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Biegów było kilkanaście 
i w każdym wszyscy wygra-
li. Justyna Korytkowska 
wystartowała w jednym, 
a wygrała każdym. Bo tego 
dnia, i jeszcze przez wie-
le kolejnych dni, wszystko 
było i będzie dla niej.

- To, co się tu dzieje przerasta 
moje wyobrażenia i oczekiwa-
nia - mówi bohaterka. - Jestem 
tak bardzo, bardzo wdzięczna 
wszystkim którzy tu dziś są. Bar-
dzo prawdziwe jest to powiedze-
nie, że prawdziwych przyjaciół 
poznaje się w biedzie. Widzę dzi-
siaj jaki jest ze mną tłum przy-
jaciół i jak niewielka garstka jest 
tych innych.     

W zasadzie chodziło o zebra-
nie pieniędzy. Justyna Korytkow-
ska to znakomita lekkoatletka. 
Medalistka mistrzostw Polski, 
rekordzistka kraju np. w biegu 
godzinnym, kandydatka do kadry 
narodowej na igrzyska olimpij-
skie. Żona Andrzeja Korytkow-
skiego, kiedyś długodystansowca, 
od wielu lat trenera  młodych 
adeptów "królowej sportu", wy-
chowawcy kolejnych mistrzów. 
Od dwóch lat mama Anastazji. 
W ubiegłym roku postanowi-
ła wrócić do sportu po macie-
rzyńskiej przerwie  i powalczyć 
o igrzyska olimpijskie w Tokio. 
Najprawdopodobniej na swoim 

ulubionym dystansie 3000 me-
trów z przeszkodami.

Niestety, w maju tego roku, 
podczas zgrupowania treningo-
wego w Szwajcarii, wyrosła przed 
Justyną Korytkowską przeszkoda 
najpoważniejsza w życiu. Ba-
dania wykazały chorobę nowo-
tworową. Kilka miesięcy potem 
zawodniczka jest po operacji, po 
chemioterapii.  Po raz pierwszy 
od tamtego tego dnia zdobyła 
się, aby stanąć na bieżni i pobiec. 
Ostrożnie, ale wytrwale. Przebie-

gła milę (1609 metrów), bo taki 
był dystans dla wszystkich.

- Justyno, wierzymy, że już 
w tej walce z chorobą wychodzisz 
na finiszową prostą i wrócisz na 
stadiony Polski i świata - wołał 
spiker zawodów. 

Biegaczka ma też nadzieję, 
że najgorsze jest już poza nią. 
Mnóstwo tej nadziei  przynieśli 
na łomżyński stadion uczestnicy 
Mili dla Justyny.

- Byliśmy przygotowani na 
duże wydarzenie i dużo pracy, 

ale to, co się wydarzyło jest nie-
prawdopodobne - mówi Andrzej 
Korytkowski. Jako prezes klubu 
"Prefbet Śniadowo" Łomża od 
lat jest organizatorem dużych im-
prez lekkoatletycznych. Czasami 
z udziałem autentycznych gwiazd  
jak Konrad Bukowiecki, Piotr Li-
sek czy niektóre z Aniołków" ze 
sztafety 4x400 metrów. Bywało 
na łomżyńskim stadionie np. 300 
lekkoatletów z kilkunastu krajów.  

- Ale takiego wydarzenia  
jeszcze nie było. Już nawet nie 

chodzi o to dlaczego to wszystko 
się odbywa, ale o proste sprawy 
organizacyjne  - przyznaje An-
drzej Korytkowski.  - Dwa razy 
musiałem zamawiać dodatkowe 
numery startowe i  pamiątkowe 
medale, które dostawał każdy 
uczestnik. Na, szczęście mogli-
śmy to uzupełnić ciasteczkowymi 
medalami w kształcie serduszka. 
Do chwili, gdy musieliśmy za-
kończyć rejestrowanie uczestni-
ków, zgłosiło się 477 osób. Potem 
jeszcze dołączały kolejne, Myślę, 
że zebrało się około 600.

Serduszka i inne pyszne cia-
sta przygotowała m. in. młodzież 
ze Szkoły Podstawowej nr 1oraz 
Zespołu Szkół Weterynaryjnych 
i Ogólnokształcących w Łomży. 
Justyna Korytkowska to absol-
wentka tej szkoły i dyrektor Bo-
gumiły Olbryś nie mogło zabrak-
nąć wśród  współorganizatorów.

Takie więzi bywają zresztą 
mocne. Kilkuosobową reprezen-
tację biegową wystawiły np. pa-
nie ze Śniadowa. Do tamtejszego 
Koła Gospodyń Wiejskich należy 
mama Andrzeja Korytkowskiego. 
Nie biegły szybko, ale dzielnie 
i z szerokimi uśmiechami. 

- To historyczna chwila dla 
Łomży, naszego klubu, serca ludz-
kiego. Trzeba ten zapał podtrzy-
mać i organizować "Milę dla..." 
co roku, chociaż mam nadzieję, że 
już z pomocą dla innych osób  - 
mówi Andrzej Korytkowski. 

Dokończenie na str. 23
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Mila serca dla Justyny Korytkowskiej 
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Kraj
Ta decyzja wzbudziła ood 

razu kontrowersje. Czemu tak 
późno, skoro wyniki wyborów zo-
stały ogłoszone już 14 paździer-
nika – pytala opozycja. Dlaczego 
w rolach marszałków seniorów 
Sejmu i Senatu prezydent widzi 
przedstawicieli opozycji, która 
wyborów nie wygrała – Iwonę 
Śledzińską-Katarasińską w Sej-
mie i Barbarę Borys-Damięcką 
(obie z Koalicji Obywatelskiej) 
w Senacie – pyta zwycięskie Pra-

wo i Sprawiedliwość. Zdaje się 
jednak, że politycznej burzy wo-
kół tego nie będzie.

Jeszcze zresztą gdzieniegdzie 
rozbrzmiewają echa głosowania 
z 13 października, które dopiero 
co „umeblowało” polski parla-
ment na kolejną kadencję, a już 
powoli nowi posłowie i senato-
rowie wchodzą w swoje obowiąz-
ki. Np. już w czwartek 24 paź-
dziernika Państwowa Komisja 
Wyborcza zaprasza ich do Sali 
Kolumnowej na uroczystość wrę-
czenia zaświadczeń o wyborze. 

Jak podsumowuje PKW, 460 
posłów do Sejmu zostało wybra-
nych spośród przeszło 5,1 tys. 
kandydatów zgłoszonych na 234 
listach przez 10 komitetów wy-
borczych. O jeden mandat posel-
ski ubiegało się średnio 11 osób. 
Głosowanie zostało przepro-
wadzone w ponad 27,4 tys. ob-
wodowych komisji wyborczych. 
Wręczenie zaświadczeń nowo 
wybranym posłom wynika z art. 
239 Kodeksu wyborczego.

Już w poprzednim wydaniu 
Tygodniak Narew informowali-
śmy o wynikach wyborów parle-
mentarnych, bo liczenie głosów 
poszło wyjątkowo szybko i bez 
dużych kontrowersji. Dzisiaj 
chcemy przypomnieć te wyniki 

– nazwiska nowych parlamnta-
rzystów i adresy ich biur powin-
niśmy bowiem wryć sobie w pa-
mięć na kilka lat.

Przypomnijmy zatem, że 
najwięcej głosów w wyborach 
do obu izb parlamentu  uzyskali 
kandydaci Prawa i Sprawiedli-
wości. Do Sejmu było to 43,59%, 
a zgodnie z przeliczeniami meto-
dą d'Hondta dało to liderowi wy-
borów 235 (51,09%) mandatów, 
czyli samodzielną większość. 134 
posłów (29,13%) wprowadziła 
do Semu Koalicja Obywatelska 
za 27,40% głosów. 

Kolejne według wielkości 
ugrupowania w izbie niższej to: 
Sojusz Lewicy Demokratycz-
nej – 49 mandatów (10,65%) za 
poparcie 12,56% uczestników 
głosowania; Polskie Stronnictwo 
Ludowe – 30 mandatów (6,52%) 
za 8,55% głosów; Konfederacja 
Wolność i Niepodległość – 11 
mandatów (2,39%) za 6,81% po-
parcia. 

W wyborach do Senatu PiS 
zdobyło nawet nieco więcej pro-
centowo głosów, ale z gorszym 
efektem końcowym: 44,5% po-
parcia przełożyło się na 48 man-
datów, czyli inne ugrupowania 
mają senatorów więcej. Co nie 
znaczy, że zdołają zewrzeć szyki 

przeciwko PiS. Zresztą doszło do 
zaskarżenia przez PiS wyników 
wyborczych w dwóch okręgach, 
gdzie partia przegrała, ale przy 
zaskakująco sporej liczbie głosów 
nieważnych.

Region 
Nie wiadomo zresztą czy 

i z województwa podlaskie-
go nie wpłynie do sądu  protest 
dotyczący wyborów do Senatu. 
W niekórych mediach pojawiły 
się doniesienia, że wątpliwości 
wzbudził tryb zarejestrowania 
Marka Adama Komorowskiego 
z PiS jako kandydata w okręgu 
nr 59, „łomżyńsko – suwalskim”. 
Stało się to na niespełna 14 dni 
przed dniem głosowania na sku-
tek śmierci Kornela Morawiec-
kiego, który był tu kandydatem. 
Nie ma jednak żadnych potwier-
dzeń czy protest został faktycznie 
sformułowany i skierowany na 
drogę prawną.

Na razie zatem obowiązuje 
obwieszczenie PKW i senatorami 
z trzech okręgów w wojewódz-
twie podlaskim są przedstawiciele 
Prawa i Sprawiedliwości: Marek 
Adam  Komorowski z Zambrowa 
w okręgu 59, Mariusz Krzysztof 
Gromko w okręgu nr 60 i Jacek 
Bogucki w okręgu nr 61.

Z jeszcze większym spoko-
jem po odbiór zaświadczeń o wy-
borze mogą się do Sali Kolum-
nowej wybrać przyszli posłowie. 
Przypomnijmy ich listę. 

Z 14 mandatów dla woje-
wództwa podlaskiego 8 przy-
padło Prawu i Sprawiedliwości. 
Uzyskali je: Dariusz Piontkow-
ski z rekordowym wynikiem 
63 878 głosów (12,27 procent 
wszystkich oddanych w okrę-
gu: Jarosław Zieliński – 40 092 
głosy (zdecydowany zwycięzca 
w północnej części wojewódz-
twa – w Suwałkach, Augustowie, 
Sejnach); Adam Andruszkie-
wicz – z imponującym na po-
zycji nr 10 wynikiem – 29 829 
głosów (największe poparcie 
w Białymstoku, powiecie biało-
stockim i rodzinnym Grajewie); 
Lech Antoni Kołakowski – 16 
138 (niekwestionowany lider na 
Ziemi Łomżyńskiej); Kazimierz 
Gwiazdowski – 14 101 (domi-
nator w swoich okolicach, czyli 
w powiecie grajewskim i u”sąsia-
dów” w kolneńskim); Aleksan-
dra Szczudło – 12 222 (jedyna 
posłanka w tej kadencji, także 
z ogromnym poparciem w swo-
ich rodzinnych stronach powiatu 
wysokomazowieckiego, a także 
w Białymstoku i Siemiatyczach); 
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Remanenty powyborcze 

Zgodnie z wolą prezydenta 
Andrzeja Dudy, kolejna kadencja 
polskiego parlementu rozpocznie 

się 12 listopada. Na ten dzień 
głowa państwa wyznaczyła 

pierwsze posiedzenie Sejmu. 

Senator Marek Adam Komorowski Posłanka Aleksandra SzczudłoPoseł Dariusz Piontkowski Poseł Stefan Krajewski Poseł Lech Antoni Kołakowski

Piotr Modzelewski Krzysztof Kondraciuk Wojciech Grochowski
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Podczas kampanii wyborczej obie-
cywałem otwarcie biura poselskiego 
w Łomży i z tej obietnicy właśnie się 
wywiązuję – mówił podczas otwarcia 
swojego biura Tomasz Frankowski, 
poseł do Parlamentu Europejskiego. - 
Chciałbym być aktywnym europosłem 
i mam nadzieję na ścisłą współpracę 
z mieszkańcami tego regionu przez 
najbliższe 5 lat – dodawał.

Tomasz Frankowski do Par-
lamentu Europejskiego został 

wybrany jako "jedynka” Koalicji 
Europejskiej z okręgu obejmu-
jącego województwa warmiń-
sko-mazurskie i podlaskie. Na 
Frankowskiego w majowych 
wyborach głos oddało ponad 
125 tysięcy wyborców. Były król 
strzelców polskiej ekstraklasy 
uzyskał drugi najlepszy wynik 
w okręgu. W kampanii zapowia-
dał, iż chce skupić się na rozwoju 
polski wschodniej.

- Skuteczna promocja go-
spodarcza i turystyczna, kolej-
ne pieniądze na rozwój Polski 
Wschodniej. To wszystko jest 

niezbędne, aby wojewódz-
two podlaskie mogło dalej 
się rozwijać – wyjaśnia To-
masz Frankowski. 

Obecnie jako poseł 
do Parlamentu Euro-
pejskiego jest członkiem 
Komisji Kultury i Edu-
kacji (CULT), a także 
z ramienia europejskiej 
Grupy Ludowej jej wi-
cekoordynatorem. Ponad-
to eurodeputowany zasia-
da w Komisji Transportu 
i Turystyki (TRAN). Jest 
w niej odpowiedzialny 
za tematykę związaną 
z transportem powietrz-
nym. Tomasz Frankowski 
jest również członkiem 
Intergrupy Sport. Celem 
jest współpraca posłów do 
Parlamentu Europejskiego 
z różnych grup politycz-
nych i komisji w celu roz-
wiązania problemów poli-
tyki sportowej.

Łomżyńskie biuro 
Tomasza Frankowskiego 
mieści się przy ulicy Dłu-
giej 6. Jak zaznacza eurode-
putowany jego “przedłuże-

niem” lokalnym, czyli asystentem 
będzie Piotr Serdyński. 

- Wszystkich mieszkańców 
Łomży i Ziemi Łomżyńskiej za-
praszam do mojego biura. Mam 
nadzieję, że programy którymi 
będę zajmował się w Komisji 
Kultury i Edukacji znajdą odbi-
cie wśród samorządu lokalnego 
poprzez pozyskane na rozwój 
środki – przyznaje Tomasz Fran-
kowski. 

Biuro Tomasza Frankowskiego  
w Łomży otwarte 

Jacek Żalek – 12 141 (łomżyń-
ski białostoczanin, z poparciem 
głównie w stolicy  województwa); 
Mieczysław Kazimierz Baszko – 
11 060 (Sokółka i Mońki poparły 
go najbardziej).

Pozostała część parlamen-
tarnej reprezentacji regionu to 
trójka z Koalicji Obywatelskiej: 
Krzysztof Truskolaski – 37 273 
głosy (magia nazwiska nieprzy-
padkowo  zadziałała głównie 
w Białymstoku); Robert Tysz-
kiewicz – 17 185 (trochę „kwa-
śne” drugie miejsce lidera PO 
w województwie); Eugeniusz 
Czykwin  - 14 083 (wielki po-
wrót lidera społeczności prawo-
sławnej). Po jednym pośle wpro-
wadziły do Sejmu: SLD  Paweł 
Krutul – 13 455 (zadecydowała 
tęskonta za lewicą, najwięcej gło-
sów w Białymstoku ale poza tym 
dobre, równe wyniki praktycznie 
wszędzie indziej); PSL Stefan 
Krajewski – 13 439 (bardzo ak-
tywny lider ludowców z nagro-
dą za wiele pracy); Konfederacja 
WiN Robert Winnicki – 22 639 
(nagroda za taki, a nie inny szyld, 
bo kandydat nawet nie jest stąd, 
z podobnym równym rozkładem 
głosów w różnych powiatach ).       

Wyniki wyborów zaprzeczyły 
obiegowej tezie, że „trudno być 
prorokiem we własnym kraju”. 
Okazało się bowiem, że najwię-
cej głosów każdy z kandydatów 
zgromadził tam, gdzie nie jest 
kojarzony tylko jako parlamenta-
rzysta, ale także dawny urzędnik, 
nauczyciel, prawnik, przedsię-
biorca, uczeń lokalnej szkoły, są-
siad, znajomy ze sklepu.

Niepowodzenia
Gdyby mierzyć  publikacjami 

w mediach ogólnpolskich, za naj-
większą przegraną z regionalnych 
polityków należałoby uznać Ber-
nadetę Krynicką. Każdy portal 
internetowy opublikował zdjęcia 
pielęgniarki z Łomży z przypo-
mnieniem jak to się ubierała, jak 
odzywała, jaki miała wyraz twarzy 
w różnych sytuacjach i jak będzie 

bardzo jej brakować w parlamen-
cie. Bernadeta Krynicka może 
jednak wrócić. Jest na pierwszym 
miejscu „biorącym”, gdyby ktoś 
z posłów PiS z regionu np. został 
prominentem w spółce skarbu 
państwa.

Chyba jednak o większym 
pechu może mówić Bożena Ka-
mińska (KO) z Suwałk. Jest jedy-
ną w województwie kandydatką 
do Sejmu, która zdobyła więcej 
niż 10 tysięcy głosów, a mandatu 
nie.  Z tych, których już widywa-
liśmy w ławach  parlamentarnych 
zabraknie też Tomasza Cimosze-
wicza z KO czy Henryka Wno-
rowskiego z PiS (co prawda był 
posłem  zaledwie kilka miesięcy 
za Krzysztofa Jurgiela).  

Roszady lokalne 
Wyniki wyborów sejmowych 

i senackich pozmieniają także co 
nieco w regionalnym  parlamencie. 
Trzy osoby spośród nowych po-
słów to radni Sejmiku wojewódz-
twa, którzy nie mogą tych funkcji 
łączyć. Tak się składa, że w dwóch 
przypadkach dotyczy to okręgu 
samorządowego z Łomżą, Gra-
jewem, Kolnem, i Zambrowem. 
Na ławy sejmowe przesiada się 
stąd Stefan Krajewski, a na senac-
kie – Marek Adam Komorowski.     

