
Były muzyczne kwiaty dla solenizantki, Walc 
Barbary z filmu "Noce i dnie" czy wyjątkowy 
duet z głosem Zbigniewa Wodeckiego zapisa-
nym na ścieżce dźwiękowej. Jak co roku Miejski 
Dom Kultury – Dom Środowisk Twórczych za-
prosił mieszkańców Łomży na koncert z cyklu 
Urodziny Pani Hani. Tym razem, na kolejną (106) 
rocznicę urodzin Hanki Bielickiej, przypadającą 
9 listopada, zaproponował koncert „Piosenki 
z klasą” Olgi Bończyk. 

- Ogromnie żałuję, że nigdy nie po-
znałam Pani Hani, ale zawsze darzyłam 
ją, i wciąż darzę po pierwsze wielkim 
sentymentem, a po drugie zawodowym 
hołdem za jej warsztatowe mistrzostwo. 
Ja z natury jestem perfekcjonistką i mam 
coś takiego, że nie wyobrażam sobie, 

bym mogła wyjść na 
scenę nieprzygoto-
wana. Pani Hanka 
Bielicka, I całe jej po-
kolenie, to właśnie jest 
to pokolenie mistrzów, 
którzy swój zawód trakto-
wali jak misterium. I tak sobie 
myślę, że duszą ja właśnie należę 
do tamtego pokolenia, że dla mnie każ-
de wyjście na scenę to ogromne święto – 
mówi Olga Bończyk.

Jak przyznaje, do Łomży lubi wracać, 
czuje się tu po prostu dobrze. 
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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 

W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
odbyło się spotkanie premiera Mate-
usza Morawieckiego z samorządow-
cami miast średniej wielkości. Na 
zaproszenie szefa polskiego rządu 
uczestniczył w nim m.in. prezydent 
Łomży Mariusz Chrzanowski.

- W bezpośredniej rozmo-
wie z panem premierem poru-
szyłem kilka wątków dotyczą-
cych Łomży. Przedstawiłem 
m.in. stanowisko naszego sa-

morządu w sprawie przebiegu 
linii Centralnego Portu Komu-
nikacyjnego, według którego 
ma ona przebiegać blisko tere-
nów inwestycyjnych – przeka-
zuje prezydent Łomży Mariusz 
Chrzanowski.

Podczas prawie dwugo-
dzinnej dyskusji Prezes Rady 
Ministrów odniósł się również 
do innych problemów samo-
rządów, takich jak wydatki na 

oświatę czy gospodarka odpa-
dami komunalnymi. Ponadto 
samorządowcy wymienili się 
swoimi doświadczeniami i spo-
strzeżeniami w kwestii włącza-
nia gmin ościennych w granice 
administracyjne miast. Kolejne 
spotkanie zaplanowane jest na 
koniec roku. 

Następnie odbył się briefing 
prasowy z udziałem premiera 
Mateusza Morawieckiego, w któ-
rym uczestniczyli członkowie 
nowo powstałego "Stowarzysze-
nia Prezydentów Miast Polskich 
– Praca, Rozwój, Odpowiedzial-
ność".

Prezydent Łomży na spotkaniu 
z premierem Morawieckim

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem  
„Jolka, Jolka pamiętasz...” na str. 20

Pracujemy z zachowaniem 

obowiązujących procedur  

stanu epidemicznego

Zapraszamy na bezpłatne 
badanie słuchu i videootoskopię 

ucha zewnętrznego

Łomża, Al. Piłsudskiego 10 
– tel. 86 218 63 63

Łomża, ul. Polowa 9 
– tel. 86 218 17 88

Kolno, ul. Wojska Polskiego 67
 – 86 471 17 28

NASZE GABINETY:

Rejestracja telefoniczna pod numerem 86 218 63 63

To dla Pani, 
Pani Haniu!



Podlaskie 
Zasilane 
Kulturą  

w Drozdowie
Nadszedł listopad, a wraz z nim za-
kończenie projektu Podlaskie zasi-
lane kulturą, którego zwieńczeniem 
będzie czytanie performatywne pt. 
"Ścieżka obok drogi" autorstwa Kazi-
miery Iłłakowiczówny w wykonaniu 
Beaty Antoniuk i przy akompania-
mencie Bogdana E. Szczepańskiego. 
Wydarzenie odbędzie się 10 listopa-
da, o godz. 13:00 w Muzeum Przyro-
dy - Dwór Lutosławskich w Drozdo-
wie. Autorem koncepcji jest Jarosław 
Antoniuk, scenografię przygotował 
Przemysław F. Karwowski. 

- Dzięki współpracy nawiąza-
nej z naszymi partnerami z rado-
ścią gościliśmy dotychczas w No-
wogrodzie, Ciechanowcu, Zbójnej 
oraz oczywiście rodzinnej Łom-
ży. Naszym ostatnim przystan-
kiem będzie Drozdowo. Jesteśmy 
wdzięczni, że zaprosiliście nas do 
swojej społeczności i zaszczycili-
ście liczną obecnością! Nasz teatr 
od wielu lat wystawia spektakle 
w różnych miejscach, wpisuje się 
w życie kulturalne regionu północ-
no-wschodniego, którego istota 
ukształtowana została dzięki spo-
tkaniu kultur oraz religii współeg-
zystujących obok siebie przez stu-
lecia – mówi Łukasz Boratyński 
z Teatru Lalki i Aktora w Łomży. 

Od niepamiętnych czasów 
mianem Drozdowa określano 
obszar lasu rozciągącego się po-
śród wzgórz ulokowanych na 
przeciwległym w stosunku do 
Łomży brzegu Narwi. Drozdo-
wo to wieś malowniczo położona 
na terenie Łomżyńskiego Parku 

Krajobrazowego Doliny Narwi, 
około 8 km na wschód od Łom-
ży. Liczne gospodarstwa są tu 
rozrzucone na pagórkowatym te-
renie morenowym, graniczącym 
od południa z rozległymi łąkami, 
stanowiącymi obszar zalewowy 
Narwi. Na szczególną uwagę za-
sługuje Muzeum Przyrody - daw-
na siedziba rodu Lutosławskich, 
która mieści się w zabytkowym 
dworze ziemiańskim otoczonym 
jest parkiem z wieloma atrakcja-
mi przyrodniczymi. W muzeum 
znajdują się pamiątki po Roma-
nie Dmowskim, który wielokrot-
nie bywał gościem rodziny Lu-
tosławskich i miał w ich dworze 
prywatny gabinet. Polityk spę-
dził też w Drozdowie ostatnie pół 
roku swego życia.

Utwór pt. "Ścieżka obok dro-
gi" ukazuje symboliczny sposób 
myślenia autorki o roli, jaką peł-
niła przy swoim zwierzchniku. 
Tak, jak często trasa ścieżki krzy-
żuje się z główną drogą, tak losy 

życiowe poetki zostały splecione 
z losami Marszałka. Swoje wspo-
mnienia pisze niezwykle ciepło, 
dając odbiorcy opis swoich wra-
żeń, przeżyć, uczuć, zwykłego ży-
cia i codziennej pracy. 

- Drodzy Państwo, jeśli chcecie 
ujrzeć fragmentaryczny zapis dwu-

dziestolecia międzywojennego 
oraz postać Marszałka Piłsudskie-
go jako ciepłego, promieniującego 
dobrocią człowieka, serdecznie za-
praszamy na literackie spotkanie, 
będące unikalnym wspomnieniem 
o Józefie Piłsudskim – zaprasza 
Łukasz Boratyński. 
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Prezydent Łomży, Starosta Łomżyń-
ski, Dowódca Garnizonu oraz Komen-
dant Nadnarwiańskiego Hufca ZHP 
w Łomży zapraszają na obchody 103. 
rocznicy odzyskania niepodległości 
przez Polskę „Łomża dla Niepodle-
głej”.

W programie:
11 listopada 2021 roku
• godz. 8:30 – złożenie kwia-

tów przed tablicą Marszałka Jó-
zefa Piłsudskiego i Miejscach Pa-
mięci Narodowej

• godz. 9:00 – uroczystość 
przed tablicą pamiątkową Leona 
Kaliwody, Niepodległościowy 
Apel Pamięci (ul. Sienkiewicza 
10)

• godz. 10:00 – Msza święta 
w intencji Ojczyzny pod prze-
wodnictwem J.E. ks. bpa Janusza 
Stepnowskiego (Katedra Łom-
żyńska)

• godz. 11:00 – Bicie dzwo-
nów kościelnych

• godz. 11:30 – zapalenia zni-
czy na grobie Leona Kaliwody 
i mogiłach żołnierskich (cmen-
tarz, ul. M. Kopernika)

• godz. 12:30 – złożenie kwia-
tów przed tablicą upamiętniającą 
Romana Dmowskiego (Muzeum 
Przyrody – Dwór Lutosławskich 
w Drozdowie)

Wydarzenia towarzyszące:
10 listopada 2021
• godz. 18:30 – Scena Muzy-

ki Polskiej koncert Atom String 
Quartet/Szczecin Philharmonic 
Wind Quartet

Dawid Lubowicz – skrzypce, 
Mateusz Smoczyński – skrzyp-
ce, Michał Zaborski – altówka, 
Krzysztof Lenczowski – wiolon-
czela, Filippo del Noce – flet, Ma-
teusz Żurawski – obój, Piotr Wy-
braniec – klarnet, Edyta Moroz 
– fagot.

W programie: pieśni Mie-

czysława Karłowicza w aranża-
cji muzyków Atom String Quar-
tet na dwa kwartety: smyczkowy 
i dęty drewniany.

Bezpłatne wejściówki do od-
bioru w siedzibie Filharmonii 
Kameralnej im. Witolda Luto-
sławskiego.

11 listopada 2021
• godz. 12:00 - Dzień szacun-

ku dla munduru (18. Łomżyński 
Pułk Logistyczny, Al. Legionów 
133)

- wystawa umundurowania 
wojskowego

- wystawa plastyczna „Obiek-
ty obronne Ziemi Łomżyńskiej”

- pokazy sprzętu wojskowego
• godz. 13:00 Gala nagród 

i stypendiów Starosty Łomżyń-
skiego za promocję Powiatu 
Łomżyńskiego (Muzeum Przy-
rody – Dwór Lutosławskich 
w Drozdowie)

• godz. 14:00 Mecz piłki noż-
nej Miasto Łomża – 18. Łomżyń-
ski Pułk Logistyczny (Stadion 
Miejski, ul. Zjazd 18)

• godz. 17:00 Łomżyńskie 
drogi do Niepodległej (Hala Kul-
tury, Stary Rynek 6) 

- „Działalność Romana 
Dmowskiego dla Niepodległo-
ści” – wykład prof. Krzysztofa Sy-
chowicza

- Koncert patriotyczny Łom-

żyńskiej Orkiestry Dętej: Wal-
demar Borusiewicz – dyrygent, 
Edyta Piasecka – sopran (Opera 
Narodowa w Warszawie), Sławo-
mir Naborczyk – tenor (Opera 
Śląska).

Ze względu na zagrożenie 
epidemiczne osoby uczestniczą-
ce w obchodach zobowiązane są 
do zachowania zgodnego z zasa-
dami wynikającymi z aktualnie 
obowiązujących obostrzeń.

Łomża dla Niepodległej 



Uroczystości wokół Pomnika 
Niepodległości Ojczyzny oraz 
odsłonięcie muralu z wizerunkiem 
pułkownika Stanisława Wiktora 
Steczkowskiego były głównymi 
akcentami obchodów 103. 
rocznicy odzyskania przez Polskę 
niepodległości, które odbyły się  
w Stawiskach. 

Uroczystości rozpoczęły się 
od refleksji księdza profesora An-
drzeja Najdy, który wygłosił ho-
milię podczas mszy w parafial-
nym kościele. 

- Polska potrzebuje odnowy 
w duchu solidarności. Potrzebu-
je ducha wzajemnej troski o sie-
bie, wzajemnego poszanowania. 
Potrzeba nam nie agresywnych 
wypowiedzi, atakowania się. Po-
trzeba nam spojrzenia na siebie 
w duchu braterstwa, zobaczenia, 
że jesteśmy braćmi i siostrami, 
Polkami i Polakami. Doświad-
czamy kryzysu relacji między-
ludzkich. Potrzeba rozmowy 
z innymi, spojrzenia im w twarz, 
nawet gdy ten drugi Polak ma 
inne zdanie. Nie ulegajmy znie-
chęceniu. Musimy rozpocząć 
od siebie, od wyrzeczenia się zła 
i nienawiści - mówił ksiądz pro-
fesor Andrzej Najda odwołując 
się do słów i czynów błogosła-
wionych księdza Jerzego Popie-
łuszki i kardynała Stefana Wy-

szyńskiego oraz świętego Jana 
Pawła II.      

Pomnik Niepodległości, przy 
którym później zgromadzili się 
uczestnicy obchodów, wznosi 
się na centralnym  placu Stawisk. 
Został ufundowany ponad 90 lat 
temu przez lokalną społeczność 
w hołdzie tym, którzy walczyli 
o niepodległą Polskę. Przypomi-
na o tym specjalna tablica. Pod 
pomnikiem uczestnicy, w tym 
wicemarszałek Marek Olbryś 
w towarzystwie małżonki Bogu-
miły, złożyli wiązanki kwiatów 
i zapalili znicze.

Obelisk otacza park, któ-
ry poddany został rewitalizacji 
dzięki funduszom Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa 
Podlaskiego. Uroczystości z tym 
związane miały się odbyć w ubie-
głym roku, ale plany pokrzyżo-
wała pandemia.  

- Stawiski są w gronie nie-
wielkich, ale pięknych miast 
z tradycjami i z pamiątkami po 
ludziach, którzy tworzyli histo-
rię, a teraz także z miejscem, 
gdzie można godnie oddać hołd 
bohaterom przeszłości. Cieszę 
się, że rząd Prawa i Sprawiedli-
wości oraz nasz lokalny parla-
ment stwarza takie możliwości 
regionom powiatom, miastom, 

gminom. Jestem pod ogrom-
nym wrażeniem tego, jak bur-
mistrz Agnieszka Rutkowska 
i mieszkańcy gminy tworzą wo-
kół siebie nowoczesną rzeczywi-
stość swojej małej ojczyzny nie 
zapominając o dumie z tradycji 
i przeszłości. Pięknie się Stawi-
ski zaprezentowały i tylko po-
goda nie utrzymała odpowied-
niego poziomu - powiedział 
wicemarszałek Marek Olbryś.     

Do słów o potrzebie wspól-
noty: lokalnej i polskiej nawią-
zała także burmistrz Agnieszka 
Rutkowska.       

- Oddajemy hołd tym, któ-
rzy walczyli w przeszłości, a na-
szym zadaniem jest odważne 
przyjrzenie się jakie wyzwa-
nia stawia współczesna Pol-
ska. Jak być lepszymi obywa-
telami, patriotami XXI wieku? 
To wielkie słowa, ale oznacza-
ją po prostu bycie uczciwym 
człowiekiem, takim, który jest 
rzetelny w swojej pracy, prze-
strzega prawa, dobrze mówi 
o Polsce i Polakach. Doceniaj-
my i szanujmy nasz kraj, doce-
niajmy i szanujmy nasze małe 
ojczyzny i siebie nawzajem. 
Zróbmy co w naszej mocy, aby 
nie zaprzepaścić tego, o co wal-
czyły poprzednie pokolenia. 

Działajmy odpowiedzialnie, 
mądrze i sercem, bo tego po-
trzebuje Polska - mówiła.  

W rocznicowych uroczysto-
ściach przy pomniku, na które 
składały się także Apel Pamięci 
i honorowa salwa,  udział wzięli 
nie tylko przedstawiciele samo-
rządu województwa, ale także 
m. in. posłowie Jarosław Zie-
liński i Lech Antoni  Kołakow-
ski, podpułkownik Jarosław 
Wyszecki, dowódca Ośrodka 
Szkolenia Poligonowego Wojsk 
Lądowych w Orzyszu (była 
także obecna kompania hono-
rowa ośrodka), podpułkownik 
Krzysztof Rabek, zastępca do-
wódcy 18 Pułku Logistycznego 
w Łomży, liczni samorządowcy 
powiatu kolneńskiego, miesz-
kańcy.          

- Polska powinna być wielka: 
w wymiarze siły gospodarczej, 
wojskowej. Wielka siłą polskie-
go ducha, patriotyzmu. Jeżeli 
będziemy motywowani polskim 
patriotyzmem to o przyszłość 
Polski jestem spokojny - pod-
kreślał poseł Jarosław Zieliń-
ski ciesząc się z zapowiedzi po-
większania i unowocześniania 
sił zbrojnych i dziękując za zor-
ganizowanie pięknej uroczysto-
ści. 

O historii i współczesnych 
wyzwaniach mówił także po-
seł Lech Antoni Kołakowski. 
Radny sejmiku Piotr Modze-
lewski odczytał list z wyrazami 
wdzięczności skierowany do 
społeczności Stawisk przez wi-
ceministra edukacji Dariusza 
Piontkowskiego. 

Mimo niezbyt sprzyjającej 
pogody liczna grupa uczestników 
uroczystości wzięła także udział 
w odsłonięciu muralu. Naścien-
ny obraz lokalnego twórcy Łuka-
sza Sendlewskiego przedstawia 
postać pułkownika  AK Stani-
sława Wiktora Steczkowskiego 
"Zagończyka". To uczestnik roz-
brajania Niemców w rodzinnych 
Stawiskach w 1918 roku, woj-
ny polsko - bolszewickiej, wojny 
1939 roku, Powstania Warszaw-
skiego. Odznaczony Virtuti Mi-
litari i wieloma innymi ordera-
mi wojskowymi, ale też orderem 
"Sprawiedliwy wśród Narodów 
Świata".  

Mural powstał dzięki dofi-
nansowaniu Ministerstwa Obro-
ny Narodowej z programu "Mur, 
ale historia Wojska Polskiego". 
W odsłonięciu wzięło udział kil-
koro członków rodziny pułkow-
nika Stanisława Steczkowskiego. 
Podpułkownik Krzysztof Ra-
bek z 18 Pułku Logistycznego 
w Łomży przekazał zebranym 
treść listu od ministra Mariusza 
Błaszczaka.
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Potrzeba wspólnoty 
Uroczystości 103 rocznicy odzyskania niepodległości odbyły się w Stawiskach   



Nieco ponad 51 tysięcy złotych  trafi-
ło do puszek w rękach kwestarzy i do 
specjalnych skarbon rozstawionych 
na zabytkowym (założonym w 1801 
roku) cmentarzu parafii katedralnej 
przy ul. Kopernika w Łomży. Wśród 
kwestujących byli m. in. przedstawi-
ciele samorządu województwa wice-
marszałek Marek Olbryś oraz radni 
sejmiku Piotr Modzelewski i Jacek 
Piorunek.

- Biorę udział w kwestach od 
lat 80. ubiegłego wieku. Myślę, że 
idea ratowania zabytków jednej 
z najstarszych i najpiękniejszych 
nekropolii nie tylko w regionie, 
ale też w kraju, jest wspaniała. 
Nie budzi żadnych kontrowersji 
ani sporów. Dbamy o cmentarz, 
na którym znajdują się ślady hi-
storii z  wieku XIX i XX. Zabyt-
kowym nagrobkom, rzeźbom, 
krzyżom, ogrodzeniom trzeba 

nadać niejako nowe życie, ale 
przede wszystkim kierować pa-
mięć i modlitwę ku ludziom, 
którzy tu spoczywają. To posta-
cie zasłużone dla Łomży, Zie-
mi Łomżyńskiej, a - co niemniej 
ważne - bohaterowie naszych ro-
dzin, przyjaciele, z których każdy 
coś wniósł w nasze życie, histo-
rię i wizerunek miasta. Cóż byłby 
wart świat bez pamięci o bliskich 
- powiedział wicemarszałek Ma-
rek Olbryś.

Kwestę pod hasłem „Ratu-
jemy łomżyńskie zabytki cmen-
tarne” zainicjowali w 1984 roku 
harcerze i działacze PTTK. Od 
tamtej pory odbywa się niemal 
co roku. Wobec covidowych 
ograniczeń w ubiegłym roku była 
tylko wirtualna. Łącznikiem dla 
całej tradycji łomżyńskiego kwe-
stowania jest Józef Babiel, w 1984 
roku harcerz, obecnie wiceprezes 
Towarzystwa Przyjaciół Ziemi 
Łomżyńskiej, które przygotowu-
je akcję.         

- Rzeczywiście był to szcze-
gólny rok, ale nie oznaczał dla nas 
przerwy. Wydawaliśmy przede 

wszystkim pieniądze zebrane 
jeszcze w 2019 roku. Efekty to m. 
in. w głównej alei dwa nagrobki 
z elementami kamiennymi i me-
talowymi odnowione i uzupeł-
nione.  Na swoje miejsce z po-
czątków XIX wieku wrócił  jeden 
ze starych krzyży - poinformował 
Józef Babiel. 

Z dokumentacji, jaką pro-
wadzi, wynika, że z ponad 550 
zabytkowych obiektów (od ca-
łych nagrobków po drobne ele-
menty), renowacji poddanych 
zostało do tej pory 286, choć 
w niektórych przypadkach  już 
dwukrotnie. Najbardziej spek-

takularną zmianą, jaką zastali 
odwiedzający cmentarz przy ul. 
Kopernika w Dzień Wszystkich 
Świętych 2021 był wygląd głów-
nej bramy z 1879 roku, gruntow-
nie odnowionej.

