zyjny. Uzyskał dyplom pedagoga na Instytucie Profilaktyki Społecz-
nej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego. Do 1992 pracował 
w ośrodku dla trudnej młodzieży. W 1995 podjął pracę w Trójce, dla 
której prowadził audycje sportowe (Trzecia strona medalu, Potrójmy 
o sporcie) i piątkową Godzinę Prawdy. W latach 2000–2001 był dy-
rektorem tej stacji. Od stycznia 2021 jest dziennikarzem Radia 357. 
Współpracował z Telewizją Polską, dla której prowadził Magazyn Eks-
presu Reporterów i poranny program Pytanie na śniadanie oraz ze sta-
cjami Polsat, Polsat Sport i Polsat Sport Extra.



Cykl artykułów: „Wszystko mi wolno, ale nie wszystko pożyteczne” realizowany z Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz innych uzależnień na 2021 rok.

Zaczyna się dość niepozornie – 
coraz większą wagę przykładasz 
do swojego wyglądu. Chcesz mieć 
idealnie wyrzeźbione ciało, dlatego 
każdą wolną chwilę spędzasz 
na siłowni. Z czasem okazuje się, 
że bez ćwiczeń nie możesz żyć, 
a mięśnie ciągle są zbyt małe. 
Sięgasz więc po sterydy i inne 
wspomagacze…

CIAŁO W KRZYWYM ZWIERCIADLE
Ludzie zapędzili się w kozi róg 

ekstatycznie podchodząc do nie-
osiągalnego kanonu piękna. I wy-
dawałoby się, że  najdotkliwiej 
taki obrót sprawy odczuwają ko-
biety. Przeważająca większość 
to  dietetyczne weteranki, które 
zrobią wszystko, by  zmieścić się 
w  wymarzony rozmiar 0. Tym-
czasem okazuje się, że  „cielesny 
kanon” równie mocno doskwie-
ra mężczyznom. Z  jedną różni-
cą – podczas gdy kobiety kierują 
się zasadą „im mniej tym lepiej”, 
mężczyźni odwrotnie. Punkt 

wyjścia jest jednak dokładnie 
taki sam – niezadowolenie z wła-
snego wyglądu.

Obsesja piękna w  męskim 
wykonaniu jest dodatkowo za-
woalowana. Dzieje się tak po-
przez potencjalnie niegroźny 
wysiłek fizyczny, a nie jak w przy-
padku kobiet – zaburzenia łak-
nienia. Lekarze z  całego świa-
ta i  wszystkich specjalności są 
zgodni, że  ćwiczenia fizyczne 
pomagają w  utrzymaniu zdro-
wia i przedłużeniu młodości. Co 
więc czyni z miłości do wysiłku, 
miłość toksyczną? Odpowiedź 
brzmi – psychika.

Bigoreksja jest zaburzeniem 
w  odbieraniu własnego ciała 
(tzw. dysmorfofobia), w  głów-
nej mierze występującym po-
śród mężczyzn. Polega ono 
na  dążeniu do  wyrzeźbienia 
coraz pokaźniejszych mięśni. 
Niestety mężczyźni objęci tym 
zaburzeniem są wciąż niezado-
woleni z  osiągniętych efektów. 
Dlatego ćwiczą coraz więcej 
i  ciężej, często sięgają również 
po  środki wspomagające, takie 
jak sterydy. Więcej mięśni ozna-
cza dla nich więcej pewności 
siebie i samoakceptacji.

NIEBEZPIECZNE MYŚLENIE
Wbrew pozorom w  bigo-

reksji to  nie ćwiczenia stano-
wią największe zagrożenie. Jest 
nim za to zniekształcone myśle-
nie, które niezwykle silnie po-
trafi motywować do osiągnięcia 
upragnionego celu. Bigorektyk 
z  czasem, obok zestawu ćwi-
czeń, będzie korzystał ze wspo-
magaczy nieznanego pocho-
dzenia. Ba! Nawet jeśli dowie 
się o  ich szkodliwym działaniu, 
na  pewno nie przestanie ich 
przyjmować! Najczęściej sięga 
więc po sterydy anaboliczno-an-
drogenne, których  właściwym 
założeniem jest pomoc w rekon-
walescencji po ciężkich urazach.

Zafiksowany na własnym wy-
glądzie „macho” zupełnie igno-
ruje fakt, że  owe wspomagacze 
są syntetycznymi pochodnymi 
testosteronu, które skutecznie 
blokują wytwarzanie naturalne-
go testosteronu. Serwują sobie 
przyrost mięśni kosztem roz-
stroju hormonalnego, bezpłod-
ności, a  w  skrajnych przypad-
kach nawet śmierci. Mimo kar, 
przewidzianych przez prawo, 
czarny rynek obrotu wspoma-
gaczami kwitnie. W  interne-

cie można kupić cudowne mie-
szanki nielegalnie sprowadzane 
ze  Wschodu, których  komplet-
ny skład jest wielką niewiado-
mą. Wiadomo tylko, że  do ich 
produkcji wykorzystuje się nie-
znane barwniki, preparaty wete-
rynaryjne oraz  najzmyślniejsze 
masy utwardzające.

Przy przyjmowaniu stery-
dów najbardziej pożądaną wła-
ściwością jest szybka przemia-
na tłuszczu w energię. Ta z kolei 
jest niezbędna do  coraz bar-
dziej wyczerpujących trenin-
gów. Z  czasem jednak tworzy 
się energetyczny nadmiar, któ-
ry  wywołuje nadpobudliwość, 
agresję, a  nawet silną depresję 
i próby samobójcze. Należy pa-
miętać, że sterydy silnie uzależ-
niają, a  przyjmowane bez nad-
zoru lekarskiego wyrządzają 
wiele szkód – wyniszczają or-
ganizm, destabilizują psychikę 
oraz  powodują ciężki choroby 
somatyczne.

BIGOREKSJA?
Bigoreksja, jak wiele spośród 

zaburzeń o  podłożu psychicz-
nym, nie jest rozpoznawana jako 
problem przez samego chore-

go. Człowiek wpędzony w  błęd-
ne koło z trudem dostrzega jego 
mechanizm. Co zatem powin-
no zwrócić naszą uwagę? Jakie 
zachowania powinny wzmożyć 
czujność?

• Nieadekwatna i zafałszowa-
na ocena własnego ciała.

• Ciągłe sprawdzanie swoich 
wymiarów.

• Rygorystyczne stosowanie 
diety.

• Lekceważenie szkodliwości 
przyjmowanych wspomagaczy.

• Brak reakcji na wyczerpanie 
organizmu.

• Stronienie od ludzi.
• Spędzanie każdej wolnej 

chwili na ćwiczeniach, bądź w si-
łowni.

Bigoreksję leczy psychotera-
pią, której  głównym założeniem 
w  tym przypadku jest zmiana 
myślenia o  własnym ciele. Pracę 
utrudnia postawa „macho”, któ-
ra  wychodzi od  „bycia twardym 
mimo wszystko”. W  połączeniu 
z niskim poczuciem własnej war-
tości oraz  zaburzonym myśle-
niem, daje to  iście wybuchową 
mieszankę. Okazuje się, że nawet 
w dbałości i nadgorliwości należy 
zachować umiar.