Na szczęście dodatkowych 
kosztów związanych z nowymi 
wyborami nie będzie. Prawo do 
przejęcia mandatów w samorza-
dzie mają kolejne osoby z od-
powiednich list. I tak za Stefana 
Krajewskiego z PSL może wejść 
Wojciech Grochowski z Graje-
wa, członek kadry kierowniczej 
spółdzielni Mlekpol. Wiceprze-
wodniczącego Sejmiku Marka 
Adama Komorowskiego z PiS 
natomiast ma możliwość zastą-
pić Piotr Modzelewski z Łomży, 
zastępca Komendanta Głównego 
Ochotniczych Hufców Pracy. 

Miejsce kolejnej wiceprze-
wodniczącej Sejmiku Aleksandry 
Szczudło z PiS może z kolei za-
jąć Krzysztof Kondraciuk z Łap, 
były dyrektor GDDKiA.              
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Mszą świętą celebrowaną w uczel-
nianej kaplicy przez łomżyńskiego 
biskupa Janusza Stepnowskiego oraz 
rozważaniami na temat chrześcijań-
skich źródeł współczesnych teorii eko-
nomicznych, rozpoczęła swój kolejny 
rok akademicki Uczelnia Jańskiego 
w Łomży.

O wierze i nadziei mówił 
ordynariusz łomżyński  Janusz 
Stepnowski podczas  swojej  ho-
milii.  

- Nieraz w naszym życiu na-
dzieję możemy stracić, ale przez 
wiarę można ją na nowo odzy-
skać. Wielu z was to przedsię-
biorcy, którzy mają własne firmy, 
niosą odpowiedzialność społecz-
ną i wiedzą jak wielkiej wiary 
i nadziei to wymaga. Na murze 
tej kaplicy widnieją słowa patro-
na uczelni, Bogdana Jańskiego:   
"Prawda Dobro Skuteczność". 
Student to ten człowiek, który 
poszukuje Prawdy. Odnajdując 
tę prawdę w Jezusie Chrystusie, 
realizuje Dobro w swoim życiu, 
a w profesjonalnej jego części 
stara się być człowiekiem sku-
tecznym - powiedział  duszpa-
sterz diecezji.

Uczelnia z nowymi wyzwaniami   
Dr Joanna Karpowicz, rek-

tor Uczelni Jańskiego, otwierając 
uroczystość poinformowała, że 
rok akademicki szkoła otwie-
ra z przeszło 800.  studentami 
i słuchaczami wszelkich typów 
studiów.

- Zaczynamy, jak zwykle,  z ra-
dością, chociaż dzisiejszy dzień 
oznacza rzeczywiste zakończe-
nie wakacji i początek kolejnego 
okresu ciężkiej pracy. Czeka nas 
realizacja przedsięwzięć przygo-
towanych w poprzednim roku, 
czyli programu kształcenia na 
jednolitych studiach magister-
skich nauczycieli przedszkolnych 
i wczesnoszkolnych. W odpowie-
dzi na potrzeby sygnalizowane 
przez przedsiębiorców przygoto-
waliśmy program magisterskich 
studiów zarządzania sprzedażą. 
Dużym sukcesem okazały się 
studia MBA w dwóch edycjach. 
Pracujemy nad uruchomieniem 
studiów w języku angielskim 
- mówiła rektor Joanna Kar-
powicz. - Stawiamy sobie cele 
ambitne, trudne i dalekosiężne,   
ale wierzymy, że ich realizacja 
przyczyni się do rozwoju nie 
tylko naszego regionu. To duże 
wyzwanie, do którego uczelnia 
jest dobrze przygotowana. Nie 
możemy zmarnować tej szansy i  
pamiętamy o najwyższych warto-
ściach - dodała. 

Jak przypominała Joanna 
Karpowicz,  uczelnia kształci na 
kierunkach praktycznych. Korzy-

sta z wiedzy nie tylko pracowni-
ków, ale także osób z praktycz-
nym doświadczeniem w ważnych 
dziedzinach spoza , także dzięki 
nowoczesnym formom eduko-
wania, jak np. kształcenia na od-
ległość, programom stażowym, 
zajęciom zorientowanym pro-
jektowo. Nowością tego roku jest 
powołanie dwóch Instytutów: 
Pedagogiki pod kierunkiem dr 
Iwony Borawskiej oraz Zarzą-
dzania z dr. Zbigniewem Pio-
trowskim na czele.  

- Nasz sposób na powodzenie 
jest prosty : lubimy ze sobą  pra-
cować dlatego coraz więcej zadań 
udaje się nam pozytywnie zreali-
zować. To my sami, pracownicy 
i studenci, jesteśmy najwyższą 
wartością uczelni. Stawiamy sobie 
cele ambitne trudne dalekosięż-
ne, ale wierzymy, że ich realizacja 
przyczyni się do rozwoju nie tyl-
ko naszego regionu. To duże wy-
zwanie, do którego uczelnia jest 
dobrze przygotowana. W Łomży 
i na Ziemi Łomżyńskiej zbudo-
waliśmy bardzo silną bazę. Nie ma 
tu urzędu, przedsiębiorstwa, szkoły 
czy innej instytucji, w której nie 
spotkalibyśmy naszych absolwen-
tów, studentów oraz wykładowców. 
Dziękuję naszym partnerom z oto-
czenia społeczno - gospodarczego. 
Życzę łomżyńskim uczelniom po-
wodzenia i deklaruję współpracę - 
mówiła rektor  Joanna Karpowicz.    

Biblijne korzenie ekonomii 
Inauguracyjny wykład 

"Chrześcijańskie korzenie idei 
wartości subiektywnej" przedsta-
wił uczestnikom inauguracyjnej 
uroczystości profesor Siergiej 
Łukin, ekonomista z Białoru-
skiego Uniwersytetu Państwo-
wego w Mińsku.  Udowadniał, że 
"wartość subiektywna", czyli jed-

na z kluczowych kategorii współ-
czesnej ekonomii, była tematem 
rozważań chrześcijańskich my-
ślicieli już w wiekach średnich 
i na długo przed rozkwitem teo-
rii ekonomicznych w XIX i XX 
wieku.   

- Idea wartości subiektywnej 
wynika bezpośrednio z wolności 
wyboru, którą ma każda jednost-
ka. W biblijnej Księdze Rodza-
ju mówi o niej historia Jakuba 
i Ezawa, czyli sprzedania praw 
wynikających z pierworództwa za 
miskę soczewicy. Dla wygłodzo-
nego ciężką pracą Ezawa wartość 
subiektywna pokarmu okazała 
się  wyższa niż  tradycyjnie wy-
soka  pozycja pierworodnego 
syna w rodzie. Dla Jakuba było to 
odwrotnie, bo potrafił zachować 
większą samokontrolę i wstrze-
mięźliwość. I tu dochodzimy do 
wniosku, że  subiektywna war-
tość zależy od moralnej kondy-
cji osoby - z językiem polskim 
białoruski uczony radził sobie 
znakomicie, choć wielokrotnie 
przepraszał za swoją "wschodnią" 
polszczyznę.

W Nowym Testamencie po-
dobnym przykładem "subiek-
tywnej wartości" jest przypowieść 
o "wdowich groszach". 

Profesor Siergiej Łukin po-
woływał się na przemyślenia m. 
in. św. Augustyna., św. Ambroże-
go z Mediolanu i innych chrze-
ścijańskich pionierów analiz eko-
nomicznych. To w ich pracach 
pojawiają się już refleksje doty-
czące kształtowania cen, które 
wynikają nie z obiektywnego 
wyliczenia kosztów pracy i ryzy-
ka kupca (wtedy żaden nigdy nie 
poniósłby straty)  tylko z subiek-
tywnych ocen wartości produk-
tu dla każdego indywidualnego 
konsumenta.    

Neapolitańczyk Antonio Ge-
novesi już w XVIII wieku sfor-
mułował  tezę, że dążenie do 
zysku stanowi konieczny ale nie 
wystarczający warunek funkcjo-
nowania gospodarki. Porównał 
też system ekonomiczny do or-
ganizmu ludzkiego, którego du-
szą jest zaufanie. 

Życzenia i gratulacje 
Wśród uczestników inaugu-

racyjnej uroczystości byli m. in. 
dwaj wybrani dopiero co posło-
wie Lech Antoni Kołakowski 
i Stefan Krajewski. Ten pierwszy 
rozpoczyna właśnie piątą swo-
ją kadencję  parlamentarną, ten 
drugi - pierwszą. 

- Ta szkoła jest chlubą na-
szego miasta. Z jej osiągnięciami 
spotykam się nawet będąc daleko 
od Łomży - stwierdził Lech An-
toni Kołakowski. - Życie to cią-
głe wybory. Już wybraliście uczel-
nię, kierunek, za chwile czeka was 
wybór tematu pracy i promotora. 
Wybierajcie mądrze, korzystajcie 

z życia studenckiego i angażujcie 
się - przekazywał studentom Ste-
fan Krajewski.  

Marcin Sekściński, dorad-
ca wicepremiera i ministra na-
uki Jarosława Gowina, odczytał  
podpisany przez ministra list 
podkreślający główne rozwiąza-
nia Konstytucji dla Nauki. Został 
odczytamy list od prezydenta RP 
Andrzeja Dudy. 

Życzenia i gratulacje uczel-
nianej społeczności, ale też no-
wym parlamentarzystom Łomży 
i Ziemi Łomżyńskiej przekazał 
Marek Olbryś , wicemarszałek  
województwa podlaskiego.

- Proszę abyście dobrze repre-
zentowali nasze miasto i region. 
Jesteście przecież "nasi". W imieniu 
własnym, zarządu województwa  
oraz samorządowców wszystkich 
szczebli życzę uczelni rozwoju, do-
brych relacji z rządem i samorząda-
mi. W przypadku województwa , to 
chyba nie będzie trudne bo macie 
wśród swoich władz dyrektora de-
partamentu w Urzędzie Marszał-
kowskim Zbigniewa Piotrowskiego 
- powiedział  marek Olbryś, -  Kto 
ma dużo informacji i wiedzy jest 
lepszym człowiekiem. Uczelnia 
Jańskiego wnosi wiele dobrego do 
naszego województwa. Jako jej ab-
solwent doceniam praktykowany 
tu sposób przekazywania wiedzy. 
Jako samorząd jesteśmy do waszej 
dyspozycji w sprawach  rozwoju 
potencjału uczelni - kontynuował 
wicemarszałek.

Rektor Joanna Karpowicz 
wręczyła indeksy (jeszcze w pa-
pierowej formie) grupie nowych 
studentów oraz decyzje o przy-
znaniu specjalnych stypendiów 
najlepszym z kontynuującym  
edukację. Zabrzmiała pieśń "Gau-
deamus igitur" i rozpoczął się rok 
akademicki 2019/2020 w Uczelni 
Jańskiego, która mocno akcentu-
je słowa swego patrona: "Prawda 
Dobro Skuteczność".   

Uczelnia z Prawdą, Dobrem i Skutecznością 

Grupie najlepszych studentów Uczelnia Jańskiego ufundowała stypendia

Rektor Joanna Karpowicz podziękowała biskupowi Januszowi Stepnowskiemu  
za udział w inauguracji nowego roku akademickiego
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Mszą Świętą w kaplicy seminaryjnej 
rozpoczęła się uroczysta inaugu-
racja nowego roku akademickiego 
w Wyższym Seminarium Duchownym 
w Łomży. Mszy Świętej koncelebro-
wanej przewodniczył ksiądz biskup 
Janusz Stepnowski.

- Nauka w seminarium to 
zdobywanie wiedzy i formacja 
duchowa, chrześcijańska. Sze-
ścioletni pobyt w naszym semi-
narium umożliwia umocnienie 
albo odkrycie powołania. Nie 
raz klerycy przebywają w semi-

narium przez sześć lat i nie de-
cydują się na przyjęcie święceń 
kapłańskich. Wybierają inną 
drogę powołania - małżeńskiego. 
Jednak  pozytywny ślad poby-
tu w seminarium w ich sercach 
pozostanie – wyjaśniał podczas 
inauguracji nowego roku akade-
mickiego ksiądz biskup Janusz 
Stepnowski. - Głównym celem 
jest to, aby ci którzy przycho-
dzą do seminarium ukończyli je 
i pracowali jako kapłani w naszej 
diecezji. Wszyscy modlimy się 
o dobre powołania kapłańskie. 

Także zarząd seminarium stara 
się aby klerycy zdobyli potrzebne 
właściwości intelektualne. Ważne 
jest aby ten czas pobytu w semi-
narium, w pełni spożytkować. Od 
księdza wymagana jest dyscypli-
na życia i bycia przewodnikiem 
duchowym wspólnoty parafialnej 
– kontynuował.

Wyższe Seminarium Du-
chowne to najstarsza wyższa 
uczelnia w Łomży. W tym roku 
przypadła 101 inauguracja no-
wego roku akademickiego w tej 
uczelni.

- W tym roku studia 
w naszym seminarium 
rozpoczęło siedmiu 
alumnów pierwszego 
roku. Kończyć studia 
teologiczne w naszym 
seminarium to wejść 
w cały proces przy-
gotowania do służby 
w kapłaństwie. Studia 
teologiczne to ważny 
element formacji ale nie 
jedyny. Konieczna jest 
także formacja ludzka, 
duchowa, pastoralna. 
Nasi księża podejmu-
ją posługę w diecezji 
ale także za granica 
w wielu krajach. Studia 
w naszym seminarium 

ukończył ksiądz profesor Stani-
sław Dziekoński, rektor Uniwer-
sytetu Kardynała Stefana Wy-
szyńskiego. Ksiądz arcybiskup 
Józef Michalik, to także nasz 
prezbiter. Nasi absolwenci pracu-
ją również jako nuncjusze Stolicy 
Apostolskiej - mówi ksiądz rek-
tor Jarosław Kotowski.

W czasie inauguracji stu-
denci pierwszego roku złożyli 
ślubowanie i otrzymali indeksy. 
Nowo immatrykulowanym stu-
dentom indeksy wręczyli ksiądz 
biskup Janusz Stepnowski 
i ksiądz profesor Piotr Tomasik, 
dziekan wydziału teologiczne-
go w Uniwersytecie kardynała 
Stefana Wyszyńskiego w War-
szawie.

Nauka w seminarium to zdobywanie  
wiedzy i formacja duchowa
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Nowy dyrektor 
pogotowia

Dr hab. n. med. Sławomir Dariusz Szaj-
da został powołany na stanowisko 
dyrektora Wojewódzkiej Stacji Pogo-
towia Ratunkowego Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowot-
nej w Łomży na 6-letnią kadencję. 

Jak informuje Urząd Marszał-
kowski w Białymstoku, Sławomir 
Dariusz Szajda ukończył studia 
wyższe na Wydziale Farmaceu-
tycznym Akademii Medycznej 
w Białymstoku na kierunku ana-
lityka medyczna. Posiada specja-
lizację I stopnia z laboratoryjnej 
diagnostyki klinicznej oraz stopień 
naukowy doktora habilitowanego 
nauk medycznych w zakresie me-

dycyny. Ponadto ukończył studia 
podyplomowe w zakresie zarzą-
dzania w ochronie zdrowia oraz 
studia podyplomowe w zakresie 
higieny i epidemiologii w opiece 
zdrowotnej. Jest również absolwen-

tem studiów I stopnia na kierunku 
ratownictwo medyczne w Wyższej 
Szkole Medycznej w Białymstoku.

Sławomir Dariusz Szajda 
obejmie nowe stanowisko 28 
października 2019 roku. 

W łomżyńskim Zespole Szkół Mecha-
nicznych i Ogólnokształcących nauka 
zawodu zostanie dostosowana do po-
trzeb rynku pracy. Będzie to możliwe 
dzięki dotacji z Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa Pod-
laskiego.

Projekt „Rozwijaj i realizuj 
swoje zainteresowania zawodo-
we – kierunek Elektromobilność” 
zrealizuje miasto Łomża. Skorzy-
sta z niego 252 uczniów Zespołu 

Szkół Mechanicznych i Ogól-
nokształcących nr 5 w Łomży – 
wszystkich klas technikum oraz 
szkoły branżowej, między inny-
mi kształcących się w zawodach: 
technik pojazdów samochodo-
wych, mechatronik, elektryk, in-
formatyk, teleinformatyk, geo-
deta, a także nauczyciele uczący 
kształcenia zawodowego.

W szkole zostaną zorga-
nizowane także koła nauko-

we. Uczniowie wezmą udział 
w praktykach i stażach u przy-
szłych pracodawców, kursach 
zawodowych, natomiast nauczy-
ciele podniosą swoje umiejętno-
ści podczas szkoleń. Placówka 
zostanie doposażona w sprzęt 
i materiały dydaktyczne. War-
tość tego projektu wynosi 1,9 
mln zł, zaś dofinansowanie 
z RPOWP to 1,8 mln zł.

Staże dla uczniów, szkolenia dla nauczycieli. 
Kierunek: Elektromobilność

Specjalistyczny portal rynekinfra-
struktury.pl opublikował informację 
na temat planowanych w Łomży in-
westycji z Funduszu Dróg Samorzą-
dowych. Miasto otrzymało ponad 20 
milionów złotych dofinansowania na 
realizację 9 zadań.  Trzy kolejne wnio-
ski są na liście rezerwowej.  

Portal przybliża szczegóły 
ogłoszonych przez UM Łomża 
przetargów na realizację części 
tych zadań dotyczących remontów 
ulic Dwornej, Giełczyńskiej, Rzą-
dowej, Dmowskiego, Partyzantów. 
To drugi etap programu inwesty-
cji finansowanych przez Fundusz 
Dróg Samorządowych. W pierw-
szym etapie chodziło o ulice Ba-
torego, Jagiełły, Królowej Jadwigi, 
Łukasińskiego. Przetarg na ten 
etap zakończył się na początku 
września.

Ten nowy ma trwać do 31 
października 2019. Zadanie jest 
podzielone na pięć części, zgodnie 
z remontem poszczególnych ulic. 
W części pierwszej będzie prze-
budowana ul. Dworna na odcinku 
łącznie ponad 1 km. Wykonana 
będzie nawierzchnia z kostki bru-
kowej, nawierzchnia bitumiczna 

oraz chodniki. Powstaną także 
nowe miejsca postojowe.

Druga część zadania to rozbu-
dowa ulicy Giełczyńskiej na od-
cinku od Ronda Hanki Bielickiej 
do ulicy Senatorskiej (na granicy 
nawierzchni z kostki brukowej 
– granitowej w rejonie Starego 
Rynku) na odcinku o długości po-
nad 0,4 km. W ramach niniejszej 
części zamówienia planowane jest 
wykonanie dwupasmowej jezdni 
o nawierzchni z betonu asfaltowego 
z chodnikiem, ciągiem pieszo-ro-
werowym oraz zatoką parkingową.