- Dzisiaj mieszkańcy miasta  
i goście mogą zobaczyć odrestau-
rowaną główną bramę, która jest 
jednym z ważniejszych elemen-
tów całej zabytkowej warstwy na 
naszym cmentarzu – powiedział 
Piotr Modzelewski, radny sej-
miku województwa podlaskie-
go. – Cieszymy się, że możemy 
wspierać działania na rzecz ne-
kropolii, która zaraz po warszaw-
skich Powązkach jest najstar-
szym cmentarzem w Polsce. Jako 
Urząd Marszałkowski i jako Sej-
mik wspieraliśmy inicjatywę księ-
dza dziekana katedry Mariana 
Mieczkowskiego, by wyremonto-
wać bramę, a teraz kwestujemy by 
kolejne pomniki historii mogły 
zyskać swoje właściwe oblicze – 
uzupełnił Piotr Modzelewski.

Odnowienie bramy to nie jest 
efekt kwesty - poinformował Jó-
zef Babiel

- Były to bardzo kosztowne 
prace możliwe dzięki staraniom 
proboszcza parafii katedralnej 
i funduszom unijnym przyzna-
nym przez zarząd województwa. 
Było też dofinansowanie ze stro-
ny miasta - dodał wiceprezes 
TPZŁ.   

Cmentarna kwesta 2021 
w Łomży trwała dwa dni. W nie-
dzielę 31 października przy wej-
ściach ustawione zostały skarbo-
ny. W poniedziałek 1 listopada 
pojawili się też kwestarze z pusz-
kami i - znak czasu - w maseczkach 
oraz rękawiczkach. Byli wśród 
nich parlamentarzyści, samorzą-

dowcy, przedstawiciele środowisk 
oświatowych i placówek kultury, 
szefowie firm, instytucji i organi-
zacji społecznych, dziennikarze, 
wielbiciele historii. Łącznie około 
100 osób, w tym pracownicy Te-
atru Lalki i Aktora, gdzie tradycyj-
nie mieścił się sztab akcji.

- Bardzo się cieszę, że mogę 
w tym wspaniałym przedsięwzię-
ciu uczestniczyć – powiedział 
Piotr Serdyński, radny miasta 
Łomża. – Po roku przerwy znowu 
jesteśmy na zabytkowym cmenta-
rzu, dobrze, że tegoroczne ograni-
czenia nie są na tyle restrykcyjne 
i możemy spotkać się w tym dniu 
pamięci i  zbierać datki – podsu-
mował radny Serdyński.

W tym roku z zachowaniem 
zasad ostrożności, ale bez prze-
szkód można było odwiedzić 
groby. 

– Tamten rok był niełaskawy 
dla nas– powiedział Stanisław 
Oszkinis, radny miasta Łomża. 
– Jestem łomżyniakiem i kwestu-
ję od kliku lat, spotykam tu teraz 
mnóstwo ludzi, których na co 
dzień nie ma w naszym mieście, 

bo losy rzuciły ich gdzieś indziej. 
To podwójna taka przyjemność – 
z dumą podkreślił radny. 

Kwestarska puszka buduje 
lokalną wspólnotę - uważa Ar-
tur Filipkowski, właściciel Grupy 
Medialnej Narew

- Bez względu na poglądy czy 
sposób widzenia świata, tu jeste-
śmy razem i zawsze sobie poma-
gamy. Nie chodzi tylko o puszki 
związane z kwestą, ale „puszki” 
łomżyńskie. Ten element kon-
cyliacyjny jest bardzo ważny, bo 
tak, jak Chrystus powiedział: je-
śli dom jest podzielony, to może 
popaść nawet w niełaskę lub na-

wet niewolę, a my chcielibyśmy 
być razem, wolni i szczęśliwi. 
Tego życzę wszystkim – dodał 
Artur Filipkowski.

Pogoda w oba dni kwestowa-
nia była wspaniała. Pozwoliło to 
na odwiedzanie cmentarza przez 
prawdziwe tłumy. Nikt nie odma-
wiał datku do puszki. Przeważnie 
trafiały tam banknoty (m. in. 11 
stuzłotówek), ale także drobne 
monety z rąk emerytów lub dzieci.     

- Z przyjemnością wielką 
i zaszczytem uczestniczę w kwe-
stach. Ogromne wrażenie robi na 
mnie to, w jaki sposób ludzie wy-
rażają wdzięczność. Daje to pew-
ność, że to co robimy, jest sprawą 
idei i że robimy to dobrze. „Do-
ładowuje mi akumulator” także 
obraz wielu pokoleń pojawiają-
cych się tu razem. Symboliczne 
to i niezwykle ważne: skąd idzie-
my i dokąd zmierzamy - mówi-
ła Małgorzata Frąckiewicz, ję-
zykoznawca, od kilku tygodni 
jedna z osób z Odznaką Hono-
rową Województwa Podlaskie-
go. - Mamy jakąś cząstkę w tym, 
że zabytki są ratowane - dodał 

Edward Matejkowski, były wice-
prezydent Łomży, weteran kwe-
stowania.      

Jak poinformował Józef Ba-
biel, tradycyjnie TPZŁ wspólnie 
ze służbami ochrony zabytków 
ustali listę obiektów, na których 
renowację przeznaczone będą 
pieniądze z kwesty.   

- Na pewno kontynuować bę-
dziemy prace związane z zabyt-
kami metalowymi -  krzyżami 
czy ogrodzeniami. Pojawiła się 
szansa że po kilku latach poszu-
kiwań znajdziemy wykonawcę 
trudnego zadania, czyli renowa-
cji granitowego nagrobka rodzi-
ny Puchalskich. Jak najserdecz-
niej dziękuję, że znów tak licznie 
i szczodrze byliśmy razem w te 
dni - powiedział Józef Babiel, wi-
ceprezes Towarzystwa Przyjaciół 
Ziemi Łomżyńskiej. 

Łomżyński cmentarz to po-
chodząca z pierwszych lat XIX 
wieku nekropolia, która łączy 
w sobie trzy wyznaniowe części: 
rzymskokatolicką, ewangelicko-
-augsburską i prawosławną. Na 
cmentarzu znajduje się 560 za-
bytkowych nagrobków zbudowa-
nych w różnych stylach: klasycy-
stycznym, neoklasycystycznym, 
neogotyckim, eklektycznym oraz 
z elementami neorenesansowy-
mi. W kamieniu i metalu zapisana 
jest historia dwóch wieków Łom-
ży. Tu spoczywają szczątki min.: 
Jakuba Wagi autora „Flory Pol-
skiej”, pisarza Feliksa Bernatowi-
cza, czy poety Jana Kulki. Spo-
czywają tu uczestnicy powstania 
listopadowego i styczniowego, 
żołnierze polegli w pierwszej 
i drugiej wojnie światowej, ludzie 
zasłużeni, ale też zwykli obywate-
le miasta. Cmentarz jest wpisany 
do rejestru zabytków. Podczas te-
gorocznej kwesty zebranych zo-
stało ponad 51 tysięcy złotych. 
To wspólny sukces kwestarzy 
oraz łomżyniaków, ich gości i ro-
dzin – ludzi dobrej woli. 

4 www.narew.infoŁomża

Pamięć i tradycja. Kwesta „Ratujemy 
łomżyńskie zabytki cmentarne” 



Jeden z najwybitniejszych himala-
istów świata. Wspinacz, alpinista, 
taternik, piąty człowiek na świecie, 
który zdobył Koronę Himalajów  - 14 
ośmiotysięcznych szczytów Ziemi. 
Człowiek legenda, Krzysztof Wielicki 
w jeden z listopadowych wieczorów 
spotkał się z mieszkańcami Łomży, by 
podzielić się swoim doświadczeniem 
i lekcjami wyniesionymi z licznych 
niebezpiecznych wypraw.

- Myślę, że to wszystko jest 
w naszej głowie. Jeśli człowiek 
uwierzy, to nie ma rzeczy nie-
możliwych – mówił Krzysz-
tof Wielicki. – Oczywiście zda-
rza się, że natura koryguje plany 
człowieka i czasami potrafi być 
po prostu bezwzględna 
- kontynuował. 

Krzysztof Wielic-
ki brał udział w czte-
rech wyprawach na K2. 
Ośmiotysięczniki "ro-
bił" w pionierskim stylu. Na trzy 
z nich: Mount Everest, Kanczen-
dzongę i Lhotse wszedł zimą jako 
pierwszy. Na Lhotse stanął sa-
motnie w noc sylwestrową w gor-
secie, który nosił po uszkodzeniu 
kręgosłupa w górach. Na Broad 
Peak „wbiegł” solo w ciągu jed-
nego dnia (pierwsze na świecie 
wejście na ośmiotysięcznik w cią-
gu doby). Na Dhaulagiri (w 16 
godzin) i Shisha Pangma wspiął 
się sam, wytyczając nowe drogi.

- Będąc dzieckiem nie myśla-
łem, że będę się wspinał. Intere-
sowałem się co prawda harcer-
stwem czy turystyką, ale wydaje 
mi się, że miałem po prostu wie-
le szczęścia. Studiowałem na Po-
litechnice Wrocławskiej, gdzie 
była bardzo mocna grupa wspi-
naczkowa, na czele z Wandą Rut-
kiewicz czy Wojtkiem Kurtyką. 
Była to czołówka polska. Ich nie 
można było nie zauważyć. Kie-
dy wstąpiłem do klubu, droga już 
była wiadoma – wspominał hi-

malaista. –Śmiało mogę powie-
dzieć, że zbudowaliśmy  polską 
historię himalaizmu. Nie da się 
ukryć, że mięliśmy spore zale-
głości z lat 50 czy 60. Polacy wte-
dy nie budowali tej wielkiej eks-
ploracji. Włączyliśmy się może 
nieco później, ale najważniej-
sze, że skutecznie. Teraz w śro-
dowiskach górskich wszyscy się 
z nami liczą – tłumaczył Wielicki. 

 Dziś wciąż organizuje wypra-
wy, wyznacza sobie nowe, trudne 
cele. Jest kontynuatorem polskiej 
idei zimowej eksploracji Himala-
jów.

- Nie jest to eksploracja już 
taka jak kiedyś, z różnych wzglę-

dów, ale cały czas jeź-
dzimy w góry. Nie są 
to już szczyty 8  000, 
raczej  6 000, ale dzie-
wicze, jeszcze niezdo-
byte. Muszę przyznać, 

że jeszcze jest sporo takich szczy-
tów, szczególnie na północy Pa-
kistanu – opowiadał Krzysztof 
Wielicki i dodaje, że eksplora-
cja szczytów dla niego wiąże się 
z szerokim wachlarzem emocji. 
– Na takich lodowcach, gdzie 
w promieniu 50 kilometrów nie 
ma nikogo człowiek czuje się 
wyjątkowo. Jesteś tylko ty i góra 
– mówił. – Jeśli ktoś jest zachłan-
ny emocji, posiada ich głód, idzie 
w góry. Wspinanie to są ogrom-
ne emocje – przekonywał hima-
laista. 

 Spotkanie z jednym 
z polskich lodowych wojowni-
ków zorganizowane zostało przez 
Miejską Bibliotekę Publiczną 
w Łomży. 

- Cieszę się, że pan Krzysz-
tof Wielicki zechciał przyjąć na-
sze zaproszenie. Jest to zwień-
czenie naszej pracy w bibliotece, 
pracy związanej nie stricte z wy-
pożyczaniem książek, ale dzia-
łalnością kulturalno-oświatową. 

Muszę przyznać, że ten rok, tro-
chę ku zaskoczeniu, bogaty był 
w tego typu spotkania. Liczę na 
to, że przyszły rok, również pod 
względem finansowym, pozwo-
li nam na równie aktywną dzia-
łalność – nie kryła radości, ale 
również nadziei, Teresa Fromel-
c-Pawelczyk, dyrektor Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Łomży. 

Miejska Biblioteka Publiczna 
w Łomży zachęca do przedsta-
wiania propozycji co do kolej-
nych spotkań autorskich. 

5ciekawe spotkania

Bajkał - carstwo lodu. W tak odległy, 
mroźny i tajemniczy świat zabrał 
uczestników pokazu fotografii z opo-
wieścią Piotr Malczewski - ceniony 
fotograf przyrody i podróżnik. Cykl 
spotkań "Fotograficzne wędrówki" 
organizowany jest w Galerii pod Arka-
dami w Łomży.

Galeria na Starym Rynku  wy-
pełniła się po brzegi. Wszystko 

po to, by móc zobaczyć i posłu-
chać opowieści o Syberii, życiu 
w zgodzie z przyrodą i o miłości 
do Bajkału.

Jak mówi podróżnik, nad Baj-
kał można jeździć wielokrotnie 
i  za każdym razem jest to inna 
podróż. Szczególnie, że to jezio-
ro jest ogromne, więc można od-
wiedzać różne jego obszary. 

- Można jeździć tam całe ży-
cie i nigdy się dobrze Bajkału nie 
pozna – przekonywał Piotr Mal-
czewski.

Malczewski opowiadał nie 
tylko o zimie, mimo iż okolice 
Bajkału mają klimat przystępny, 
nie ma tam jeszcze skrajnych tem-
peratur (zimą wynoszą one oko-
ło –30 stopni Celsjusza), jednak 
to, co oferuje otoczenie i  żywioł 
wody zamknięty w lodzie, powo-
duje, że jest to miejsce niezwykłe. 
To wciąż jest też zmienny świat, 
bo świat lodowy Bajkału ulega 

ciągłym przeobrażeniom – 
lód koroduje i rozpada się, 
zmienia się kolorystyka, 
faktury lodowe. 

- Oprócz tego niesa-
mowite są zimowe dźwięki 
– lód czasem śpiewa, cza-
sem krzyczy, czasem szep-
cze… Niektórzy mówią, 
że lód „miauczy”, a zdarza 
się też, że „strzela”. Gdy 
jest się wtedy na jeziorze, 
odczuwa się strach, ale 
i szacunek do żywiołu – te 
dźwięki są bardzo mocne 
i piękne – tłumaczył Mal-
czewski.

Bajkał - carstwo lodu według 
Piotra Malczewskiego

Zachłanny na pełne życie 
Himalaista Krzysztof Wielicki na spotkaniu autorskim w Łomży

Relacja w Telewizji Narew  
i na www.narew.info

Relacja 
w Telewizji Narew 

i na 
www.narew.info
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- To nie jest mój pierwszy 
koncert w Łomży. Zawsze kiedy 
tu wracam czuje się bardzo miło. 
Ja w ogóle mam takie poczucie, 
że tu, gdzie jest bliżej na wschód, 
ludzie są jacyś tacy aksamitni, 
tacy bliscy skóry. I mam takie po-
czucie, że jest tu więcej serdecz-
ności, mniej gonitwy i zabiega-
nia. Wszystko wydaje się bardziej 
spokojne i szczere – nie kryje za-
dowolenia z powrotu do Łomży 
artystka. 

„Piosenki z Klasą” to energe-
tyczny i niezwykle subtelnie uło-
żony koncert z piosenkami, które 
Olga Bończyk chciała zaśpiewać 
już od dziecka.

- Spełniam w ten sposób swo-
je marzenia z dzieciństwa, gdy ze 
skakanką w ręku, przed lustrem 
śpiewałam piosenki Ireny Santor, 
Marii Koterbskiej czy Reny Rol-
skiej. Wyobrażałam sobie wtedy, 
że jestem wielką artystką i śpie-
wam dla wielotysięcznej widowni 
i jak dorosnę, wrócę do tych pio-

senek i zaśpiewam je dla swojej 
publiczności. Marzenia się speł-
niają – przyznaje Olga Bończyk. 

Koncert złożony był z piose-
nek, które przez lata swojej karie-
ry artystka śpiewała w recitalach 
tematycznych. Dziś, na prośbę 
publiczności, z wybranych i naj-
bardziej lubianych piosenek zło-
żyła swego rodzaju koncert ży-
czeń. Mieszkańcy Łomży mogli 
usłyszeć piosenki filmowe takie 
jak: „Paroles, paroles”, a także 
niezapomniane przeboje pol-
skiej piosenki jak: ,,Tyle słońca 
w całym mieście”, „Remedium”, 
„Jego portret”, czy „Kasztany”. 
Wszyscy, którzy przybyli na “uro-
dziny Pani Hani”, mogli odkryć 
także najgłębsze warstwy wrażli-
wości Olgi Bończyk. Artystka za-
śpiewała kilka piosenek z przed-
ostatniej płyty – „Piąta rano” 
oraz ostatniej, czwartej już solo-
wej i najbardziej osobistej płyty 
- ,,Ślady miłości”. 

To dla Pani, Pani Haniu! 

www.narew.infokultura i sztuka

W Galerii Pod Arkadami odbył się 
wernisaż wystawy malarstwa Justy-
ny Mańkowskiej.  „Próba generalna" 
- czyli zaduszki po polsku to cykl ob-
razów nawiązujących do staropolskiej 
tradycji portretów trumiennych. W li-
stopadzie każdego roku oddajemy się 
chwilom nostalgii i zadumy nad tymi, 
których już między nami brakuje.

Justyna Mańkowska jest ab-
solwentką Akademii Sztuk Pięk-
nych we Wrocławiu i swoją 
wystawę poświęciła jej założy-
cielom. Wszystko za sprawą in-
spiracji i   zachwytu sztuką pol-
skiego baroku i jej specyficznym 
elementem jakim był sarmatyzm.

- Zachwyciły mnie portrety tru-
mienne, polskie malarstwo z okre-
su baroku, z okresu kiedy Polska 
była silna i wielka. Tego typu ma-
larstwo można spotkać tylko na 
ziemiach polskich i w Księstwie 
Litewskim. Spodobała mi się cała 
historia związana z tymi portre-
tami, kultura Sarmatów, bo to oni 
tworzyli portrety trumienne, ich 
wiara. To byli ludzie wierzący, któ-

rzy pomimo trudności, dramatów, 
które ich spotykały nie lękali się, 
tylko śmiało szli przez życie i śmia-
ło przechodzili na drugą stronę  - 
opowiadała Justyna Mańkowska. 

Dlaczego wystawa nosi tytuł 
"Próba generalna"?

Poza portretami trumienny-
mi w Galerii pod Arkadami zo-
baczyć możemy również instala-
cję, której głównym elementem 
jest lustro i portret w tle. Artystka 
pokazuje w ten sposób swoje wy-
obrażenie śmieci.

Próba generalna czyli rozwa-
żania nad śmiercią Justyny Mań-
kowskiej w Galerii pod Arkada-
mi będzie czynna do 24 listopada 
2021 roku.

Pod koniec sierpnia Filharmonia Kameralna im. 
Witolda Lutosławskiego w Łomży zarejestrowała 
materiał na pierwszą płytę DVD. Nagranie odbyło 
się w pięknej sali koncertowej Hotelu Skansen 
znajdującego się na terenie Muzeum Wsi Mazo-
wieckiej w Sierpcu. Obraz realizowała posiadają-
ca olbrzymie doświadczenie w podobnych projek-
tach firma MC-Video, natomiast dźwięk – jedna 
z najlepszych polskich firm fonograficznych DUX.

W roli solistów wystąpili młodzi, ale 
niezwykle utalentowani artyści: sopranist-
ka Agnieszka Kadłubowska, pianista Paweł 

Pawlik oraz Szymon Telecki, skrzypek i po-
mysłodawca całego projektu. Efekty wspól-
nej pracy artystów i realizatorów można 
obejrzeć w serwisie YouTube: https://
www.youtube.com/watch?v=MUFO4Bj-
fswA

Projekt nagrania płyty DVD z muzyką 
polską, który będzie jednocześnie promo-
cją Mazowsza powstał z inicjatywy Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Mazo-
wieckiego, który jest również mecenasem 
całego przedsięwzięcia.

Płyta DVD Filharmonii 
Kameralnej w Łomży

„Próba generalna”, czyli 
zaduszki po polsku. Wystawa 

Justyny Mańkowskiej w Łomży

To dla 
Pani, 
Pani 
Haniu!
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Ponad 23 mld złotych na inwestycje 
otrzyma łącznie 2785 jednostek sa-
morządu terytorialnego z całej Polski, 
czyli aż 97 proc. samorządów. Powiat 
Łomżyński otrzyma ponad 100 ml 
złotych. Z tej okazji w Starostwie Po-
wiatowym odbyło się spotkanie par-
lamentarzystów  i samorządowców 
Ziemi Łomżyńskiej.

Samorządowcy jednym gło-
sem wskazywali na największe 
zmiany w czasach wolnej Polski, 
których celem jest szybki rozwój 
Polski lokalnej

- To duża kwota, która po-
zwoli zaspokoić lokalne potrze-
by, pozwoli lepiej żyć mieszkań-
com województwa podlaskiego, 
do którego trafi ponad 1,2 miliar-
da złotych, w tym ponad 100 mi-
lionów do powiatu łomżyńskie-
go. To ogromne pieniądze, jakich 
nigdy wcześniej nie było - mówił 
Dariusz Piontkowski, wicemini-
ster Edukacji i Nauki.

Z kolei Bohdan Paszkowski, 
wojewoda podlaski ocenił, że 
skala i formuła pomocy jest bez-
precedensowa, bo sięga nawet 
95 proc. dofinansowania   inwe-
stycji. A sa także inne rządowe 
programy wsparcia lokalnych 
potrzeb.  

- Jak obliczyłem, subregion 
łomżyński tylko z funduszu roz-
woju dróg otrzymał już ponad 
126 milionów złotych. To two-
rzenie trwałych podstaw rozwo-
ju i poprawa warunków życia dla 
wszystkich naszych powiatów 
- dodał wojewoda Bohdan Pasz-
kowski.        

Wicemarszałek Marek Olbryś 
zaznaczył, że program Polski Ład 
pozwala decydować samorzą-
dom na co powinny być przezna-
czone środki, co umożliwia ich 
skuteczny rozwój.