Bigoreksja. 
Nadmierna dbałość 
o tężyznę fizyczną

9wszystko mi wolno, ale nie wszystko pożyteczne
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Rok 2154. Wyniszczony wojnami i klęskami 
żywiołowymi świat. Jest głodno, chłodno i bez 
żadnej możliwości zmiany na lepsze. 

Tymczasem na orbicie, w wielkiej stacji ko-
smicznej, tytułowym Elizjum, grupa uprzywi-
lejowanych i najbogatszych cieszy się życiem 
w spokoju i luksusie. Naszpikowana nowoczesną 
technologią stacja orbitalna to kurort dla garstki 
wybrańców. Elizjum to raj w porównaniu z brud-
nymi slumsami Los Angeles. Co pewien czas wy-
buchają tu bunty i działają grupy konspiracyjne, 
których celem jest dotarcie na górę i opanowanie 
Elizjum. O to, aby do tego nie doszło, dba ambitna 
i bezwzględna minister obrony Delacourt ( Jodie 
Foster). Przeciw sobie ma nie tylko partyzantów, 
lecz przede wszystkim zdesperowanego Maksa 
(Matt Damon), któremu po napromieniowaniu 
pozostało niewiele życia. Na Elizjum medycyna 
potrafi czynić prawdziwe cuda…

Pewnie nie wiesz...
H Film zarobił 286 milionów dolarów, koszto-

wał 115 milionów.
H Postać Delacourt, w którą wcieliła się Jodie 

Foster, według początkowych planów miała być 
mężczyzną.

H Wyświetlona przez komputer biografia Joh-
na Carlyle'a wskazuje, że urodził się w 2010 roku, 
czyli ma ponad 140 lat.

H Kiedy Max (Matt Damon) otrzymuje piguł-
kę od swojego robota, ostrzeżenie pod pokrywką po-
jemnika z pigułkami brzmi: „skutki uboczne mogą 
obejmować wymioty, biegunkę, nudności, zawro-
ty głowy, zaparcia, niewyraźne widzenie, suchość 
w ustach, wysypkę, kołatanie serca, wzrost ciśnienia 
krwi, gwałtowne drgawki i nagłą śmierć."

H Elizjum (także Pola Elizejskie) – w mitolo-
gii greckiej część podziemnego świata, przeznaczo-
na dla dusz dobrych ludzi. Częściej przedstawiana 
jako kraina wiecznej szczęśliwości i wiecznej wiosny.

H Kostium, który nosił w filmie Matt Damon, 
ważył 11 kg.

H Matt Damon przyznał, że najgorsze było krę-
cenie na wysypisku śmieci w Mexico City. Wszyscy 
musieli pracować w ogromnym smrodzie. 

Elizjum 
Polsat piątek 22.20

Elizjum

Dostać sie do raju

Wanted – Ścigani

Potomek 
mściciela 

Są tu efektowne wybuchy, strze-
lanina, brawurowe pościgi po zatło-
czonych ulicach miasta, z całą masą 
ryczących i migających radiowozów 
policyjnych. Imponująca jest też obsa-
da: James McAvoy, Morgan Freeman 
i Angelina Jolie, królują na ekranie, jako 
członkowie tajemniczego bractwa wal-
czącego ze złem. 

Wesley Gibson wiedzie szarą eg-
zystencję pracownika biurowego, 
nieustannie atakowanego przez oty-
łą i czepiająca się o byle co szefową. 
Dwudziestopięciolatek coraz częściej 
musi sięgać po leki antydepresyjne. 
Jest kompletnie spłukany finansowo, 
a do tego dziewczyna notorycznie go 
zdradza z jego przyjacielem. Zrezygno-
wany i załamany chłopak sięga więc po 
kolejną porcję medykamentów. Kiedy 
Wesley odbiera fiolkę z tabletkami od 
farmaceuty, za jego plecami, jak spod 
ziemi, wyrasta śliczna dziewczyna 
o imieniu Fox, która twierdzi, że znała 
jego ojca. Okazuje się, że był on zawo-
dowym zabójcą, należał do tajemni-
czego bractwa, ale wczoraj zginął z rąk 
niejakiego Crossa. Tenże Cross mierzy 

teraz z pistoletu do Wesleya. W ostat-
niej chwili Fox osłania go, ratując mu 
życie i ucieka z Wesleyem. Ich tropem 
ulicami Chicago rusza Cross. 

Pewnie nie wiesz...
H Film zarobił 341,5 miliona dola-

rów, kosztował 75 milionów.
H Film reżyserował Timur Bekmam-

betov, Kazach. To jego pierwszy amery-
kański film.

H Scenarzyści Michael Brandt i De-
rek Haas nadali kilku postaciom z fil-
mu nazwiska profesorów swojej uczelni, 
Baylor University: Robert Darden, to 
profesor, na którego zajęciach po raz 
pierwszy spotkali się obaj scenarzyści, 
Sloan to rektor, który został zmuszony 
do ustąpienia ze stanowiska pod naci-
skiem wykładowców i studentów.

H James McAvoy (Wesley) trenował 
intensywnie, aby poprawić swoją sylwet-
kę do scen akcji w filmie. W czasie kręce-
nia doznał kilku kontuzji.

Wanted – Ścigani
TVN7 sobota 22.35

Warcraft: Początek

Ludzie 
przeciw 
orkom

Wielka saga o władzy i poświęceniu, 
gdzie wojna ma wiele twarzy, a każdy 
walczy o coś ważnego.

Dwa zwaśnione królestwa – za-
mieszkiwane przez ludzi Azeroth (Przy-
mierze) i świat orków Draenor (Horda) 
– w walce przeciw sobie. 

Planeta orków umiera, wkrótce 
umrą także oni. Ich przywódca Gul’dan 
prowadzi ich jednak przez magiczny 
portal do świata ludzi. Orkowie zamie-
rzają go skolonizować, a dotychczaso-
wych właścicieli zniszczyć. Zaczynają 
się drobne na razie, ale krwawe potyczki 
między ludźmi i orkami. 

Durotan, przywódca jednego z kla-
nu orków, odkrywa jednak, że to magia 
Gul’dana zniszczyła ostatni i wcześniej-
sze planety-domy orków, prawdopo-
dobnie więc po pewnym czasie zniszczy 
też Azeroth, zmuszając wojowników do 
kolonizacji kolejnej planety, kolejnego 
świata. Durotan potajemnie zamie-
rza się więc spotkać z ludźmi, zawrzeć 
z nimi przymierze i wspólnie pokonać 

Gul’dana. Zbliża się decydująca bitwa, 
w której zmierzą się ogromne armie.

Ekranizacja kultowej gry kompu-
terowej. Film posiada kilka zalet, dla 
tych którzy gry nie znają: opowiedzia-
ną z brawurą historię starcia dwóch 
światów, z których każdy ma swe racje 
i każdy w owej wojnie walczy o życie 
i przetrwanie oraz powalające dynami-
ką i brutalnością sceny 
batalistyczne.

Pewnie  
nie wiesz...

H Film zarobił 
w kinach 434 milio-
ny dolarów, koszto-
wał 160 milionów.

H Specjalnie na po-
trzeby filmu twórcy wymyślili specyficzny 
dialekt Orków.

H Reżyser Duncan Jones zmagał się 
z osobistymi problemami podczas kręce-
nia filmu: jego ojciec, David Bowie zmarł 
na raka pod koniec produkcji, a u żony 
zdiagnozowano raka piersi, gdy zaczynał 
pracę. Jones podsumował: „Mój film za-
czął się i skończył z rakiem”.