Trzecia część będzie polegała na 
przebudowie ul. Rządowej na od-
cinku od skrzyżowania z drogą kra-
jową DK-61 (ulica Zjazd) do skrzy-
żowania z DP 2599B Stary Rynek 
(granica nawierzchni z kostki bru-
kowej-granitowej w rejonie Starego 
Rynku) wraz budową infrastruktury 
technicznej oraz usunięciem kolizji 
z istniejącym uzbrojeniem terenu. 
W ramach niniejszej części zamó-
wienia planowane jest wykonanie 
dwupasmowej jezdni o nawierzchni 
z betonu asfaltowego z chodnikiem, 
zatoką autobusową, zjazdami pu-
blicznymi oraz zatoką parkingową.

Część czwarta obejmuje roz-
budowę ulicy Dmowskiego od 
skrzyżowania z ulicą Kaktusową 
do narożnika budynku zlokalizo-
wanego pod adresem ul. Romana 
Dmowskiego 2C) wraz z budową 
i przebudową infrastruktury tech-
nicznej. Długość planowanego do 
realizacji odcinka wynosi około 
0,3 km.

W ramach piątej części za-
mówienia wykonawca przebuduje 
ulicę Partyzantów na odcinku od 
ulicy Przyjaźni do ulicy Wojska 
Polskiego wraz z budową i prze-
budową infrastruktury technicznej 
(przebudowa oświetlenia uliczne-
go, przebudowa kanalizacji desz-
czowej, przebudowa sieci gazowej, 
przebudowa sieci wodociągowej, 
przestawienie słupów trakcyj-
nych).

Podział zamówienie na części 
oznacza, że każdą z nich może 
wykonać inna firma. Oferty 
w przetargu można składać do 31 
października 2019 roku. Zamó-
wienie będzie obowiązywać do 
czerwca 2020 roku.

Realizacja przedsięwzięć wy-
woła sporę rewolucję komuni-
kacyjna w starej części Łomży. 
Dworna, Giełczyńska i Rządowa 
to kluczowe ulice dla płynności 
ruchu w tej dzielnicy.    

Drogowe rewolucje  
na łomżyńskiej Starówce 

Można podziwiać ją za zmalowane szkarłatno-oranżowe koro-
ny gdzieniegdzie pokryte ochrami. Za ciepłe koce i mgłę, która wita 
rano. Można podziwiać ją za pachnące lasem borowiki, przypominają-
ce dzieciństwo kasztany czy gorącą czekoladę i pachnący cynamonem 
dom.W tym roku można podziwiać ją także za ciepłe promienie słoń-
ca przypominające raczej późną wiosnę niż wczesną jesień. Jednym 
słowem prawdziwa Polska złota jesień rozpieszcza. 

W październiku nie brak dni, gdy termometry pokazują nawet 
ponad 20 kresek. Co z pewnością zachęca do długich spacerów czy 
grzybobrania. Złota polska jesień trwa dzięki rozległym niżom, które 
znajdują się na zachód i północ od Polski. Tak sprzyjająca i ciepła aura 
według długoterminowych prognoz pogody ma utrzymać się do 28 
października. Sporego ochłodzenia możemy spodziewać się od środy, 
30 października. Według synoptyków temperatura może spaść nawet 
do 2 stopni celsjusza. Natomiast początek listopada powinien przy-
nieść lekkie ocieplenie - nawet o kilka stopni Celsjusza.

Pamiętasz,  
była jesień...
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Kowalska i Nowak pokłóciły się o psa, 
który wyrządził szkody w rabatkach. 
Kwiaty Kowalskiej zdobyły najwyższe 
laury w prestiżowym konkursie o naj-
piękniejszą różę ogrodową, a sąsiedz-
ki zatarg doprowadził do trudnego do 
rozwiązania konfliktu, roszczeń natu-
ry finansowej i moralnej. – Ten spór 
jest w rękach pań, to wy decydujecie 
jak zostanie on rozwiązany – tłuma-
czy mediatorka dr Marta Skrodzka. 
Kowalska i Nowak to w rzeczywistości 
Natalia Chrzczonowska i Magdalena 
Wyszyńska, studentki prawa Pań-
stwowej Wyższej Szkoły Informatyki 
i Przedsiębiorczości w Łomży. 

W Sądzie Rejonowym 
w Łomży, wspólnie z wykładow-
czynią „Państwówki”, symulują 
mediację, aby ją popularyzować 
w związku  z Międzynarodowym 
Dniem Mediacji, który obcho-
dzimy 17 października. 

Jest tania, szybka, poufna 
i dobrowolna. Mediacja to meto-
da rozwiązywania sporów, która 
może być z powodzeniem stoso-
wana w sprawach cywilnych, kar-
nych, gospodarczych  i rówieśni-
czych. Powszechnie stosowana 
w USA, w Polsce dopiero trzeba 
przekonywać do jej skuteczności, 
co jest celem działającego przy 
PWSIiP w Łomży Centrum Me-
diacji. Od 15 do 18 października 
w Sądzie Rejonowym w Łomży, 
Sądzie Okręgowym w Łomży, 
Sądzie Rejonowym w Grajewie 
i w PWSIiP w Łomży odbywały 
się symulacje mediacji, pogadan-
ki i debaty, których celem było 
pokazanie w teorii i w praktyce, 
czym jest mediacja i jakie niesie 
korzyści. 

– Mediacja nie stygmatyzuje 
i nie polaryzuje stron konfliktu 
– tłumaczy dr Marta Skrodzka, 
wykładowczyni PWSIiP i me-
diatorka sądowa, która o alter-
natywnych metodach rozwią-
zywania sporów wie wszystko. 
Jako stypendystka prestiżowych: 
Polsko-Amerykańskiej Komisji 
Fulbrighta i Fundacji Kościusz-
kowskiej, prowadziła w Stanach 
Zjednoczonych Ameryki bada-
nia nad mediacją i klinicznym 
nauczaniem prawa. Zdobytą 
wiedzę skutecznie upraktycznia 
w PWSIiP: założone w kwiet-
niu bieżącego roku i działające 
pod jej auspicjami Centrum Me-
diacji ma na swoim koncie już 
jedenaście zakończonych ugo-
dą postępowań. To oszczędność 
w kieszeni podatnika, bo koszty 
tych mediacji opiewały na ok. 
200-500 złotych, o wiele mniej 

niż mogły wynieść tradycyjne 
postępowania sądowe. 

Przeprowadzona 15 paździer-
nika symulacja mediacji w Sądzie 
Rejonowym w Łomży zakoń-
czyła się ugodą i pogodzeniem 
zwaśnionych sąsiadek Kowalskiej 
i Nowak, ale w realnym życiu 
nie zawsze tak się dzieje. Prezes 
Sądu Rejonowego w Łomży, sę-
dzia Ewa Kalinowska-Kłapeć, 
podkreśla, że kierowana przez 
nią placówka prowadzi najwięcej 
mediacji w okręgu, a ugodą koń-
czy się ponad połowa z nich.   

Podczas debaty oksfordz-
kiej, która odbyła się na uczelni, 
studenci prawa i administracji 
„Państwówki” dyskutowali, czy 
należy wprowadzić obligatoryj-
ność mediacji w sprawach cy-
wilnych i gospodarczych. Zwo-
lennicy przekonywali, że takie 
rozwiązanie udrożni zakorkowa-
ny dostęp obywateli do wymia-
ru sprawiedliwości, a powodem 
sporadycznego stosowania me-
diacji (w Polsce zaledwie jeden 
procent spraw cywilnych jest 
rozstrzyganych polubownie) jest 
niechęć środowiska sędziów i ich 
profesjonalnych pełnomocni-
ków. Przeciwnicy powszechnego 
stosowania mediacji twierdzili, 
że mediatorzy będą gorszymi 
arbitrami wymiaru sprawiedli-
wości niż posiadający rozległe 
horyzonty intelektualne i wie-
dzę sędziowie. – Mediacja jest 
szansą i metodą, wentyluje emo-
cjonalnie strony postępowania  

– uważa sędzia Ewa Kłapeć-Ka-
linowska, prezes Sądu Rejonowe-
go w Łomży. Nie zawsze jednak 
jest najlepszym rozwiązaniem: 
zdarzają się konflikty rodzinne, 
zwłaszcza sprawy rozwodowe, 
o wielkim natężeniu złych emo-
cji. – Czy mediator jest technicz-
nie przygotowany na sytuację, gdy 
przychodzi do niego agresywna 

strona postępowania? Czy uda 
mu się przeciwdziałać temu, co 
może się wydarzyć? – retorycznie 
pytał sędzia Sądu Rejonowego 
w Łomży Jan Stanulewicz. Obec-
na na spotkaniu sędzia Magda-
lena Walewska podkreślała, że 
w polskim systemie sprawiedli-
wości jest miejsce na polubowne 
metody rozwiązywania sporów. 

Historia polskiej mediacji 
sięga dwudziestolecia między-
wojennego, jej ideę forsował 
profesor Leon Petrażycki.   Po 
transformacji ustrojowej po-
wstał pilotażowy program do-
tyczący mediacji pomiędzy 
nieletnimi sprawcami czynu. 
Wkrótce mediacja była stoso-
wana także na gruncie spraw 
rodzinnych (np. rozwody, po-
dział majątku), gospodarczych 
(np. prawo do znaku towaro-
wego, zapłata), pracowniczych 
(np. odszkodowanie, przywró-
cenie do pracy). W 2016 roku 
w Kodeksie prawa cywilnego 
zmieniono przepisy dotyczące 
mediacji. Nakładają one na sądy 
obowiązek informowania stron 
postępowania o alternatyw-
nych metodach rozwiązywania 
sporów: mediacja, negocjacja, 
arbitraż. Kodeks podzielił me-
diatorów na „stałych” (ich listy 
zgłaszają sądy, pełnią oni w są-
dach dyżury, a mediacje sądowe 
są kierowane do nich w pierw-
szej kolejności) oraz „zwykłych” 
(ich listy mogą tworzyć np. 
uczelnie, są one upubliczniane 
na stronach sądów). Do media-
cji strony postępowania kieruje 
sąd, a ugoda mediacyjna jest 
przez sąd zatwierdzana. 

W 2014 roku w krajach 
członkowskich UE przeprowa-
dzono badania nad efektywno-
ścią mediacji. To wtedy narodził 
się termin „paradoks mediacji”, 
który najlepiej oddaje sformuło-
wanie: przepisy są, ale martwe. – 
Chcemy, aby mediacja była żywa, 
częściej stosowana, skuteczna – 
podsumowuje sędzia Ewa Kali-
nowska-Kłapeć. 

Akademicka Łomża

Czy mediacja to przyszłość 
wymiaru sprawiedliwości?  



„Obcy...” to legenda kina 
grozy połączona z fantastyką 

naukową. To najpopularniejszy 
filmowy stwór. Jako przeciwnik 

jest niezwykle trudnym 
rywalem – silny, zwinny 
i niezwykle inteligentny. 

Zamiast krwi ma żrący kwas, po-
trafi pływać i nie potrzebuje tlenu, aby 
oddychać. Tak perfekcyjna maszyna do 
zabijania musi budzić respekt i prze-
rażenie.

Kosmiczny statek towarowy No-
stromo odbiera sygnał SOS z planety, 
obok której przelatuje. 7-osobowa za-
łoga ląduje i odkrywa tam nieznaną 
formę życia. Żywy organizm atakuje 
jednego z członków załogi i zastyga 
przyssany do jego twarzy z ogonem 
owiniętym wokół szyi ofiary. Każda 
próba usunięcia go grozi uduszeniem 
człowieka. Wbrew wszelkim procedu-
rom bezpieczeństwa ofiara wraz z ob-
cym organizmem zostaje wniesiona 
na pokład. Statek startuje i kieruje się 
w stronę Ziemi. 

Tymczasem na pokładzie Obcy 
rozpętuje piekło. Ludzie muszą zna-
leźć sposób na zgładzenie istoty. Sier-
żant Ellen Ripley podejmuje nierówną 
walkę o ocalenie siebie i pozostałych 
przy życiu członków załogi.

„Nie jest sztuką przerazić odbior-
cę, tworząc śmiercionośne monstrum 
z daleka ostrzegające: „Bójcie się!” – 
najbardziej wzbudzają strach rzeczy 
pozornie zwykłe, pisze w swojej recen-
zji Piotr Radecki.

Twórcy „Obcego...” zaczęli właśnie 
od tego, że pokazali normalne życie, 
tyle że toczące się w przyszłości. Nie 
znajdziemy tutaj supermanów, boha-
terów. Pasażerowie statku Nostromo 
to zwykli, przeciętni ludzie, których 
myśli zaprzątają przyziemne sprawy, 
jak np. premia za zbadanie nieznanej 
planety. To rutynowy lot transporto-
wy, znudzona załoga, wynikające z tego 
późniejsze zaniedbanie procedur bezpie-
czeństwa... dopiero z czasem sytuacja się 
zagęszcza. 

W tym filmie tak naprawdę najważ-
niejszą rolę gra nastrój: najpierw niefraso-
bliwy, potem potęgującego się zagrożenia 
i śmiertelnego strachu. 

By osiągnąć efekt prawdziwego prze-
rażenia, reżyser Ridley Scott nie poin-
formował aktorów, jak będzie wyglądała 
scena, gdy Obcy rozrywa klatkę piersiową 
Kane’a i wydostaje się na zewnątrz. Uda-

ło się znakomicie – wszyscy byli wręcz 
wstrząśnięci, a np. Veronica Cartwright, 
która grała Lambert i nie miała pojęcia, że 
krew ofiary tryśnie właśnie na nią, powie-
działa później, że o mało nie dostała za-
wału. Sam John Hurt, grający Kane’a (on 
oczywiście był o wszystkim uprzedzony), 
przyznał, że podczas kręcenia tej sce-
ny znakomicie się bawił, ale gdy po raz 
pierwszy obejrzał ją na ekranie, przestra-
szył się. 

Narodziny Obcego to najohydniejsza 
scena w historii kina – pisze inny recen-

zent. Zawdzięcza to również wielkiemu 
zaskoczeniu. Ni stąd, ni zowąd z brzucha 
jednego z mężczyzn wychodzi nieznane 
monstrum. Nie tylko załoga jest w szoku. 
To widz jest najbardziej wstrząśnięty tym, 
co widzi. 

Ekipa nie wiedziała też przez długi 
czas, jak będzie wyglądał dorosły Obcy, 
którego postać została stworzona przez 
szwajcarskiego malarza Hansa Rudolfa 
Gigera. I po raz kolejny okazało się, że 
Scott miał rację: kiedy wreszcie aktorzy 
zobaczyli go w pełnej krasie, byli auten-

tycznie zaskoczeni i przestraszeni. Jak 
zresztą widzowie na całym świecie. 

Obcy do dziś lokuje się w czołów-
ce wszystkich rankingów najbardziej 
przerażających postaci w historii kina. 
Notabene reżyser planował zupełnie 
inne, makabryczne zakończenie filmu: 
Obcy odgryza (!) głowę Ripley, siada 
na fotelu pilota i jej głosem informuje 
Ziemię, że zmierza do portu. Produ-
cenci się nie zgodzili, uznając, że jest to 
zbyt drastyczne i przerażające.

Z punktu widzenia kinomanów 
postąpili słusznie: gdyby Scott zakoń-
czył „Obcego...” jak planował, James 
Cameron nie nakręciłby drugiej części 
chwilami wręcz przytłaczającej swym 
bitewnym rozmachem. Nie powstałaby 
też część trzecia i czwarta. Jednak ża-
den z późniejszych filmów nie dorów-
nał poziomem pierwowzorowi.

W roli głównej pojawiła się Si-
gourney Weaver. Stworzona przez nią 
postać dzielnej, niezłomnej porucznik 
Ripley uosabia bohaterstwo ludzko-
ści wobec obcego zagrożenia. I wciąż 
należy do czołówki ulubionych boha-
terów pozytywnych. Ta debiutancka 
rola otworzyła Weaver drogę do wiel-
kiej kariery aktorskiej. A niewiele bra-
kowało, by aktorka nie dostała tej roli 
– producenci obawiali się, że jako de-
biutantka nie udźwignie jej ciężaru. Na 
szczęście dla wszystkich reżyser Ridley 
Scott przełamał opór szefów, a jednym 
z najważniejszych argumentów były fi-
nanse: dostała za swoją grę ledwie 30 
tysięcy dolarów.

Pewnie nie wiesz...
Harrison Ford odrzucił rolę kapita-

na Dallasa.
W kilku scenach zamiast dorosłych 

aktorów wystąpiły w skafandrach ko-
smicznych dzieci. W ten sposób zwięk-
szono (podkreślono) różnice wielkości 
między ogromnym statkiem i ludźmi.

Twórcą Obcego jest artysta-rysow-
nik H.R. Giger. Wygląd potwora oparł 
na istocie, która nawiedzała go kiedyś 
w koszmarach sennych.

Rola oficera Ripley została napisa-
na z myślą o mężczyźnie. Dopiero jeden 

z producentów zasugerował, żeby zmienić 
reguły gatunku i w roli głównej obsadzić 
kobietę. Ridley Scott podchwycił ten po-
mysł.

Wnętrzności martwego stwora z twa-
rzy kosmonauty to mieszanka świeżych 
owoców morza, czterech ostryg i owczej 
nerki.

Obcy – ósmy pasażer Nostromo
TV4 niedziela 20.00
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Arcydzieło horroru science fiction nagrodzone Oscarem za efekty specjalne

Wciąż bardziej Obcy
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Stowarzyszenie „Wizna 1939” prze-
prowadziło 12 października badania 
terenowe w Wiźnie, w poszukiwa-
niu pozostałości II wojny światowej.  
W ich wyniku natrafiono na szczątki 
ludzkie (zbiorowy pochówek w leju po 
bombie) przedwojennych mieszkań-
ców Wizny narodowości żydowskiej 
oraz łuski od niemieckiej amunicji. To 
już kolejny etap przeprowadzonych 
badań, w których potwierdziły się 
przekazy o zbiorowych, bestialskich 
mordach na ludności cywilnej, do-
konanych przez Niemców w czerwcu 
1941 roku - relacjonuje Dariusz Szy-
manowski, prezes "Wizny 1039". 