- Odbiera argumenty kryty-
kom, którzy twierdzą, że obecny 
rząd nie jest przyjazny samorzą-
dom. Zaprzecza też opiniom, że 
są to pieniądze dla wybranych. 
W powiecie łomżyńskim tyl-
ko jednej gminy nie ma na liście 
beneficjantów – podkreślał wi-
cemarszałek. - Chciałbym też 
przypomnieć, że także samo-
rząd województwa kieruje sze-
roki strumień pieniędzy do miast 
i gmin w dziedzinach, które po-
zwalają im na rozwijanie infra-
struktury technicznej, ale także 
inicjatywy społeczne.

Do podziękowań dla rządu 
i gratulacji dla samorządów do-
łączyli się parlamentarzyści. Dla 
senatora Marka Komorowskie-
go był to "symboliczny i ważny 
dzień".

- W czasach koronawirusa 
rozbudzenie gospodarki jest bar-
dzo istotne – powiedział senator.

Poseł Kazimierz Gwiazdow-
ski z kolei zaakcentował znaczą-
ce wsparcie województwa pod-
laskiego, które ma piątą pozycję 
w kraju pod względem wysoko-
ści funduszy, a nie należy do naj-
większych regionów.  

Drogi, wodociągi, obiekty sportowe 
W planach łomżyńskich sa-

morządowców są dziesiątki ki-

lometrów dróg, moderniza-
cja systemów wodociągowych 
i oczyszczania ścieków oraz zago-
spodarowania odpadów, obiekty 
sportowe, a w Łomży dwa kolej-
ne etapy budowy bulwarów nad 
Narwią. Prezydent, burmistrzo-
wie i wójtowie są zgodni: nigdy 
nie dysponowali tak znacznymi 
środkami na inwestycje, które 
sami wskazali, a na które nie by-
łoby szans bez dofinansowania 
na poziomie nawet 95 proc.

Starosta łomżyński Lech Ma-
rek Szabłowski otrzymał czek 
(15,2 mln zł) oraz zapowiedział, 
że powiat przeznaczy je na popra-
wę stanu dróg.      

- Będzie to ponad 13 kilo-
metrów na terenie pięciu gmin. 
Wybraliśmy wspólnie trasy 
o największym natężeniu ruchu, 
w tym "liderkę" w tej dziedzinie 
- drogę Chojny - Nowogród, któ-
ra jest elementem najkrótszego 
szlaku z Warszawy na Mazury, 
a ponadto najbardziej niebez-
pieczne i zdegradowane – poin-
formował starosta.

Polski Ład wpłynie także na 
stan dróg w gminach Miastkowo 
(nieco ponad 4 mln zł), Przytuły 
(5,130 mln zł), Śniadowo (6,174 
mln zł)  i Zbójna (4,548 mln zł), 
a w Wiźnie (3,872 mln zł) do-
datkowo przebudowany zosta-
nie most na Narwi w Bronowie. 
Drewnianą konstrukcję, która 
jest sporą atrakcją dla turystów 
i "wystąpiła" np. w filmie "Wo-
łyń", zastąpi coś solidniejszego.

Nowogród (blisko 9 mln zł) 

zdecydował się na gruntowną 
modernizację oczyszczalni ście-
ków i zakup pojazdu, który do-
starczać tam będzie płynne od-
pady z mniejszych miejscowości 
gminy.    

- To niezwykle ważna sprawa, 
zwłaszcza dla gminy z dwiema 
dużymi rzekami - Narwią i Pisą 
- o które musimy dbać. Prawie 9 
milionów złotych byłoby dla nas 
nieosiągalne w innych warun-
kach. Zdaję sobie sprawę, że nie 
jest to inwestycja, której potrze-
bę tak bezpośrednio dostrzegają 
mieszkańcy, ale jest absolutnie 
niezbędna - poinformował bur-
mistrz Grzegorz Palka, burmistrz 
Nowogrodu.

Adam Niebrzydowski, bur-
mistrz Jedwabnego jest jedynym, 
który będzie realizował dwa za-
dania z różnych dziedzin. Za fun-
dusze z Polskiego Ładu, liczące 
7,273 mln zł, gmina uporządku-
je system gospodarowania odpa-
dami oraz zapewni infrastruktu-
rę sportową swojemu zespołowi 
szkół. Gmina Łomża (10,450 
mln zł) postawiła na rozbudowę 
i modernizację systemu zaopa-
trzenia w wodę.

- To będzie dla nas nie wyj-
ście z pandemii, ale wyjście z głę-
bokiego PRL - powiedział Piotr 
Kłys, Wójt Gminy Łomża. 

Największym „wygranym” 
pierwszego naboru programu 
jest samorząd miejski Łomży 
otrzymując wsparcie w wysoko-
ści 37,8 mln zł. Jak poinformował 
prezydent Mariusz Chrzanow-

ski, fundusze przeznaczone będą 
w całości na drugi i trzeci etap 
budowy bulwarów nad Narwią. 
Trasy spacerowe i rowerowe oraz 
inne atrakcje będą się ciągnąć od 
mostu Hubala (czyli plaży miej-
skiej) przez istniejąca już część 
bulwarów z portem do stadionu 
miejskiego.  Wiceminister Da-
riusz Piontkowski  podkreślił jak 
ważna jest współpraca lokalnych 
parlamentarzystów, radnych wo-
jewódzkich i miejskich, którzy 
wspierali łomżyńską inwestycję.

- To trudne zadanie, zwłasz-
cza ze względu na ogranicze-
nia czasowe, ale nie boimy się - 
stwierdził prezydent.    

Pieniądze   z rządowego fun-
duszu pozwolą otworzyć nową 
księgę inwestycji lokalnych 
w gminach powiatu łomżyńskie-
go.

Program realizowany jest 
poprzez promesy inwestycyjne 
udzielane przez Bank Gospo-
darstwa Krajowego. Samorządy 
mogły wnioskować o fundusze 
z 35 obszarów w wysokości na-
wet 95 proc. dofinansowania na 
m.in.: budowę dróg, kanalizacji, 
oczyszczalni, czy odnawialnych 
źródeł energii. Pozostały niewiel-
ki procent inwestycji dołożą JST 
z własnych budżetów.

To program, jak mówili obec-
ni na konferencji prasowej który 
ma szansę zmienić oblicze na-
szych miast, wiosek, powiatów, 
gmin, województw. Kolejna tran-
sza na przełomie listopada i grud-
nia tego roku.

Polski Ład na Ziemi Łomżyńskiej
gospodarka
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HALO TV NA WEEKEND   11–14.11
Wożąc 
panią 
Daisy

Ciepła i pogodna opowieść o bogatej starszej 
pani i jej czarnoskórym kierowcy,  

wzrusza wszystkich.
W otwierającej film scenie bohaterka próbuje uru-

chomić samochód i wjeżdża w zadbany ogród sąsiadów. 
Firma ubezpieczeniowa zabiera nieodpowiedzialnej star-
szej pani polisę ubezpieczeniową. 

72-letnia Daisy Werthan ( Jessica Tandy) jest bardzo 
bogatą, zrzędliwą Żydówką. Od dawna sprawia kłopoty 
najbliższym. Na każdy temat ma własne zdanie i wszyst-
ko robi po swojemu. Kapryśna i konfliktowa nie znajduje 
wspólnego języka z synem, Boolie (Dan Aykroyd), który 
mimo ciągłych scysji nie zrywa kontaktów z matką. Bar-
dzo chce jej pomóc, choć ona nie oczekuje współczucia. 

Boolie kupuje matce nowy samochód i kategorycznie 
nalega, aby zgodziła się na zatrudnienie osobistego kie-
rowcy, Murzyna Hoke'a (Morgan Freeman). Z początku 
Daisy nie kryje niezadowolenia, jest wręcz oburzona po-
stępkiem syna. Przyzwyczajona do niezależności nie to-
leruje nowego pracownika, gani go za wszystko, co robi. 

Metoda Hoke’a to zastosowanie nieskończonej cier-
pliwości. Hoke nie jest służalczy. Nie jest przymilny. Jest 
za to bardzo mądry. Jeśli panna Daisy nie chce być pod-
wieziona do supermarketu, to bardzo dobrze, to Hoke 
jej nie zawiezie. Po prostu pojedzie za nią samochodem, 
lśniącym nowym Hudsonem. Tylko zauważy: „szkoda, że 
taki fajny nowy wóz nie jest używany. Lepiej, żeby się nim 
jeździło”.

W końcu panna Daisy zgadza się na jazdę i ostatecz-
nie, z biegiem lat, ona i Hoke zaczynają się uczyć siebie. 
Żadne z nich nie jest szybkie w ujawnianiu emocji. Z cza-
sem ich znajomość przeradza się w coś na kształt przyjaź-
ni, mimo drobnych nieporozumień.

Rozgrywająca się na przestrzeni 25 lat (1948-1973) 
historia została osadzona w realiach zmieniającego się Po-
łudnia Ameryki, burzliwych czasów walk o równoupraw-
nienie i zniesienie segregacji rasowej.

Uprzedzenia rasowe pani Daisy dają o sobie znać 
przy okazji podłożenia bomby w najstarszej synagodze 
w Atlancie. Po raz kolejny ukryty rasizm pani Daisy zo-
staje wystawiony na próbę, kiedy syn odmawia udziału 
w bankiecie na cześć Martina Luthera Kinga, proponując 
jej w zamian towarzystwo Hoke’a.

Wczesne lata 70. przynoszą pogorszenie zdrowia wie-
kowej pani Daisy. Zagrożona demencją starczą spędza 
dni w domu, w którym pragnie widzieć głównie Hoke’a, 
jej ukochanego przyjaciela...

Film pokazuje ćwierć wieku w życiu bohaterki, 
choć upływ czasu sygnalizowany jest raczej przez 
zmieniające się pod wpływem technologii otoczenie 
niż zmarszczki na twarzach bohaterów. Z początku 
oziębła starsza pani zaczyna uczyć szofera czytać, 
później jej zainteresowanie kieruje się w stronę praw 
obywatelskich oraz równouprawnienia, choć nie po-
dejmuje działań na ich rzecz. Atmosferę filmu two-
rzą drobne oznaki tolerancji, współczucia, lecz także 
małe uszczypliwości, wymiana poglądów, ścieranie 
się charakterów. Najważniejsza pozostaje nić przy-
jaźni, tło obyczajowe jest właściwie dodatkiem do tej 
uroczej historii.

To niezwykle subtelny film, w którym prawie żadna 
z najważniejszych informacji nie jest przekazywana w dia-
logu, a mowa ciała, ton głosu czy spojrzenie mogą być 
najważniejsze. „Ten film zagląda w serce”.

Jeden z najgłośniejszych i najbardziej dochodowych 
obrazów 1990 roku. Odtwórcy głównych ról ( Jessica 
Tandy oraz Morgan Freeman) za pamiętne kreacje zostali 
nagrodzeni Złotymi Globami. Film otrzymał nominacje 
do Oscara w licznych kategoriach (najlepszy aktor pierw-
szo- i drugoplanowy, montaż, scenografia, kostiumy), 
zdobył cztery złote statuetki w 1989 roku za najlepszy 
film, dla aktorki Jessiki Tandy oraz za scenariusz i charak-
teryzację. 

Reżyser Bruce Beresford umiejętnie przełożył na 
język filmowy sztukę Alfreda Uhry, z powodzeniem wy-
stawianą na deskach teatrów i uhonorowaną nagrodą 
Pulitzera. Zwracają uwagę błyskotliwe i żywe dialogi, 

choć film jest dość statyczny ze względu na swój teatralny 
rodowód. 

Film można śmiało zaliczyć do skarbów światowej 
kinematografii. Prostym, szlachetnym przesłaniem tego 
obrazu jest zastanowienie się nad ludzką życzliwością 
i wyrozumiałością, która jest niemal dobrem deficyto-
wym w naszych czasach.

Rekomendacją tego filmu niech będzie jeden z ko-
mentarzy, który padł po jego obejrzeniu: „Zróbcie sobie 
przysługę i obejrzyjcie ten film...”

Pewnie nie wiesz...
H Film zarobił 146 milionów dolarów, kosztował 7,5 

miliona.
H Jessica Tandy (1909-1994) dostała Oscara w 1989 

roku, stając się w ten sposób najstarszą aktorką, która otrzy-
mała tę nagrodę. 

H Autor scenariusza (a zarazem sztuki), Alfred Uhry, 
oparł historię Daisy i Hoke’a na własnej babci Lenie Fox i jej 
szoferze Willu Colemanie.

H Pani Daisy opowiada o tym, jak po raz pierwszy po-
jechała do Alabamy w 1888 roku, miała wtedy 12 lat. Film 
kończy się w 1973 roku, kiedy Pani Daisy ma 97 lat.

H Filmowy dom Pani Daisy w Atlancie, o powierzchni 
570 metrów kw. został sprzedany w 2013 roku za 2 miliony 
dolarów.

H Scenariusz został odrzucony przez największe wy-
twórnie filmowe: Walt Disney Studios, 20th Century Fox, 
Universal, Paramount i Columbia.

Wożąc panią Daisy
TV Puls czwartek 22.30

Życzliwa dusza

Poradnik 
pozytywnego 

myślenia

wybierz  
coś  

dla siebie

Pracująca dziewczyna

Kariera  
dla najlepszej

30-letnia Tess McGill (Melanie Griffith) może 
nie jest najlepiej ubrana, a jej fryzura też pozostawia 
sporo do życzenia, ale za to jest inteligentna, ambit-
na, pracowita i chce zrobić karierę w branży finan-
sowej.

Problem w tym, że tam dominują faceci, którzy 
widzą w niej tylko atrakcyjną dziewczynę do łóżka. 
Gdy wściekła takim traktowaniem Tess rzuca pra-
cę i wcześniej wraca do domu, zastaje ukochanego 
z dziewczyną w łóżku. Tak, to zdecydowanie nie jest 
dobry początek kariery... Jednak Tess jest zdeter-
minowana i w końcu zostaje asystentką Katherine 
Parker (Sigourney Weaver), bezwzględnej i wyra-

chowanej bizneswoman. Ta kobieta, nastawiona na 
sukces za wszelką cenę, nie szanuje i bez skrupułów 
wykorzystuje ludzi, a przede wszystkim – swoją pod-
władną.

Tess stawia wszystko na jedną kartę: kiedy jej 
szefowa łamie na nartach nogę i przez sześć tygodni 
musi zostać w szpitalu, zaczyna w jej imieniu (i bez 
jej wiedzy) prowadzić interesy. Rozpoczyna bizneso-
we rozmowy z Jackiem Trainerem (Harrison Ford) 
i wygląda na to, że je z sukcesem zakończy, jeszcze 
nim wróci jej szefowa. 

Pewnie nie wiesz...
H Film zarobił 103 miliony dolarów, kosztował 28 

milionów.
H Kevin Spacey w ostatniej chwili dołączył do 

ekipy. Zastąpił innego aktora. Wysłano po niego samo-
chód ze scenariuszem. Spacey nauczył sie swojej roli 
w drodze na plan zdjęciowy.

H Sceny w firmie, w której pracowały bohaterki, 
były kręcone na siódmym piętrze wieży World Trade 
Center, która została zniszczona podczas ataków ter-
rorystycznych 11 września 2001 r.

H Melanie Griffith opowiedziała, jak z Alecem 
Baldwinem imprezowali całą noc i spóźnili się na plan 
zdjęciowy następnego dnia. Wyraźnie byli wstawieni. 
Melanie zapłaciła 80 000 dolarów kary. Od tej pory 
pielęgniarka codziennie sprawdzała trzeźwość aktorki.

Pracująca dziewczyna
Stopklatka czwartek 15.15, sobota 17.45

Po ośmiu miesiącach terapii Pat Solatano (Bra-
dley Cooper) wraca do rodzinnego domu. Chce 
zrealizować alternatywą wersję siebie w oparciu 
o tzw. pozytywne myślenie, którego wzorce poznał 
w szpitalu: najważniejsze, żeby myśleć zawsze pozy-
tywnie, wierzyć w siebie i szanować swe przekona-
nia; każdy koszmar zostanie przezwyciężony przez 
miłość, a wsparcie rodziny i przyjaciół pomoże wyjść 
z każdego dołka. Po zwolnieniu ze szpitala w wyjściu 
na prostą pomagają mu rodzice – Patrick senior (Ro-
bert De Niro) i Dolores ( Jacki Weaver). 

Celem Pata jest odzyskanie żony, którą przy-
łapał na zdradzie. Był bliski zamordowania jej ko-
chanka, co stało się bezpośrednią przyczyną hospi-
talizacji. Konsekwentna strategia Pata zmienia się, 
gdy poznaje on intrygującą dziewczynę z sąsiedz-
twa, Tiffany ( Jennifer Lawrence). Początkowa 
wzajemna niechęć pary ekscentryków przeradza 
się w niespodziewaną więź.

Osiem nominacji do Oscara (statuetkę otrzyma-
ła Jennifer Lawrence za pierwszoplanową rolę żeń-

ską) świadczy o tym, że to kawał porządnego kina. 
Aktorstwo jest na najwyższym poziomie (Robert De 
Niro znów w formie – tym razem gra ojca głównego 
bohatera, próbującego dość topornie pokazać syno-
wi, że jest dla niego ważny). Scenariusz, pełen jest 
niezłych dowcipów i ostrych dialogów (to ekraniza-
cja bestsellerowej powieści Matthew Quicka).

Pewnie nie wiesz...
H Film zarobił 236,5 miliona dolarów, kosztował 

21 milionów.
H Bradley Cooper i Jennifer Lawrence spędzili ty-

dzień na ćwiczeniu tańca, który pokazali w filmowym 
turnieju.

H W scenie otwarcia się Pata Seniora przed swoim 
synem, Robert De Niro naprawdę się rozpłakał. Jego łez 
nie było w scenariuszu. 

Poradnik pozytywnego myślenia
Stopklatka niedziela 20.00

Znów mam 17 lat
TVN czwartek 15.40, niedziela 17.50

Komedia. Trzydziestokilkuletni Mike uważa, że 
jego życie nie potoczyło się tak, jak sobie wyma-
rzył. Pewnego dnia budzi się ponownie jako sie-
demnastolatek, mając szansę odmienić los. 

Morderstwo  
w Orient Expressie

Polsat czwartek 22.10
Kryminalny. Słynny detektyw Hercules Poirot, 
musi rozwiązać sprawę morderstwa, którego 
ofiarą, w najsłynniejszym pociągu świata, pada 
amerykański biznesmen. Trzynaścioro pasaże-
rów uwięzionych zostaje w pułapce. Jeden czło-
wiek musi wskazać mordercę, zanim ten zaataku-
je ponownie.

Grzech
TV6 piątek 23.00

Kryminalny. Emerytowany policjant Burns przez 
15 lat pracował w wydziale zabójstw i w pracy 
stracił lewą rękę. Pewnego dnia znika jego nie-
obliczalna siostra Kassie. Okazuje sie, że Burns 
stał sie obiektem zemsty okrutnego i tajemnicze-
go Charliego Storma (Gary Oldman). 

Tunel
TV Puls2 sobota 21.55

Katastroficzny. W wyniku poważnego wypadku 
ciężarówki, w długim tunelu w norweskich gó-
rach zostają uwięzieni ludzie. W miarę upływają-
cego czasu warunki pogodowe zmieniają się, a ra-
townicy nie mogą dotrzeć do poszkodowanych.

Za jakie grzechy, dobry Boże?
TV1 sobota 23.20

Komedia. Wywodzący się z wyższych sfer konser-
watywni katoliccy małżonkowie są zawiedzeni 
niekatolickimi mężami trzech córek. Czara gory-
czy się przelewa, gdy czwarta córka przyprowa-
dza do domu narzeczonego.

28 dni
Nowa TV sobota 23.50, niedziela 21.55

Komedia. Życie Gwen Cummings (Sandra 
Bullock) to niekończąca się zabawa. Atrakcyjna 
dziennikarka nie zdaje sobie sprawy, że stała się 
alkoholiczką. Dopiero gdy rujnuje wesele swojej 
siostry, postanawia wziąć się za siebie. 

Będzie 

lepiej!
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bogatą, zrzędliwą Żydówką. Od dawna sprawia kłopoty 
najbliższym. Na każdy temat ma własne zdanie i wszyst-
ko robi po swojemu. Kapryśna i konfliktowa nie znajduje 
wspólnego języka z synem, Boolie (Dan Aykroyd), który 
mimo ciągłych scysji nie zrywa kontaktów z matką. Bar-
dzo chce jej pomóc, choć ona nie oczekuje współczucia. 

Boolie kupuje matce nowy samochód i kategorycznie 
nalega, aby zgodziła się na zatrudnienie osobistego kie-
rowcy, Murzyna Hoke'a (Morgan Freeman). Z początku 
Daisy nie kryje niezadowolenia, jest wręcz oburzona po-
stępkiem syna. Przyzwyczajona do niezależności nie to-
leruje nowego pracownika, gani go za wszystko, co robi. 

Metoda Hoke’a to zastosowanie nieskończonej cier-
pliwości. Hoke nie jest służalczy. Nie jest przymilny. Jest 
za to bardzo mądry. Jeśli panna Daisy nie chce być pod-
wieziona do supermarketu, to bardzo dobrze, to Hoke 
jej nie zawiezie. Po prostu pojedzie za nią samochodem, 
lśniącym nowym Hudsonem. Tylko zauważy: „szkoda, że 
taki fajny nowy wóz nie jest używany. Lepiej, żeby się nim 
jeździło”.

W końcu panna Daisy zgadza się na jazdę i ostatecz-
nie, z biegiem lat, ona i Hoke zaczynają się uczyć siebie. 
Żadne z nich nie jest szybkie w ujawnianiu emocji. Z cza-
sem ich znajomość przeradza się w coś na kształt przyjaź-
ni, mimo drobnych nieporozumień.