H Brytyjska BBC nakręciła 20-mi-
nutowy film dokumentalny o efektach spe-
cjalnych użytych w filmie.

Warcraft: Początek
TVN7 niedziela 20.00

Maria Skłodowska-Curie

Laboratorium i dom
To portret niezwykłej kobiety, chary-

zmatycznej, zdecydowanej, choć pełnej 
dylematów i sprzeczności, która dzięki inte-
ligencji i wiedzy oraz nieprzeciętnym umie-
jętnościom zdołała przekonać do siebie zdo-
minowany przez mężczyzn świat nauki.

To także portret troskliwej matki, odda-
nej żony, kobiety zmagającej się z przeciwno-
ściami losu. I to nie jej dokonania naukowe, 
ale ta sfera życia interesuje opinię publiczną 
najbardziej.

Maria Skłodowska-Curie była pierwszą kobietą profesorem pa-
ryskiej Sorbony i równocześnie objęła własną katedrę, co we Francji 
było wydarzeniem bez precedensu. Została laureatką Nagrody Nobla 
w dwóch dziedzinach – fizyki i chemii, a także odkrywczynią polonu 
i radu. 

Francuska reżyserka skupiła się na życiu Skłodowskiej (Karolina 
Gruszka) w czasie pomiędzy jej pierwszą a drugą Nagrodą Nobla. Był to 
dość celny strzał, wszak wtedy życie polskiej chemiczki zmieniło się nie 
do poznania, a śmierć męża sprawiła, że Maria Curie musiała zacząć zu-
pełnie inaczej patrzeć na życie, usamodzielnić się oraz udowodnić swoją 
wartość, gdyż wcześniej niektórzy postrzegali ją wyłącznie jako dodatek 
do męża.

Karolina Gruszka w tytułowej roli sprawdziła się naprawdę bardzo 
dobrze. Dzięki aktorce doskonale widać, jak jej postać jest rozchwiana 
pomiędzy zrezygnowaniem a determinacją, irytacją a zażenowaniem. 
Najciekawiej patrzy się na jej potyczki z postacią wykreowaną przez Ol-
brychskiego, który jako prostacki i napalony hipokryta, tak naprawdę 
serwuje widzom smutnego, przestraszonego i zazdrosnego o osiągnię-
cia, zaawansowanego wiekowo mężczyznę, mogącego wyżyć się tylko 
przez obelżywe zachowanie. Wszak nic innego już mu nie pozostało.

Maria Skłodowska-Curie
TVP Kultura sobota 20.00

Małomiasteczkowy konkurs piękności i seria tragicznych 
wypadków. Czarna komedia w gwiazdorskiej obsadzie. 

Małe miasteczko Mount Rose w Minnesocie. Jak co roku odbywa się tu 
konkurs piękności dla nastolatek sponsorowany przez firmę kosmetyczną. 
Lokalnym wyborom przewodniczy Gladys Leeman (Kirstie Alley) – była 
miss i żona bogatego właściciela salonu meblowego. Tegoroczne wybory 
są wyjątkowe, bowiem startuje w nich siedemnastoletnia córka Leema-
nów, Rebecca. Jej najgroźniejszą rywalką jest urocza Amber (Kirsten 
Dunst), która mieszka z matką-fryzjerką na osiedlu przyczep. Kiedy ko-
lejne kandydatki ulegają tajemniczym śmiertelnym wypadkom, Amber 
zaczyna się bać. Podejrzewa, że za wszystkim stoi pragnąca zwycięstwa 
Rebecca. Lecz upór matki, jej przyjaciółki Loretty oraz koleżanek star-
tujących w konkursie sprawiają, że Amber nie poddaje się...

Pewnie nie wiesz...
H Miasto Mount Rose jest fikcyjne i jest anagramem Rosemount, gdzie 

scenarzystka, Lona Williams ukończyła szkołę średnią. Była królowa piękno-
ści z Minnesoty. W filmie gra cichą jurorkę Jean. 

H Denise Richards miała 29 lat, kiedy zagrała 17-letnią Rebeccę Becky 
Leeman.

Zabójcza piękność
Zoom TV piątek 20.00

Przychodzi facet do lekarza

Chory  
z urojenia

O hipochondryku, który stał się bohaterem 
ruchu oporu.

Romain Faubert jest czterdziestoletnim fa-
cetem, który z racji swej galopującej hipochon-
drii cierpi na uciążliwą samotność. Jednak jego 
przypadłość najbardziej uciążliwa jest dla Zven-
ki i jego rodziny, lekarza, który jest dla Flauberta 
jedyną ostoją. Zmęczony niańczeniem przyja-
ciela, którego musi regularnie ratować o każdej 
porze dnia i nocy, lekarz usiłuje znaleźć mu to-
warzyszkę życia, która zdoła zmierzyć się z jego 
dziwactwami. W wyniku dziwnego zbiegu oko-
liczności Flaubert zostaje wzięty za przywódcę 
ruchu oporu pewnego leżącego na wschodzie 
kraju.

Grający Flauberta Dany Boon (również re-
żyser i scenarzysta) zdaje się rozsadzać ekran 
swoją energią. Jego bohater jest chodzącą manią 
i fobią: boi się małych piesków, dostaje apoplek-
sji kiedy musi kogoś pocałować, najchętniej uto-
piłby w łyżce wody kogoś, kto nie myje rąk po 
wyjściu z toalety… Jego świat to zarazki, bakte-
rie i choroby, a on całą energię spożytkowuje na 
ich pokonanie. 

Pewnie nie wiesz...
H Fikcyjne państwo Czerkistan zagrał Buda-

peszt.
H Język ukraiński jest używany w filmie jako 

język wymyślonego Czerkistanu. 
H Dany Boon (nazywa się Daniel Farid Ha-

midou) to francuski komik, aktor, reżyser, scena-
rzysta oraz producent filmowy (ur. w 1966 r.). 
Międzynarodową sławę przyniósł mu film kome-
diowy „Jeszcze dalej niż Północ”, którego był re-
żyserem i scenarzystą, a także zagrał w nim jedną 

z głównych ról. Film 
odniósł największy suk-
ces kasowy w historii 
francuskiego kina (po-
nad 20 mln widzów). 
Dzięki niemu Dany 
Boon uzyskał status 
megagwiazdy w swoim 
kraju. Nadano mu tytuł 
Rycerza Legii Honoro-
wej.

Przychodzi  
facet do lekarza

Stopklatka  
piątek 20.00, 
sobota 17.50

Zabójcza piękność

Po trupach  
do celu
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Maria Skłodowska-Curie

Laboratorium i dom
To portret niezwykłej kobiety, chary-

zmatycznej, zdecydowanej, choć pełnej 
dylematów i sprzeczności, która dzięki inte-
ligencji i wiedzy oraz nieprzeciętnym umie-
jętnościom zdołała przekonać do siebie zdo-
minowany przez mężczyzn świat nauki.

To także portret troskliwej matki, odda-
nej żony, kobiety zmagającej się z przeciwno-
ściami losu. I to nie jej dokonania naukowe, 
ale ta sfera życia interesuje opinię publiczną 
najbardziej.