Jak przekazuje Stowarzysze-
nie, niemiecki atak na ZSRR, 
czyli operacja Barbarossa (niem. 
Unternehmen Barbarossa) roz-
począł się 22 czerwca 1941 r. 
Była to najistotniejsza i najwięk-
sza operacja wojskowa w czasie II 
wojny światowej. Obok działań 
wojskowych Niemcy prowadzili 
także zakrojoną na szeroką skalę 
eksterminację ludności żydow-
skiej zamieszkującej podbijane 
tereny. 

Świadkowie
W tym samym dniu Niemcy 

wkroczyli także do Wizny, która 
była kontrolowana przez Sowie-
tów. Od samego początku przy-
stąpiono do zorganizowanych 
akcji mordowania miejscowych 
Żydów. Wielu z nich zdołało 
uciec do Jedwabnego lub innych 
pobliskich miejscowości, próbu-
jąc w ten sposób uniknąć represji 
i śmierci. W samej Wiźnie miały 
miejsce dwa najbardziej zapamię-
tane tragiczne wydarzenia: jedno 
to rozstrzelanie grupy Żydów na 
peryferiach miasteczka, drugie 
to mord na kobietach, dzieciach 
i starcach, zebranych w kuźni 
mieszczącej się w Wiźnie „przy 
rynku” (obecnie Pl. Kpt. Ragi-
nisa). Do niewielkiego budyn-
ku kuźni Niemcy wrzucili kilka 
granatów, mordując w ten sposób 
zgromadzonych tam ludzi, w tym 
kobiety i małe dzieci.

Tak zapamiętali to tragiczne 
wydarzenie mieszkańcy Wizny, 
z którymi autor książki „Nie tyl-
ko polskie Termopile” rozmawiał 
w 2010 roku:

Janina Dobrońska:
- Tam była kuźnia, to, to ja 

widziałam zaraz po tym wypad-
ku. Ja i moja koleżanka […]. 
I w kuźni nagnali Żydów i gra-
naty tam do niech wwalili. To 
ja byłam naocznie świadkiem. 
My tam zajrzeli, bo drzwi byli 
otwarte, brama na oścież. To my 
zajrzeli, to tak na boku siedziała 
Żydówka, młoda matka. Trzy-
mała dziecko u piersi, a jej krew 
ciekła, a dzieciak ssał… To ja 

to widziała, to jak my zobaczyli 
z nią, to to uliczko uciekaliśmy 
do domu. To ja to widziałam na 
swoje oczy, i tam ile ich zabitych 
było, to ja nie powiem, bo ja się 
wystraszyłam, bo ja czego takie-
go nie widziałam. To Niemcy ich 
zabili, Niemcy, tak.

Lucjan Piotrowski:
- […] Przy Srebrowskiej ulicy 

był dom tam, żydowski, on ocalał, 
no to tam Żydzi się zgromadzili. 
Nie mieli gdzie się podziać, no to 
tam były kobiety i dzieci, i star-
cy, bo już ci mężczyźni tak w sile 
wieku, to już pouciekali, pocho-
wali się albo zostali rozstrzelani. 
To tam granaty wrzucili, no to 
tam zginęło trochę tych… No, 
pełen wóz wywieźli, akurat koło 
nas wieźli tych pomordowanych, 
a ja później pobiegłem tam, gdzie 
ten dom. Tam ściana była wy-
rwana i kobiety z dziećmi tylko 
byli. Siedzieli tak, no bez wyrazu 
żadnego na twarzy, szare twarze, 
blade, popielate można powie-
dzieć…  Ludzie tam się groma-
dzili, zaglądali.  

Nie wiadomo gdzie i czy 
w ogóle pochowano zabitych. 
Nikt nie prowadził w tym tema-
cie żadnych badań historycznych 
czy terenowych. Dzięki prowa-
dzonym od kilku lat rozmowom 
z mieszkańcami Wizny, udało się 
ustalić, że zamordowanych Ży-
dów Niemcy wrzucili do dołu po 
wybuchu bomby, i z rozmów tych 
wynikało, że było to prawdopo-
dobnie gdzieś na polu Stanisła-
wa Piotrowskiego. Niektórzy 
mieszkańcy zapamiętali też, że 
ten dół był gdzieś na środku pola 

i chociaż sami tego nie widzieli, 
to pamiętali co mówili inni, któ-
rzy kopali na tym polu kartofle. 
Niestety, dziś w terenie nie było 
żadnego śladu, który pozwoliłby 
na odnalezienie poszukiwanego 
miejsca, a ludzie przez lata nie 
chcieli wspominać o tych wyda-
rzeniach.

Poszukiwania
W związku z tym, w celu od-

nalezienia w terenie potencjalne-
go miejsca zasypanego dołu po 
wybuchu bomby, wykorzystano 
zdjęcia lotnicze z lat 70-tych. 
Na arkuszu obejmującym badany 
obszar udało się zaobserwować 
miejsce o okrągłym kształcie, wy-
różniające się - na zdjęciu - ciem-
niejszą barwą od pozostałej czę-
ści obrazu. Jego kształt i wielkość 
pozwalała przypuszczać, że mógł 
to być ślad po zasypanym dole. 
Podczas badań zorganizowanych 
i realizowanych przez Stowarzy-
szenie „Wizna 1939”, tę widocz-
ną  na zdjęciu „ciemną plamę” 
udało się zidentyfikować w te-
renie. Wykonane w tym miejscu, 
przy pomocy georadaru, badania 
geofizyczne struktury ziemi, po-
twierdziły, że mamy do czynienia 
z zasypanym dołem o głębokości 
ok. 2,5 m, w którym urządzenie 
wykryło także obiekty metalowe. 
Nasze przypuszczenia potwier-
dziło także wykonane w tym 
miejscu specjalistyczne badanie 
detektorem metalu (tzw. „ramą”) 
Lorenza. Okazało się, że w dole 
zalegały duże fragmenty (odłam-
ki) bomby lotniczej, której wy-
buch spowodował powstanie tak 

dużej wyrwy w ziemi. Jednakże 
oprócz tego, na głębokości ok. 1,5 
m została odsłonięta pojedyncza, 
wyraźnie spalona, ludzka kość 
udowa. W innym miejscu poja-
wił się fragment buta (niedużego 
rozmiaru, „czółenko”), w którym, 
jak się później okazało, znajdo-
wały się kości stopy.

Ludzkie szczątki
Po wypoziomowaniu wykopu 

dało się zauważyć, że w odkrytym 
miejscu widoczna jest  rzucająca 
się w oczy warstwa sinego iłu, 
„odcinająca się” od pozostałej czę-
ści gruntu. Zmiany zabarwienia 
gruntu i wyraźnie inna struktura 
wskazywały na miejsce zalegania 
szczątków ludzkich. W związku 
z powyższym prace przerwano, 
a następnie, zgodnie z procedu-
rą, o fakcie tym powiadomiono 
policję i prokuraturę. Niedługo 
potem na miejscu pojawił się 
prokurator Prokuratury Okręgo-
wej w Łomży wraz z zespołem 
dochodzeniowo-śledczym. Pro-
kurator zdecydował o wstrzyma-
niu prac do poniedziałku, kiedy 
to powinny zapaść dalsze decyzje 
w tej sprawie.     

Oczekujemy, że sprawą eks-
humacji oraz zbadania okolicz-
ności tego mordu zajmie się te-
raz IPN w Białymstoku (oddział 
właściwy miejscowo).

Czy w odnalezionym miejscu 
znajdują się szczątki zamordo-
wanych w kuźni Żydów? Nie ma 
co do tego wątpliwości. Miejsce 
to potwierdził – w dniu poszu-
kiwań – mieszkaniec Wizny Jan 
Nadolny:

- To pole, co jest ten dół, na-
leżało kiedyś do mojego teścia 
i on opowiadał mi, że w tym dole 
było 30 albo 36 osób. W tym cza-
sie z Wizny do Jedwabnego ucie-
kło dużo, i tam też w tej stodole 
[w Jedwabnem] dużo Żydów 
z Wizny jest…

Teść mówił mi, że u nie-
go mieszkał jeden Żyd, co jego 
żona i dzieci zginęli w tej kuźni 
[w Wiźnie]. Nie pamiętam jak 
się on nazywał, ale ta jego żona to 
chyba była Rachela. On jeszcze 
potem przez rok mieszkał u te-
ścia i jeszcze pomagał mu przy 
żniwach, ale w 42 roku Niemcy 
go zabrali – przyjechał żandarm 
na rowerze i go zabrał, i gdzieś go 
poprowadził.

Warto nadmienić, że w po-
bliżu odnaleziono także kilka łu-
sek od niemieckiej amunicji z lat 
1937 i 1938, które mogą mieć 
związek z wydarzeniami z czerw-
ca 1941 roku.

Wywiady ze świadkami 
zbrodni niemieckich pochodzą 
z książki „Nie tylko polskie Ter-
mopile. Wizna w latach 1939-
1945”, wyd. Stowarzyszenie 
„Wizna 1939”, z 2010  r. Po-
zycja jest złożona z wywiadów 
z mieszkańcami Wizny i oko-
lic, którzy byli świadkami m.in. 
przedstawionych wydarzeń, oraz 
unikalnych zdjęć z okresu wojny. 
Obecnie Grupa Poszukiwawcza 
Stowarzyszenia „Wizna 1939” 
pod kierownictwem autora zaj-
muje się badaniem opisanych 
wydarzeń.

DARIUSZ SZYMANOWSKI

Tragiczne ślady historii 



„Obcy...” to legenda kina 
grozy połączona z fantastyką 

naukową. To najpopularniejszy 
filmowy stwór. Jako przeciwnik 

jest niezwykle trudnym 
rywalem – silny, zwinny 
i niezwykle inteligentny. 

Zamiast krwi ma żrący kwas, po-
trafi pływać i nie potrzebuje tlenu, aby 
oddychać. Tak perfekcyjna maszyna do 
zabijania musi budzić respekt i prze-
rażenie.

Kosmiczny statek towarowy No-
stromo odbiera sygnał SOS z planety, 
obok której przelatuje. 7-osobowa za-
łoga ląduje i odkrywa tam nieznaną 
formę życia. Żywy organizm atakuje 
jednego z członków załogi i zastyga 
przyssany do jego twarzy z ogonem 
owiniętym wokół szyi ofiary. Każda 
próba usunięcia go grozi uduszeniem 
człowieka. Wbrew wszelkim procedu-
rom bezpieczeństwa ofiara wraz z ob-
cym organizmem zostaje wniesiona 
na pokład. Statek startuje i kieruje się 
w stronę Ziemi. 

Tymczasem na pokładzie Obcy 
rozpętuje piekło. Ludzie muszą zna-
leźć sposób na zgładzenie istoty. Sier-
żant Ellen Ripley podejmuje nierówną 
walkę o ocalenie siebie i pozostałych 
przy życiu członków załogi.

„Nie jest sztuką przerazić odbior-
cę, tworząc śmiercionośne monstrum 
z daleka ostrzegające: „Bójcie się!” – 
najbardziej wzbudzają strach rzeczy 
pozornie zwykłe, pisze w swojej recen-
zji Piotr Radecki.

Twórcy „Obcego...” zaczęli właśnie 
od tego, że pokazali normalne życie, 
tyle że toczące się w przyszłości. Nie 
znajdziemy tutaj supermanów, boha-
terów. Pasażerowie statku Nostromo 
to zwykli, przeciętni ludzie, których 
myśli zaprzątają przyziemne sprawy, 
jak np. premia za zbadanie nieznanej 
planety. To rutynowy lot transporto-
wy, znudzona załoga, wynikające z tego 
późniejsze zaniedbanie procedur bezpie-
czeństwa... dopiero z czasem sytuacja się 
zagęszcza. 

W tym filmie tak naprawdę najważ-
niejszą rolę gra nastrój: najpierw niefraso-
bliwy, potem potęgującego się zagrożenia 
i śmiertelnego strachu. 

By osiągnąć efekt prawdziwego prze-
rażenia, reżyser Ridley Scott nie poin-
formował aktorów, jak będzie wyglądała 
scena, gdy Obcy rozrywa klatkę piersiową 
Kane’a i wydostaje się na zewnątrz. Uda-

ło się znakomicie – wszyscy byli wręcz 
wstrząśnięci, a np. Veronica Cartwright, 
która grała Lambert i nie miała pojęcia, że 
krew ofiary tryśnie właśnie na nią, powie-
działa później, że o mało nie dostała za-
wału. Sam John Hurt, grający Kane’a (on 
oczywiście był o wszystkim uprzedzony), 
przyznał, że podczas kręcenia tej sce-
ny znakomicie się bawił, ale gdy po raz 
pierwszy obejrzał ją na ekranie, przestra-
szył się. 

Narodziny Obcego to najohydniejsza 
scena w historii kina – pisze inny recen-

zent. Zawdzięcza to również wielkiemu 
zaskoczeniu. Ni stąd, ni zowąd z brzucha 
jednego z mężczyzn wychodzi nieznane 
monstrum. Nie tylko załoga jest w szoku. 
To widz jest najbardziej wstrząśnięty tym, 
co widzi. 

Ekipa nie wiedziała też przez długi 
czas, jak będzie wyglądał dorosły Obcy, 
którego postać została stworzona przez 
szwajcarskiego malarza Hansa Rudolfa 
Gigera. I po raz kolejny okazało się, że 
Scott miał rację: kiedy wreszcie aktorzy 
zobaczyli go w pełnej krasie, byli auten-

tycznie zaskoczeni i przestraszeni. Jak 
zresztą widzowie na całym świecie. 

Obcy do dziś lokuje się w czołów-
ce wszystkich rankingów najbardziej 
przerażających postaci w historii kina. 
Notabene reżyser planował zupełnie 
inne, makabryczne zakończenie filmu: 
Obcy odgryza (!) głowę Ripley, siada 
na fotelu pilota i jej głosem informuje 
Ziemię, że zmierza do portu. Produ-
cenci się nie zgodzili, uznając, że jest to 
zbyt drastyczne i przerażające.

Z punktu widzenia kinomanów 
postąpili słusznie: gdyby Scott zakoń-
czył „Obcego...” jak planował, James 
Cameron nie nakręciłby drugiej części 
chwilami wręcz przytłaczającej swym 
bitewnym rozmachem. Nie powstałaby 
też część trzecia i czwarta. Jednak ża-
den z późniejszych filmów nie dorów-
nał poziomem pierwowzorowi.

W roli głównej pojawiła się Si-
gourney Weaver. Stworzona przez nią 
postać dzielnej, niezłomnej porucznik 
Ripley uosabia bohaterstwo ludzko-
ści wobec obcego zagrożenia. I wciąż 
należy do czołówki ulubionych boha-
terów pozytywnych. Ta debiutancka 
rola otworzyła Weaver drogę do wiel-
kiej kariery aktorskiej. A niewiele bra-
kowało, by aktorka nie dostała tej roli 
– producenci obawiali się, że jako de-
biutantka nie udźwignie jej ciężaru. Na 
szczęście dla wszystkich reżyser Ridley 
Scott przełamał opór szefów, a jednym 
z najważniejszych argumentów były fi-
nanse: dostała za swoją grę ledwie 30 
tysięcy dolarów.

Pewnie nie wiesz...
Harrison Ford odrzucił rolę kapita-

na Dallasa.
W kilku scenach zamiast dorosłych 

aktorów wystąpiły w skafandrach ko-
smicznych dzieci. W ten sposób zwięk-
szono (podkreślono) różnice wielkości 
między ogromnym statkiem i ludźmi.

Twórcą Obcego jest artysta-rysow-
nik H.R. Giger. Wygląd potwora oparł 
na istocie, która nawiedzała go kiedyś 
w koszmarach sennych.

Rola oficera Ripley została napisa-
na z myślą o mężczyźnie. Dopiero jeden 

z producentów zasugerował, żeby zmienić 
reguły gatunku i w roli głównej obsadzić 
kobietę. Ridley Scott podchwycił ten po-
mysł.

Wnętrzności martwego stwora z twa-
rzy kosmonauty to mieszanka świeżych 
owoców morza, czterech ostryg i owczej 
nerki.

Obcy – ósmy pasażer Nostromo
TV4 niedziela 20.00

HALO TV NA WEEKEND 25–27.10
Arcydzieło horroru science fiction nagrodzone Oscarem za efekty specjalne

Wciąż bardziej Obcy
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Maczeta

Masakra  
po latynosku

Agent federalny, Machete Cortez, to 
niebezpieczny mściciel z Meksyku, ukry-
wający się w Stanach Zjednoczonych. 
Jest mistrzem w posługiwaniu się bronią 
sieczną. W Teksasie, miejscowy biznesma, 
Booth, wynajmuje Corteza do zabicia 
skorumpowanego senatora – Johna Mc-
Laughlina. W trakcie próby zamachu, 
Cortez zostaje postrzelony przez snajpera, 
którego, jak się później okazuje, wynajął... 
Booth. Oszukany i rozjuszony Cortez 
ucieka. Owładnięty żądzą zemsty planuje 

krwawą rozgrywkę z dawnymi przełożo-
nymi. Tropem mistrza walki podążają: po-
licja, ludzie Bootha oraz agentka urzędu 
imigracyjnego – Sartana Rivera.

To rozrywka kiczowata, z bohaterami 
przerysowanymi do granic możliwości, 
ale sprawnie zrealizowana, przeznaczona 
dla tych, którzy lubią wściekłe strzelan-
ki, wypruwane wnętrzności, bohaterów 
gorszych od diabła i piękne, nie zawsze 
ubrane, kobiety – napisała Beata Cielecka. 
Wystarczy usiąść i zachwycać się maestrią 

ruchów siejącego spustoszenie Maczety, 
który w swej kamizelce nosi aż 44 rodzaje 
noży! 

Pewnie nie wiesz...
Jessica Alba nie chciała wystąpić w fil-

mie nago, dlatego też jej ubrania zostały 
z niej usunięte... komputerowo. 

Film wyprzedził wydarzenia. Senator 
(Robert De Niro) opowiada się za ograni-
czeniem imigracji meksykańskiej i budowę 

ogromnego muru na całej długości granicy 
z Meksykiem i USA. To była jedna z obiet-
nic wyborczych Donalda Trumpa w 2016 
roku.

Kinomaniacy wyliczyli, że w filmie gi-
nie 98 osób.