Rozgrywająca się na przestrzeni 25 lat (1948-1973) 
historia została osadzona w realiach zmieniającego się Po-
łudnia Ameryki, burzliwych czasów walk o równoupraw-
nienie i zniesienie segregacji rasowej.

Uprzedzenia rasowe pani Daisy dają o sobie znać 
przy okazji podłożenia bomby w najstarszej synagodze 
w Atlancie. Po raz kolejny ukryty rasizm pani Daisy zo-
staje wystawiony na próbę, kiedy syn odmawia udziału 
w bankiecie na cześć Martina Luthera Kinga, proponując 
jej w zamian towarzystwo Hoke’a.

Wczesne lata 70. przynoszą pogorszenie zdrowia wie-
kowej pani Daisy. Zagrożona demencją starczą spędza 
dni w domu, w którym pragnie widzieć głównie Hoke’a, 
jej ukochanego przyjaciela...

Film pokazuje ćwierć wieku w życiu bohaterki, 
choć upływ czasu sygnalizowany jest raczej przez 
zmieniające się pod wpływem technologii otoczenie 
niż zmarszczki na twarzach bohaterów. Z początku 
oziębła starsza pani zaczyna uczyć szofera czytać, 
później jej zainteresowanie kieruje się w stronę praw 
obywatelskich oraz równouprawnienia, choć nie po-
dejmuje działań na ich rzecz. Atmosferę filmu two-
rzą drobne oznaki tolerancji, współczucia, lecz także 
małe uszczypliwości, wymiana poglądów, ścieranie 
się charakterów. Najważniejsza pozostaje nić przy-
jaźni, tło obyczajowe jest właściwie dodatkiem do tej 
uroczej historii.

To niezwykle subtelny film, w którym prawie żadna 
z najważniejszych informacji nie jest przekazywana w dia-
logu, a mowa ciała, ton głosu czy spojrzenie mogą być 
najważniejsze. „Ten film zagląda w serce”.

Jeden z najgłośniejszych i najbardziej dochodowych 
obrazów 1990 roku. Odtwórcy głównych ról ( Jessica 
Tandy oraz Morgan Freeman) za pamiętne kreacje zostali 
nagrodzeni Złotymi Globami. Film otrzymał nominacje 
do Oscara w licznych kategoriach (najlepszy aktor pierw-
szo- i drugoplanowy, montaż, scenografia, kostiumy), 
zdobył cztery złote statuetki w 1989 roku za najlepszy 
film, dla aktorki Jessiki Tandy oraz za scenariusz i charak-
teryzację. 

Reżyser Bruce Beresford umiejętnie przełożył na 
język filmowy sztukę Alfreda Uhry, z powodzeniem wy-
stawianą na deskach teatrów i uhonorowaną nagrodą 
Pulitzera. Zwracają uwagę błyskotliwe i żywe dialogi, 

choć film jest dość statyczny ze względu na swój teatralny 
rodowód. 

Film można śmiało zaliczyć do skarbów światowej 
kinematografii. Prostym, szlachetnym przesłaniem tego 
obrazu jest zastanowienie się nad ludzką życzliwością 
i wyrozumiałością, która jest niemal dobrem deficyto-
wym w naszych czasach.

Rekomendacją tego filmu niech będzie jeden z ko-
mentarzy, który padł po jego obejrzeniu: „Zróbcie sobie 
przysługę i obejrzyjcie ten film...”

Pewnie nie wiesz...
H Film zarobił 146 milionów dolarów, kosztował 7,5 

miliona.
H Jessica Tandy (1909-1994) dostała Oscara w 1989 

roku, stając się w ten sposób najstarszą aktorką, która otrzy-
mała tę nagrodę. 

H Autor scenariusza (a zarazem sztuki), Alfred Uhry, 
oparł historię Daisy i Hoke’a na własnej babci Lenie Fox i jej 
szoferze Willu Colemanie.

H Pani Daisy opowiada o tym, jak po raz pierwszy po-
jechała do Alabamy w 1888 roku, miała wtedy 12 lat. Film 
kończy się w 1973 roku, kiedy Pani Daisy ma 97 lat.

H Filmowy dom Pani Daisy w Atlancie, o powierzchni 
570 metrów kw. został sprzedany w 2013 roku za 2 miliony 
dolarów.

H Scenariusz został odrzucony przez największe wy-
twórnie filmowe: Walt Disney Studios, 20th Century Fox, 
Universal, Paramount i Columbia.

Wożąc panią Daisy
TV Puls czwartek 22.30

Życzliwa dusza

Poradnik 
pozytywnego 

myślenia

wybierz  
coś  

dla siebie

Pracująca dziewczyna

Kariera  
dla najlepszej

30-letnia Tess McGill (Melanie Griffith) może 
nie jest najlepiej ubrana, a jej fryzura też pozostawia 
sporo do życzenia, ale za to jest inteligentna, ambit-
na, pracowita i chce zrobić karierę w branży finan-
sowej.

Problem w tym, że tam dominują faceci, którzy 
widzą w niej tylko atrakcyjną dziewczynę do łóżka. 
Gdy wściekła takim traktowaniem Tess rzuca pra-
cę i wcześniej wraca do domu, zastaje ukochanego 
z dziewczyną w łóżku. Tak, to zdecydowanie nie jest 
dobry początek kariery... Jednak Tess jest zdeter-
minowana i w końcu zostaje asystentką Katherine 
Parker (Sigourney Weaver), bezwzględnej i wyra-

chowanej bizneswoman. Ta kobieta, nastawiona na 
sukces za wszelką cenę, nie szanuje i bez skrupułów 
wykorzystuje ludzi, a przede wszystkim – swoją pod-
władną.

Tess stawia wszystko na jedną kartę: kiedy jej 
szefowa łamie na nartach nogę i przez sześć tygodni 
musi zostać w szpitalu, zaczyna w jej imieniu (i bez 
jej wiedzy) prowadzić interesy. Rozpoczyna bizneso-
we rozmowy z Jackiem Trainerem (Harrison Ford) 
i wygląda na to, że je z sukcesem zakończy, jeszcze 
nim wróci jej szefowa. 

Pewnie nie wiesz...
H Film zarobił 103 miliony dolarów, kosztował 28 

milionów.
H Kevin Spacey w ostatniej chwili dołączył do 

ekipy. Zastąpił innego aktora. Wysłano po niego samo-
chód ze scenariuszem. Spacey nauczył sie swojej roli 
w drodze na plan zdjęciowy.

H Sceny w firmie, w której pracowały bohaterki, 
były kręcone na siódmym piętrze wieży World Trade 
Center, która została zniszczona podczas ataków ter-
rorystycznych 11 września 2001 r.

H Melanie Griffith opowiedziała, jak z Alecem 
Baldwinem imprezowali całą noc i spóźnili się na plan 
zdjęciowy następnego dnia. Wyraźnie byli wstawieni. 
Melanie zapłaciła 80 000 dolarów kary. Od tej pory 
pielęgniarka codziennie sprawdzała trzeźwość aktorki.

Pracująca dziewczyna
Stopklatka czwartek 15.15, sobota 17.45

Po ośmiu miesiącach terapii Pat Solatano (Bra-
dley Cooper) wraca do rodzinnego domu. Chce 
zrealizować alternatywą wersję siebie w oparciu 
o tzw. pozytywne myślenie, którego wzorce poznał 
w szpitalu: najważniejsze, żeby myśleć zawsze pozy-
tywnie, wierzyć w siebie i szanować swe przekona-
nia; każdy koszmar zostanie przezwyciężony przez 
miłość, a wsparcie rodziny i przyjaciół pomoże wyjść 
z każdego dołka. Po zwolnieniu ze szpitala w wyjściu 
na prostą pomagają mu rodzice – Patrick senior (Ro-
bert De Niro) i Dolores ( Jacki Weaver). 

Celem Pata jest odzyskanie żony, którą przy-
łapał na zdradzie. Był bliski zamordowania jej ko-
chanka, co stało się bezpośrednią przyczyną hospi-
talizacji. Konsekwentna strategia Pata zmienia się, 
gdy poznaje on intrygującą dziewczynę z sąsiedz-
twa, Tiffany ( Jennifer Lawrence). Początkowa 
wzajemna niechęć pary ekscentryków przeradza 
się w niespodziewaną więź.

Osiem nominacji do Oscara (statuetkę otrzyma-
ła Jennifer Lawrence za pierwszoplanową rolę żeń-

ską) świadczy o tym, że to kawał porządnego kina. 
Aktorstwo jest na najwyższym poziomie (Robert De 
Niro znów w formie – tym razem gra ojca głównego 
bohatera, próbującego dość topornie pokazać syno-
wi, że jest dla niego ważny). Scenariusz, pełen jest 
niezłych dowcipów i ostrych dialogów (to ekraniza-
cja bestsellerowej powieści Matthew Quicka).

Pewnie nie wiesz...
H Film zarobił 236,5 miliona dolarów, kosztował 

21 milionów.
H Bradley Cooper i Jennifer Lawrence spędzili ty-

dzień na ćwiczeniu tańca, który pokazali w filmowym 
turnieju.

H W scenie otwarcia się Pata Seniora przed swoim 
synem, Robert De Niro naprawdę się rozpłakał. Jego łez 
nie było w scenariuszu. 

Poradnik pozytywnego myślenia
Stopklatka niedziela 20.00

Znów mam 17 lat
TVN czwartek 15.40, niedziela 17.50

Komedia. Trzydziestokilkuletni Mike uważa, że 
jego życie nie potoczyło się tak, jak sobie wyma-
rzył. Pewnego dnia budzi się ponownie jako sie-
demnastolatek, mając szansę odmienić los. 

Morderstwo  
w Orient Expressie

Polsat czwartek 22.10
Kryminalny. Słynny detektyw Hercules Poirot, 
musi rozwiązać sprawę morderstwa, którego 
ofiarą, w najsłynniejszym pociągu świata, pada 
amerykański biznesmen. Trzynaścioro pasaże-
rów uwięzionych zostaje w pułapce. Jeden czło-
wiek musi wskazać mordercę, zanim ten zaataku-
je ponownie.

Grzech
TV6 piątek 23.00

Kryminalny. Emerytowany policjant Burns przez 
15 lat pracował w wydziale zabójstw i w pracy 
stracił lewą rękę. Pewnego dnia znika jego nie-
obliczalna siostra Kassie. Okazuje sie, że Burns 
stał sie obiektem zemsty okrutnego i tajemnicze-
go Charliego Storma (Gary Oldman). 

Tunel
TV Puls2 sobota 21.55

Katastroficzny. W wyniku poważnego wypadku 
ciężarówki, w długim tunelu w norweskich gó-
rach zostają uwięzieni ludzie. W miarę upływają-
cego czasu warunki pogodowe zmieniają się, a ra-
townicy nie mogą dotrzeć do poszkodowanych.

Za jakie grzechy, dobry Boże?
TV1 sobota 23.20

Komedia. Wywodzący się z wyższych sfer konser-
watywni katoliccy małżonkowie są zawiedzeni 
niekatolickimi mężami trzech córek. Czara gory-
czy się przelewa, gdy czwarta córka przyprowa-
dza do domu narzeczonego.

28 dni
Nowa TV sobota 23.50, niedziela 21.55

Komedia. Życie Gwen Cummings (Sandra 
Bullock) to niekończąca się zabawa. Atrakcyjna 
dziennikarka nie zdaje sobie sprawy, że stała się 
alkoholiczką. Dopiero gdy rujnuje wesele swojej 
siostry, postanawia wziąć się za siebie. 

Będzie 

lepiej!
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Na ekskluzywnym, wielopoziomowym statku pasa-
żerskim Posejdon (20 pięter wysokości, 13 pokładów 
pasażerskich, 800 kabin), który odbywa rejs po Atlan-
tyku, w noc sylwestrową bawią się wyłącznie bogaci 
i wpływowi ludzie. Ponieważ to sylwester, nie brakuje 
też rozważań o przyszłości i snucia planów. 

O północy wszyscy składają sobie życzenia. Nie 
wiedzą, że w stronę statku z wielką prędkością zbliża 
się kolosalna fala. Uderza z olbrzymią siłą w okręt, rzu-
cając go na lewą burtę, a następnie odwracając do góry 
dnem. Podpory puszczają, przerwane przewody gazowe 
wywołują pożar, gaśnie światło, pogrążając wiele części 
statku w ciemnościach i chaosie. Kilkaset pozostałych 
przy życiu osób znalazło się w jeszcze nienaruszonej sali 
balowej.

Kapitan apeluje, aby wszyscy zachowali spokój i cze-
kali na ratunek. Ale Dylan Johns, zawodowy hazardzista, 
nie chce bezczynnie czekać na pomoc albo na ... śmierć. 
Postanawia na własną rękę wydostać się ze statku. A za 
nim rusza kilku innych pasażerów. 

Pewnie nie wiesz...
H Film zarobił 181,5 miliona dolarów, kosztował 160 

milionów.
H Josh Lucas doznał kontuzji podczas kręcenia filmu. 

Kurt Russell uderzył go latarką w głowę i uszkodził mu oko.
H Zdjęcia wewnątrz statku były kręcone w studiu, 

w dwóch dekoracjach: sala balowa i identyczna sala, ale 
odwrócona do góry nogami.

H Wielu członków ekipy filmowej i aktorów nabawi-
ło się różnych infekcji, przebywając tyle godzin w wodzie. 
Kurt Russell dostał zapalenia płuc.

H Oryginalna wersja filmu trwała 123 minuty, prawie 
25 minut więcej niż ostateczna wersja kinowa. 

H Zatrudniono ponad czterystu statystów, którzy bra-
li udział w balu.

Posejdon
Metro 

niedziela 22.15

Posejdon

Przerwany 
sylwester

Tango i Cash

W pułapce
Dwaj policjanci, diametralnie 

różniący się między sobą, walczą ze 
wspólnym wrogiem. W swoim fachu 
nie mają równych sobie. 

Ray Tango (Sylvester Stallone) to 
elegancki gliniarz intelektualista, po 
dobrych szkołach, rzeczowy i opano-
wany, paradujący w drogich garnitu-
rach, a Gabe Cash (Kurt Russell) nie-
zwykle impulsywny, swoim wyglądem 
przypomina zdegenerowanego gan-
gstera. Obaj dali się we znaki szefowi 
mafii w Los Angeles.

Mafijny przywódca Yves Perret 
( Jack Palance) postanawia się na 
nich zemścić. Nie zamierza zabić, 
lecz poniżyć i upokorzyć. Nakazuje 
swemu współpracownikowi, by ścią-
gnął Tango i Casha w pułapkę. Oby-
dwaj, o tej samej porze, pojawiają się 
w opuszczonym magazynie. Znajdują 

tu ciało zamordowanego agenta FBI. 
Jednocześnie na miejsce docierają 
policjanci. Przy zwłokach znajdują 
magnetofon. Nagranie, które jest na 
taśmie to najpoważniejszy dowód 
winy detektywów. Tango i Cash zo-
stają skazani. Trafiają do tego samego 
więzienia. 

Po niedługiej odsiadce udaje im się 
uciec. Wracają na ulice Los Angeles, 
aby ostatecznie rozprawić się z ludźmi, 
którzy wrobili ich w morderstwo.

Pewnie nie wiesz...
H Andriej Konczałowski był reży-

serem filmu, jednak zrezygnował pod 
koniec zdjęć. Chciał nadać filmowi bar-
dziej poważny ton, niż chcieli produ-
cenci. Konczałowski chwalił Sylvestra 
Stallone, który, jak twierdzi, był głosem 
rozsądku na planie.

H Cash mówi do Tango: powinni-
śmy sobie zrobić przerwę na kawę i na coś 
duńskiego. Tango (Sylvester Stallone) 

mówi wtedy „nienawidzę duń-
skiego”. Jego była żona, Bri-
gitte Nielsen, to duńska ak-
torka.

H Kulminacyjna bitwa 
w kamieniołomie była filmo-
wana przez jedenaście kamer.

Tango i Cash
TVN7 sobota 22.30

Bodyguard

Gwiazda  
pod ochroną

Frank Farmer (Kevin Costner) to 
zawodowy ochroniarz, który nie raz 
otarł się o śmierć. Jako były agent służb 
specjalnych nawet w najbardziej kry-
zysowych sytuacjach potrafi zachować 
zimną krew, dzięki czemu jest uważany 
za jednego z najlepszych w swoim fachu. 

Pewnego dnia otrzymuje propozy-
cję ochrony Rachel Marron (Whitney 
Houston), sławnej piosenkarki i aktorki. 
Życie kobiety jest zagrożone przez nie-
znanego szaleńca wysyłającego anoni-
my z pogróżkami. Jednak Rachel nie jest 
świadoma niebezpieczeństwa, bowiem 
współpracownicy ukrywają przed nią 
prawdę. Frank godzi się ochraniać gwiaz-
dę pod warunkiem, że dowie się ona 
o anonimach. I tak się dzieje. Do garde-
roby Rachel, tuż przed występem trafia 
kolejny list, uzmysławiając piosenkarce, 
że tylko Farmer może zadbać o jej bezpie-
czeństwo. Relacje między ochroniarzem 
i klientką stają się coraz bardziej zażyłe, co 
jest sprzeczne z etyką zawodową Franka. 
Tymczasem Rachel zostaje nominowana 
do Oscara. W trakcie jednego z bankietów 
artystka odbiera telefon z pogróżkami, co 
jeszcze bardziej komplikuje sytuację. 

Pewnie nie wiesz...
H Film zarobił 411 milionów dola-

rów, kosztował 25 milionów.
H Ze względu na trasę koncertową 

Whitney Houston, wytwórnia Warner Bro-
thers czekała rok z rozpoczęciem zdjęć.

H Członek ekipy technicznej William 
Vitaglino zginął w wypadku na planie. Zo-
stał zmiażdżony podnośnikami reflekto-
rów podczas przygotowań do sceny w pod-
ziemnym parkingu.

H Z filmu wycięto niektóre sceny po 
tym, jak na pokazach testowych widownia 
śmiała się z występów Whitney Houston.

H Złośliwy krytyk: „Whitney Houston 
nie pokazała niczego nadzwyczajnego, ale 
też uniknęła kompromitacji. A to można 
uznać za sukces...”

H Podczas kręcenia filmu Whitney 
Houston poroniła i musiała na kilka tygo-
dni opuścić plan zdjęciowy.

Bodyguard 
TVN7 piątek 21.05
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Nie był to jedyny zryw narodowowyzwoleńczy. Każ-
de pokolenie składało ofiary krwi w wielkich powstaniach 
przeciw zaborcom. Powstania te kończyły się klęską, gdyż 
przewaga zjednoczonych przeciw Polsce wrogów była nie 
do pokonania. 

Ważnym wydarzeniom towarzyszyła poezja – ukazy-
wała rozpacz pokonanych ale budziła też wiarę w przyszłe 
zwycięstwo. 

,,Wymodlili ją wreszcie poeci, prorocy
I z niewoli jak z torby wyjęli pielgrzymiej,
Patrzą w ogień pisany zygzakiem po nocy:
Czy to pali się serce, czy to świat się dymi.
[…]’’

Kazimierz Wierzyński 

,, Polsko, nie jesteś ty już niewolnicą!
Łańcuch twych kajdan stał się tym łańcuchem,
Na którym z lochu, co był twą stolicą
Lat sto, swym własnym dźwignęłaś się duchem.
[…]
Polsko, nie jesteś ty już niewolnicą!
Lecz czemś największem, czem być można: Sobą!’’

Leopold Staff

Kiedyś… po latach – gdy ścichną te fale,
które nas w wirów porwały odmęty,
kiedy  opadnie huragan krwi wzdęty
i łzy obeschną i zmilkną już żale –
 
ze czcią ujmiecie pogięte pałasze
i zawiesicie na ścianach wysoko,
i łzą serdeczną zabłyśnie wam oko,
gdy wam powiadać będą dzieje nasze…
 
i będzie pełen znów każdy zakątek
polskich relikwii i polskich pamiątek.
I znowu ogniem zapłoną wam lice
w te narodowe, żałosne rocznice –
 
i w niebo pieśni popłynie orędzie –
kiedyś – po latach – gdy nas tu nie będzie…

 Józef Mączka

[…]
Jak tu prawdę o Polsce powiedzieć, gdy pióro mam ta-

kie zamglone
i pajęczynę w kałamarzu? I w oczach kłamliwe mgły.
Jak tu Polskę na ręce pochwycić jak żonę i unieść do 

gwiazd jak żonę,
i po prostu powiedzieć: to ty.”

K.I. Gałczyński

Spełniły się nadzieje i pragnienia Polaków. Trafne 
przewidywania polityczne i koncepcje oręża Józefa Pił-
sudskiego przyniosły owoce. Przyczyniły się do odzy-
skania niepodległości wysiłki dyplomatyczne Romana 
Dmowskiego, patriotyzm Ignacego Paderewskiego i dzia-
łania wielu innych Polaków. Jednak gdyby nie determina-
cja i ofiary ludności, a zwłaszcza poświęcenie żołnierzy 
nie byłoby Niepodległości.

,,Gdy padnie słowo "Ojczyzna"
Wierny odpowie głos
I odmłodnieje siwizna
I odmłodnieje los.
Nad Wisłą burza zawisła,
W burzy młodnieje śpiew,
Woda w Wiśle nie wyschła,
W żyłach nie wyschła krew.
O, matko! Mundur mi podaj,
ten sprzed dwudziestu lat,
krew moja znowu jest młoda
Jak rozmarynu kwiat.
O, matko! Mój mundur szary
Bóg mi kulami szył,
Kulami uczył mnie wiary
Kiedy już brakło sił.
Żołnierskie podaj mi buty,
Te sprzed dwudziestu lat,
W takt dumnej żołnierskiej nuty
Pomaszeruję w świat.
Co serce w prostocie wyzna,
Tego nie trzeba kryć:
Gdy padnie słowo "Ojczyzna" -
Znów będzie warto żyć.” Jan Brzechwa 

,,Niepodległość człowiecza i narodowa wyraża się 
szacunkiem ludzi i narodów do człowieczej i narodowej 
siły, pracowitości i charakteru. Tam gdzie nie ma posza-
nowania godności człowieczej, tam nie ma wolności. Tam 
gdzie nie ma poszanowania godności narodowej, tam nie 
ma niepodległości”.