Maria Skłodowska-Curie była pierwszą kobietą profesorem pa-
ryskiej Sorbony i równocześnie objęła własną katedrę, co we Francji 
było wydarzeniem bez precedensu. Została laureatką Nagrody Nobla 
w dwóch dziedzinach – fizyki i chemii, a także odkrywczynią polonu 
i radu. 

Francuska reżyserka skupiła się na życiu Skłodowskiej (Karolina 
Gruszka) w czasie pomiędzy jej pierwszą a drugą Nagrodą Nobla. Był to 
dość celny strzał, wszak wtedy życie polskiej chemiczki zmieniło się nie 
do poznania, a śmierć męża sprawiła, że Maria Curie musiała zacząć zu-
pełnie inaczej patrzeć na życie, usamodzielnić się oraz udowodnić swoją 
wartość, gdyż wcześniej niektórzy postrzegali ją wyłącznie jako dodatek 
do męża.

Karolina Gruszka w tytułowej roli sprawdziła się naprawdę bardzo 
dobrze. Dzięki aktorce doskonale widać, jak jej postać jest rozchwiana 
pomiędzy zrezygnowaniem a determinacją, irytacją a zażenowaniem. 
Najciekawiej patrzy się na jej potyczki z postacią wykreowaną przez Ol-
brychskiego, który jako prostacki i napalony hipokryta, tak naprawdę 
serwuje widzom smutnego, przestraszonego i zazdrosnego o osiągnię-
cia, zaawansowanego wiekowo mężczyznę, mogącego wyżyć się tylko 
przez obelżywe zachowanie. Wszak nic innego już mu nie pozostało.

Maria Skłodowska-Curie
TVP Kultura sobota 20.00

Małomiasteczkowy konkurs piękności i seria tragicznych 
wypadków. Czarna komedia w gwiazdorskiej obsadzie. 

Małe miasteczko Mount Rose w Minnesocie. Jak co roku odbywa się tu 
konkurs piękności dla nastolatek sponsorowany przez firmę kosmetyczną. 
Lokalnym wyborom przewodniczy Gladys Leeman (Kirstie Alley) – była 
miss i żona bogatego właściciela salonu meblowego. Tegoroczne wybory 
są wyjątkowe, bowiem startuje w nich siedemnastoletnia córka Leema-
nów, Rebecca. Jej najgroźniejszą rywalką jest urocza Amber (Kirsten 
Dunst), która mieszka z matką-fryzjerką na osiedlu przyczep. Kiedy ko-
lejne kandydatki ulegają tajemniczym śmiertelnym wypadkom, Amber 
zaczyna się bać. Podejrzewa, że za wszystkim stoi pragnąca zwycięstwa 
Rebecca. Lecz upór matki, jej przyjaciółki Loretty oraz koleżanek star-
tujących w konkursie sprawiają, że Amber nie poddaje się...

Pewnie nie wiesz...
H Miasto Mount Rose jest fikcyjne i jest anagramem Rosemount, gdzie 

scenarzystka, Lona Williams ukończyła szkołę średnią. Była królowa piękno-
ści z Minnesoty. W filmie gra cichą jurorkę Jean. 

H Denise Richards miała 29 lat, kiedy zagrała 17-letnią Rebeccę Becky 
Leeman.

Zabójcza piękność
Zoom TV piątek 20.00

Przychodzi facet do lekarza

Chory  
z urojenia

O hipochondryku, który stał się bohaterem 
ruchu oporu.

Romain Faubert jest czterdziestoletnim fa-
cetem, który z racji swej galopującej hipochon-
drii cierpi na uciążliwą samotność. Jednak jego 
przypadłość najbardziej uciążliwa jest dla Zven-
ki i jego rodziny, lekarza, który jest dla Flauberta 
jedyną ostoją. Zmęczony niańczeniem przyja-
ciela, którego musi regularnie ratować o każdej 
porze dnia i nocy, lekarz usiłuje znaleźć mu to-
warzyszkę życia, która zdoła zmierzyć się z jego 
dziwactwami. W wyniku dziwnego zbiegu oko-
liczności Flaubert zostaje wzięty za przywódcę 
ruchu oporu pewnego leżącego na wschodzie 
kraju.

Grający Flauberta Dany Boon (również re-
żyser i scenarzysta) zdaje się rozsadzać ekran 
swoją energią. Jego bohater jest chodzącą manią 
i fobią: boi się małych piesków, dostaje apoplek-
sji kiedy musi kogoś pocałować, najchętniej uto-
piłby w łyżce wody kogoś, kto nie myje rąk po 
wyjściu z toalety… Jego świat to zarazki, bakte-
rie i choroby, a on całą energię spożytkowuje na 
ich pokonanie. 

Pewnie nie wiesz...
H Fikcyjne państwo Czerkistan zagrał Buda-

peszt.
H Język ukraiński jest używany w filmie jako 

język wymyślonego Czerkistanu. 
H Dany Boon (nazywa się Daniel Farid Ha-

midou) to francuski komik, aktor, reżyser, scena-
rzysta oraz producent filmowy (ur. w 1966 r.). 
Międzynarodową sławę przyniósł mu film kome-
diowy „Jeszcze dalej niż Północ”, którego był re-
żyserem i scenarzystą, a także zagrał w nim jedną 

z głównych ról. Film 
odniósł największy suk-
ces kasowy w historii 
francuskiego kina (po-
nad 20 mln widzów). 
Dzięki niemu Dany 
Boon uzyskał status 
megagwiazdy w swoim 
kraju. Nadano mu tytuł 
Rycerza Legii Honoro-
wej.

Przychodzi  
facet do lekarza

Stopklatka  
piątek 20.00, 
sobota 17.50

Zabójcza piękność

Po trupach  
do celu
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John Q

Jak 
uratować 

syna?
John Archibald (Denzel Washing-

ton) od pewnego czasu z trudem wiąże 
koniec z końcem. Najważniejsza jest dla 
niego rodzina – ukochana żona Denise 
i synek. Gdy Michael niespodziewanie 
zapada na ciężką chorobę serca i jedy-
nym ratunkiem jest dla niego natych-
miastowy przeszczep, okazuje się, że 
ubezpieczenie zdrowotne nie pokryje 
kosztów operacji. John jest zrozpaczo-
ny, samo wpisanie syna na listę ocze-
kujących na dawcę kosztuje blisko sto 
tysięcy dolarów. Nikt nie chce mu po-
móc, nikt nawet nie chce go wysłuchać. 
Dyrektor szpitala (Anne Heche) nie po-
może mu, jeśli John nie wpłaci zaliczki. 
Kardiolog ( James Woods) współczuje, 
ale obowiązują go te zasady, które na-
rzuca system. Będzie leczył, jeśli John 
znajdzie na to pieniądze. Żona Johna 

(Kimberly Elise) domaga się, aby mąż 
uratował ich dziecko. 

W odpowiedzi na jej żądanie John 
wchodzi uzbrojony do szpitala, bary-
kaduje się w środku z zakładnikami 
i domaga się zoperowania swojego syna. 
Z desperatem negocjuje doświadczony 
policjant, Grimes (Robert Duvall). 
Negocjator nie ma łatwego zadania. 
Z jednej strony ma zdesperowanego 
ojca z drugiej strony naciska na niego 
szef policji, Monroe (Ray Liotta), zabie-
gający o ponowną nominację i domaga-
jący się spektakularnego rozwiązania 
sytuacji. John nie ma nic do stracenia, 
bez dziecka nie ma dla kogo żyć. 