Maczeta
TV Puls sobota 22.20

Dziennik zakrapiany rumem

Smutek 
tropików

Przełom lat 50. i 60. XX w. Głównym 
bohaterem jest grany przez Johnny’ego 
Deppa dziennikarz Paul Kemp. Począt-
kujący pisarz porzuca Nowy Jork i wyjeż-
dża do Portoryko. W San Juan podejmuje 
pracę w podupadającej gazecie. W redak-
cji spotyka zblazowanych, znudzonych ży-
ciem nieudaczników, ludzi zagubionych, 
którzy nie mogą się wyrwać z marazmu 
i z wyspy, topiąc smutki w alkoholu. Kemp 
wolny czas spędza na pijacko-narkotyko-
wych eskapadach, w których towarzyszą 
mu fotograf Bob Sala i dziennikarz Mo-
berg. 

Wkrótce Kemp poznaje przedsię-
biorcę Sandersona. Bogaty Jankes chce 

przejąć wyspę, gdzie ma stanąć kompleks 
hotelowy. Biznesmen nakłania Paula do 
reklamowania przedsięwzięcia w gazecie. 
Mężczyzna staje przed trudnym wyborem 
– ratowanie gazety, czy pieniądze i miłość.

Film jest ekranizacją powieści Hun-

tera S. Thompsona, który był dzienni-
karzem, pracował w Portoryko, na któ-
rym rozgrywa się akcja filmu, a że łączył 
w swych relacjach fikcję z prawdą, w po-
wieści i w filmie znalazło się sporo wąt-
ków autobiograficznych.

Pewnie nie wiesz...
Gdy Johnny Depp był zaręczony z Wi-

noną Ryder , wytatuował sobie na ramie-
niu „Winona na zawsze”. Po zerwaniu 
zaręczyn, usunął część tatuażu, pozostało: 
„Wino na zawsze”

W 2007 roku zajął 21 miejsce na liście 
50 najmądrzejszych ludzi w Hollywood.

Magazyn Forbes podał, że jego zarobki 
szacuje się na 100 milionów dolarów rocz-
nie.

Podarował 2 miliony dolarów szpita-
lowi w Londynie, w którym leczono nie-
wydolność nerek jego córki Lily-Rose.

Podczas kolacji w słynnym Chicago 
Gibsons Bar and Steakhouse Depp zosta-
wił napiwek w wysokości 4000 dolarów. 
Rachunek wynosił 4400dolarów.

Depp niedowidzi od urodzenia, jest 
prawie ślepy na lewe oko. Twierdzi, że tego 
stanu nie można leczyć chirurgicznie.

Dziennik zakrapiany rumem
ATM Rozrywka sobota 20.00

Od zamiatacza ulic do zmiatacza z ringu – pisze 
recenzentka Beata Cielecka. Tak mniej więcej wyglą-
da ścieżka kariery Micky’ego Warda, postaci auten-
tycznej, zawodowego boksera wagi lekkopółśredniej, 
mistrza świata organizacji WBU. W filmie oglądamy 
drogę, jaką przeszedł niezaradny życiowo chłopak, 
nim zyskał sławę zwycięzcy.

Początkowo nie zanosiło się, że odniesie sukces 
– bohaterem był jego brat Dicky Eklund, który otarł 
się o sławę, a potem stoczył na samo dno. Trenowa-
ny przez wiecznie naćpanego Dicky’ego, Micky ma 
świadomość, że nie rozwija się sportowo. Na dodatek 
jego menadżerem jest Alice, zaborcza matka, mająca 
gigantyczne aspiracje, ale nie mająca pojęcia o tym 
sporcie… 

Micky chciałby odejść, ale nie chce zdradzić naj-
bliższych. Przełomem staje się poznanie barmanki 
Charlene. Za jej namową Micky zmienia menadżera 
i trenera, zaczyna profesjonalne treningi, los zaczyna 
mu wreszcie sprzyjać. Ale rodzina nie chce się pogo-
dzić ze stratą swego źródła utrzymania…

Pewnie nie wiesz...
Christian Bale na potrzeby roli brał lekcje bok-

su, schudł 15 kilogramów, bo Dick, którego grał, brał 
wtedy narkotyki.

Christian Bale spędził wiele godziny z prawdzi-
wym Dicky Eklundem, aby nauczyć się sposobu jego 
mówienia, zachowania. Reżyser David O. Russell 
powiedział, że to znacznie więcej niż naśladow-
nictwo Dicky’ego: „Christian musiał zrozumieć, jak 
działa jego umysł”.

Mark Wahlberg (Mickey Ward) rozpoczął 20-mie-
sięczny trening, żeby być w jak najlepszej formie 
w momencie rozpoczęcia zdjęć. Wstawał o czwartej 
rano, biegał, ćwiczył, oglądał walki bokserskie. Stoso-
wał taką samą dietę jak Mickey. Aktor kazał postawić 
we własnym domu profesjonalny ring bokserski.

Fighter
TVP Kultura sobota 20.30

z drugiej strony wybierz  
coś  

dla siebie
Volta

TVN sobota 21.55

Komedia kryminalna Juliusza Machulskiego. Bruno Volta 

to mistrz w rozwiązywaniu zagadek i przeglądaniu ludzi 

na wylot. Pewnego dnia jego znacznie młodsza partnerka 

Agnieszka, w niecodziennych okolicznościach poznaje 

dziewczynę o imieniu Wiki. Nowa znajoma znajduje 

w ścianie starej kamienicy tajemniczy i niezwykle 

drogocenny przedmiot. Volta nie może przepuścić wartej 

miliony okazji. 

Nocny lot
TVN7 sobota 23.10

Lisa poznaje na lotnisku ujmującego Jacksona. Ponieważ 

nie znosi latania, z przerażeniem myśli o konieczności 

wejścia na pokład samolotu. Jackson zajmuje miejsce 

obok niej. Tuż po starcie okazuje się, że czarujący 

mężczyzna jest terrorystą, który planuje zabójstwo 

urzędnika. Jackson szantażuje Lisę – jeśli kobieta mu nie 

pomoże, zabije jej ojca.

Ulice we krwi
ATM Rozrywka sobota 23.25, niedziela 20.05 

Sensacyjny. Partner policjanta Andy'ego zginął w Nowym 

Orleanie podczas huraganu Katrina. Andy odkrywa 

jednak, że został on zamordowany. Rozpoczyna więc 

śledztwo, które prowadzi go do skorumpowanych stróżów 

prawa i wielkich interesów narkotykowych. 

Holiday
TV Puls niedziela 14.45

Komedia romantyczna. Bizneswoman z Los Angeles 

i redaktorka mieszkająca w Londynie postanawiają 

zamienić się miejscami zamieszkania na czas świąt 

Bożego Narodzenia. Zmiana adresu okazuje się 

początkiem nowego życia.

P.S. Kocham Cię
TVP1 niedziela 22.35

Melodramat. Śmierć Gerry'ego kładzie kres idealnemu 

małżeństwu. Holly, zrozpaczona wdowa, wpada 

w depresję. Przed śmiercią mężczyzna napisał do żony 

serię listów. Dzięki nim pogrążona w rozpaczy kobieta 

przeżywa niecodzienną terapię.

Anatomia zła

Wszechobecne 
zło

Karol, główny bohater „Anatomii zła”, nie ma na-
zwiska, tylko jego pierwszą literę – Z. Jednak o wiele 
więcej osób zna go pod ksywą „Lulek” (fenomenal-
ny Krzysztof Stroiński). Nic dziwnego, gdyż przed 
laty – likwidując ważniejszych bossów mafijnych – 
zdobył w swoim środowisku estymę jako zawodowy 

morderca i doskonały snajper.
Lulek warunkowo wycho-

dzi z więzienia. Prokurator, 
który przed laty prowa-

dził jego sprawę, składa 
mu propozycję – Lu-
lek ma zabić komen-
danta Centralnego 
Biura Śledczego. Je-
śli wykona zadanie, 
wymazany zostanie 
z wszelkich kartotek 

i rejestrów, dostanie paszport na nowe nazwisko oraz 
sto tysięcy dolarów. Prokurator działa na zlecenie 
bogatego biznesmena, Amerykanina polskiego po-
chodzenia, któremu komendant, a raczej jego archi-
wum i pamiętliwość przeszkadza w przeprowadze-
niu interesu życia. 

Lulek decyduje się podjąć zadanie. Pomaga mu 
dawny znajomy – były żołnierz, sierżant Stanisław 
Waśka, który podczas misji w Afganistanie zastrzelił 
kilku cywili. 

Wiele wydarzeń w filmie może kojarzyć się z au-
tentycznymi wypadkami, takimi jak zabójstwo gene-
rała Papały czy Nangar Khel w Afganistanie, gdzie 
polskich żołnierzy oskarżono o zbrodnie wojenne. 

„Anatomia zła”, mimo iż jest thrillerem, jest 
przepełniona scenami, w czasie których widzowie 
wręcz wybuchają śmiechem, chociaż jeżeli się dłużej 
zastanowić, to raczej śmiech przez łzy. Jest to zasługa 
sprawnie napisanych, mocnych, ciętych oraz zabaw-
nych dialogów.

Za brawurową rolę Lulka, Krzysztof Stroiński 
zdobył Złote Lwy na Festiwalu Filmowym w Gdyni.

Anatomia zła
TVP2 sobota 23.35

Droga 
mistrza

Fighter



będzie się działo
Maczeta

Masakra  
po latynosku

Agent federalny, Machete Cortez, to 
niebezpieczny mściciel z Meksyku, ukry-
wający się w Stanach Zjednoczonych. 
Jest mistrzem w posługiwaniu się bronią 
sieczną. W Teksasie, miejscowy biznesma, 
Booth, wynajmuje Corteza do zabicia 
skorumpowanego senatora – Johna Mc-
Laughlina. W trakcie próby zamachu, 
Cortez zostaje postrzelony przez snajpera, 
którego, jak się później okazuje, wynajął... 
Booth. Oszukany i rozjuszony Cortez 
ucieka. Owładnięty żądzą zemsty planuje 

krwawą rozgrywkę z dawnymi przełożo-
nymi. Tropem mistrza walki podążają: po-
licja, ludzie Bootha oraz agentka urzędu 
imigracyjnego – Sartana Rivera.

To rozrywka kiczowata, z bohaterami 
przerysowanymi do granic możliwości, 
ale sprawnie zrealizowana, przeznaczona 
dla tych, którzy lubią wściekłe strzelan-
ki, wypruwane wnętrzności, bohaterów 
gorszych od diabła i piękne, nie zawsze 
ubrane, kobiety – napisała Beata Cielecka. 
Wystarczy usiąść i zachwycać się maestrią 

ruchów siejącego spustoszenie Maczety, 
który w swej kamizelce nosi aż 44 rodzaje 
noży! 

Pewnie nie wiesz...
Jessica Alba nie chciała wystąpić w fil-

mie nago, dlatego też jej ubrania zostały 
z niej usunięte... komputerowo. 

Film wyprzedził wydarzenia. Senator 
(Robert De Niro) opowiada się za ograni-
czeniem imigracji meksykańskiej i budowę 

ogromnego muru na całej długości granicy 
z Meksykiem i USA. To była jedna z obiet-
nic wyborczych Donalda Trumpa w 2016 
roku.

Kinomaniacy wyliczyli, że w filmie gi-
nie 98 osób.

Maczeta
TV Puls sobota 22.20

Dziennik zakrapiany rumem

Smutek 
tropików

Przełom lat 50. i 60. XX w. Głównym 
bohaterem jest grany przez Johnny’ego 
Deppa dziennikarz Paul Kemp. Począt-
kujący pisarz porzuca Nowy Jork i wyjeż-
dża do Portoryko. W San Juan podejmuje 
pracę w podupadającej gazecie. W redak-
cji spotyka zblazowanych, znudzonych ży-
ciem nieudaczników, ludzi zagubionych, 
którzy nie mogą się wyrwać z marazmu 
i z wyspy, topiąc smutki w alkoholu. Kemp 
wolny czas spędza na pijacko-narkotyko-
wych eskapadach, w których towarzyszą 
mu fotograf Bob Sala i dziennikarz Mo-
berg. 

Wkrótce Kemp poznaje przedsię-
biorcę Sandersona. Bogaty Jankes chce 

przejąć wyspę, gdzie ma stanąć kompleks 
hotelowy. Biznesmen nakłania Paula do 
reklamowania przedsięwzięcia w gazecie. 
Mężczyzna staje przed trudnym wyborem 
– ratowanie gazety, czy pieniądze i miłość.

Film jest ekranizacją powieści Hun-

tera S. Thompsona, który był dzienni-
karzem, pracował w Portoryko, na któ-
rym rozgrywa się akcja filmu, a że łączył 
w swych relacjach fikcję z prawdą, w po-
wieści i w filmie znalazło się sporo wąt-
ków autobiograficznych.

Pewnie nie wiesz...
Gdy Johnny Depp był zaręczony z Wi-

noną Ryder , wytatuował sobie na ramie-
niu „Winona na zawsze”. Po zerwaniu 
zaręczyn, usunął część tatuażu, pozostało: 
„Wino na zawsze”

W 2007 roku zajął 21 miejsce na liście 
50 najmądrzejszych ludzi w Hollywood.

Magazyn Forbes podał, że jego zarobki 
szacuje się na 100 milionów dolarów rocz-
nie.

Podarował 2 miliony dolarów szpita-
lowi w Londynie, w którym leczono nie-
wydolność nerek jego córki Lily-Rose.

Podczas kolacji w słynnym Chicago 
Gibsons Bar and Steakhouse Depp zosta-
wił napiwek w wysokości 4000 dolarów. 
Rachunek wynosił 4400dolarów.

Depp niedowidzi od urodzenia, jest 
prawie ślepy na lewe oko. Twierdzi, że tego 
stanu nie można leczyć chirurgicznie.

Dziennik zakrapiany rumem
ATM Rozrywka sobota 20.00
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Hubertus 
w Ośrodku 

rehabilitacji 
w Kisielnicy

Bieg za lisem, strzelanie do tarczy czy 
kiełbaski przy ognisku. To tylko część 
atrakcji spotkania integracyjnego zor-
ganizowanego w Ośrodku Rehabilitacji 
Konnej dla Dzieci w Kisielnicy. Spotka-
nia z okazji dnia świętego Huberta, w 
należącym do Szpitala Wojewódzkiego 
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
w Łomży ośrodku, organizowane są od 
ponad trzydziestu lat.

- Jesteśmy jednym z nielicznych 
szpitali w kraju, w którym prowadzona 
jest hipoterapia. Ośrodek w Kisielnicy 
jest wyjątkowym miejscem do rehabi-
litacji. Bardzo chętnie odwiedzanym 
przez pacjentów. Planujemy rozbudowę 
ośrodka. W pierwszej kolejności chcemy 
wyremontować dach nad stajnią i salę do 
hippoterapii. Zabiegamy tak-
że o budowę nowej ujeżdżalni. 
Szukamy sponsora, który po-
może zrealizować ten projekt - 
tłumaczy Mariusz Obrycki, dy-
rektor Szpitala Wojewódzkiego 
im. Kardynała Stefana Wyszyń-
skiego w Łomży.

Atutem Ośrodka Reha-
bilitacji Konnej dla Dzieci w 
Kisielnicy jest dziesięć koni 
przystosowanych do hipoterapii 
najmłodszych pacjentów.

- Jeśli poprzez rehabilitację 
zapobiegamy niepełnosprawno-
ściom, to zapewniamy życiową 
sprawność do późnej starości. 
Jeśli mamy dziecko z niepełno-
sprawnością, to dzięki rehabl-
tacji staje się ono samodzielne. 
Jazda konna ma szczególne zna-

czenie w rehabilitacji. Przykładem może 
być duńska zawodniczka Liz Hartel, mi-
strzyni olimpijska w ujeżdżaniu koni. W 
dzieciństwie przeszła poważną chorobę. 
Jak analizowano jej drogę życiową, to 
okazało się, iż odzyskała zdrowie jeżdżąc 
najpierw na kucyku, a później na zwy-
kłym koniu. Z przeprowadzonych badań 
wynika, że koń poruszając się stępem 
naśladuje ruchy człowieka. Dzięki temu, 
człowiek w ciągu kilkuletniej hipoterapii 
odzyskuje zdrowie - wyjaśnia Romuald 
Wojtkowski, kierownik Ośrodka Reha-
bilitacji Konnej dla Dzieci w Kisielnicy.

Do hipoterapii łatwo jest zmobilizo-
wać dzieci, gdyż odpowiednie podejście 
sprawia, że traktują one jazdę na koniu 
jako zabawę. Na co dzień z rehabilita-
cji korzysta piętnastu małych pacjentów. 
Pacjenci przyjmowani są na bieżąco, bez 
oczekiwania w kolejce.

Spotkania z okazji dnia świętego  
Huberta to zawsze okazja do integracji 
przyjaciół ośrodka. W tym roku spotka-
nie zostało zorganizowane przy wspar-
ciu Przedsiębiorstwa Handlowo - Usłu-
gowego Konrad.



Ziemia Łomżyńska, tu wiele się dzieje

Komedia Prawdziwa!

Dziurman Maciejewski Damięcki Ross Zaborski Gnatowski

Biedrzyńska Lewińska Kuklińska Pietrzak Kalus Burczyk

Scenariusz

Tomasz Jemioła

Producent: Leszek Kwiatkowski

Reżyseria: Stefan Friedmann

Muzyka: Mariusz Telicki

Scenografia i kostiumy: Małgorzata Tarasewicz-Wosik

Projekt: Triskel-Art Nina Przybylska

Obsada Wymiennie

Łomża
Centrum	Szkół	Katolickich	

ul.	Sadowa	12,	Łomża

16	listopada	2019	
godz	18.00

Bilety	do	nabycia:

bilety	do	nabycia	TV	Narew

www.kupbilecik.pl
www.biletyna.pl

BILETY W TELEWIZJI NAREW, STARY RYNEK 13, TEL. 862 167 444



Zawsze jest jakieś wyjście

Działaj  
albo giń!

Czy w sytuacji, w której od jednej decyzji 
zależałoby nasze życie, potrafilibyśmy podjąć tę 
właściwą? 

Program przedstawia prawdziwe historie 
opowiadające o takich dramatycznych momen-
tach i wnikliwie wyjaśnia, w jaki sposób bohate-
rowie ocalili swoje życie.