E. Osmańczyk 

[…]
Ziemi, gdy z martwych się obudzi
I brzask wolności ją ozłoci,
Daj rządy mądrych, dobrych ludzi,
Mocnych w mądrości i dobroci. 

[…]

Lecz nade wszystko – słowom naszym,
Zmienionym chytrze przez krętaczy,
Jedyność przywróć i prawdziwość:
Niech prawo zawsze prawo znaczy,
A sprawiedliwość – sprawiedliwość…”

Julian Tuwim 

Państwo Polskie powstało z woli całego narodu, mi-
nęło wiele czasu nim okaleczona Polska mogła wstać na 
nowo. 

I dziś stanowi naszą niepodważalną własność. Jest 
dumą każdego Polaka. Mamy w sercach nasze narodowe 
symbole, tradycje, wiarę i historię. Nie możemy o nich za-
pomnieć. One są podstawą naszej tożsamości narodowej, 
naszej cywilizacji. 

ALICJA JAMIOŁKOWSKA-KĘPCZYŃSKA

Polsko Ty moja 
11 listopada 1918 roku jest jedną z najważniejszych dat w dziejach Polski.  

Listopad 1918 roku wieńczy blisko półtorawieczne dążenia kilku pokoleń Polaków 
do odzyskania utraconej, na skutek rozbiorów niepodległości.  

Niepodległość Polski wywalczyli sobie sami Polacy wykorzystując  
zaistniałe sprzyjające okoliczności historyczne. 
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Zastanawiamy się, co zrobić by Łom-
ża była przyjazna dla ludzi i jej mieszkań-
ców? Kim są jej mieszkańcy? Czego ocze-
kują i jakie są ich przekonania? Jaka ma 
być strategia rozwoju?  Łomża jest mia-
stem zadbanym i zagospodarowanym, a jej 
mieszkańcy niespecjalnie są zainteresowa-
ni polityką. Zainteresowani są natomiast 
wzrostem aspiracji w podnoszeniu stan-
dardu życia. Marszu ku Polsce samorządo-
wej, powiatowej. 

Politycy obiecują, że państwo będzie 
ważnym partnerem w zaspakajaniu ich 

potrzeb. Widzimy rzeczywistość. Miasto 
traci na pakiecie podatkowym, zmniej-
szone są wpływy podatkowe z CIT i PIT. 
Widzimy jak politycy - urzędnicy szcze-
bla centralnego i administracyjnego mają 
skłonności do korupcji, kumoterstwa, 
obrastania w synekury czy wszelkiego ro-
dzaju kłamstwa. Kierunki rozwoju w mi-
nionych dekadach  były skierowane do 
wielkich miast.  Reszta pozostawała z tyłu, 
popadając w marazm.  Ludzie, szukając 
szans na godne życie, wyjeżdżali z małych 
i średnich miast, również z Łomży.  Dla 

wielu osób wyjazd stanowił konieczność, 
by przetrwać i mieć lepsze życie.

Zwykle lubi się swoje miasto, bo ma 
się tam rodzinę, przyjaciół, wspomnienia.  
Chęć powrotu jest naturalna.  Jednak więk-
szość na to się nie decyduje. Mimo, że ich 
los w dużych miastach wcale nie jest łatwy. 
Studenci muszą pracować. Podejmują pra-
cę niezgodną z kierunkiem studiów. Stu-
dent żyjący wraz z rodziną w metropolii ma 
lepszy start. Wolny czas może wykorzystać 
na wypoczynek, naukę, łatwość  nawiązy-
wania kolejnych kontaktów i znajomości.

Czy nastąpiła poprawa w dostępie lu-
dzi do zamożności, wpływów na rozwój 
naszych miast i liczenia się z głosem miesz-
kańców, Rad Osiedlowych, seniorów czy 
młodzieży?  Rynek pracy w metropoliach 
wiąże się z dodatkowymi przywilejami, 
o których w małych ośrodkach można tyl-
ko marzyć.  Ludzie z prowincji muszą być 
kowalami własnego losu.  Dotyczy to mi-
lionów osób. Miliony wyjeżdżały na Za-
chód i tam zaczynały nowe życie.

Parlamentarzyści muszą intensyw-
niej pracować w terenie. Politycy w tych 
miejscowościach chętnie odwołują się do 
tradycyjnego, konserwatywnego elekto-
ratu. Marsz ku Polsce powiatowej to słusz-
na strategia. Polska jest krajem małych 
miast, miasteczek i wiosek. Metropolie 
są w mniejszości. Aby skutecznie sięgnąć 
po elektorat mniejszych ośrodków, trzeba 
wiedzieć jaki on jest, czego oczekuje i  jaki-
mi środkami można go przekonać. Polity-
cy rzadko podejmują sprawy lokalne. Brak 
jest wieloletniego programu rozwoju ma-
łych i średnich miast.  Formacje polityczne 
winny oprzeć swoją strategię o struktury 
samorządowe, dotrzeć do mieszkańców.

Pytanie: jak urządzić małe miejscowo-
ści, by ludzie chcieli tam pracować i żyć? 
Chcemy znać kierunki w jakich ma zmie-
rzać rozwiązanie konkretnych problemów 
ludzi w małych i średnich miastach. Spo-
łeczeństwo oczekuje recept rozwojowych.

Łomża posiada w sobie duży poten-
cjał zmian, których nie powinna blokować 
ociężała machina biurokratyczna i dłu-
gi proces decyzyjny. Przykład: Stary Ry-
nek. W rozwoju Łomży widzimy potrzebę 
uwzględnienia jej położenia.  Dotychcza-
sowy model rozwoju zakładał w pierwszej 
kolejności rozwój wielkich miast, kosztem 
nierówności pozostałych. System zakładał 
rozwój małych ośrodków na zasadzie dy-
fuzji rozproszenia. Szansą rozwoju małych 
ośrodków mogą być fundusze pozyskane 
z UE. Przykład: tereny rolnicze. Mieszka-
niec naszego miasta widzi tę korzyść.  To 
nowe drogi, zmodernizowane ulice, place 
rekreacyjne, nadnarwiańskie bulwary.

Stwierdzamy, że w małych miastach 
uśpiony jest potencjał młodzieży, którą 
warto mobilizować do podjęcia aktyw-
nych działań.

Kluczowe jest właściwe rozpoznanie 
faktycznych problemów naszego miasta.  
To kwestia poczucia bezpieczeństwa, np. 
młodych ludzi, dla których brak jest pożą-
danych ofert pracy, posiadania własnego 
mieszkania, (500+ się kłania), spędzania 
aktywnie wolnego czasu. Należy przy-
wrócić państwo w powiecie, rozliczyć całą 
epokę III RP .

Tak naprawdę zapomniano o Konsty-
tucji RP, w której są zapisy dotyczące ryn-
ku pracy, równego dostępu do ochrony 
zdrowia, mieszkalnictwa, równości prawa 
wobec wszystkich, niezależności sądow-
niczej, trójpodziału władzy. Dostrzegamy 
najróżniejsze inicjatywy oddolne, np. kul-
turalne, zajęcia sportowe, rozwiązywanie 
problemów społecznych, w tym seniorów.

Jak na razie są to przesłanki. Mam na-
dzieję, że przybiorą formę bardziej dyna-
miczną, a przede wszystkim, że głos nasz 
będzie wysłuchany.

     
  SENIOR STANISŁAW KASEJA

Droga do sukcesu
Łomża jest miastem o długiej historii, 

sięgającej czasów początku państwa polskiego. 
Liczy około 60 tysięcy mieszkańców. 

Wchodzi w struktury administracyjne województwa podlaskiego.  
Łomża zalicza się do miast szczególnych. 

Położenie miasta 86 kilometrów 
na zachód od Białegostoku 

i około 135 km na północ 
od Warszawy. 
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Cykl artykułów: „Wszystko mi wolno, ale nie wszystko pożyteczne” realizowany z Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz innych uzależnień na 2021 rok.

wszystko mi wolno, ale nie wszystko pożyteczne

Syndrom DDA, czyli Dorosłych Dzieci 
Alkoholików, to zespół utrwalonych 
schematów działania, jakie dziecko wynosi 
z domu, w którym pojawił się problem 
alkoholowy. Zaburzenia te mają podłoże 
psychologiczne, a ich obecność wynika 
z doświadczeń dzieciństwa i sposobów 
radzenia sobie z nimi.

DDA - co to jest?
DDA, czyli Dorosłe Dzieci Alkoholi-

ków, definicję tą używa się w stosunku do 
dzieci pochodzących z domów, w której 
dominował problem alkoholowy.  DDA 
to człowiek pochodzący z rodziny, w któ-
rej alkohol był problem centralnym. Zaję-
ty w dzieciństwie o przetrwanie, w życiu 
dorosłym ma poczucie, że nigdy nie był 
dzieckiem.

Dzieciństwo Dorosłego Dziecka Alkoholika
W rodzinie alkoholowej niezależnie 

czy pije jedno czy dwoje rodziców, dzieci 
alkoholików stają się najbardziej pokrzyw-
dzone. Przeżywają w dawce zdecydowanie 
większej niż inne dzieci zakłócenia w stanie 
poczucia bezpieczeństwa. Doświadczają 
więcej napięć,  lęku, dezorientacji i  samot-
ności. W rodzinie tej występuje stałe po-
czucie lęku przed tym, co dzieci zastaną 
po powrocie do domu. Poziom lęku u do-
mowników pojawia się nawet przy odgłosie 
otwierania drzwi czy stłuczonego talerza.

Głównym celem rodziny alkoholo-
wej jest zatajenie przed światem tego, co 
się dzieje wewnątrz środowiska domowe-
go. Reguły wyznawane przez rodziców po-
legają na tym, aby dzieci nie mówiły, nie 
ufały, nie czuły. Jest to tak zwana reguła 
„trzy razy nie”. Rodzice tworzą ten zestaw 
reguł po to, aby osiągnąć dominującą po-
zycję, wzbudzić lęk, wywołać poczucie 

winy i wstydu, by móc pić i utrzymać ten 
dysfunkcyjny stan rzeczy.

Kolejną grupę reguł wyznaje dziecko. 
Uważa, że jeśli nie będzie mówił o tym, 
co dzieje się u niego w domu to nikt nie 
będzie dopytywał się i zwracał uwagi na 
to, co dane dziecko czuje. Dzieci pocho-
dzące z takich domów nie przyznają się 
do problemu alkoholizmu w swojej rodzi-
nie, boją się odtrącenia ze strony rówieśni-
ków, marginalizacji z życia społecznego 
czy wytykania palcami przez innych. Nie 
chcą czuć się gorsi, niż inne dzieci wywo-
dzące się z normalnych domów.

Susan Forward w książce pod ty-
tułem „Toksyczni Rodzice” uważa, że 
„w rodzinach alkoholików tak dużo ener-
gii wydatkuje się na bezskuteczne próby 
uratowania pijaka, oraz na utrzymanie 
tajemnicy, że niewiele czasu i uwagi po-
zostaje na zaspokojenie potrzeb dzie-
ci. Dzieci alkoholików często czują się 
niewidzialne.”  Żyją w poczuciu wstydu 
z powodu tego, z jakiej rodziny pocho-
dzą. Stają się zamknięci na otaczający 
ich świat. Pozostają w poczuciu osamot-
nienia, zarówno ze strony rodziców jak 
i równolatków. Dziecko alkoholika nie 
zaprasza nikogo do swojego domu, nie 
wychodzi bawić się na podwórko.

Rola dziecka w rodzinie alkoholowej
Dziecko w rodzinie z zaburzeniami al-

koholowymi pełni określone, wadliwe role 
rodzinne, dzięki którym możliwe jest dzia-
łanie patologicznego systemu rodzinnego. 
Jest to między innymi:

Bohater rodzinny:
1. rolę tą pełni przeważnie najstarsze 

dziecko,
2. jest wzorowym uczniem, nie sprawia 

kłopotów wychowawczych,
3. rezygnuje z ważnych dla siebie ce-

lów, by godzić rodziców,
4. pomaga młodszemu rodzeństwu 

przy odrabianiu lekcji,

5. sprawuje opiekę nad młodszym ro-
dzeństwem,

6. nakłada na siebie wiele obciążeń, by 
pozostali członkowie rodziny mieli lżej,

7. nie płacze, nie okazuje bólu,
8. nie okazuje na zewnątrz swoich 

uczuć, ponieważ się ich wstydzi,
9. uważa, że jest jedyną dorosłą osobą 

w rodzinie,
Niewidzialne dziecko:
1. uważa się, że takie dziecko jest czę-

sto smutne, lub jak na swój wiek bardzo 
poważne,

2. posiada własny świat fantazji, wy-
imaginowanych przyjaciół,

3. izoluje się od innych rówieśników,
4. najlepiej czuje się sam, nie potrzebu-

je kontaktów z innymi,
5. w momencie, kiedy coś złego dzieje 

się w domu, udaje, że wszystko jest w po-
rządku, bądź potajemnie płacze,

6. ma problemy z moczeniem się 
w nocy, ze snem oraz ogólnym obniże-
niem odporności organizmu,

7. perfekcyjnie opanowuje zasadę 
trzech „nie”,

Kozioł ofiarny:
1. dziecko zazwyczaj jest ofiarą przemocy,
2. rodzice wmawiają dziecku, że jest 

mają z nim problemy wychowawcze,
3. przy każdej okazji bez powodu jest 

obwiniane i poniżane,
4. dzieci te często, dość wcześnie sięga-

ją po używki,
5. charakterystyczny jest bunt przeciw-

ko zasadom narzuconym przez dorosłych,
6. dziecko uznaje zasadę, że zawsze wy-

gra silniejszy,
Maskotka:
1. inaczej określany, jako błazen,
2. dziecko staje się ozdobą rodziny,
3. jest urocze, rozładowuje napięcia 

w rodzinie,
4. nikt go nie traktuje poważnie,
5. traci granice, co jest poważne a co 

jest żartem,

6. uznaje się go za pośrednika w ro-
dzinnych konfliktach.

U dziecka, które pełni którąkolwiek 
z powyższych funkcji następuje, zaburze-
nie funkcji emocjonalnych, społecznych, 
poznawczych i zdrowotnych.
Samotność Dorosłych Dzieci Alkoholików

W rodzinie alkoholowej jednym z naj-
bardziej dotkliwych problemów jest  sa-
motność. Wśród Dorosłych Dzieci Alko-
holików jest bardzo dużo osób, które chcą 
być kochane, jednak boją się odrzucenia. 
Pragną stworzyć idealny związek, mieć 
kogoś bliskiego. Niestety, w rodzinnym 
domu, nie zostały nauczone tego jak ko-
chać, jak darzyć kogoś uczuciem.  Wśród 
DDA dominują takie uczucia jak lęk przed 
odrzuceniem, przed okazywaniem praw-
dziwych uczuć, niepokój, nieufność, trud-
ność w nawiązywaniu kontaktów z inny-
mi.

Poczucie samotności dzieci odczuwają 
już w rodzinnym domu. Kiedy jedno z ro-
dziców pije (niezależnie czy jest to mat-
ka czy ojciec) drugie z nich skupia przede 
wszystkim uwagę na tym pijącym. Dzieci 
zostają odstawione na drugi plan. Całe ży-
cie rodzinne skoncentrowane jest na oso-
bie pijącej. Dopiero na kolejnym planie 
zaspokajane są potrzeby dzieci.  Gdy pije 
mężczyzna, matka czuje, że traci męża, 
a dzieci ojca. Wszystkie obowiązki spadają 
na jej barki, a w następstwie obarcza nimi 
dzieci.

Ojciec fizycznie jest obecny w domu, 
ale psychicznie staje się nieobecny. Jest 
to dla matki dziwne i niezrozumiałe. 
Według Susan Forward coraz częściej 
próbuje ona instynktownie rozwiać ów 
problem rozmyślając nad nim samotnie 
całymi godzinami. Męczy ją w dzień, 
kiedy powinna być obecna dla dzie-
ci. Jest przepełniona strachem i niepoko-
jem, przyjmując początkowo całą winę 
na siebie.

Kobieta w takiej sytuacji jest przepeł-
niona niepokojem oraz całą winę za sy-
tuację panującą w domu obwinia siebie. 
Z czasem matka zamyka się w sobie przed 
otaczającym światem, nie jest w stanie po-
radzić sobie z problemem panującym w jej 
rodzinie. W takiej sytuacji dzieci mogą li-
czyć tylko na siebie. Najtrudniejsze jest 
dla dzieci to, kiedy obydwoje rodziców 
jest uzależnionych od alkoholu.  W wyni-
ku tego od najstarszego dziecka wymaga-
ne jest by zaspokajał potrzeby matki, ojca, 
rodzeństwa.

Gdy przykładowo ojciec stawał się 
coraz bardziej agresywny, dziecko takie 
musiało dorosnąć do tego, że musi być 
odpowiedzialny za ojca, siebie i pozo-
stałych członków rodziny. W takiej sytu-
acji nie może liczyć na wspólne zabawy 
z innymi dziećmi, na rozwijanie swoich 
pasji czy skupieniu się na nauce. Rzad-
kością jest, kiedy dziecko alkoholika za-
prasza rówieśników do domu, zaraz po 
szkole wraca do rodziny nie wiedząc, co 
zastanie, w wyniku tego jak ma przyjaź-
nić się z innymi.  Dziecko takie zamyka 
się na innych, nie uczestniczy w życiu 
szkoły, nie zdobywa nowych przyjaźni, 
jest samotne.

Czy jestem 
Dorosłym 
Dzieckiem 
Alkoholika? cz. 1
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Dick i Jane: Niezły ubaw

Odrobić 
straty

Dick ( Jim Carrey) wiedzie idealne, choć nieco nudnawe życie. 
Ma dobrą pracę, kupił wymarzony dom dla swoje żony Jane, a synka 
posyła do najlepszej szkoły. Jego szef Jack McCallister (Alec Bald-
win), awansuje go wreszcie, po 15 latach harówki, na wiceprezesa 
firmy. Szczęście trwa jednak zaledwie sześć godzin, firma bowiem 
plajtuje. Szef odchodzi z sowitą odprawą, Dick zostaje na lodzie. 
Zadłużony, szybko traci dorobek całego życia. Czuje się oszukany 
i knuje z żoną plan zemsty na skorumpowanym McCallisterze, który 
wiedział o złej kondycji firmy. Para zaczyna od kilku, prawie niewin-
nych, kradzieży. Życie Dicka znowu nabiera rumieńców. Sprawca 
ruiny małżonków może czuć się zagrożony.

Pewnie nie wiesz...
H Film zarobił 202 miliony dolarów, kosztował 100 milionów.
H Cameron Diaz wycofała się z wzięcia udziału w filmie. Jej miejsce 

zajęła Tea Leoni.
H W scenie napadu na „Starbucks”, Téa Leoni poważnie uszkodzi-

ła ramię podczas upadku z lady.
H Paramount Pictures zapłaciło Sony ponad 100 000 dolarów za 

przerwanie kręcenia tego filmu na tydzień, aby Jim Carrey mógł wziąć 
udział w zdjęciach do ich filmu.

H W napisach końcowych znajdują się „specjalne podziękowania” 
dla byłego dyrektora generalnego Enron Corporation, Kennetha Laya, 
który pozostawił po sobie „dziedzictwo wstydu”. Był jednym z najlepiej 
opłacanych dyrektorów w Ameryce. Został uznany za winnego oszustw 
i bankructwa firmy. Zmarł w 2006 roku, sześć i pół miesiąca po premie-
rze tego filmu, a trzy miesiące przed ogłoszeniem wyroku.

Dick i Jane: Niezły ubaw
Nowa TV czwartek 23.55, piątek 21.00

Erin Brokovich

Truciciele 
przed sądem
Historia prawdziwa.
Erin Brockovich ( Julia Roberts, która do-

stała za tą rolę Oskara) jest dwukrotnie rozwie-
dziona, samotnie wychowuje trójkę dzieci, nie 
ma pieniędzy, wykształcenia ani widoków na 
pracę. Łatwo zraża do siebie innych: ma wy-
buchowe usposobienie i niewyparzoną gębę 
i ekstrawagancko się ubiera. Jej zdezelowany 
samochód zostaje potrącony przez innego kie-
rowcę i Erin występuje do sądu o odszkodowa-
nie. Na nic jednak wysiłki wynajętego przez nią 
adwokata, Eda Masry (Albert Finney). Swym 
zachowaniem Erin zraża do siebie sąd i przegry-
wa sprawę. Pozostają jej do zapłacenia ogromne 
długi, które chciała pokryć z odszkodowania. 

Zdesperowana Erin błaga Eda, by dał jej 
pracę w swojej kancelarii. Ten niechętnie 
wyraża zgodę. Wertując akta Erin odkrywa, 
że potężny koncern doprowadził do zanie-
czyszczenia wody w małym miasteczku, 
którego mieszkańcy od dawna zapadają na 
najrozmaitsze choroby. Erin zostawia dzieci 
pod opieką swego sąsiada, George'a (Aaron 
Eackhart) i oddaje się gromadzeniu dowo-
dów. Z pomocą Eda kieruje sprawę do sądu, 
który przyznaje jej klientom odszkodowanie 
w wysokości 333 milionów dolarów, naj-
większe w historii amerykańskiego wymiaru 
sprawiedliwości. 