Pewnie nie wiesz...
H Film zarobił 102 miliony dolarów, 

kosztował 36 milionów.
H Reżyser Nick Cassavetes, gdy pra-

cował nad filmem, sam miał córkę wpisa-
ną na listę osób oczekujących na przesz-
czep serca. „Przeżyłem jej cztery operacje. 
Wiem coś o tym, jak ludzie w takiej sytu-
acji są traktowani przez firmy ubezpie-
czeniowe, szpitale i lekarzy”.

John Q
Metro sobota 20.00

Fenomen

Cudowne 
światło 

George ( John Travolta), sympa-
tyczny mechanik z małego miasteczka 
wiedzie zwyczajne życie, a jedyne co 
chciałby w nim zmienić to dystans jaki 
dzieli go od Lace (Kyra Sedgwick), ko-
biety w której jest zakochany, a która 
ma ogromny uraz do mężczyzn, odkąd 
mąż porzucił ją i dzieci. 

Pewnego dnia George przewraca 
się na ulicy oślepiony nagłym, niezwy-
kle silnym błyskiem światła, a kiedy 
wraca do siebie, okazuje się, że został 
obdarzony nadzwyczajną telekine-
tyczną siłą, a jego zdolności umysłowe 
są wręcz niesamowite. W rezultacie 
coraz większym zmianom ulega jego 
życie i nastawienie ludzi, z których 
większość – z wyjątkiem dwóch praw-
dziwych przyjaciół: Doca (Robert 
Duvall) i Nate'a (Forest Whitaker) 
– zaczyna odsuwać się od niego, nie 

potrafiąc poradzić sobie z tym, że stał 
się inny niż wszyscy. Wkrótce sprawy 
komplikują się jeszcze bardziej. Wia-
domość o niezwykłym mechaniku 
obiega kraj. Wszyscy chcą się dowie-
dzieć, na czym polega jego fenomen. 
Również sfery rządowe.

Pewnie nie wiesz...
H Auburn w Kalifornii, gdzie krę-

cono część zdjęć, zyskało ogromną po-
pularność i świetnie prosperowało dzięki 
turystyce wywołanej przez film (premie-
ra w 1996 roku).

H Na Starym Mieście w Auburn 
znajduje się tablica, na której George 
stał i widział „światło”. W 2015 roku 
skradziono ją, nową zabezpieczono 
przed złodziejami. 

H Na jarmark przyjeżdża wóz tele-
wizyjny stacji KCUD, by przeprowadzić 
wywiad z bohaterem. To DUCK (kacz-
ka) pisane pod tyłu.

Fenomen 
Stopklatka, sobota 15.25, 

niedziela 20.00

Film opowiada o młodym giermku, Williamie 
(Heath Ledger), który zbiegiem okoliczności bierze, 
zamiast swojego pana, udział w turnieju rycerskim. 
Zachęcony wysoką wygraną, rozgłosem, poklaskiem 
pięknych kobiet, postanawia kusić los i odmienić 
dotychczasowy żywot biedaka. Fałszuje więc świa-
dectwo urodzenia, przybiera szlacheckie imię Sir 
Urlicha von Lichtensteina z Gelderland i... wygrywa 
jeden turniej za drugim, zdobywając nie tylko cenne 
trofea, ale także miłość pięknej Jocelyn (Shannayn 
Sossamon). Wkrótce na placu boju pozostają tylko 
on i bezwzględny hrabia Adhemar. Stoczą oni zacię-
tą walkę o tytuł mistrza stając do pojedynku, który 
jednemu z nich przyniesie pieniądze, dziewczynę 
i sławę.

Warte zauważenia są walki i pojedynki, których 
jest tu prawie 30. Co ciekawe, wszystkie są prawdziwe, 
nie ma tu ani jednego zdjęcia generowanego kompu-
terowo. Rycerskie zmagania dostarczają nam sporej 
dawki emocji – zadowoleni będą miłośnicy wszelkiego 
rodzaju męskich potyczek, konnej jazdy i historycz-
nych walorów. XIII-wieczna rzeczywistość obfitowała 
bowiem w krwawe, brutalne pojedynki, służące jako 
trening dla wojowników, pragnących podnieść swoje 
umiejętności. 

Pewnie nie wiesz...
H Film zarobił 117 milionów dolarów, kosztował 65 

milionów.
H W trakcie filmowania Paul Bettany (gra Geoffrey 

Chaucera) nabawił się zapalenia krtani, gdyż jego rola wy-
magała ciągłego krzyku. Scena gdy stoi nagi przed tłumem 
została nagrana pierwszego dnia zdjęć.

H Model średniowiecznego Londynu kosztował pół mi-
liona dolarów.

H Turnieje rycerskie obejmowały sześć „konkurencji”: 
miecz, lanca, topór, łuk, maczuga i włócznia.

Obłędny rycerz
Nowa TV piątek 21.00

Obłędny rycerz

Gwiazda turniejów
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RÓŻNE/SPRZEDAM

SZYCIE I NAPRAWA: PARASOLE, ALTANY, 
PRZEDSIONKI CAMPINGOWE, POKRYCIE 
NA ŁAODZIE, TAPICERKA, SKÓRY, TRUD-
NE MATERIAŁY. KOLNO UL. SENATORSKA 
2. TEL. 698 947 100. 

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

PROFESJONALNE USŁUGI OGRODNICZE. 
ŁOMŻAI OKOLICE. TEL. 536 514 207.

Wózek kąpielowy, użyty tylko dwa razy 
(z wiaderkiem). Cena: bezpłatnie. Wózek 
inwalidzki niebieski, niewielkie ślady 
użytkowania, w pełni sprawny. Cena: 
bezpłatnie. Wysoki chodzik rehabilita-
cyjny typu ambona z siedziskiem. Nowy, 
użyty dwa razy. Cena: bezpłatnie. TEL. 
798 879 486

Łóżko elektryczne rehabilitacyjne z pod-
nośnikiem, rączką i barierkami z możli-
wością opuszczenia ich. Łóżko można 
łatwo dostosować przy pomocy pilota 
(wysokość łóżka, oparcia i podnoszenie 
nóg). Bez materaca. Cena: 1100 zł. W peł-

ni sprawne, z niewielkimi śladami użyt-
kowania.TEL. 798 879 486

NIERUCHOMOŚCI 

Na sprzedaż lokal usługowy o pow. 203, 
5 m2 przy Al. Legionów  141 w Łomży. 
Lokal posiada trzy wejścia i dodatkowo 2 
piwnice po 39, 3 m2 każda. Istnieje moż-
liwość przekształcenia piwnicy w lokal 
usługowy. Cena do uzgodnienia. 
Tel. 668 272 519, 602 777 371.

USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE

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

Pomalują, poszpachlują. Tel. 503 969 530 
Tynki gipsowe agregatem, profesjonal-
nie i z doświadczeniem. Tel. 511 917 737 

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

Usługi dekarskie- Perfekt dach: pokrycia 
dachowe, wymiana konstrukcji dacho-

wych, kominy 
z klinkieru, 
p o d b i t k i , 
montaż okien 
dachowych i włazów, materiały. Łomża, 
Boguszyce 17, Łukasz Just. Tel. 508 637 
509.
 