Co może być szansą na ocalenie, kiedy 4 
tys. metrów nad ziemią skoczek wyślizgnie się 
z uprzęży spadochronu? Jak uciec przed bykiem 
nacierającym na tłum podczas corridy? Co ro-
bić, a czego unikać, by uratować dławiącego się 
śmiertelnie człowieka? 

Dynamicznie i efektownie zrealizowany, pe-
łen emocjonujących, nierzadko mrożących krew 
w żyłach, scen, serial dokumentalny na przykła-
dzie autentycznych zdarzeń analizuje ludzkie 
reakcje, które przesądzają o życiu lub śmierci.

W pierwszym odcinku poznamy historię 
Patricka, który znajdując się w klatce do nurko-
wania został zaatakowany przez żarłacza białe-
go. Jaka decyzja ocaliła mu życie, kiedy rekinowi 
udało się częściowo przebić przez pręty zabez-
pieczenia i co można zrobić w takiej sytuacji? 
Udawać martwego i wynurzać się na powierzch-
nię? Zdezorientować rekina bąbelkami powie-
trza? Uderzyć drapieżnika w pysk? Która z tych 
reakcji i dlaczego uratuje życie? 

Co daje szansę na przeżycie po ukąszeniu 
przez grzechotnika: założenie opaski uciskowej, 
przemycie rany wodą z mydłem czy jej przecię-
cie i wyssanie jadu? 

Działaj albo giń!
Focus TV sobota 21.55, 22.25 odc. 1 i 2

a to ciekawe
Afryka 

Najbardziej dzika przyroda
Zapierający dech w piersiach portret 

Afryki, jakiego nigdy wcześniej nie widzieli-
ście w filmie.

W południowo-zachodnim zakątku Afry-
ki leżą niemal sąsiadujące ze sobą: piaszczysta 
kotlina Kalahari (1,8 miliona km. kw.) i pu-
stynia Namib (81 000 km. kw.). Na obszarach 
wyjątkowo ubogich w wodę, mimo trudnych 
warunków, rozwija się życie. 

Tereny te zamieszkuje zaskakująco dużo 
gatunków zwierząt, które w trakcie ewolu-
cji opanowały trudną sztukę przetrwania. 
Obserwujemy jak niektóre z nich, niekiedy 
w przewrotny sposób, radzą sobie w trudnych 
okolicznościach. Możemy podziwiać dziwo-
gony (ptak z rzędu wróblowatych), którym 
udaje się oszukać surykatki i zabrać ich zdo-
bycz; strusie pomagające swoim pisklętom 

znaleźć wodę, czy nosorożce czarne, groma-
dzące się przy wodopoju. Autorom udało się 
też sfilmować niezwykłą walkę żyraf oraz 
podziemne jezioro zamieszkane przez jeden 
z najrzadszych gatunków ryb na świecie.

Afryka
TVP Historia sobota 14.45 odc. 1

Kocim okiem

Dlaczego 
wlazł na 

płotek  
i mruga?

Zastanawiasz się czasem co robi 
kot pod Twoją nieobecność w domu? 
Czy naprawdę wyleguje się na kana-
pie oczekując Twojego powrotu?

Serial o sekretnym życiu do-
mowych kotów. Zobaczymy ukryte 
przed ludzkim okiem kocie intrygi, 
awantury i krwawe łowy. Spojrzymy 
na świat tych zwierząt z ich perspek-
tywy. Spróbujemy zrozumieć praw-
dziwe cele i motywy ich działania.

Co oznaczają kocie gesty? Czy 
mruczenie jest oznaką oddania czy 
też może manipulacji? Jakie zabawy 
sprawiają kociakom najwięcej frajdy, 
a jakie niekoniecznie.  

Obserwując koty mieszkające 
w sześciu domach, badając ich rela-
cje z właścicielami i innymi kotami, 
widzowie zaczynają rozumieć, czym 
kierują się koty w swoim zachowaniu. 

W tym odcinku wystąpi pisarka 
oraz znawczyni kociej psychiki, Vic-
ky Halls, znany koci psycholog, która 
miała okazję pomóc setkom opieku-
nów w rozwiązaniu trudnych proble-
mów z kotami.

Kocim okiem
Metro niedziela 10.30 odc. 1/8

reklama
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Remy marzy o karierze wielkiego kucharza. 
Dwie rzeczy stoją mu na przeszkodzie – niechętna 
rodzina i fakt, iż jest szczurem. Nasz bohater jednak 
się tym nie zraża i dzielnie dąży do realizacji celu. 
Zbieg okoliczności sprawia, że trafia on do kanałów 
mieszczących się dokładnie pod ekskluzywną pary-
ską restauracją. Początkowo Remy nie jest w lokalu 
mile widziany, ale pasja gotowania bierze górę nad 
różnicami gatunkowymi. Remy odkrywa swój nie-
zwykły talent przed gośćmi! Wkrótce cały kulinarny 
światek zostaje wywrócony do góry nogami...

Pewnie nie wiesz...
Film w kinach na świecie zarobił 620 milionów 

dolarów, kosztował 150 milionów. 
Ratatouille to w rzeczywistości danie jarskie z ba-

kłażanem, cukinią, cebulą, pomidorami i papryką. 
Zespół animatorów pracował razem ze znanym 

szefem kuchni Thomasem Kellerem.
Żeby zobaczyć, jak układa się materiał garnituru 

na mokrym mężczyźnie, obserwowano prawdziwe-
go, który wcześniej w ubraniu zanurzył się w basenie.

Podczas dokumentacji w Paryżu filmowcy wyko-
nali prawie 5 000 zdjęć konkretnych miejsc oraz po-
traw w restauracjach.

plac zabaw
Ratatuj

Pasja 
gotowania

Śpiąca królewna

Ożywczy pocałunek
Królewskiej parze urodziła się córecz-

ka Aurora. Podczas urodzinowego balu 
wiedźma rzuca na przyszłą królową zły 
czar – w dniu 16. urodzin dziewczynka 
ukłuje się wrzecionem i zapadnie w głę-
boki sen. 

Król i królowa każą spalić wszyst-
kie wrzeciona w królestwie. Mija 16 lat. 
Księżniczka, nakłoniona przez wiedźmę 
do użycia wrzeciona, razem z całym króle-
stwem zapada w głęboki sen. Przepowied-
nia głosi, że tylko książę Filip, który poca-
łuje Aurorę, odwróci zaklęcie. Aby temu 
zapobiec, wiedźma zamyka młodzieńca 
w lochu.

„Śpiąca Królewna" Walta Disneya to 
klasyczny film animowany z fantastyczną muzyką skomponowaną 
przez Piotra Czajkowskiego. Jest adaptacją baśni, według wersji 
Charlesa Perraulta z XVII wieku.

Śpiąca królewna
TV Puls2 Niedziela 10.55

Flintstonowie: Niech żyje Rock Vegas!

Romantyczna wycieczka
Fred Flintstone i Barney Rubble 

właśnie ukończyli szkołę i zamie-
rzają podjąć pracę w kamienioło-
mach w Bedrock. Nie myślą jeszcze 
o ożenku. 

W tym czasie do miasteczka 
przybywa Wilma Slaghpoole, córka 
bogatego pułkownika, która, chcąc 
uniknąć małżeństwa z Chipem 
Rockefellerem, uciekła z domu. Na 
miejscu poznaje Betty O'Shale, która 
szybko staje się jej najlepszą przyja-
ciółką. 

Fred i Barney zakochują się 
w dziewczętach i proponują im ro-
mantyczną wycieczkę do Rock Ve-
gas, rozrywkowego centrum świata.

Wkrótce pojawia się Chip Rockerfeller, który chce pozbyć się 
rywali i odzyskać Wilmę, a wraz z nią majątek jej rodziny.

Flintstonowie: Niech żyje Rock Vegas!
TV4 sobota 15.00, niedziela 9.00

Asterix i Kleopatra 

Najpiękniejszy pałac
Egipt. Pewnego dnia dochodzi do kłótni pomiędzy królową 

Egiptu a Cezarem. Kleopatra postanawia udowodnić mu, że jej 
państwo jest lepsze. W związku z tym zleca swojemu architektowi 
Nubernabisowi, aby w trzy miesiące wybudował pałac na cześć 
Cezara. Jeśli mu się nie uda, pożrą go krokodyle. 

Zdesperowany Nubernabis udaje się po pomoc do swojego 
dawnego przyjaciela – Panoramiksa. Ten zgadza się pomóc archi-
tektowi. Do Egiptu zabiera ze sobą Asteriksa, Obeliksa i Idefik-
sa. Tam Galowie muszą 
uważać na wrogo nasta-
wionych przeciwników 
Nubernabisa, którzy 
chcą pokrzyżować im 
plany. Czy mimo to Ga-
lom uda się zbudować 
pałac? Jakie przeszkody 
jeszcze na nich czekają 
w Egipcie?

Asterix i Kleopatra
TV Puls2 sobota 17.35, 

niedziela 12.30
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Ratatuj 
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O ewakuacji 1,5 tysiąca mieszkańców 
Kolna zadecydował sztab zarządzania 
kryzysowego, obradujący w miniony 
wtorkowy poranek, w Urzędzie Mia-
sta Kolno. Wszystko za sprawą dwóch 
niewybuchów znajdujących się na 
prywatnej posesji, przy ulicy Stefa-
na Okrzei. Ewakuowano wszystkich 
w promieniu 500 metrów od miejsca 
znalezienia niebezpiecznych przed-
miotów. W zasięgu znajdowały się 
m.in. szkoły i urzędy.  

Dwa niewybuchy, na prywatnej 
posesji, przy ulicy Stefana Okrzei 
znaleziono w kilka dni temu. Jeden 
z nich miał około 70 centymetrów, 
zaś jego średnica sięgała prawie 
18 centymetrów. Znajdowało się 
w nim około 5-6 kilogramów ma-
teriału wybuchowego Drugi był 
nieco mniejszy. Miał około 30 cen-
tymetrów, natomiast jego średnica 
była bliska 10 centymetrów. 

Następnego dnia w Urzędzie 
Miasta Kolno zwołano sztab 
zarządzania kryzysowego, który 
zdecydował o ewakuacji wszyst-
kich mieszańców w promieniu 
500 metrów od miejsca znale-
zienia niebezpiecznych przed-
miotów. Strefa ewakuacji objęła 
także mieszkańców domów jed-
norodzinnych. W sumie było to 
około 1,5 tysiąca osób, którym 
schronienia użyczyły Zakład 
Doskonalenia Zawodowego na 
ul. Księcia Janusza, hala sportowa 

Kolneńskiego Ośrodka Kultury 
i Sportu na ul. Dąbrowskiego, 
a także hala sportowa i Liceum 
Ogólnokształcącego na ul. Woj-
ska Polskiego.  

- Zagrożenie było poważne. 
Wypadki, o których słyszymy 
w ostatnim czasie kończyły się 
naprawdę tragicznie. Na szczę-
ście saperom udało się bez-
piecznie wydostać i zdetonować 
ładunek – mówi Andrzej Duda, 
burmistrz Kolna. - Na czas ewa-
kuacji zapewniliśmy mieszkań-
com bezpiecznie schronienie – 
dodaje. 

Ewakuacja mieszkańców za-
kończyła się po kilku godzinach. 
Niedługo później saperzy zabrali 
śmiercionośne pamiątki wojny. 

Na czas akcji  zamknięta był  
drogę krajowa nr 63 oraz woje-
wódzka  nr 647. 

Józef Matejczuk swoim patentem – 
regulatorem Smartflow chce rzucić 

wyzwanie branży ciepłowniczej. 
Zainstalowanie tego urządzenia 
na kominie nie tylko oszczędza 
paliwo, ale przede wszystkim 

ogranicza niską emisję – nawet do 
70 proc. Regulator docenili ostatnio 

fachowcy, którzy przyznali mu III 
miejsce podczas Targów „Instal-

System 2019” w Bielsku-Białej. Jest 
to kolejne wyróżnienie targowe.

Producent ma nadzieję, że 
teraz rozpocznie się dyskusja 
o roli powietrza biorącego udział 
w procesie spalania i jego wpły-
wie na efektywność pracy kotłów.

- Decydenci ustawodawcy 
wciąż nie doceniają wagi powie-
trza w procesie spalania. Wydaje 
się, że jak go nie widać, to nie 
trzeba się nim za bardzo zaj-
mować. Skupiają się na jakości 
paliwa i pieców, gdy tymczasem 
to warunki atmosferyczne mają 
decydujące znaczenie. Cały mój 
pomysł polega na odpowiednim  
ustabilizowaniu ciągu  podci-
śnienia komina - a dokładnie 
wielkości siły podciśnienia jakie 
wytwarza komin - i uniezależ-
nieniu go od zmiennych warun-
ków atmosferycznych. To coś jak 
śrubka regulacji powietrza, która 
jest przecież w każdym aucie  – 
mówi Józef Matejczuk, właściciel 
rodzinnej firmy Polmar z Tyko-

cina, która od 40 lat zajmuje się 
produkcją urządzeń usprawniają-
cych systemy cieplne. 

Szef Polmaru podkreśla też, 
że clue urządzenia to jego prosto-
ta. Nie ma tu żadnej elektroniki 
i skomplikowanych układów. To 
może budzić nieufność klientów,  
którzy widząc kilka blach podej-
rzewają, że to nie będzie działać.  

- Działa!  - zapewnia Józef 
Matejczuk. – Gwarantuję. A jeśli 

ktoś będzie sądził inaczej, to do 
trzech miesięcy możne odesłać 
regulator i zwracam pieniądze. 
Uważam, że w sytuacji gdy tyle 
mówi się o ochronie środowiska, 
smogu  i globalnym ociepleniu, 
nie można odrzucać żadnej szan-
sy, by poprawić jakość powietrza. 
Tyma bardziej, że koszt regu-
latora naprawdę nie jest wielki, 
kilkadziesiąt razy niższy niż np. 
wymiana pieca na nowszy, co jest 

praktykowane i dofinansowywa-
ne w wielu miastach. 

I rzuca wyzwanie: 
- Jeśli na 100 kominów 

w miasteczku (tych mających po-
niżej 40 m., odpowiadających za 
produkcję smogu) zainstalujemy 
regulatory Smartflow, wyprodu-
kują one w ciągu roku o 15  tys. 
ton mniej CO, o ponad 16  tys. 
ton mniej groźnych dla zdrowia 
pyłów. Może zróbmy ekspery-

ment, zobaczymy na ile poprawi 
się jakość powietrza na takim 
osiedlu i czy to się opłaca na 
większą skalę?

Regulator oszczędza też zu-
życie paliwa, szczególnie w przy-
padku cieszących się złą sławą 
pieców na  węgiel i drewno, tzw. 
kopciuchów. Nawet o połowę.

Urządzenie przebadało wiele 
ważnych instytucji m.in. Krajowa 
Agencja Poszanowania Ener-
gii, Narodowy Fundusz Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki 
Wodnej, Ministerstwo Ochrony 
Środowiska, Politechnika Biało-
stocka i Warszawska, Fundacja 
SILESIA. 

Teraz jego potencjał dostrze-
gli też organizatorzy 21 Targów 
Technik Grzewczych i Oszczęd-
ności Energii, które  odbyły się 
pod koniec września (27 – 29.09) 
w Bielsku-Białej. Uchodzą one za 
jedne z najbardziej prestiżowych 
w branży. Objął je patronatem 
minister energii i minister in-
westycji i rozwoju. Prezentowało 
się na nich około 240 producen-
tów. Organizatorzy rokrocznie 
przyznają Złoty Filar, nagrodę 
której posiadanie nobilituje fir-
mę.  W tym roku III miejsce 
w kategorii Urządzenie i Instala-
cje Grzewcze otrzymał regulator 
ciągu kominowego marki Polmar, 
przeznaczony do wentylacji gra-
witacyjnej. 

- Liczę na to, że po przetesto-
waniu w praktyce jego skutecz-
ność, w przyszłości dostanie ko-
lejne złoto – dodaje bez fałszywej 
skromności Józef Matejczuk. 

Dopłaty 2019:  
Ruszyła wypłata zaliczek

Agencja Restrukturyzacji i Moderniza-
cji Rolnictwa rozpoczęła 16 paździer-
nika, po raz czwarty w historii obo-
wiązującego w Polsce systemu dopłat, 
wypłatę zaliczek na poczet płatności 
bezpośrednich i po raz pierwszy zali-
czek na poczet płatności obszarowych 
PROW.

Zaliczki w 2019 r. przekazywane są polskim rolnikom na najwyż-
szym dopuszczonym w Unii Europejskiej poziomie. W przypadku 
dopłat bezpośrednich wynoszą one 70 proc. stawki, 85 proc - w przy-
padku płatności PROW.

Warunkiem wypłaty zaliczek płatności obszarowych (płatności 
ONW, płatność rolno - środowiskowo - klimatyczna, płatność eko-
logiczna oraz premia pielęgnacyjna i premia zalesieniowa) jest zakoń-
czenie kontroli administracyjnej, a przy zaliczkach płatności bezpo-
średnich wymagane jest jeszcze zakończenie kontroli na miejscu.

Przekazywanie zaliczek zakończy się 30 listopada 2019 r., a od 
dnia 2 grudnia rozpocznie się realizacja płatności końcowych.

Pula środków  przeznaczonych w 2019 r. na dopłaty bezpośrednie 
wynosi ok. 15,2 mld zł, o płatności te ubiega się ok. 1,317 mln rolni-
ków.  Z kolei maksymalna kwota na realizację płatności obszarowych 
PROW to  ok. 2,86 mld zł, o te płatności wnioskuje ok. 975 tys. rol-
ników.

Niewybuch w Kolnie.   
Ewakuowano ponad 1,5 tysiąca osób 

Nagrodzony regulator kominowy z Tykocina 
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Miejski Dom Kultury – Dom Środowisk 
Twórczych zaprasza na interdyscypli-
narny festiwal -OFF-ROAD, łączący te-
atr, muzykę, sztuki plastyczne. Wyda-
rzenie rozpocznie się 25 października 
(piątek) I potrwa do 27 października 
(niedziela).

OFF-ROAD to festiwal kul-
tury niepopularnej, pomagający 
poznać współczesną, wartościo-

wą, polską kulturę tworzoną przez 
artystów znajdujących się poza 
głównym obiegiem, nie zajmują-
cych pierwszych stron gazet, za 
to poszukujących swojego języka 
artystycznego, prezentujących się 
na undergroundowych scenach 
teatralnych i muzycznych. OFF-
-ROAD to wartościowe projekty 
artystyczne, które warto znać… !