Pewnie nie wiesz...
H Film zarobił 256 milionów dolarów, kosz-

tował 52 miliony.
H Roberts, jako pierwsza aktorka w historii, 

dostała gażę przekraczającą 20 mln dolarów! 

Tymczasem prawdziwa Brockovich, sprzedając 
swoją historię Universal Pictures, zarobiła ich tyl-
ko 100 tys.

H Prawdziwa Erin Brockovich-Ellis stwier-
dziła, że film odpowiadał rzeczywistości w 98-99 
proc.

H Prawdziwa Erin Brockovich-Ellis, mia-
ła chłopaka motocyklistę, Jorge. Zerwali, ale nie 
opuścił jej. Był niańką jej dzieci kiedy pracowała 
w kancelarii prawniczej, która mu za to płaciła.

H W 2003 roku Erin Brockovich-Ellis w kan-
celarii Eda Masry'ego została dyrektorem ds. ba-
dań.

Erin Brockovich
Nowa TV piątek 22.55, sob. 21.00

Piłsudski

Wielka 
polityka  
i miłość

To kino awanturnicze i płomienny ro-
mans. Piłsudski to awanturnik, kobieciarz, 
niestrudzony bojownik o wolność Polski, 
nieznoszący sprzeciwu, nieco apodyktyczny 
polityk. Taki jest filmowy wizerunek słynne-
go naczelnika.

Jest rok 1901. Józef Piłsudski Ziuk (Borys 
Szyc) po brawurowej ucieczce ze szpitala psy-
chiatrycznego ponownie 
staje na czele polskiego 
podziemia niepodległo-
ściowego. Nieugięty na 
polu walki, w życiu pry-
watnym poddaje się na-
miętności, rozdarty mię-
dzy dwiema kobietami 
jego życia – żoną (Magda-
lena Boczarska) i kochan-
ką (Maria Dębska). 

Przez zachowawczych 
członków Polskiej Partii 
Socjalistycznej uważany za 
terrorystę, Piłsudski wraz 
z najbliższymi współpra-
cownikami nie cofnie się 
przed niczym – zamacha-
mi na carskich urzędników 

i najwyższych oficerów, szmuglowaniem bomb, 
zuchwałym napadem na pociąg, by osiągnąć 
swój cel: niepodległą Polskę. Zbliża się rok 
1914 i Ziuk widzi nowe szanse na osiągnięcie 
niemożliwego.

„Kiedy ogląda się Szyca trudno nie być 
pod wrażeniem jego kreacji Józefa Piłsudskie-
go. Oczywiście duża w tym zaleta starannej 
charakteryzacji, ale naprawdę wygląd to nie 
wszystko. Szyc delikatnie i przekonująco zmie-
nił to, jak mówi, jak się rusza. To zmiana bardzo 
wiarygodna, niewymuszona, a chwilami nawet 
hipnotyzująca. Pokazał, że potrafi zagrać czło-
wieka z krwi i kości, który całkowicie poświęca 
się jednej sprawie. 

Oddajmy sprawiedliwość także innym 
członkom obsady – dali pokaz możliwości. 
Mimo że to film historyczny, nie są usztywnieni, 

nie zachowują się w przery-
sowany sposób. Stworzyli 
bohaterów wiarygodnych. 
Są charakterystyczni, wy-
raźni i w odpowiednich 
chwilach irytujący”.

Film daje obraz skom-
plikowanej panoramy 
społecznej ziem polskich 
początków XX wieku. Fi-
nał filmu wskazuje na nie-
zwykle skomplikowane 
okoliczności, które osta-
tecznie doprowadziły do 
odrodzenia państwa pol-
skiego w 1918 roku.

Piłsudski
TVN czwartek 22.35

Jolanta Kosowska „W piekle pandemii”

Opowieść o dniu, w którym świat, jaki 
znamy, przestał istnieć. I o wszystkim, co 
zdarzyło się potem.

     „ …Nagle przyszło mi na myśl, że 
przecież on nie chodzi do pracy. Marcel 
nigdy nieogolony nie wychodził z domu.

– Nie pracujesz? – zapytałam.
– Siedzę w domu.
– Coś się stało?
– Miałem kontakt z zakażonym pa-

cjentem.
(…)
– Co z tobą? – zapytałam przerażona.
– Na razie nic szczególnego – odpo-

wiedział wymijająco.
– Powiedz mi prawdę!
Mam dodatni wynik testu – odpowie-

dział spokojne. – Jestem zamknięty w domu. 
Nic mi nie jest, nie mam gorączki, ani kasz-
lu. Czuję się tylko bardzo zmęczony….” 

W „Piekle pandemii" to  przejmująca, 
autentyczna opowieść o życiu w czasach 

śmiercionośnego wirusa. Fabuła oparta 
jest na wydarzeniach, których doświad-
czyliśmy wszyscy. Akcja powieści osadzo-
na w kilku miejscach jednocześnie: Berga-
mo, Drezno, Wenecja i Wrocław, opowiada 
o pierwszej fali pandemii w Europie. To 
historia lekarzy pokazująca ich pracę peł-
ną poświęcenia i odwagi, którzy ryzykując 
zdrowiem i życiem nio-
są pomoc chorym. To 
też hołd i podziękowa-
nie dla nich.

I tak m.in. Oliwia 
i Marcello od daw-
na planowali wspólny 
wyjazd na wymarzone 
wczasy. W końcu nad-
szedł dzień, w którym 
po raz pierwszy po-
stawili stopy na gór-
skim terenie. Niestety, 
był to również dzień, 
który powoli prowa-
dził świat do sytuacji, 
z jaką od dawna nie 
przyszło się zmierzyć 
nikomu...

Gdy zakochani 
spędzają swoje zi-
mowe wakacje wraz 

z przyjaciółmi lekarzami w otoczeniu 
górskich krajobrazów, do kraju jednego 
z bohaterów dotarł niespodziewany gość... 
Pewnego dnia włoskie media podają infor-
mację, że w jednym ze szpitali pojawił się 
"pacjent zero", a nikomu dotąd nieznany 
wirus rzeczywiście dostał się z Wuhan do 
środkowej Europy. Ta wiadomość sprawi-

ła, że świat zatrzymał 
się w sekundę. Jak się 
później okazało trwał 
w bezruchu o wiele 
dłużej, niż ktokolwiek 
mógłby się spodziewać. 
Nikt nie przypuszczał, 
że początek kolejnej 
dekady będzie zwia-
stował jeden z najwięk-
szych kryzysów współ-
czesności, choć jeszcze 
do niedawna mogło się 
to wydawać nieprawdo-
podobne, obecnie każdy 
doskonale zdaje sobie 
sprawę z tego, że pan-
demia koronawirusa nie 
jest zwykłym snem. 

W życiu każdego 
z bohaterów pojawią 
się problemy, którym 

muszą stawić czoła. Ulice Drezna, Ber-
gamo, Wenecji i Wrocławia pustoszeją. 
Cisza i pustka stają się przytłaczające. 
Mieszkańcy zamykają się w swoich czte-
rech kątach. Wirtualny świat pozwala im 
przetrwać samotne chwile. Staje się on 
narzędziem służącym do wymiany my-
śli, pozwala oderwać się od przytłacza-
jącej rzeczywistości, nawiązać kontakt 
z drugim człowiekiem, światem. Drob-
ne gesty, ciepłe słowa, zwyczajne ludzkie 
odruchy stają się paliwem, które pozwa-
la przetrwać. Izolacja, długotrwałe za-
mknięcie w czterech ścianach sprawiło, 
że człowiek poddany został silnemu stre-
sowi i lękom, które mogą prowadzić do 
depresji.  

Takie wydarzenia jak pandemia do-
bitnie i boleśnie przypominają nam, co 
tak naprawdę jest w życiu najważniejsze, 
byśmy niczego nie odkładali na później. 
Książka przypomina o tym, byśmy doce-
niali to, co mamy i cieszyli się z najprost-
szych czy choćby prozaicznych rzeczy, 
takich jak np. zwykłe wyjście na spacer. 
Zapewne wielu z nas ta sytuacja  już zmie-
niła. „W piekle pandemii” wzrusza, ale też 
zasiewa ziarenko nadziei, że jeszcze będzie 
pięknie.

TERESA RĘBIŚ

Czytanie książek 
Czyli podpowiadamy  

po jaką pozycję sięgnąć.

Jesień za oknami pokolorowała kraj wspaniały-
mi barwami. I choć już powiewa chłodem mo-
gliśmy podziwiać pełną paletę polskiej jesieni. 
Jesień to też pora polskiego święta narodowe-
go. Obchodzone dla upamiętnienia odzyskania 
przez Polskę niepodległości w 1918 roku, po 123 
latach zaborów. Jest to święto polskiej tradycji 
i historii. Po latach wysiłków i zmagań wielu pa-
triotów Polska powróciła na mapy Europy jako 
suwerenne państwo. 

Walka o niepodlełgość mocno wpisała 
się w codzienność tych, którzy ciężko pra-
cowali i dbali o rozwój gospodarczy i ży-
cie społeczne Polaków.  W czasie trwania 
zaborów, często z tego powodu byli oni 

szykanowani, prześladowani i areszto-
wani. Starania o niepodległość uwidocz-
nione były też trudną pracą Polaków na 
emigracji. Kultywowali oni Polską myśl 
polityczną. To z pokoleń trudu i ofiarnej 
krwi zwycięskiej chwały nadeszło zwycię-
stwo. Bohaterami tamtych działań byli: Jó-
zef Piłsudski, Ignacy Paderewski, Wincen-
ty Witos, Ignacy Daszyński, Józef Haller 
i wielu innych. Cześć im i chwała. 

Głównymi najeźdźcami na Polskę były 
Prusy, Rosja i Austria. Po najeździe na kraj 
podzielili Polskę pomiędzy siebie. Polska 
przestała istnieć. Zniknęła z mapy Euro-
py na 123 lata. Powstała dopiero po klęsce 

zaborców. Po tym 11 listopada 1918 roku 
Rada Regencyjna przekazała uwolnioną 
z Twierdzy Magdeburg  Józefowi Piłsud-
skiemu władzę wojskową, a już po trzech 
dniach Rada Regencyjna rozwiązała się 
przekazując piłsudskiemu pełnię władzy 
nad odbudowującym się państwem Pol-
skim. Rozpoczęło się kształtowanie granic 
II Rzeczypospolitej. Formowanie teryto-
rium państwa Polskiego rozpoczęte pod 
koniec 1918 roku trwało do 1922 roku, i  
w takim kształcie przetrwało do wybuchu 
II Wojny Światowej w 1939 roku.  

Dzień 11 listopada kojarzy nam się 
glównie ze zmianą warty przy Grobie Nie-

znanego Żołnierza, paradami wojskowy-
mi, składaniem kwiatów przy pomnikach 
bohaterów tamtych walk oraz różnymi im-
prezami patriotycznymi. Jest to też okazja 
by spotkać się z rodziną czy przyjaciół-
mi. Rzadko pamiętamy o odzyskaniu nie-
podległości w tym dniu, o tym, że żyjemy 
w wolnej Polsce od 1918 roku, kiedy to 
powstał pierwszy rząd Rzeczypospolitej. 
To właśnie 26 stycznia 1919 roku odbyły 
się pierwsze wybory do Sejmu. 

Dzień 11 listopada powinniśmy cele-
brować ze szczególną dbałością, gdyż jest 
to obowiązek obywatelski. Należy pamiętać 
o historii, z szacunkiem odnosić się do hym-
nu, polskiego godła, biało-czerwonej flagi, 
a także bohaterów, którzy przyczynili się 
do powrotu Polski na mapy Europy. Dzięki 
temu możemu decydować sami o sobie, wy-
bierać władzę w wolnych wyborach. Wielki 
Polak, Papież Jan Paweł II twierdził, że czło-
wiek został stworzony do życia w wolności, 
lecz wolności nie można tylko posiadać, 
trzeba ją stale zdobywać. Stworzyć przez 
uczciwość, prawdę i jedność w narodzie. 
Tak dopomóż Boże i wytrwać daj. 

Nasza Polska to piękny kraj, tonie 
w błękitach nieba, wciąż gdzieś brzmi mu-
zyka i śpiew, pachnie wiatr z morza, gór 
i lasów. To kraj gdzie miłość znaczy mi-
łość, gdzie nienawiść, tam walka. Jesienią 
nad łąkami ciągnie się dym, wierzby brzo-
zy jak mary w welonach mgły. Tu krzyż 
przydrożny, tam święty gaj. Taka jest Pol-
ska, nasz wolny kraj.

Kochamy tu być. Tu nad Wisłą. Tu na-
sze imiona i nazwiska. Tu w ziemi nasi oj-
cowie… Niektórzy młodzi narzekają, że 
stąd daleko do świata. Jednak tylko w swo-
im kraju możemy żyć, cieszyć się, płakać 
i kochać, bo przecież to jest chleb pamięta-
ny z dzieciństwa. Skrzypi też pod nogami 
śnieg. 

JANINA GÓRSKA 
DDS+

Dzień 
Niepodległości 



15sport

Dick i Jane: Niezły ubaw

Odrobić 
straty

Dick ( Jim Carrey) wiedzie idealne, choć nieco nudnawe życie. 
Ma dobrą pracę, kupił wymarzony dom dla swoje żony Jane, a synka 
posyła do najlepszej szkoły. Jego szef Jack McCallister (Alec Bald-
win), awansuje go wreszcie, po 15 latach harówki, na wiceprezesa 
firmy. Szczęście trwa jednak zaledwie sześć godzin, firma bowiem 
plajtuje. Szef odchodzi z sowitą odprawą, Dick zostaje na lodzie. 
Zadłużony, szybko traci dorobek całego życia. Czuje się oszukany 
i knuje z żoną plan zemsty na skorumpowanym McCallisterze, który 
wiedział o złej kondycji firmy. Para zaczyna od kilku, prawie niewin-
nych, kradzieży. Życie Dicka znowu nabiera rumieńców. Sprawca 
ruiny małżonków może czuć się zagrożony.

Pewnie nie wiesz...
H Film zarobił 202 miliony dolarów, kosztował 100 milionów.
H Cameron Diaz wycofała się z wzięcia udziału w filmie. Jej miejsce 

zajęła Tea Leoni.
H W scenie napadu na „Starbucks”, Téa Leoni poważnie uszkodzi-

ła ramię podczas upadku z lady.
H Paramount Pictures zapłaciło Sony ponad 100 000 dolarów za 

przerwanie kręcenia tego filmu na tydzień, aby Jim Carrey mógł wziąć 
udział w zdjęciach do ich filmu.

H W napisach końcowych znajdują się „specjalne podziękowania” 
dla byłego dyrektora generalnego Enron Corporation, Kennetha Laya, 
który pozostawił po sobie „dziedzictwo wstydu”. Był jednym z najlepiej 
opłacanych dyrektorów w Ameryce. Został uznany za winnego oszustw 
i bankructwa firmy. Zmarł w 2006 roku, sześć i pół miesiąca po premie-
rze tego filmu, a trzy miesiące przed ogłoszeniem wyroku.

Dick i Jane: Niezły ubaw
Nowa TV czwartek 23.55, piątek 21.00

Erin Brokovich

Truciciele 
przed sądem
Historia prawdziwa.
Erin Brockovich ( Julia Roberts, która do-

stała za tą rolę Oskara) jest dwukrotnie rozwie-
dziona, samotnie wychowuje trójkę dzieci, nie 
ma pieniędzy, wykształcenia ani widoków na 
pracę. Łatwo zraża do siebie innych: ma wy-
buchowe usposobienie i niewyparzoną gębę 
i ekstrawagancko się ubiera. Jej zdezelowany 
samochód zostaje potrącony przez innego kie-
rowcę i Erin występuje do sądu o odszkodowa-
nie. Na nic jednak wysiłki wynajętego przez nią 
adwokata, Eda Masry (Albert Finney). Swym 
zachowaniem Erin zraża do siebie sąd i przegry-
wa sprawę. Pozostają jej do zapłacenia ogromne 
długi, które chciała pokryć z odszkodowania. 

Zdesperowana Erin błaga Eda, by dał jej 
pracę w swojej kancelarii. Ten niechętnie 
wyraża zgodę. Wertując akta Erin odkrywa, 
że potężny koncern doprowadził do zanie-
czyszczenia wody w małym miasteczku, 
którego mieszkańcy od dawna zapadają na 
najrozmaitsze choroby. Erin zostawia dzieci 
pod opieką swego sąsiada, George'a (Aaron 
Eackhart) i oddaje się gromadzeniu dowo-
dów. Z pomocą Eda kieruje sprawę do sądu, 
który przyznaje jej klientom odszkodowanie 
w wysokości 333 milionów dolarów, naj-
większe w historii amerykańskiego wymiaru 
sprawiedliwości. 

Pewnie nie wiesz...
H Film zarobił 256 milionów dolarów, kosz-

tował 52 miliony.
H Roberts, jako pierwsza aktorka w historii, 

dostała gażę przekraczającą 20 mln dolarów! 

Tymczasem prawdziwa Brockovich, sprzedając 
swoją historię Universal Pictures, zarobiła ich tyl-
ko 100 tys.

H Prawdziwa Erin Brockovich-Ellis stwier-
dziła, że film odpowiadał rzeczywistości w 98-99 
proc.

H Prawdziwa Erin Brockovich-Ellis, mia-
ła chłopaka motocyklistę, Jorge. Zerwali, ale nie 
opuścił jej. Był niańką jej dzieci kiedy pracowała 
w kancelarii prawniczej, która mu za to płaciła.

H W 2003 roku Erin Brockovich-Ellis w kan-
celarii Eda Masry'ego została dyrektorem ds. ba-
dań.

Erin Brockovich
Nowa TV piątek 22.55, sob. 21.00

Piłsudski

Wielka 
polityka  
i miłość

To kino awanturnicze i płomienny ro-
mans. Piłsudski to awanturnik, kobieciarz, 
niestrudzony bojownik o wolność Polski, 
nieznoszący sprzeciwu, nieco apodyktyczny 
polityk. Taki jest filmowy wizerunek słynne-
go naczelnika.

Jest rok 1901. Józef Piłsudski Ziuk (Borys 
Szyc) po brawurowej ucieczce ze szpitala psy-
chiatrycznego ponownie 
staje na czele polskiego 
podziemia niepodległo-
ściowego. Nieugięty na 
polu walki, w życiu pry-
watnym poddaje się na-
miętności, rozdarty mię-
dzy dwiema kobietami 
jego życia – żoną (Magda-
lena Boczarska) i kochan-
ką (Maria Dębska). 

Przez zachowawczych 
członków Polskiej Partii 
Socjalistycznej uważany za 
terrorystę, Piłsudski wraz 
z najbliższymi współpra-
cownikami nie cofnie się 
przed niczym – zamacha-
mi na carskich urzędników 

i najwyższych oficerów, szmuglowaniem bomb, 
zuchwałym napadem na pociąg, by osiągnąć 
swój cel: niepodległą Polskę. Zbliża się rok 
1914 i Ziuk widzi nowe szanse na osiągnięcie 
niemożliwego.

„Kiedy ogląda się Szyca trudno nie być 
pod wrażeniem jego kreacji Józefa Piłsudskie-
go. Oczywiście duża w tym zaleta starannej 
charakteryzacji, ale naprawdę wygląd to nie 
wszystko. Szyc delikatnie i przekonująco zmie-
nił to, jak mówi, jak się rusza. To zmiana bardzo 
wiarygodna, niewymuszona, a chwilami nawet 
hipnotyzująca. Pokazał, że potrafi zagrać czło-
wieka z krwi i kości, który całkowicie poświęca 
się jednej sprawie. 

Oddajmy sprawiedliwość także innym 
członkom obsady – dali pokaz możliwości. 
Mimo że to film historyczny, nie są usztywnieni, 

nie zachowują się w przery-
sowany sposób. Stworzyli 
bohaterów wiarygodnych. 
Są charakterystyczni, wy-
raźni i w odpowiednich 
chwilach irytujący”.

Film daje obraz skom-
plikowanej panoramy 
społecznej ziem polskich 
początków XX wieku. Fi-
nał filmu wskazuje na nie-
zwykle skomplikowane 
okoliczności, które osta-
tecznie doprowadziły do 
odrodzenia państwa pol-
skiego w 1918 roku.

Piłsudski
TVN czwartek 22.35
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Jerry Maguire jest jednym z najlep-
szych agentów sportowych w dużej fir-
mie, zajmującej się kontraktami i trans-
ferami zawodników. Bezwzględny, po 
trupach idzie do celu. Zarabia krocie, 
ma pozycję, pieniądze i atrakcyjną na-
rzeczoną. 

Pewnego dnia budzą się w nim 
jednak wyrzuty sumienia. Postanawia 
napisać długi memoriał o potrzebie 
uczciwości; potępia zakłamanie, bez-
duszność i zachłanność ludzi z jego 
branży. Jego szczerość nie spotyka się 
z ciepłym przyjęciem. Traci wszystkich 
przyjaciół i klientów, z wyjątkiem Roda 
Tidwella, zapatrzonego w siebie gracza 
futbolu amerykańskiego, którego nikt 
inny nie chce reprezentować. Jedyne 
wsparcie otrzymuje od zakochanej 
w nim sekretarki, Dorothy, która staje 
po jego stronie. 

„Ten film to popis trójki głównych 
aktorów. Przede wszystkim Cuby Go-
odinga Jr, który w roli Reda zaprezen-
tował całą gamę umiejętności i słusz-
nie dostał Oscara. Po drugie, jeszcze 
mało znanej Renee Zellweger, dla któ-
rej Dorothy to przepustka do kariery. 