IWBUD Iwona Wiśniewska wypożyczal-
nia sprzętu budowlanego i ogrodni-
czego: -młoty wyburzeniowe i inne -za-
gęszczarki –rusztowania, piły spalinowe 
- kosiarki, wykaszarki do trawy, areator 
- sprzęt rolniczy Łomża, ul. Nowogrodzka 
44B. Tel. 600 011 914. 

Usługi hydrauliczne PLUMBER 
Sobociński Sławomir: instalacje CO, 

instalacje wodno-kanalizacyjne, 
montaż urządzeń sanitarnych, 
kotłowanie (olejowe, gazowe, 

węglowe), kolektory słoneczne,  
pełen zakres usług. 

Tel. 516 376 389.

Układanie kostki brukowej: podjazdy, 
tarasy, chodniki i schody. SOLIDNIE. Tel. 
509 981 956. Usługi wykończeniowe so-
lidnie i szybko - szpachlowanie i malowa-
nie. Tel. 503 969 530 

DOM

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

USŁUGI FINANSOWE

E-dyt biuro ra-
c h u n k o w e , 
Edyta Sokołow-

ska - twoja pewność w rozliczeniach 
z Urzędem Skarbowym i ZUS. Zapra-
szamy: NOWY ADRES Łomża, ul. No-
wogrodzka 155 d. Tel. 862 173 474,  
606 728 258. 

USŁUGI RTV-AGD 

Serwis ELEKTRO-AGD. Łomża, ul. Prusa 
14 lok. 75. Tel. 86 2190 900. 

Zakład usługowy RTV – marek Brzeziak 
ul. Wojska Polskiego 26A, Łomża. Tel. 862 
115 343, 696 884 735. Usługi w zakresie 
naprawy: TV, DVD VCR, KAMERY, LAPTO-
PY, MONITORY KOMPUTEROWE I INNE 
oraz montaż anten TV i SAT. www.brze-
siakrtv.pl 

Multi Serwis. Ser-
wis komputerowy 
i RTV, sprzedaż 
sprzętu kompute-
rowego. Tel.86 216 93 79, kom. 606 468 
121, Łomża, ul. Wesoła 18B 

USŁUGI SZEWSKIE 

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

SALE WESELNE, USŁUGI WIDEOFILMOWANIE, 
ZESPOŁY MUZYCZNE 

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

Wesela, imprezy okolicznościowe, muzyka 
romska. Gra, śpiewa i tańczy ,,Dżudli”. Gwa-
rancja dobrej zabawy. Tel. 698 621 178. 

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

MOTORYZACJA 

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

Elektromechanika samochodowa. Kom-
pleksowy serwis klimatyzacji, nabijanie, 
odgrzybianie, sprawdzenie szczelności. 
Stara Łomża p/sz., ul. Akacjowa 5. 
Tel. 518 362 426.

ZDROWIE/ URODA 

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

MATRYMONIALNE

SAMOTNY BEZ ZOBOWIĄZAŃ I NAŁO-
GÓW POZNA PANIĄ W WIEKU OK 60 LAT 
DO ŻYCIA WE DWOJE. TEL.572 336 245

PRACA

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

Zatrudnię magazyniera. Praca w godzi-
nach nocnych, Piekarnia Piątnica Stawi-
skowska 53b, kontakt w godz. 8-12. 
Tel. 86 219 13 34, 602 490 563, 
piekarnia.piatnica@op.pl.

Wynajmę lokal 100 m2  
w centrum Łomży  

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

OGLĄDAJ  NA  140  KANALE

tel. 503 010 038 Zegarmistrz przeniósł się  
na Stary Rynek 13 – wcześniej  
pod filarami. Zapraszam  
poniedziałek – piątek od 9.00 – 17.00, 
a sobota od 10.00 – 14.00.

Wasz zegarmistrz od 1981 roku

RĘCZNA MYJNIA
ZBIGNIEW JAKACKI

 602 422 762

 Łomza, ul. Nowogrodzka 24

-CZYSZCZENIE I KONSERWACJA 
TAPICEREK SKÓRZANYCH

-ODŚWIEŻANIE I KOREKTA POWŁOK 
LAKIERNICZYCH

-CERAMICZNE I SZKLANE POWŁOKI
ZABEZPIECZAJĄCE

-TWARDE WOSKI OCHRONNE
-GLINKOWANIE I INSPEKCJA POWŁOK

LAKIERNICZYCH

100-letnia tradycja 
zobowiązuje
ul. M.C. Skłodowskiej 1 Łomża
ul. Sikorskiego 27  Łomża
ul. Sienkiewicza 2 Łomża
ul. Bernatowicza 6 Łomża
ul. Kołłątaja 1A/17  Łomża
ul. Przykoszarowa 22 Łomża
ul. Stacha Konwy 11 Łomża
ul. Wyszyńskiego 4D Zambrów
ul. Wojska Polskiego 31 
Zambrów
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Legenda 
polskiego 

olimpizmu  
w Czerwonym 

Borze 
Złoty i srebrny medal olimpijski, mi-
strzostwa Europy i wicemistrzostwo 
świata, Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Ka-
walerski Orderu Odrodzenia Polski - to 
najważniejsze osiągnięcia Szymona 
Kołeckiego. Ten jeden z najwybitniej-
szych polskich sztangistów znalazł 
czas by spotkać się z kadrą i więźnia-
mi Zakładu Karnego w Czerwonym 
Borze. 

- Od momentu gdy gruchnęła 
informacja o tym, że Zakład Kar-
ny w Czerwonym Borze odwie-
dzi Szymon Kołecki było pewne, 
że będzie olbrzymie zaintereso-
wanie tym spotkaniem. Niestety, 
pandemiczne ograniczenia po-
zwoliły na uczestniczenie w wy-
darzeniu tylko nielicznym spo-

śród chętnych – przyznaje kpt. 
Dariusz Śmiechowski, zastępca 
rzecznika prasowego dyrektora 
Zakładu Karnego w Czerwonym 
Borze. - Spotkać legendę polskie-
go olimpizmu, dopchać się na 
spotkanie, otrzymać autograf na-
wet „na wolności” nie jest rzeczą 
łatwą. Za więziennym murem ta-
kie osoby można oglądać jedynie 
w telewizorze. Tym razem więź-
niowie mogli wysłuchać na żywo 
co ma do przekazania tak wy-
śmienity i ciągle aktywny spor-
towiec, zadać własne pytanie 
a nawet otrzymać autograf z de-
dykacją. To nie lada gratka –do-
daje kpt. Śmiechowski.

Jak przystało na polską go-
ścinność, olimpijczyka przywitał 
dyrektor ppłk Zbigniew Jankow-
ski poranną herbatą bez cukru. 
Wiadomo sport narzuca pewien 
reżim żywieniowy. Następnie 
gość przeszedł do sali odpraw 
gdzie czekali już więźniowie, 
świeżo po obejrzeniu filmu pre-
zentującego największe osiągnię-
cia naszego olimpijczyka. 

Pan Szymon ze swobodą i lu-
zem przywitał się i w swoim sty-
lu zaczął opowieść o początkach 
swojej sportowej drogi. Jak się 
okazało, obok talentu sporto-
wego pan Szymon jest utalen-
towanym gawędziarzem. Blisko 
półtoragodzinne spotkanie upły-
nęło w iście sprinterskim tem-
pie. Złożyły się na nie opowieści 
o najważniejszych startach spor-
towych. O tym jak wiele pra-
cy i wysiłku kosztowały sukcesy 
w podnoszeniu ciężarów. 