P R O G R A M
25.10.2018 piątek
godz.18.00
P E R F O R M A N C E
STARS AND FLOWERS
Sławek Matyjaszewski
Stary Rynek / Galeria Pod Arkadami
godz.19. 00
T E A T R
STRASZKA POSPOLITA
Grupa Coincidentia
MDK-DŚT / Scena na Piętrze
godz.20.00
K O N C E R T
REMEMBERING KOSZ
RGG
MDK-DŚT / Klub PopArt

26.10.2018 sobota
godz.17. 00
F I L M
PRZYSZŁOŚĆ KINA. EUROPA ŚROD-
KOWO-WSCHODNIA
Kino Galeria Pod Arkadami
godz.19,00
T A N I E C
KOBIECO- WIOŚNIE
Julia Dondziło
MDK-DŚT / Scena na Piętrze
godz. 20. 00
F I L M
METROPOLIS
Czerwie - muzyka na żywo
MDK-DŚT / Klub PopArt

27.10.2018 niedziela
godz.17.00
F I L M
PRZYSZŁOŚĆ KINA. ŚWIAT
Kino Galeria Pod Arkadami
godz. 19.00
T E A T R

DRUGI POKÓJ
Unia Teatr Niemożliwy
MDK-DŚT / Klub PopArt
godz. 20.00
K O N C E R T

LECH JANERKA
MDK-DŚT / Scena na Piętrze
Bilety : 30 zł
Na wszystkie imprezy (oprócz koncertu 
Lecha Janerki) wstęp wolny.

Pamiętamy, 
Pani Haniu!!!

Z okazji przypadającej 9 listopada 
2019 roku 104. rocznicy urodzin 
Hanki Bielickiej, Szkoła Podstawowa 
nr 2 im. Władysława Broniewskiego 
w Łomży zaprasza na jubileuszowy 
X Powiatowy Konkurs Plastyczny 
„HANKA BIELICKA W OCZACH DZIECI”.

Celem konkursu jest zapo-
znanie dzieci z postacią HAN-
KI BIELICKIEJ, rozwijanie 
zainteresowań jej twórczością 
sceniczną, skierowanie uwagi 
dzieci na ciekawe wydarze-
nia związane z życiem znanej 
łomżanki, kształtowanie umie-
jętności posługiwania się róż-
nymi środkami wypowiedzi 

artystycznej oraz prezentacja 
twórczości o wysokich walorach 
artystycznych i estetycznych.

Konkurs adresowany jest do 
dzieci z przedszkoli oraz szkół 
podstawowych powiatu łom-
żyńskiego i trwa do 04 listopada 
2019 roku.

Niepodważalne zasługi 
Hanki Bielickiej dla naszego 
miasta i ziemi łomżyńskiej, zo-
bowiązują do Jej godnego upa-
miętnienia.

ZAPRASZAMY!!!
Szczegółowe informacje do-

stępne w regulaminie oraz na 
stronie organizatora.

JADWIGA SOSNOWSKA
BOŻENA DANOWSKA
JACEK SOKOŁOWSKI

Fo
t. 

J. 
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ko
łow

sk
i

Spotkanie z kulturą 
niepopularną, czyli  

OFF-ROAD 
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Meandry Losu – Powieść z nieznaną 
historią w tle, tom II, cz. 11Zenon 

Krajewski

Po kilkutygodniowej przerwie po-
wracamy do publikowania „Me-
andrów Losu”. Jest to cykl powie-
ściowy o trudnej polskiej historii 
w I połowie XX wieku na wschodnim 
Mazowszu (Łomża i okoliczne po-
wiaty), w którym ukazane zostały 
pogmatwane losy Polaków i Żydów 
w obliczu wojny, okupacji sowiec-
kiej, a potem niemieckiej. Autorem 
jest Zenon Krajewski. W tym wyda-
niu Tygodnika Narew publikujemy 
odcinek 11 Tomu II, zatytułowanego 
“Pod sowieckim butem”.

Duchowny wprowadził Łyna 
do gabinetu.

- Siądź, Michale. Zaraz popro-
szę o coś do picia. 

Poszedł do kuchni i za chwi-
lę był znów w gabinecie i usiadł 
w swoim fotelu, wkładając w usta 
nie zapaloną fajkę. Łyn zdążył się 
już upewnić, że proboszcz nie jest 
zadowolony z jego wizyty.

- Ustalmy, Michale, jedno. 
Mamy tu okupację i ty o tym 
wiesz doskonale. Sowieckie repre-
sje wzmagają się. Ze szczególną 
zaciekłością atakowani są księ-
ża i Kościół. Nie chciałbym tutaj 
niezapowiedzianych wizyt swo-
ich parafian, bo niebawem będę 
mieć niezapowiedzianą wizytę, ale 
z NKWD.

- Przepraszam, głupi jestem, 
nie pomyślałem, że narażam księ-
dza – Łyn próbował usprawiedli-
wić się.

- I siebie Michale – proboszcz 
poklepał gościa po kolanie.

- Tak, chyba dziś wyłączyłem 
myślenie – Łyn podniósł się.

- Spokojnie. Musisz tu trochę 
posiedzieć. Jeśli ktoś z donosicieli 
doniósł o jakiejś wizycie u mnie, 
to i tak nie mamy szans się z tego 
wywinąć. Wola boska. Rozumiem, 
że działałeś pod wpływem impul-
su.

- Tak, miałem ochotę pogadać 
– chłop zupełnie stracił rezon.

- Rozumiem to, ale zapamię-
taj, że teraz nie możesz do mnie 
przyjeżdżać po zmierzchu. Dla 
tamtych czerwonych zbirów to 
może znaczyć mniej więcej to 
samo jakbym napisał obwieszcze-
nie o konspiracyjnym zebraniu 
i wywiesił je na słupie w środku 
wsi. Spotykamy się tylko za dnia, 
najlepiej w niedzielę po sumie. 
Oby nie za często – zastrzegł się. 

- To może już pójdę? – Łyn 
poczuł się zbity z pantałyku.

- Na to teraz za wcześnie. Już 
ci mówiłem. Dla sowieckiej wła-
dzy my, księża jesteśmy wszyscy 
ich wrogami, w czym trudno od-
mówić im racji. Niektórzy z nas 
zachowują się jednak tak głupio, 
że tamci uważają ich wręcz za 
agentów obcych wywiadów, oczy-
wiście państw zachodnich.

- Anglii i Ameryki?
- Oczywiście. Dlatego ja sta-

ram się wobec nich być układny, 
umiarkowany i propaństwowy. 
Nawet prosowiecki. A niech tam 
– machnął ręką. – Uważam, że na 
jakiś czas to może opóźnić repre-
sje wymierzone w tutejszy Ko-
ściół. Czy ty zdajesz sobie sprawę, 
że tylko dziesięć procent moich 
wpływów idzie w tym roku na 
utrzymanie i funkcjonowanie ko-
ścioła?

- Niemożliwe – zdziwił się 
Michał.

- A jednak – podkreślił z na-
ciskiem proboszcz. – Siedemdzie-
siąt procent idzie na bezpośrednie 
podatki nałożone przez Sowietów, 
a kolejne dwadzieścia na takie 
bardziej ukryte, jak obowiązkowe 
ubezpieczenia i tak zwana do-
browolna pożyczka państwowa. 
W ten sposób podkopuje się silne 
w Łomżyńskiem wpływy Kościoła.

- A my o tym nawet nie wiemy 
– wyszeptał Łyn.

- A co mam o tym powiedzieć 
wiernym z ambony? Człowie-
ku! Zastanów się, gdzie ty żyjesz! 
Wielu z nas w regionie nie jest 
w stanie tych nałożonych wyśru-
bowanych podatków płacić. No 
to władze uciekają się do represji, 
wzywają ich do sądu.

- Coś takiego?
- No chłopie, nie urodziłeś 

się wczoraj – proboszcz spojrzał 
uważnie na gościa. – To w końcu 
nasz śmiertelny wróg. A i szkopy 
z pewnością nie lepsze. Ale po-
wiem ci coś krzepiącego na duszy. 
Trzy tygodnie temu w Grajewie, 
dziewiątego sierpnia, wezwali do 
sądu księdza za niepłacenie podat-
ków, a przed sądem w jego obronie 
zebrało się ponad tysiąc pięćset 
osób. Władze sowieckie musiały 
odstąpić od rozpatrywania sprawy. 
Bali się pewnie, że tłum dokona na 
nich samosądu. I co ty na to?

- Cieplej się na duszy robi sły-
sząc takie wieści. Ludzie to jednak 
siła, moc. – przyznał Łyn, odzy-
skując rezon.

- Tylko wtedy, gdy jest odpo-
wiednio kierowana – sprostował 

proboszcz. – Oni chcą poprzez 
represje wobec Kościoła, zniszczyć 
wiarę, czyli coś, czego nie mogą 
opanować, aby przejąć całkowity 
rząd nie tylko nad ciałem, ale też 
i nad duszą człowieka. Zobacz co 
zrobili z Żydami. Rozbili ich ży-
cie duchowe. Która z dziesięciu 
w naszym regionie synagog jest 
czynna? – zawiesił głos, oczekując 
odpowiedzi. 

- Nie wiem.
- Myślę, że żadna, Michale. 

Nakazali im pracować w sobotę. 
W ich dzień Pański. To tak, jakby 
nam, katolikom  kazali pracować 
w niedziele – dodał wyjaśniająco. 
– Zlikwidowali religijne szkoły, 
prasę, gminy, zakazali rytualnego 
uboju i łaźni. Przy wierze trzy-
mają się po jedenastu miesiącach 
sowieckiej władzy tylko ortodok-
syjni Żydzi, dla których szabas to 
najcenniejszy dar, jaki otrzymali 
od Boga. Wyobraź sobie, Michał, 
że od jutra zakazują świętowania 
niedzieli…

- Nie jestem w stanie sobie 
tego wyobrazić. Oni nie mogą tego 
przeprowadzić – Łyn aż krzyknął 
z oburzenia.

- Może jeszcze nie mogą, ale 
na pewno chcą.

- I co możemy zrobić?
- Trwać w oporze. W na-

szym regionie istnieje już wiele 
organizacji niepodległościowych. 
Działa Związek Walki Zbrojnej, 
mimo aresztowań – bo wiedz, że 
NKWD dwoi się i troi, żeby trzy-
mać na wszystkim łapę – ZWZ 
wciąż się odradza.

- No to tutaj cisza i spokój, 
można powiedzieć. Dlatego przy-
jechałem. Zastanawiam się po co 
była ta moja przeprawa przez gra-
nicę – Łyn upił łyka przestygłej 
już kawy.

- Oj, Michał, Michał – pro-
boszcz pokręcił głową. – Nie bądź 
gorączka! Na wszystko trzeba cza-
su. Z tą wyprawą wstrzeliliśmy się 
w ostatniej chwili. Teraz trzeba 
przeczekać. Nie będziemy ludzi 
skazywać na pastwę Gestapo czy 
NKWD. Możliwe, że żadnych 
emisariuszy możesz nie spodzie-
wać się przez następne pół roku, 
do wiosny. Bo musisz wiedzieć, że 
ta polska działalność podziemna 
to nadal jest rachityczna, niewiel-
ka. Ilość nie przechodzi w jakość. 

- Czyli co można zrobić? – 
spytał Łyn niepewnie.

- Czekać, na razie tylko czekać. 
Jeśli będzie jedna silna organizacja 

to też i większy będzie z tego po-
żytek, niż z dwudziestu słabych. 
Nie dalej jak miesiąc temu NKWD 
rozbiło ZWZ w rejonie Jedwabne-
go. Nie ma co ukrywać, że Sowie-
ci kontrolują ten teren bez dwóch 
zdań. Informatorów mają w bród, 
i żydowskich, i polskich. Kogo cap-
ną, od razu papierek do podpisu. 
Nikt nie odmawia, bo już by od 
nich nie wyszedł, a każdy, kto raz 
znalazł się w sowieckiej tiurmie 
niczego tak bardzo nie pragnie, jak 
wyjścia na wolność. Przychodzą tu 
tacy do mnie. A co ja im mogę po-
wiedzieć? Trzeba unikać Sowietów 
jak się da. I tyle. – Zamilkł, pykając 
fajkę. – A wiesz, że nawet Żydzi 
mają swojego „Bejtara”?

- A co to jest?
- Organizacja ichnich na-

cjonalistów. Nie wszyscy poku-
lili uszy po sobie. U nich tak jak 
u nas, gdy dwóch się zbierze, to 
mają trzy zdania. Tak, albo tak, 
a może jeszcze tak. Nie wierzę, że 
NKWD nie trzyma tego w garści.

- Co zatem robić, księże pro-
boszczu? – spytał Łyn zawiedzio-
ny wymową jego przesłania.

- Był taki sto lat temu żyjący 
arystokrata, książe Adam Czar-
toryski. Pewnie o nim nie słysza-
łeś, bo skończyłeś ruską szkołę 
elementarną jeszcze przed tamtą 
wojną. To był magnat, pochodzący 
z najbardziej liczącej się polskiej 
rodziny jeszcze przed rozbiora-
mi i przyjaciel cara Aleksandra 
I Pawłowicza. U niego przez kil-
ka ładnych lat bardzo ważny, ba 
– podkreślił z emfazą –  najważ-
niejszy minister i później kurator 
oświaty. 

- Czyli zdrajca?
- Ależ skąd – żachnął się pro-

boszcz. – Polski patriota, tyle że 
ratunek dla Ojczyzny widział 
w oparciu się o Rosję. Wtedy to 
nie miało takiej wymowy, jak dziś. 
W powstaniu listopadowym zna-
lazł się już po właściwej stronie, 
to jest przeciwko Rosji. Jak każdy 
szczery patriota zresztą – zauważył 
mimochodem. –  A na emigracji 
był dla większości Polaków istnym 
drogowskazem jak należy postępo-
wać, aby pomóc polskim sprawom. 
Gdy go zatem niejeden pytał, tak 
jak ty mnie teraz pytasz: „Co ro-
bić?”, on mówił, że bezwzględnie 
najważniejsze jest utrzymanie ży-
cia i poczucia narodowego. Jak? 
– pytano dalej. –  Poprzez pracę 
gospodarczą, kulturalną i nauko-
wą, odpowiadał. – Proboszcz od-

sunął szufladę w biurku i zaczął 
w niej szperać. – Gdzieś tu mam 
tekst jego wskazówek dla roda-
ków w kraju, pochodzący z tysiąc 
osiemset trzydziestego szóstego 
lub siódmego roku. Zauważ, ponad 
sto lat temu napisany –  podkreślił. 
– O, o, mam! – wyciągnął pożółkły 
już papier z szuflady. – Przeczytam 
ci fragment. Posłuchaj! – Drugi 
więc cel ogólny, z którego tysięcz-
ne znowu prace wysnuwają się, jest 
nieustanne gotowanie się do sku-
tecznego w przyszłości działania, 
kiedy chwila oswobodzenia nadej-
dzie. Nikt nie poda ręki ani szano-
wać nie będzie narodu, który jak 
żebrak bezsilny prosić tylko i stę-
kać umie. Są dwie ostateczności, 
od których Polak prawy i roztrop-
ny ustrzec się powinien zarówno. 
Nadskakiwać ciemięzcom, rzucić 
się w ich objęcia – jest jedną osta-
tecznością; drugą zaś byłoby nara-
zić się nadaremnie  i lekkomyślnie 
na Sybir i konfiskatę. Lecz między 
tymi dwiema ostatecznościami ty-
sięczne są odcienia, tysięczne drogi 
do poczciwego zarazem i roz-
tropnego działania, które każdy 
do okoliczności, miejsca i czasu, 
w jakich się znajduje, stosować po-
winien. Tyle wskazówek na dzisiaj, 
a kiedyś może powiem i więcej na 
ten temat – proboszcz odłożył pa-
pier na biurko.

- Dziękuję. To mi wystarczy. 
– Łyn pośpiesznie wstał. – Chyba 
będę już jechał.

- Może i powinieneś – ksiądz 
podniósł się także. – Odprowadzę 
cię. I będę się modlił, żebyś bez 
przygód dotarł do domu. 

Odprowadził Łyna do drzwi 
i otworzył je przed nim. Obydwaj 
wyszli na zewnątrz.

- I jedna rada – dodał znacząco. 
– Pojedź teraz w odwrotnym kie-
runku, poza zabudowaniami wsi, 
przetnij tarnowską drogę i dopiero 
za wsią skręć na ostrołęcką. I nie 
od razu wsiadaj na konia. Niech 
cię Bóg  prowadzi! W imię Ojca, 
I Syna, I Ducha Świętego – prze-
żegnał go na drogę. 

Łyn rozejrzał się wychodząc za 
bramę i poprowadził konia w dół 
uliczki. Czekała go dłuższa dro-
ga poza opłotkami zabudowań, 
ale ograniczał w ten sposób ry-
zyko złapania i aresztowania. Po 
godzinie siedział już w domu za 
stołem, zastanawiając się nad tym 
wszystkim, co usłyszał od swojego 
duchowego i politycznego prze-
wodnika.
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Na przygotowaniach i ostatnich pró-
bach spędzili niemało czasu. Ale było 
warto! W sali widowiskowej Centrum 
Kultury w Łomży odbył się koncert 
podsumowujący projekt Folkowa 
Edukacja realizowany przez Projekt 
Artystyczny Meandry. 

W programie wydarzenia 
przygotowanego znalazł się 
m.in.: Walczyk Kurpiowski, Wal-
czyk Lubelski i Tańce Szlachty 
Ziemi Łomżyńskiej. Gościnnnie 
na scenie w Łomżyńskim Cen-
trum Kultury zaprezentowali 

się: Zespół Seniorów Piątnicza-
nie, Magda Sinoff, Chór SP7 
w Łomży i Antoś Kamiński. 

W ramach Folkowej Eduka-
cji pod koniec sierpnia w Nowo-
grodzie tancerze Projektu Arty-
stycznego Meandry uczestniczyli 
w warsztatach tanecznych, pod-
czas których pod okiem choreo-
grafa Mariusza Żwierko powsta-
ła nowa choreografia do tańców 
regionu podlaskiego. Meandry 
przez trzy dni przygotowywały 
nowy układ taneczny i plan do 
zajęć, które później odbywały się 
w okolicznych miejscowościach.