Jest w tej roli coś niezwykle szczerego 
i prawdziwego. Dopiero na trzecim 
miejscu lokuje się grający tytułową 
rolę Tom Cruise”.

Pewnie nie wiesz...
H Film zarobił 273,5 miliona dola-

rów, kosztował 50 milionów.
H Rola sekretarki Dorothy była 

dla Winony Ryder, jednak po zdjęciach 
próbnych z Tomem Cruisem, na których 
wyglądali na rodzeństwo, zrezygnowano 
z niej.

H Dialogi w scenie, w której Jerry 
i Ray po raz pierwszy ze sobą rozmawiają 
w salonie były improwizowane. Aktorzy 
nie dostali żadnego tekstu.

H Renée Zellweger przyznała, że 
w dniu, w którym została obsadzona 
w tym filmie, skończyły się wszystkie jej 
oszczędności i była bez grosza.

H Wielbłąd gonił Toma Cruise'a, 
ugryzł Cubę Goodinga Jr. i podeptał jed-
nego członka ekipy.

Jerry Maguire
Nowa TV 

czwartek 21.00

Dom w głębi lasu

Szalejące 
potwory

 
„Jeśli ktoś jest pewien, że współ-

czesny horror, niczym go już nie zasko-
czy, po kilkunastu minutach oglądania 
„Domu w głębi lasu” tylko skrzywi się 
i westchnie „A nie mówiłem…?”. Ale 
jeśli nie odejdzie wówczas od telewi-
zora, to okaże się, że bardzo, ale to bar-
dzo się mylił…

Zaczyna się bowiem jak zwykle 
w takich przypadkach – oto piątka 
zróżnicowanych charakterologicznie, 
ale nieskomplikowanych bohaterów 
(luzak, osiłek, nieśmiały mądrala) 
wyrusza do tytułowego domku gdzieś 
w głębi lasu, aby w tej cichej scene-
rii poszaleć. Pytają o drogę, tubylcy 
enigmatycznie odpowiadają i odra-
dzają, potem padają im telefony i GPS, 
a w chatce znajdują dziwne przedmio-
ty. A także pewną księgę, której otwar-
cie skutkuje wysypem zombi i innych 
nieproszonych gości. I oglądalibyśmy 
na luzie, może lekko znudzeni, te jatki, 
gdybyśmy nagle, w pewnej scenie nie 
zobaczyli… 

Reżyser, Drew Goddard bawi 
się horrorowymi schematami, ze 
znanych elementów układając coś 
nowego, co może autentycznie za-
skoczyć. W pewnym momencie 
zaczynamy kibicować oprawcom, 
a nie ofiarom. Będziecie trzymać 
kciuki, by zginęli w tragicznych oko-
licznościach.

Przez ekran przewijają się wilko-
łaki, wampiry, zombi, duchy, Obcy 
i wszelakie plugastwo lęgnące się 
w głowach scenarzystów filmów gro-
zy… Jeśli ktoś lubi mieszankę zgrywy 
i krwawe sceny, będzie mile zasko-
czony, jak my sami, którzy daliśmy się 
wciągnąć w tę zabawę”. 

Pewnie nie wiesz...
H Film zarobił 66,5 miliona dola-

rów, kosztował 30 milionów.
H Scenarzysta Joss Whedon i reży-

ser Drew Goddard stworzyli ponad 60 
różnych typów potworów specjalnie do 
tego filmu.

H Joss Whedon i Drew Goddard na-
pisali scenariusz w zaledwie 3 dni.

Dom w głębi lasu
Stopklatka 

piątek 22.20

Detektyw David Mills (Brad Pitt) przeprowadza się 
do dużego miasta. Chce prowadzić poważne dochodze-
nia, a nie drobne śledztwa, którymi zajmował się na pro-
wincji. Jego żona Tracy (Gwyneth Paltrow), nie bez opo-
rów, zgadza się na tę zmianę. Początki nowej pracy Millsa 
nie są łatwe. Detektyw Somerset (Morgan Freeman), od 
którego ma przejąć obowiązki, przepracował w policji po-
nad trzydzieści lat i nie może pogodzić się z tym, że musi 
odejść na emeryturę. Obaj mężczyźni reprezentują dwa 
zupełnie odmienne style pracy i nie potrafią dogadać się 
w żadnej sprawie. 

Akurat w tym czasie dochodzi do serii wyjątkowo 
okrutnych zbrodni. Pierwszego dnia śledztwa poli-
cjanci znajdują zwłoki mężczyzny, którego żołądek 
pękł z przejedzenia. Wkrótce okazuje się, że każdy ko-
lejny dzień przynosi kolejną ofiarę psychopatycznego 
mordercy. 

Detektywi dochodzą do wniosku, że morderca wy-
biera sobie na ofiary ludzi, którzy popełnili jeden z sied-
miu grzechów głównych i w wyrafinowany sposób prze-
prowadza ich egzekucję. Pycha, chciwość, nieczystość, 
zazdrość, obżarstwo, lenistwo, gniew. Siedem niewyba-

czalnych występków i siedem dni, w ciągu których samo-
zwańczy „boży wysłannik” zamierza wprowadzić w życie 
swój obłąkańczy plan naprawy świata...

Pewnie nie wiesz...
H Film zarobił 327 milionów dolarów, kosztował 33 

miliony.
H Brad Pitt zarobił 7 milionów dolarów.
H Podczas kręcenia sceny pościgu Brad Pitt upadł, 

a jego lewa ręka, po uderzeniu w przednią szybę samochodu, 
uległa złamaniu i wymagała operacji. 

H Siedem skrzynek karaluchów zostało wypuszczonych 
na planie i wysypanych na Boba Macka (ofiara obżarstwa). 
Miał zatkane dziurki w nosie i w uszach, ale wchodziły mu 
pod ubranie. Ucharakteryzowanie ofiary obżarstwa zajęło 
14 godzin.

Siedem
TVN7 niedziela 22.25

Siedem

Zbrodnia i grzech

Jerry Maguire

W zgodzie  
z samym 
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Casper

Strażnicy 
skarbu

Pośredniczka w handlu nieruchomościami 
Carrigan odkrywa, że w starej ruderze, zapisanej 
jej testamentem przez złośliwego tatusia, ukry-

ty jest skarb. Nie może sobie jednak poradzić ze 
złośliwymi duchami, które bronią do niego do-
stępu. Wynajmuje więc za grosze dom pogromcy 
duchów, dr Harveyowi, który razem z córką Kat 
zobowiązuje się oczyścić ruderę. Ulegają jednak 
prośbom małego duszka Caspera, który pomaga 
im wygnać chciwą właścicielkę.

Casper
Stopklatka czwartek 13.15, 

niedziela 14.00

Ella zaklęta

Przeklęty dar
Ella jest mieszkanką magicznej krainy, w której zgodnie z tra-

dycją dzieci w dniu urodzin otrzymują od matki chrzestnej, wróż-
ki, prezent na całe życie. Mała bohaterka zostaje obdarowana 
darem posłuszeństwa wobec innych. Ów prezent okazuje się praw-
dziwym przekleństwem, gdyż Ella nie może odmówić wykonania 
żadnego polecenia, a inni chętnie to wykorzystują. Aby uwolnić się 
od męczącego zaklęcia i móc w ogóle kontrolować własne życie, 
dziewczyna wyrusza w niebezpieczną i pełną przygód podróż.

Ella zaklęta
TV Puls
czwartek 18.00, 
niedziela 15.55

Naprzód

Połowa ojca
Janko i Bogdan są nastoletnimi elfimi braćmi, którzy 

pewnego dnia postanawiają sprawdzić, czy magia wciąż 
istnieje. Z okazji szesnastych urodzin Janka udaje im się 
wypowiedzieć zaklęcie pozwalające przywołać do życia 
ich nieżyjącego tatę. Rezultat jest jednak tylko połowicz-
ny, a chłopcy mają zaledwie 24 godziny, aby odnaleźć 
drugą połowę ojca. Zaczyna się podróż pełna magicznych 
zaklęć, tajemniczych map, niezwykłych przeszkód i nie-
wyobrażalnych odkryć.

Naprzód
TV4 sobota 20.00, niedziela 12.30

W świecie zamieszkanym przez zwierzęta teatr prowadzony 
przez koalę Bustera Moona popada w tarapaty. Ponieważ dyrektor 
kocha teatr, zrobi wszystko, by go ocalić. Ostatnią szansą na prze-
trwanie jest wielki konkurs, który pomoże odnaleźć najpiękniej-
szy głos świata – głos, który ocali teatr. Do konkursu stają m.in.: 
cicho nucąca Mysz, nieśmiała Słonica, której towarzyszy pewna 
siebie matka, młody gangster Gorilla oraz punkowa rebeliantka 
Jeżozwierzyca.

Sing
TVN czwartek 15.55

Sing

Najpiękniejszy 
głos
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Casper

Strażnicy 
skarbu

Pośredniczka w handlu nieruchomościami 
Carrigan odkrywa, że w starej ruderze, zapisanej 
jej testamentem przez złośliwego tatusia, ukry-

ty jest skarb. Nie może sobie jednak poradzić ze 
złośliwymi duchami, które bronią do niego do-
stępu. Wynajmuje więc za grosze dom pogromcy 
duchów, dr Harveyowi, który razem z córką Kat 
zobowiązuje się oczyścić ruderę. Ulegają jednak 
prośbom małego duszka Caspera, który pomaga 
im wygnać chciwą właścicielkę.

Casper
Stopklatka czwartek 13.15, 

niedziela 14.00

Ella zaklęta

Przeklęty dar
Ella jest mieszkanką magicznej krainy, w której zgodnie z tra-

dycją dzieci w dniu urodzin otrzymują od matki chrzestnej, wróż-
ki, prezent na całe życie. Mała bohaterka zostaje obdarowana 
darem posłuszeństwa wobec innych. Ów prezent okazuje się praw-
dziwym przekleństwem, gdyż Ella nie może odmówić wykonania 
żadnego polecenia, a inni chętnie to wykorzystują. Aby uwolnić się 
od męczącego zaklęcia i móc w ogóle kontrolować własne życie, 
dziewczyna wyrusza w niebezpieczną i pełną przygód podróż.

Ella zaklęta
TV Puls
czwartek 18.00, 
niedziela 15.55

Naprzód

Połowa ojca
Janko i Bogdan są nastoletnimi elfimi braćmi, którzy 

pewnego dnia postanawiają sprawdzić, czy magia wciąż 
istnieje. Z okazji szesnastych urodzin Janka udaje im się 
wypowiedzieć zaklęcie pozwalające przywołać do życia 
ich nieżyjącego tatę. Rezultat jest jednak tylko połowicz-
ny, a chłopcy mają zaledwie 24 godziny, aby odnaleźć 
drugą połowę ojca. Zaczyna się podróż pełna magicznych 
zaklęć, tajemniczych map, niezwykłych przeszkód i nie-
wyobrażalnych odkryć.

Naprzód
TV4 sobota 20.00, niedziela 12.30

W świecie zamieszkanym przez zwierzęta teatr prowadzony 
przez koalę Bustera Moona popada w tarapaty. Ponieważ dyrektor 
kocha teatr, zrobi wszystko, by go ocalić. Ostatnią szansą na prze-
trwanie jest wielki konkurs, który pomoże odnaleźć najpiękniej-
szy głos świata – głos, który ocali teatr. Do konkursu stają m.in.: 
cicho nucąca Mysz, nieśmiała Słonica, której towarzyszy pewna 
siebie matka, młody gangster Gorilla oraz punkowa rebeliantka 
Jeżozwierzyca.

Sing
TVN czwartek 15.55

Sing

Najpiękniejszy 
głos



18 www.narew.info

Wielka Orkiestra Świątecznej Po-
mocy we współpracy z Rzecznikiem 
Praw Obywatelskich i PCK oraz sa-
morządem Michałowa uruchomiła 
w Michałowie centrum pomocy hu-
manitarnej. Punkt zaczął działać 8 
listopada i przez 24 godziny na dobę 
będzie otwarty, by zaopatrywać me-
dyków, organizacje pozarządowe 
i wolontariuszy w niezbędne dla imi-
grantów rzeczy.

Punkt będzie wyposażony we 
wszystko co niezbędne – koce 
NRC, śpiwory, karimaty, ciepłą 
herbatę, napoje, jedzenie wyso-
kokaloryczne, także w tubkach. 
Przy ustawionych kontenerach 
Wielkiej Orkiestry Świątecz-
nej Pomocy przy Zespole Szkół 
w Michałowie został rozpięty 
namiot Polskiego Czerwonego 
Krzyża, do którego wniesiono 
kartony ze środkami medyczny-
mi, sanitarnymi.

- Kryzys humanitarny na 
wschodniej granicy dotknął 
także gminę Michałowo. Jako 
samorząd uruchomiliśmy tu 
punkt, by każdy potrzebujący 
człowiek uzyskał tu pomoc. Idą 
dary z całej Polski, ale nam, jako 
małemu samorządowi, trudno 
jest to organizacyjnie i perso-
nalnie ogarnąć. A chcemy po-
móc tak, by ta pomoc docierała 
tam, gdzie powinna trafiać. Ini-
cjatywa Jurka Owsiaka i Wiel-
kiej Orkiestry Świątecznej Po-
mocy utworzenia tu centrum 
pomocy humanitarnej jest nie-
zwykle potrzebną, dlatego ją 
wspieramy i razem będziemy tę 
pomoc realizować – powiedział 
burmistrz Michałowa Marek 
Nazarko.

Podziękował organizacjom 
pozarządowym, swoim współ-
pracownikom, strażakom, rad-
nym i przewodniczącej Rady 
Miejskiej. Nikomu nie trzeba 

było wydawać poleceń, sami 
z siebie organizują i włączają do 
pomoc od początku.

- Także i tutaj gra Orkiestra. 
Michałowo - kieruję tu słowa do 
burmistrza, do społeczności wa-
szej - od samego początku poka-
zaliście, że ten odruch człowie-
czeństwa jest niezwykle ważny. 
– mówił Jerzy Owsiak. - Skon-
taktowaliśmy się z panem bur-
mistrzem. Nie zastanawiał się ani 
sekundy. Przyjeżdżajcie! – po-
wiedział.

Jerzy Owsiak podkreślał, że 
mosty łączą, mury dzielą. 

- Wszyscy tu starają się od-
sunąć politykę na bok, a skupić 
na akcji humanitarnej, na odpo-
wiedzi na wołanie o pomoc. A to 
wołanie jest bardzo ciche, bo lu-
dzie na granicy, ludzie w potrze-
bie, boja się wołać o pomoc. Na-
tomiast punkt humanitarny ma 
być po to, by to wszystko po-
trzebne do udzielenia pomocy 
otrzymać. Na razie jest 5 kon-
tenerów, ale jak będzie trzeba, 
będzie ich więcej. Jeśli będą po-
trzebne kontenery bliżej granicy, 
staną bliżej. Jeśli będzie potrzeb-
ny szpital polowy, będzie szpi-
tal. Codziennie z burmistrzem 
Michałowa będą analizować sy-
tuację i na bieżąco reagować 
w miarę zgłaszanych potrzeb. 
Gdy siedzimy w swoich ciepłych 
mieszkaniach, nic nam nie kapie 
na głowy, pijemy ciepłą herbatę, 
a wiadomości, które do nas przy-
chodzą są nakrywane kolejnymi. 
60 proc. ankietowanych akcep-
tuje obecność organizacji poza-
rządowych na granicy. A co się 
dzieje z tymi 40 proc? Nie chce-
cie żebyśmy tu byli? Nie chcecie 
rzetelnych informacji o tym, co 
nas czeka? Idzie zima, to może 
być najbardziej tragiczny mo-
ment dla tych ludzi. Nauczmy 

się rozwiązywać problemy 
jak najbardziej humanitar-
nie, bo to nie skończy się 
dziś ani jutro, ani pojutrze, 
a nie wiemy ilu ludzi do 
nas idzie – 5 tysięcy, 50, 
czy 500 tysięcy. Chcesz 
pomóc – pomagaj. Nie 
chcesz – nie przeszkadzaj! 
– apelował Jerzy Owsiak.

O obowiązku humani-
tarnym mówi także Rzecz-
nik Praw Obywatelskich. 

 – W takim czasie obo-
wiązkiem każdego, każ-
dej wspólnoty jest pomoc 
w ratowaniu życia i zdro-
wia.  Każdy człowiek, któ-
ry potrzebuje pomocy, 
powinien ją otrzymać. 
Dlatego ja jako Rzecznik 
mam obowiązek wspierać 
tych, którzy zajmują się 
pomocą imigrantom. Dla-
tego wspieram działalność 
mieszkańców Michałowa. 
Jestem w stałym kontak-

cie z panem burmistrzem, z pa-
nią przewodniczącą Rady. Dlate-
go wspieram działalność Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy, 
dlatego też wspieram działal-
ność Kościoła. Wczoraj miałem 
spotkanie z arcybiskupem Józe-
fem Guzdkiem. Parafie lokalne 
również organizują pomoc - tzw. 
namioty nadziei. Każda pomoc 
w dzisiejszych czasach jest po-
trzebna – powiedział RPO Mar-
cin Wiącek.

Jak dodał, jego urząd wspie-
ra organizacje niosące pomoc, 
domaga się respektowania praw 
człowieka i konwencji między-
narodowych. Doceniając wysiłek 
organizacji pozarządowych ape-
luje i występuje o dopuszczenie 
przedstawicieli organizacji hu-
manitarnych i mediów do strefy 
stanu wyjątkowego

 – To jest zupełnie inna sytu-
acja, to nie jest pomoc socjalna 
jaka zazwyczaj świadczymy. Tu 
mamy sytuację kryzysu huma-
nitarnego, wielkiego napięcia. 
Apelujemy, by odłożyć na bok 
poglądy spostrzeżenia i zająć się 
pomocą tym, którzy do naszych 
poglądów nie mają nic, a potrze-
bują pomocy. To sytuacja tak 
wyjątkowa. Cieszę się, że współ-
działamy razem. Także w ape-
lach do polskich władz o dostęp 
do tych terenów, gdzie jest po-
trzebna pomoc – uzupełnił Mi-
chał Mikołajczyk z PCK. - Kie-
dyś wszystkie drogi prowadziły 
do Rzymu. Dziś wszystkie dro-
gi prowadzą do Michałowa i nie 
jest to przesada, bo tutaj skon-
centrowała się uwaga. Pokazuje-
cie działania, które są potrzebne. 
Jestem w PCK od lat 80. i zawsze 
towarzyszyło mi hasło: Pomóż-
cie pomagać!. Ale dziś muszę 
też powiedzieć: Pozwólcie nam 
pomagać!

województwo podlaskie

Więźniowie zadbają o lasy,  
a przy tym spłacą alimenty  

i uregulują grzywny
Dyrektor Zakładu Karnego w Czerwonym Borze podpisał porozumienie z Nad-
leśniczym Nadleśnictwa w Łomży. Dzięki tej inicjatywie więźniowie będą mogli 
znaleźć nowe miejsca zatrudnienia. 

Dyrektor Zakładu Karnego w Czerwonym Borze ppłk Zbigniew 
Jankowski spotkał się w gmachu Nadleśnictwa Łomża z kierującym 
tą instytucją nadleśniczym Dariuszem Godlewskim. Spotkanie mia-
ło charakter roboczy a jego celem było nakreślenie ram zatrudnienia 
więźniów przez Lasy Państwowe. 

- Ponad godzinna praca zaowocowała dokumentem, który otwie-
ra drogę i daje szansę więźniom na zatrudnienie przy pracach leśnych 
związanych z gospodarką prowadzoną przez Nadleśnictwo na podle-
głym terenie. Dodatkowo odpłatny charakter zatrudnienia umożliwi 
wdrożenie w pierwszej kolejności osadzonych, na których ciążą różne-
go rodzaju zobowiązania finansowe z tytułu np. alimentów czy grzy-
wien. Współpraca z leśnikami będzie miała także wymiar edukacyjny. 
Skazani zyskają nowe kompetencje i wiedzę na temat lasów i przyrody 
- przekazuje kpt. Dariusz Śmiechowski, zastępca rzecznika prasowego 
dyrektora Zakładu Karnego w Czerwonym Borze. - Współpraca Za-
kładu Karnego w Czerwonym Borze z Nadleśnictwem w Łomży ma 
już wieloletnią historię. Instytucje regularnie współdziałały przy orga-
nizowaniu Dnia Ziemi, akcji Sprzątanie Świata czy zimowym dokar-
mianiu ptaków – dodaje.

Podpisanie dokumentu poprzedziła zawarta 15 września  pomię-
dzy Dyrektorem Generalnym Służby Więziennej - generałem Jackiem 
Kitlińskim i p.o. Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych - Józe-
fem Kubicą podobna umowa. 

Centrum pomocy humanitarnej 
WOŚP w Michałowie

DANIA  NA  WYNOS
ZADZWOŃ  I  ZAMÓW   
TEl.  512  113  853
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Już chyba musimy pożegnać się 
z aurą naszej pięknej, ciepłej i sło-
necznej jesieni. Coraz częściej tem-
peratura na zewnątrz jest bliska 
zeru. Jest to szczególnie trudny czas 
dla osób bezdomnych, samotnych 
i nieporadnych życiowo. Zapewnie-
nie bezpieczeństwa tym osobom to 
jedno z podstawowych zadań mun-
durowych. Łomżyńscy dzielnicowi 
już teraz, sprawdzają miejsca, gdzie 
mogą przebywać osoby zagrożone 
zamarznięciem. Są to między innymi 
opuszczone i niezabezpieczone pose-
sje czy altanki działkowe. Reagujmy 
- widząc, że ktoś potrzebuje pomocy!