Osobne miejsce poświęcono 
„czystości w sporcie” czyli tema-
tyce dopingu i drodze na skróty 
w osiąganiu sukcesów. Jako ojciec 
czwórki dzieci Szymon Kołec-
ki podkreślił jak istotna jest rola 
sportu w życiu młodych ludzi. 
Sam stara się by jego pociechy 
przynajmniej dwa razy w tygo-
dniu- poza zajęciami szkolnymi- 
uprawiały jakiś sport rekreacyj-
nie. Ze smutkiem stwierdził, że 
w jego ocenie poziom usporto-
wienia i sprawności społeczeń-
stwa pomimo ogromnych moż-

liwości spada. Opowiedział też 
słuchaczom o roli diety w utrzy-
maniu dobrego zdrowia. 

- Pytań było wiele począwszy 
od programu treningowego, po-
przez najważniejsze występy aż do 
roli węglowodanów w przygoto-
waniu przedstartowym.  Niewta-
jemniczonym przypomnimy, że 
pan Szymon, pomimo 40 lat (12 
października obchodził urodziny), 
jest ciągle czynnym sportowcem, 

startuje obecnie w bardzo popu-
larnej formule MMA i ma już na 
swoim kącie duże sukcesy. 90 mi-
nut minęło bardzo szybko. Na ko-
niec każdy ze słuchaczy otrzymała 
autograf z dedykacją, a spotkanie 
zakończyło się obietnicą ponow-
nej wizyty w Czerwonym Borze 
– relacjonuje kpt. Dariusz Śmie-
chowski, zastępca rzecznika praso-
wego dyrektora Zakładu Karnego 
w Czerwonym Borze. 

Posadzeniem Dębów Pamięci i odsło-
nięciem pamiątkowych tablic upa-
miętniono funkcjonariuszy przedwo-
jennej Straży Więziennej z więzienia 
w Łomży zamordowanych w Katyniu 
w 1940 roku. W trakcie uroczystości 
wręczono odznaki za zasługi w pracy 
penitencjarnej. 

Historia i współczesność
Dzień 12 października 2021 

roku wpisze się na trwałe w hi-
storię Zakładu Karnego w Czer-
wonym Borze. 

- To właśnie tego dnia nastą-
piło odsłonięcie pamiątkowych 
tablic upamiętniających mę-
czeńską śmierć funkcjonariuszy 
Straży Więziennej z więzienia 
w Łomży - aspiranta Antoniego 
Binkiewicza i aspiranta Francisz-

ka Kućmierowskiego, którzy od-
dali życie w sowieckich kaźniach 
Katynia. Uroczystość była swe-
go rodzaju pomostem łączącym 
przedwojenne tradycje więzien-
nictwa powracającej na mapy 
świata Polski z jego współcze-
snością – informuje kpt. Dariusz 
Śmiechowski, zastępca rzeczni-
ka prasowego dyrektora Zakładu 
Karnego w Czerwonym Borze.

„Katyń - ocalić od zapomnienia...”
Okazją do uczczenia za-

mordowanych więzienników 
z przedwojennego więzienia 
w Łomży stał się program histo-
ryczno - edukacyjny propagowa-
ny przez Stowarzyszenie Parafia-
da im. św. Józefa Kalasancjusza 
w Warszawie „Katyń - ocalić od 

zapomnienia...”. Głównym celem 
programu jest uczczenie pamięci 
Bohaterów Mordu Katyńskiego, 
a zarazem przywrócenie ich syl-
wetek zbiorowej pamięci naro-
du poprzez posadzenie 21.857 
Dębów Pamięci Zbrodni Ka-
tyńskiej. Każdy dąb upamiętnia 
konkretną osobę, która zginęła 
w Katyniu, Bykowni, Twerze czy 
Charkowie.

Uroczysta odprawa
Uroczystość upamiętnie-

nia zamordowanych funkcjo-
nariuszy Straży Więziennej 
zgromadziła znakomitych go-
ści. Dyrektor Zakładu Karnego 
w Czerwonym Borze miał przy-
jemność przywitać Sekretarza 
Stanu w Ministerstwie Sprawie-

dliwości Michała Wosia, Dyrek-
tora Generalnego Służby Wię-
ziennej gen. Jacka Kitlińskiego, 
Dyrektora Biura Poselskiego 
Posłanki na Sejm RP Aleksan-
dry Szczudło panią Agniesz-
kę Brzezińską, Naczelnego Ka-
pelana Służby Więziennej ks. 
Adama Jabłońskiego, dyrektora 
okręgowego Służby Więziennej 
w Białymstoku płk. Piotra Kon-
draciuka. 

Po wprowadzeniu pocztu 
sztandarowego głos zabrał mi-
nister Michał Woś. Podkreślił 
wagę inicjatywy upamiętnienia 
pomordowanych funkcjonariu-
szy w tym szczególnym miej-
scu, połączenia mostem pokoleń 
współczesnej Służby Więziennej 
z etosem przedwojennej Straży 

Więziennej. Stwierdził, że dzi-
siejsza uroczystość to pokazanie 
historii nie tylko żołnierzy Woj-
ska Polskiego ale również Straży 
Więziennej, których wzięły na cel 
„sowiecki bagnety”.

Z kolei gen. Jacek Kitliński 
stwierdził, że ta cenna inicjaty-
wa powinna być kontynuowana 
przez Służbę Więzienną w całej 
Polsce. 

Dyrektor Biura Poselskiego 
serdecznie podziękowała zaan-
gażowanym w upamiętnienie.  
Na koniec odprawy wręczono 
odznaki za zasługi dla pracy pe-
nitencjarnej przedstawicielom 
Grupy Ratowniczej „Nadzieja”. 
W krótkiej przemowie ks. Ra-
dosław Kubeł reprezentujący ra-
towników podziękował za wy-
różnienie i wsparcie jakie grupa 
otrzymała z Zakładu Karnego 
w Czerwonym Borze- maseczki 
uszyte przez więźniów czy wy-
cofany z użytkowania mikrobus 
przekazany na rzecz „Nadziei”.

Dęby pamięci 
Jak przekazuje kpt. Dariusz 

Śmiechowski, zastępca rzeczni-
ka prasowego dyrektora Zakładu 
Karnego w Czerwonym Borze, 
następnie zebrani przeszli pod 
tablice pamięci, gdzie ich odsło-
nięcia dokonali wiceminister Mi-
chał Woś wraz z dyrektorem płk. 
Piotrem Kondraciukiem oraz dy-
rektor gen. Jacek Kitliński wraz 
z Agnieszką Brzezińską. Uroczy-
stego poświęcenia tablic dokonał 
ks. Tomasz Olszewski, kapelan 
Zakładu Karnego w Czerwonym 
Borze. Przy tablicach zaciągnięto 
wartę honorową wraz w pocztem 
sztandarowym.  

Dęby Pamięci. W hołdzie 
pomordowanym więziennikom 
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Kolejnymi sukcesami mogą pochwalić 
się jesienią tenisiści UKS Return Łom-
ża działającego przy III Liceum Ogól-
nokształcącym w Łomży.    

Aniela Galińska pierwsza 
w Pabianicach (WTK U14), Bar-
tek Biedrzycki drugi. Izabela Wal-
dzińska trzecia w Grodzisku Ma-
zowieckim (Tenis 10). Turnieje 
były rozgrywane systemem gru-
powym, nasi tenisiści rozegrali 
w zawodach co najmniej po czte-
ry mecze a więc dobre wyniki nie 
są przypadkowe - relacjonuje To-
masz Waldziński z Returnu. 

Anielka jest uczennicą Szko-
ły Podstawowej nr 10 w Łomży, 
natomiast Iza i Bartek tenisowej 
Siódemki.

Wyniki meczów:
•Aniela Galińska/Maja Rubka 

(KT Tenis Teem Tychy)  6:4 6:2
•Aniela Galińska/Julia Kowal 

(Tenes Warszawa)  6:3 6:3
•Aniela Galińska/Zuzanna 

Bąk (KP Sokół Rzeszów) 6:3 6:2
•Aniela Galińska/Aleksandra 

Brzezińska (UTKS Dzierzkowi-
ce) 5:7 7:5 12:10

•Aniela Galińska/Wiktoria 
Berson (Sporteum Warszawa) 
6:2 6:1

•Izabela Waldzińska/Zofia 
Borzęcka (WTS Deski Warsza-
wa) 6:2

•Izabela Waldzinska/Zofia 
Gradoń (WSG Academy-War-
saw Sports Group) 6:4

•Izabela Waldziń-
ska/Karina Kula (KT 
Mera Warszawa) 6:2

•Izabela Waldziń-
ska/Alicja Czemerys 
(Warsaw Tennis Acade-
my) 2:6

•Bartłomiej Bie-
drzycki/Michał Kijas 
(Beskidy Ustroń) 6:4 
6:3

•Bartłomiej Bie-
drzycki/Dawid Nowak 
(AG TENIS Radom) 
6:3 6:3

•Bartłomiej Bie-
drzycki/Kacper Nie-
dziela (PKT Pabianice) 
6:4 6:3

•Bartłomiej Bie-
dr zycki/Alek sander 
Białowolski (WSG Aca-
demy-Warsaw Sports 
Group) 3:6 4:6

Zawodnikiem UKS 
Return jest także Artur 
Modzelewski, który II 
miejsce w turnieju Te-

nis10 w Białymstoku.
Jak informuje Tomasz Wal-

dziński, w zawodach wzięło 
udział 9 chłopców z Białegosto-
ku, Suwałk, Pisza i Łomży, a or-
ganizatorem sportowej imprezy 
był Uczniowski Klub Sportowy 
Sokół -Asy Białystok. 

- Nasz tenisista po dwóch 
zwycięstwach z Ksawerym Am-
brożko (UKS Sokół-Asy Biały-
stok) 7:5 i Julianem Siemasz-
ko (UKS Sokół-Asy Białystok) 
7/5:zajął pierwsze miejsce w gru-
pie i tym samym awansował do fi-
nału turnieju. W finale Artur 5:7 
uległ Jakubowi Rzeguni (UKS 
Sokół-Asy Białystok) - dodaje 
szkoleniowiec i prezes. 

Prefbet-Sonarol wygrywa biegi 
oraz… teleturniej 

Andrzej Niwiński, trener Klubu Sportowego Prefbet-Sonarol, zwyciężył w szó-
stym odcinku kolejnej serii teleturnieju "Jeden z dziesięciu". 

- Pan Andrzej jest nauczycielem wychowania fizycznego w Szko-
le Podstawowej w Sokołach oraz Bruszewie, a treningi z miotaczami 
w klubie prowadzi od 17 lat. W tym okresie jego zawodnicy zdoby-
wali medale Mistrzostw Polski a największy sukces osiągnął Sebastian 
Dobkowski, który zwyciężył w Europejskich Igrzyskach Olimpijskich 
do lat 18, które odbyły się w Moskwie w 2010 roku. Jego wynik - 77,73 
m w rzucie młotem 5 kg - był w tamtym sezonie drugim rezultatem 
na świecie! - opowiada Andrzej Korytkowski, prezes KS Prefbet-So-
narol.

Jak dodaje, tradycyjnie już końcowa część sezonu przynosi kolejne 
zwycięstwa  biegaczom klubu. 

- Niezawodna w tym okresie Ewa Jagielska zwyciężyła w półmara-
tonie rozegranym w Biskupcu i - jak sama podkreśla - czas 1:20,50 nie 
kosztował jej zbyt dużo zdrowia co oznacza, że jest w wysokiej formie 
- realacjonuje.

Do formy wraca  Iwona Bernardelli, która w Warszawie na dystan-
sie 5 km wygrała „Bieg z Radością” a jej czas 16:52 pozwolił zająć 8 
miejsce OPEN w całym biegu. Mateusz Niemczyk w kolejnym bie-
gu Grand Prix Kaszub, a mianowicie w miejscowości Przyjaźń koło 
Żukowa na 10 km wywalczył  2 miejsce. Natomiast w biegu, w którym 
wystartował w Borównie obok Starogardu Gdańskiego odniósł zwy-
cięstwo w biegu przełajowym na dystansie 5,5 km.

Dwa mini boiska do gry w piłkę powstaną nie-
bawem przy ul. Kazańskiej, w pobliżu budynku 
SM Perspektywa. Prezydent Łomży zawarł z dy-
rekcją Szpitala Wojewódzkiego w Łomży umo-
wę najmu 500 m.kw. nieruchomości, na której 
obiekty mają zostać wybudowane.

O udostępnienie nieruchomości, bę-
dącej własnością Województwa Podla-
skiego, znajdującej się w użytkowaniu Sa-
modzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej - Szpitala Wojewódzkiego 
imienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
w Łomży, prezydent Mariusz Chrzanow-
ski występował już w lutym 2017 roku. Po-
nownie o jej przekazanie ubiegał się w li-
stopadzie 2019 roku.

- W tej części Łomży Miasto nie dys-
ponuje swoimi terenami, które mogło-
by przeznaczyć na cele sportowo – rekre-
acyjne, a tego typu obiektów tam brakuje. 
W ostatnich miesiącach prowadziliśmy 
negocjacje z Zarządem Województwa 

i dyrekcją Szpitala Wojewódzkiego, dzięki 
którym zawarliśmy   umowę najmu części 
nieruchomości i w najbliższym czasie bę-
dziemy mogli tam przygotować dwa mini 
boiska – informuje prezydent Mariusz 
Chrzanowski, jednocześnie dziękując za 
przychylność marszałkowi Arturowi Ko-
sickiemu i wicemarszałkowi Markowi Ol-
brysiowi.

Przygotowane przez Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji, Urząd Miejski oraz 
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej obiekty po-
zwolą na grę kilku dzieci lub dorosłych 
z dziećmi w piłkę nożną.

- Boiska o wymiarach 10x12 m to no-
wość w naszym mieście, która powinna 
stanowić nie lada atrakcję dla naszych naj-
młodszych mieszkańców – podkreśla An-
drzej Modzelewski, dyrektor MOSiR. 

Inwestycję uda się zrealizować niewiel-
kim kosztem dzięki współpracy z firmą wy-

konującą wymianę sztucznej nawierzchni 
na Orliku przy ul. Katyńskiej.

Zwarta przez Miasto Łomża umowa 

najmu części nieruchomości obowiązuje 
od 15 października 2021 r. do 30 września 
2024 r.

Mini boiska powstaną przy szpitalu

Tenisiści nie odpoczywają jesienią
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