Okres jesienno-zimowy to 
czas szczególnie trudny dla osób 
bezdomnych, samotnych, nie-
poradnych życiowo czy naduży-
wających alkoholu. Niskie tem-
peratury mogą narazić te osoby 
na utratę zdrowia, a nawet życia. 
Chcąc pomóc potrzebującym, 
dzielnicowi odwiedzają już miej-
sca, gdzie mogą szukać schro-
nienia przed zimnem osoby bez-

domne. Mundurowi szczególną 
uwagę zwracają na niezabezpie-

czone pustostany oraz altanki 
działkowe i wiaty śmietnikowe. 

Przy niskich temperaturach po-
wietrza, miejsca te patrolowane 
będą nawet kilkukrotnie w ciągu 
doby. Osobom bezdomnym ofe-
rowana będzie pomoc. W zależ-
ności od zastanej sytuacji, może 
to być chociażby przewiezienie 
do miejsca, w którym jest ciepło, 
gdzie można zjeść ciepły posiłek, 
czy bezpiecznie spędzić noc.

Przypominamy o możliwo-
ści skorzystania z Krajowej Mapy 
Zagrożeń Bezpieczeństwa. Ta 
forma powiadomienia Policji po-
lega na wybieraniu odpowied-
niej zakładki, na przykład "osoba 
bezdomna wymagająca pomo-
cy", bądź "żebractwo". Zagroże-
nie można nanieść z dowolnego 
urządzenia posiadającego dostęp 
do internetu. Policjanci sprawdzą 
każdą informację.

Zbliża się 
termin 

płatności 
podatkowych

Urząd Miejski w Łomży przypomina 
wszystkim właścicielom nierucho-
mości, iż w dniu 15 listopada 2021 r. 
upływa termin płatności IV raty 2021 
r. podatku od nieruchomości i podat-
ku rolnego.

Aby uniknąć naliczenia kosz-
tów upomnienia w wysokości 16 
zł oraz wszczęcia postępowania 
egzekucyjnego należy w terminie 
uregulować zobowiązania podat-
kowe. Należności należy wpłacać 
na indywidualne rachunki ban-
kowe.

Szczegółowych informacji 
udzielają pracownicy Oddzia-
łu Podatków Urzędu Miejskiego 
w Łomży pod nr. telefonu 215-
67-80, 215-67-79 lub 215-67-78.

Urząd Miejski w Łomży zaprasza mieszkańców 
do dyskusji na temat zagospodarowania bulwa-
rów nad rzeką Narew. Zgłoszenia należy przesy-
łać do dnia 15 listopada.

Przypomnijmy, że na realizację kolej-
nych dwóch etapów bulwarów nadnar-
wiańskich Łomża otrzymała blisko 38 mln 
zł dofinansowania z programu rządowe-
go Polski Ład, do tego dochodzą jeszcze 
środki w wysokości ponad 9 mln zł z Fun-
duszy Norweskich.

Pierwszy etap połączy port z mostem 
Hubala wraz z całym kompleksem pla-
ży miejskiej. Drugi zaś obejmie odcinek 
od mostu w Piątnicy do istniejących bul-
warów. Projekt na ten odcinek powstał 
w 2010 roku i wymaga uaktualnienia.

- Chcielibyśmy zapytać mieszkańców 
o zdanie, pomysły dotyczące realizacji tej 

niezwykle ważnej dla nas wszystkich in-
westycji. Jakie widzielibyście Państwo 
tam obiekty małej architektury, atrakcje, 
a może ścieżki edukacyjne dla najmłod-
szych? Proszę o wyrażanie opinii w tej 
kwestii – przekazuje zastępca prezydenta 
Łomży Andrzej Garlicki.

Mieszkańcy będą mogli wypowiedzieć 
się na temat zagospodarowania oczka 
wodnego znajdującego się za stadionem 
miejskim przy ul. Zjazd, działki przylegają-
cej do boiska treningowego oraz koncepcji 
wykonania nawierzchni ciągu pieszo-ro-
werowego na całej długości bulwarów.

Propozycje należy zgłaszać do 15 li-
stopada na adres mailowy: bulwary@
um.lomza.pl lub w formie papierowej po-
przez wrzucenie do urny w holu Urzędu 
Miejskiego w Łomży (Stary Rynek 14). 

Przed tablicą poświęconą „Wiecznej 
pamięci Żydów Łomżyńskich” przy ul. 
Senatorskiej 6, przedstawiciele władz 
miasta, wojska, Towarzystwa Przy-
jaciół Ziemi Łomżyńskiej i Muzeum 
Północno – Mazowieckiego złożyli 
kwiaty i zapalili znicze. Tablica zlo-
kalizowana jest niedaleko miejsca, 
w którym znajdowała się brama get-
ta, którego likwidację Niemcy rozpo-
częli 79 lat temu.

Niemiecki okupant utworzył 
getto w Łomży 12 sierpnia 1941 
roku.   Zlokalizowane zostało 
ono w gęsto zabudowanej części 
miasta, ograniczonej ulicami: 
Woziwodzką, Żydowską, Ry-
baki, Zieloną, Senatorską i Sta-
rym Rynkiem (z wyłączeniem 

ratusza). W dramatycznych wa-
runkach żyło w nim ponad 9   
tysięcy osób. Akcja likwidacyj-
na getta, a tym samym jego lud-
ności, rozpoczęła się 2 listopada 
1942 roku. O świcie wypędzo-
no wszystkich z ich mieszkań 
i   skoncentrowano na jednym 
placu. Stamtąd furmankami od-
wieziono do najbliższych obo-
zów przejściowych. Następnie, 
w ciągu dwóch miesięcy, więk-
szość z nich trafiła do obozu 
w Treblince.

Kwiaty złożone zostały tak-
że w lesie giełczyńskim, gdzie 
w okresie okupacji hitlerowskiej 
zamordowano około 12 tys. Po-
laków i Żydów.

Dzielnicowi sprawdzają miejsca,  
gdzie mogą przebywać osoby bezdomne 

Jak zagospodarować 
tereny nad Narwią?

Wiecznej pamięci 
Żydów łomżyńskich
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Jeden z Gabinetów Protetyki Słuchu 
Marmed to właśnie miejsce, które 
od 2015 roku chwali sobie Felicjan 
Andrzejczak, wokalista zespołu Bud-
ka Suflera. - Widać, że panie robią to 
z przyjemnością. Cieszę się, że wła-
śnie tu trafiłem – mówi.

Jak mówi Felicjan, w tej bran-
ży problemy ze słuchem ma co 
drugi. Natężenie dźwięku na 
scenach, w salach koncertowych 
i w studio ma duży wpływ na na-
rastający niedosłuch u wielu mu-
zyków. - Pewnego 
razu doszedłem do 
wniosku, że muszę 
mieć aparat słucho-
wy. Nie przeszkadza-
ło mi to na scenie, 
ale w wielu prywat-
nych sytuacjach, jak 
słuchanie radia, 
trudności były za-
uważalne – opowia-
da o swojej przygo-
dzie z niedosłuchem 
F. Andrzejczak. Zde-
cydował się, że trze-
ba coś z tym zrobić. 
I tak Felicjan w 2015 
roku trafił do jedne-
go z gabinetów sieci 
Marmed.

„Była to świetna decyzja”
Jego pierwsza wizyta, jak 

wspomina, przebiegła w bardzo 
miłej atmosferze. - Obsługa była 
dla mnie serdeczna, zrobiono 
mi badania i okazało, że mam 
niedosłuch – mówi dalej F. An-
drzejczak. Potem muzykowi za-

proponowano aparaty słucho-
we. - Bez namysłu zgodziłem się 
na to rozwiązanie. Z dzisiejszej 
perspektywy, była to świetna 
decyzja. Aparat bardzo mi po-
maga w życiu codziennym – do-
daje. Muzyk zdradził, że wielu 
ludzi w tej branży jest narażo-
nych na problemy ze słuchem 
i jego koledzy i koleżanki rów-

nież korzystają z apara-
tów słuchowych.

Dostosowuje pod siebie
F. Andrzejczak był od 

2015 roku na kilku wizy-
tach w gabinecie Marmed 
i każdą z osobna bardzo 
sobie chwali. Przez ten 
okres miał już trzy apara-
ty słuchowe. I właśnie ten 
trzeci jest jednym z naj-
bardziej innowacyjnych 
urządzeń dostępnych na 
rynku. - Zafundowałem 

sobie aparat firmy Starkey – wy-
jaśnia. Co takiego nowoczesne-

go ma w sobie Starkey? - Mam 
dostosowany program w telefo-
nie, dźwięki telewizora ustawiam 
osobno, tak samo jak rozmo-
wy w życiu codziennym i muzy-
kę. Mogę przestawić wszystko 
i przystosować na swoje własne 
potrzeby – zaznacza.

Jest zadowolony z efektów  
Wśród zwłaszcza młodych lu-

dzi panuje przeświadczenie, że 
nie muszą się badać. - Kiedyś też 
byłem młody i wiem jak to jest – 
śmieje się nasz rozmówca. Do-
daje, że gdyby miał sobie wtedy 
pomyśleć o wkładaniu aparatu 

w ucho, to też by nie posłuchał. 
- Mimo tego uważam, że warto 
się badać. Ja w końcu to zrobi-
łem i jestem bardzo zadowolo-
ny z efektów. Z całego serca po-
lecam gabinety Marmed, już na 
pierwszej wizycie zauważyłem, 
że panie, które tam pracują, robią 
to z przyjemnością. To jest waż-
ne, dlatego później tam wróci-
łem – reasumuje F. Andrzejczak. 
Z protetykami w Łomży można 
skontaktować się pod numerem 
telefonu: 516 863 226 i 502 028 
265, w Kolnie – tel. 572 506 803.

ZAPRASZAMY!

Jolka, Jolka pamiętasz…

NASZE GABINETY:
Łomża, Al. Piłsudskiego 10 – tel. 86 218 63 63
Łomża, ul. Polowa 9 – tel. 86 218 17 88
Kolno, ul. Wojska Polskiego 67 – 86 471 17 28
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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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W Białymstoku odbyły się zawody 
taneczne Street Noise. W tym roku 
uczestnicy rywalizowali w 4 katego-
riach wiekowych (Kids, Junior, Old, 
Open Battle) i 3 kategoriach tanecz-
nych (Hip Hop, Breaking i Showcase). 
W zawodach wzięło udział prawie pół-
tora tysiąca tancerzy zarówno z Polski 
jak i zagranicy. Wśród nich znaleźli 
się utalentowani podopieczni Studia 
BKStep oraz studia Master KIDS.

Dwa dni tanecznych zmagań 
zaowocowało sukcesami:

1 miejsce w kategorii 2 vs 

2 breaking Junior - Szymon 
Dmoch i oraz Igor Bianga

1 miejsce w kategorii 2 vs 2 
Hip Hop Junior – Katarzyna Bo-
guska i Wiktoria Kuciak

2 miejsce w kategorii forma-
cje Junior - THE SHARP ONE 
CREW

3 miejsce w kategorii 2 vs 2 
HIP-HOP Old - Natalia Kisiel 
i Oliwia Gołębicka

4 miejsce kategorii breaking 
Open - Szymon Dmoch

- Dla naszych tancerzy to 

ogromna radość oraz dodatkowa 
energia i motywacja do dalszej 
pracy – mówi Marek Kisiel ze Stu-
dia Tańca BKStep. - Chciałbym 
pogratulować wszystkim naszym 
tancerzom, którzy godnie repre-
zentują nasz miasto oraz podzię-
kować Prezydentowi Mariuszo-
wi Chrzanowskiemu za pomoc 
w osiąganiu sukcesów – dodaje. 

Swoje umiejętności pokazała 
także Grupa „Fun Flow Crew”. 
Tancerze stanęli na podium 
z mocnym, 3 miejscem w katego-

rii show case. Natomiast w kate-
gorii 2vs2, która polegała na im-
prowizacji do muzyki hip hop, do 
TOP 8 dostały się Anna Chrapo-
wicz i Maja Krzoska. 

- Jestem mega dumny z moich 
tancerzy. Pomimo długiej prze-
rwy z powodu obostrzeń, dziew-
czyny szybko wróciły do pracy 
na salę treningową, pokazując 

swój talent, reprezentując Łom-
żę na podlaskiej scenie tańca - 
mówi Krystian Pieloch, założy-
ciel Szkoły Tańca Master Kids. 

Grupa „Fun Flow Crew” wy-
stąpiła w składzie: Anna Chra-
powicz, Maja Krzoska, Malwina 
Leszczyńska, Roksana Ksebka, 
Karolina Zabielska, Zuzanna Ka-
lisciak, Julia Szmit.

6 listopada (w sobotę) w Bydgoszczy odbył się międzynarodowy 
turniej w Taekwondo Olimpijskim "Bydgoszcz Cup 2021".  Aka-
demię Sportu Medyk reprezentowało dwóch zawodników. Do 
Łomży wrócili ze srebrnymi medalami.

W kategorii kadeta srebrny medal wywalczył Bartosz 
Jadacki, natomiast swój udany debiut w kategorii mło-
dzika zaliczył Alan Grądzki, który w finale uległ tylko za-
wodnikowi z Korei ostatecznie zdobywając srebrny me-
dal. Trenerem zawodników jest Paweł Remiszewski. 

- Dziękujemy za wsparcie Prezydentowi Miasta 
Łomża Mariuszowi Chrzanowskiemu oraz Okręgowej 
Spółdzielni Mleczarskiej Piątnica – mówi trener Paweł 
Remiszewski.  

Bydgoszcz Cup 2021  
i srebra dla Akademii 

Sportu Medyk 

Street Noise. Triumfy tancerzy ze Studia Tańca 
BKStep i  pierwszy puchar dla studia Master KIDS

Grupa „Fun Flow Crew”

Tancerze BK Step
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Złoty medal w Finale Województwa Podlaskiego 
w Igrzyskach Dzieci w koszykówce dziewcząt 3x3 
zdobyły koszykarki ze Szkoły Podstawowej nr 4 
im. Generała Władysława Andersa w Łomży.  

28 października w Białymstoku zmie-
rzyły się ze sobą drużyny:

SP4 Łomża
SP47 Białystok
MZS Wysokie Mazowieckie
SP3 Zambrów
SP45 Białystok
SP 9 Łomża 
- Nasze koszykarki wygrały wszystkie 

mecze. Najbardziej cieszy fakt, że odniosły 
zwycięstwo w każdym rozegranym spo-
tkaniu zdecydowaną przewagą punkto-
wą. Były bardzo skupione, grały spokojnie 
wykorzystując wszelkie wskazówki otrzy-

mywane podczas treningów. Wielokrot-
nie podkreślam, że systematyczne trenin-
gi, chęć i zapał do przyswajania nowych 
rzeczy i nowych technik gry, są gwarancją 
sukcesu. Z dumą obserwowałem zmaga-
nia naszych dziewcząt - komentuje trener 
Marcin Piotrowski.

Skład drużyny:
Oliwia Cwalina
Aleksandra Ruszczyk
Michalina Siedlanowska
Wiktoria Chojnowska
Martyna Grodzka
Nikola Modzelewska
Najlepszą zawodniczką turnieju zo-

stała Oliwia Cwalina, otrzymała ona tytuł 
MVP. Najlepszą zawodniczką w drużynie 
została Michalina Siedlanowska.

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Generała 
Władysława Andersa w Łomży dziękuje 
za wspieranie działań oraz inicjatyw: Panu 
Prezydentowi Miasta Łomży Mariuszowi 
Chrzanowskiemu, Panu Wiceprezyden-

towi Andrzejowi Stypułkowskiemu, Urzę-
dowi Miasta Łomży oraz Panu Arturowi 
Ciborowskiemu Dyrektorowi ZSTiO nr 
4 w Łomży za udostępnianie sali gimna-
stycznej w której trenują zawodniczki.

Srebrny medal w Finale Województwa 
Podlaskiego w Igrzyskach Młodzieży 
Szkolnej w koszykówce dziewcząt 3x3 
trafił do koszykarek ze Szkoły Podsta-
wowej nr 4 im. Generała Władysława 
Andersa w Łomży.

26 października w Białymsto-
ku zmierzyły się ze sobą drużyny:
- SP4 Łomża,
- SP47 Białystok,
- ZSP2 Białystok,
- SP19 Białystok,
- MZS Wysokie Mazowieckie,
- SP3 Augustów,
- SP45 Białystok,
- SP 9 Łomża,
- ZSP5 Białystok.

Na podium stanęły dziewczę-
ta ze Szkoły Podstawowej nr 4 
w Łomży. 

- Wygraliśmy 4 mecze, nato-
miast przegraliśmy tylko jeden, 

z drużyną z SP47 w Białymsto-
ku tylko jednym punktem i to 
dosłownie w końcówce meczu, 
a w zasadzie 20 sekund przed 
jego zakończeniem. Nasze koszy-
karki prowadziły przez całe spo-

tkanie, były maksymalnie 
skupione na grze. Wszyst-
ko układało się idealnie, ale 
bliżej końca przeciwniczki 
wysunęły się na prowadze-
nie i nie było już czasu na 
to, by wpłynąć na wynik. To 
był naprawdę fascynujący 
mecz, jestem bardzo dumny 
z dziewcząt - komentuje tre-
ner Marcin Piotrowski.

Skład drużyny: Maja 
Sierzputowska, Oliwia Dą-
browska, Natalia Jankow-
ska, Pola Balewska, Nikola 
Kozłowska, Aleksandra Gra-
bowska, Izabela Gleba i Mar-

ta Dobrowolska.
Wyróżnioną zawodniczką zo-

stała Maja Sierzputowska.
Szkoła Podstawowa nr 4 im. 

Generała Władysława Andersa 
w Łomży dziękuje za wspieranie 
działań oraz inicjatyw: Panu Pre-
zydentowi Miasta Łomży Mariu-
szowi Chrzanowskiemu, Panu 
Wiceprezydentowi Andrzejo-
wi Stypułkowskiemu, Urzędowi 
Miasta Łomży oraz Panu Arturo-
wi Ciborowskiemu Dyrektorowi 
ZSTiO nr 4 w Łomży za udostęp-
nianie sali gimnastycznej, w któ-
rej trenują zawodniczki. 

Koszykarskie finały  
i mistrzowskie tytuły 

Ostatni tydzień października 2021 roku obfitował w liczne 
wydarzenia koszykarskie. 

26 października w hali sportowej Szkoły Podsta-
wowej nr 47 w Białymstoku odbyły się finały woje-
wódzkie Igrzysk Młodzieży Szkolnej w koszykówce 
3x3 dziewcząt i chłopców. Po zaciętych i wyrówna-
nych bojach, dziewczęta i chłopcy ze Szkoły Pod-
stawowej nr 9 w Łomży zajęli  miejsca tuż za po-
dium. Drużyna dziewcząt SP 9 Łomża prowadzona 
przez Łukasza Kurowskiego występująca w skła-
dzie: Emilia Lemańska z VIIIA, Zuzanna Piaścik 
z VIIIE, Maja Plona z VIIIE, Anna Polkowska z  
VIIIG i Maja Zysk z VIIIG wywalczyła IV miejsce. 
Na V miejscu zakończyli swoje zawody chłopcy SP 
9 Łomża w składzie: Wojciech Gardocki z VIIIG, 
Dominik Górski z VIIIG, Bartosz Korwek z VIIIE, 
Miłosz Składanek z VIIIB, Jakub Szymanowski 
z VIIIB. Trenerem jest Wojciech Kamiński .

Podobne zawody rozegrano odbyły sie 28 
października z udziałem dziewcząt i chłopców 
startujących w Igrzyskach Dzieci. Tu dziewczęta 
SP 9 Łomża trenowane przez Daniela Chojnow-
skiego w składzie: Natalia Bajkiewicz z VF, Nina 
Brajczewska z VA, Julia Kołakowska z VC, Oli-
wia Kozłowska z VF, Daria Niebrzydowska z VF 
uplasowały się na V miejscu. Chłopcy zaś okazali 
się najlepszą drużyną finałów wygrywając wszyst-
kie mecze i zdobywając złote medale oraz tytuł 
mistrza województwa podlaskiego. „Dziewiątkę” 
prowadzoną przez Wojciecha Kamińskiego repre-
zentowali: Kacper Biedrzycki-Nagdalyan z VIIF, 
Gabriel Greloch z VC, Adam Krajewski z VIIG, 
Szymon Pazik z VIB, Wiktor Smugarzewski z VIB.  
Najlepszym zawodnikiem turnieju i zdobywcą  ty-
tułu MVP został uczeń SP 9 Łomża Adam Krajew-
ski, a najlepszym zawodnikiem „Dziewiątki”  Wik-
tor Smugarzewski.

Trener Wojciech Kamiński podsumowując 
występy zawodniczek i zawodników SP 9 Łomża, 
uznał je za udane, zwłaszcza po okresie prawie pół-
torarocznej przerwy w treningach spowodowanej 
przez COVID–19 

- Nasi zawodnicy dalej liczą się w wojewódz-
twie podlaskim. Bardzo miłą niespodziankę sprawi-
li mi chłopcy w Igrzyskach Dzieci. Szczerze mówiąc 
przed turniejami bardziej liczyłem na chłopców 
starszych, a tu taka niespodzianka. Myślę też, że ich 
dobre występy to niezły znak dla występów naszych 
zespołów w zawodach w koszykówce 5x5, które 
wkraczają w decydującą fazę i w najbliższym cza-
sie, bo już w grudniu, będą miały swoje finały. Trzy-
mam kciuki za ich jak najlepsze występy – przyzna-
je Wojciech Kamiński. 

Złote koszykarki ze 
Szkoły Podstawowej 

nr 4 w Łomży 

Dziewczęta z SP nr 4 w Łomży 
wicemistrzyniami województwa 

w koszykówce 
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