We wrześniu zostały zreali-
zowane trzy EtnoLekcje, w cza-
sie których odbyły się warsztaty 
taneczne, warsztaty plastyczne, 
pokazy strojów i pokazy tańca. 
Łącznie w EtnoLekcjach w Pnie-
wie, Nowogrodzie i Piątnicy 
wzięło udział ponad 120 osób.

5 lat z folklorem na scenie
Projekt Artystyczny Meandry 

powstał w marcu 2014roku z ini-
cjatywy pasjonatów tańca i folkloru 
- byłych tancerzy zespołów folk-
lorystycznych. Funkcjonuje przy 
Społeczno-Oświatowym Stowa-
rzyszeniu Horyzonty, działającym 
w Bursie Szkolnej nr 1 w Łomży.

Meandry od początku swo-
jego istnienia silnie współpra-
cują z innym oddolnym projek-
tem - Woda na Młyn, z którym 
wspólnie organizuje i uczestni-
czy w warsztatach artystycznych. 
Członkowie obu grup są długo-
letnimi tancerzami studenckich 
i młodzieżowych zespołów ludo-
wych. Dzięki współpracy z cho-
reografem Mariuszem Żwierko, 
w bardzo krótkim czasie opraco-
wany został program artystyczny 
oparty na folklorze wschodniej 
części Polski.

Kreatywność choreogra-
fa oraz bogate dotychczasowe 

doświadczenie sceniczne tance-
rzy zaowocowało sukcesem już 
podczas premierowego występu 
na XXI Ogólnopolskich Dniach 
Kultury Kurpiowskiej w Nowo-
grodzie (15.06.2014r.). Projekt 

Artystyczny Meandry w ciągu 
pięciu lat swojej działalności po-
jawił się na kilkudziesięciu sce-
nach w Polsce i za granicą.

To były naprawdę huczne 
urodziny!

Same strachy w Kinie Millenium: 
Bliźniak, Czarownica i Zombie. Na 
szczęście jest też Ufik       
Repertuar 25 – 31 października 

Piątek 25 października 
Duża sala: Czarownica 2 – godz. 
13:30, 16:00 i 18:30; Bliźniak – godz. 
20:45.
Mała sala: Mój przyjaciel Ufik – 

godz. 13:00; Rodzina Adamsów – 
godz. 15:00 i 16:45; Bliźniak – godz. 
18:15; Zombieland - godz. 20:30.  
Sobota 26 października 
Duża sala: Czarownica 
2 – godz. 11:00, 13:30, 
16:00 i 18:30; Bliźniak – 
godz. 20:45.
Mała sala: Mój przyja-
ciel Ufik – godz. 10:00 
i 12:00; Rodzina Adam-
sów – godz. 14:00 
i 16:00; Bliźniak – godz. 
18:00; Zombieland - 
godz. 20:30.  
Niedziela 27 października 
Duża sala: Czarownica 
2 – godz. 11:00, 13:30, 

16:00 i 18:30; Bliźniak – godz. 20:45.
Mała sala: Mój przyjaciel Ufik – 
godz. 10:00 i 12:00; Rodzina Adam-
sów – godz. 14:00 i 16:00; Bliźniak 

– godz. 18:00; Zombieland - godz. 
20:30.  
Poniedziałek 28 października
Duża sala: Czarownica 2 – godz. 

13:30, 16:00 i 18:00; Bliźniak – 
godz. 20:45.
Mała sala: Mój przyjaciel Ufik 
– godz. 13:00; Rodzina Adam-
sów – godz. 15:00 i 16:45; Bliź-
niak – godz. 18:15; Zombie-
land - godz. 20:30.  
Wtorek 29 października 
Duża sala: Czarownica 2 – 
godz. 13:30, 16:00 i 18:00; Bliź-
niak – godz. 20:45.
Mała sala: Mój przyjaciel Ufik 
– godz. 13:00; Rodzina Adam-
sów – godz. 15:00 i 16:45; 

Bliźniak – godz. 18:15; Zombieland 
- godz. 20:30.  
Środa 30 października 
Duża sala: Czarownica 2 – godz. 
13:30, 16:00 i 18:00; Bliźniak – godz. 
20:45.
Mała sala: Mój przyjaciel Ufik – 
godz. 13:00; Rodzina Adamsów – 
godz. 15:00 i 16:45; Bliźniak – godz. 
18:15; Zombieland - godz. 20:30.  
Czwartek 31 października
Duża sala: Czarownica 2 – godz. 
13:30, 16:00 i 18:00; Bliźniak – godz. 
20:45.
Mała sala: Mój przyjaciel Ufik – 
godz. 13:00; Rodzina Adamsów – 
godz. 15:00 i 16:45; Bliźniak – godz. 
18:15; Zombieland - godz. 20:30.  

Meandry mają już 5 lat
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USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE
Układanie kostki brukowej z materiału 
własnego i powierzonego. Projekt GRA-
TIS. Doświadczenie, szybko i solidnie. 
Tel. 602 520 783. 

Hydraul ik , 
I n s t a l a c j e 
s a n i t a r -
ne i C.O. 
montaż kotłowni, grzejników, ogrzewa-
nie podłogowe, przeróbki, odkurzacze 
centralne, pompy ciepła C.W.U. Tel. 668 
645 922. 

Usługi dekarskie - Perfekt dach: pokrycia 
dachowe, wymiana konstrukcji dacho-
wych, kominy z klinkieru, podbitki, mon-
taż okien dachowych i włazów, materiały. 
Łomża, Boguszyce 17, Łukasz Just. 
Tel. 508 637 509.  

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

Usługi hydrauliczne PLUMBER  Sobociń-
ski Sławomir: instalacje CO, instalacje 
wodno – kanalizacyjne, montaż urządzeń 
sanitarnych, kotłownie (olejowe, gazowe, 

węglowe), kolektory słoneczne, pełen za-
kres usług. Tel. 516 376 389.  

Układanie kostki brukowej: podjazdy, ta-
rasy, chodniki i schody. SOLIDNIE. 
Tel. 509 981 956.

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

USŁUGI FINANSOWE
E-dyt biuro rachunkowe, Edyta Sokołowska 
– twoja pewność w rozliczeniach z Urzę-
dem Skarbowym i ZUS. Zapraszamy: ul 3 
Maja 9. Tel. 862 173 474, 606 728 258. 

USŁUGI RTV-AGD

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

Zakład Usługowy RTV - Marek Brzeziak 
ul. Wojska Polskiego 26 a, Łomża. Tel. 
862 115 343, 696 884 735. Usługi w zakre-
sie naprawy: TV, DVD VCR, KAMERY, LAP-
TOPY, MONITORY KOMPUTEROWE I INNE 
oraz montaż anten TV i SAT. 
www.brzesiakrtv.pl 

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

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

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

SALE WESELNE, USŁUGI WIDEOFILMOWANIE, 
ZESPOŁY MUZYCZNE
Fotografia ślubna. Tel. 605 405 110. 

Zespół muzyczny Amor. Zagramy na we-
selu, studniówce, balu okolicznościowym 
i inne imprezy. Tel. 508 637 509. 
www.zespol-amor.dzs.pl 

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

NIERUCHOMOŚCI
Sprzedam  9 ha łąki okolice Łomży + 16 ton 
żyta. Tel. 512 807 562.

RÓŻNE / SPRZEDAM
Sprzedam wyposażenie mieszkania: AGD 
i meble. Tel. 798 806 568.

Poznam dziewczynę do 35 lat. T. 573 017 
426

Drewno z nadleśnictwa: świerk, sosna, osi-
ka, brzoza, dąb, grab. Cena od 100 do 150 zł 
z dostawa do klienta. Tel. 608 412 919.

Poznam i zaproszę do siebie samotną Panią 
pannę lub wdowę w wieku 50 do 60lat do 
życia we dwoje. Tel.575-682-772

Sprzedam łóżko rehabilitacyjne plus mate-
rac standardowy Easy-Mat. Tel. 501 757 995.

Sprzedam meble pokojowe FORTE (szafa, 
komoda, witryna, szafka RTV). Tel. 501 757 
995.

Sprzedam solidną ocynkowaną konstrukcję 
9x70=630 m2. Wysokość ściany 2.40, wy-
sokość w kalenicy 4,20 konstrukcja dachu 
łukowego 55 tys. Tel.600 588 666.

Las 3,33 ha, mieszany. Gmina Łomża
Tel. 604 128 382

Sprzedam sypialnię: łóżko 160 x 200 + ma-
terac, dwie szafki nocne, komoda i szafa 
4-drzwiowa - środkowe drzwi lustra. Kolor 
jasny orzech. Tel. 782 272 872

KOREPETYCJE
Nauka gry na instrumentach muzycznych. 
Łomża. Tel. 608 646 754 lub 
e-mail: muzyczna77@wp.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. 

Sprzedam WV Polo 2006 rok, 1,2 , czarny. 
Tel. 515 154 710

Elektromechanika samochodowa. 
Kompleksowy serwis klimatyzacji, 

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

ul. Akacjowa 5. Tel. 518 362 426. 

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

MASAŻ LECZNICZY, MASAŻ 
ANTYCELULITOWY (WYŁĄCZNIE 
DLA KOBIET). TEL. 532 284 383.

PRACA
Zatrudnię do montażu domów drewnia-
nych ekipy lub samodzielnych fachow-
ców. Tel. 600 289 289

Zlecę pokrycie trzech dachów blachoda-
chówką oraz wykonanie pawilonu z płyty 
warstwowej. T. 535 480 220

Zatrudnię pomoc na cukierni,piekarni. 
Praca zmianowa -Piekarnia Piątnica, 

Stawiskowska 53b, kontakt w godz.8-12,
tel 862191334,602490563, 
piekarnia.piatnica@op.pl

GABINET TLENOTERAPII HIPERBARYCZNEJ. 
UDAR, ZAWAŁ, NOWOTWÓR, 

REUMATYZM, BORELIOZA, AUTYZM, STOPA 
CUKRZYCOWA,  SM, PROBLEMY DERMATOLOGICZNE

 Łomża, ul. Mazowiecka 1/21
 www.tlenoterapia. lomza.pl Tel. 660 345 055. 

tel. 503 010 038
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77 zawodników z 32 szkół i przedszko-
li uczestniczyło w pierwszym turnieju 
szachowym XXI edycji Łomżyńskiej 
Ligi Szkolnej o Puchar Prezydenta 
Łomży.  Turniej rozegrano w I Liceum 
Ogólnokształcącym im. Tadeusza Ko-
ściuszki w Łomży. 

Jak informuje Sławomir Sobo-
ciński, sędzia zawodów, uczestni-
cy rywalizowali w 10 kategoriach 
wiekowych: D-20 (dziewczęta 
do 20 lat), D-16 (dziewczęta do 
16 lat), D-13 (dziewczęta do 13 
lat), D-10 (dziewczęta do 10 lat), 
D-8 (dziewczęta do 8 lat),   C-20 
(chłopcy do 20 lat), C-16 (chłop-
cy do 16 lat), C-13 (chłopcy do 
13 lat), C-10 (chłopcy do 10 lat) 
i C-8 (chłopcy do 8 lat). 

Zwycięzcy wszystkich ka-
tegorii wiekowych otrzymali 
nagrody. Najmłodszym uczest-
nikiem  turnieju był pięcioletni 
Patryk Potkaj z PP Nr 5 w Łom-
ży.  Wszyscy uczestnicy z grupy 
do 8 lat otrzymali upominki. Nad 
całością turnieju czuwał  sędzia 
Sławomir Sobociński.

Prowadzono również klasyfi-
kację drużynową szkół (ID, IMS, 
LO), do której zaliczano punkty 
zdobyte przez czterech najlep-
szych zawodników, w tym mini-
mum jednej zawodniczki. Przy 
równej liczbie punktów o miejscu 
szkoły decydował wyżej sklasyfi-
kowany zawodnik. Turniej roze-
grano systemem szwajcarskim na 
dystansie 7 rund (po 15 min dla 
zawodnika). 

Organizatorem imprezy był 
UKS „ŻAK” przy I LO w Łomży. 

W poszczególnych kategoriach 
medalowe miejsca zajęli:
Dziewczęta do 20 lat: 
 1. Joanna Szymańska - 5,0 pkt. – 
ULKS Sarnaki
 2. Sandra Akonom - 5,0 pkt. – ZOiZ 

Ciechanowiec
 3. Aleksandra Gątarska  - 4,0 pkt. – 
ZSEiO 6 Łomża 
 
Dziewczęta do 16 lat: 
 1. Malwina Szewczyk - 5,0 pkt. – 
ZSEiO 6 Łomża
 2. Maja Garbowska - 5,0 pkt. – SP 53 
Białystok
 3. Karolina Sacharczuk  - 5,0 pkt. – 
ULKS Sarnaki
Dziewczęta do 13 lat: 
 1. Dominika Ciszewska - 4,0 pkt. – 
SP 10 Łomża
 2. Aleksandra Korowajczuk - 4,0 
pkt. – ULKS Sarnaki
 3. Wiktoria Ksepka - 4,0 pkt. – SP 
Drozdowo
Dziewczęta do 10 lat: 
 1. Kamila Trzaska - 4,0 pkt. – SP 3 
Ostrów Maz.
 2. Emma Petkowska - 3,0 pkt. – SP 
7 Łomża
 3. Weronika Akonom - 2,0 pkt. – SP 
Ciechanowiec
Dziewczęta do 8 lat: 
 1. Maja Szewczyk - 3,0 pkt. – SP 9 
Łomża
 2. Magda Korowajczuk  - 2,0 pkt. – 
ULKS Sarnaki
 3. Maria Falkowska - 2,0 pkt. – SP 4 
Zambrów
Chłopcy do 20 lat:
 1. Jakub Śmiarowski - 6,5 pkt. – 
ZSEiO 6 Łomża
 2. Paweł Szeligowski - 6,5pkt. – II LO 
Łomża
 3. Paweł Zalewski - 5,0 pkt. – II LO 
Łomża
Chłopcy do 16 lat:
 1. Michał Karwowski - 6,0 pkt. – SP 
Konarzyce
 2. Karol Dłużniewski - 5,5 pkt. – II 
LO Łomża 
 3. Maksymilian Rutkowski - 5,0 pkt. 
– ZSEiO 6 Łomża 
Chłopcy do 13 lat:
 1. Jakub Firmuga - 6,0 pkt. – SP 7 
Łomża

 2. Stanisław Wiszniewski - 5,5 pkt. – 
Katolicka SP Łomża
 3. Bartosz Chełstowski - 5,0 pkt. – 
SP 10 Łomża 

Chłopcy do 10 lat:
 1. Piotr Ciszewski - 5,0 pkt. – SP 10 
Łomża
 2. Paweł Kotarski - 5,0 pkt. – SP 1 
Łomża
 3. Piotr Lutoborski - 4,0 pkt. – SP 10 
Łomża

Chłopcy do 8 lat:
 1. Tomasz Grucel - 4,0 pkt. – SP 
Ciechanowiec
 2. Krzysztof Trzaska - 3,0 pkt. – SP 3 
Ostrów Maz.
 3. Patryk Potkaj  - 3,0 pkt. – 
Przedszkole Nr 5 Łomża

Wyniki drużynowe szkół :
II LO Łomża - 21,00 pkt. 
( Paweł Szeligowski – 6,5 pkt., 
Karol Dłużniewski – 5,5 pkt., Paweł 
Zalewski - 5,0pkt., Weronika Janicka 
– 4,0 pkt.)

ZSEiO 6 Łomża - 20,5 pkt.
(Jakub Śmiarowski – 6,5 pkt., 
Malwina Szewczyk – 5,0 pkt., 
Martyna Gątarska – 4,0 pkt., 
Maksymilian Rutkowski –5,0pkt.)

SP 10 Łomża ID – 18,0 pkt.
( Bartosz Lutoborski – 4,0 pkt., 
Dominika Ciszewska – 4,0 pkt., 
Bartosz Chełstowski - 5,0pkt., Piotr 
Ciszewski – 5,0 pkt.)

ZSMiO 5 Łomża - 15,0 pkt.
(Przemysław Kulawczyk – 4,5 
pkt., Adrian Bagiński – 4,0 pkt., 
Damian Bacławski – 4,0 pkt., Natalia 
Szewczyk – 2,5 pkt.)

SP Ciechanowiec ID – 13,0 pkt.
( Jakub Kieliszek – 3,0 pkt., Amelia 
Pawluk – 3,0 pkt., Natalia Majewska 
– 3,0 pkt., Tomasz Grucel – 4,0 pkt.)

SP Konarzyce IMS – 11,0 pkt.
( Michał Karwowski – 6,0 pkt., 
Marcin Karwowski – 5,0 pkt.,)

SP Drozdowo ID - 10,5 pkt. 
( Wiktoria Ksepka – 4,0 pkt., Zofia 
Faryna – 4,0 pkt., Piotr Goleński – 
2,5 pkt.)

SP 1 Łomża ID – 9,5 pkt.
( Paweł Kotarski – 5,0 pkt., Kacper 
Drozd – 2,5 pkt., Laura Wiktorzak – 
1,0 pkt., Albert Bakunow – 1,0 pkt.)

SP 9 Łomża ID – 9,0 pkt.
 ( Wiktor Duchnowski – 3,0 pkt., 
Marcel Bożomański – 3,0 pkt., Maja 
Szewczyk – 3,0 pkt.)

SP 7 Łomża ID  – 9,0 pkt.
SP Piątnica ID   - 7,5pkt.
SP 3 Ostrów Maz. ID   - 7,0 pkt.
SP Konarzyce ID  - 7,0 pkt.
SP 5 Zambrów ID  - 7,0 pkt.
SP Piątnica IMS   - 3,5 pkt.
Sędzia zawodów 
- Sławomir Sobociński

sport

Pasmo sukcesów podtrzymali na 
zakończenie sezonu  lekkoatletycz-
nego uczniowie Liceum Mistrzostwa 
Sportowego z Łomży biorący udział 
w Licealiadzie w  przełajowych bie-
gach sztafetowych, rozegranych 
w Augustowie. Chłopcy z LMS wywal-
czyli tytuł mistrzów województwa, 
dziewczęta zajęły czwarte miejsce.   

Męska sztafeta triumfowała 
wyprzedzając o 30 sekund Szkołę 
Mistrzostwa Sportowego z Bia-
łegostoku. Na pierwszych czte-
rech zmianach licealiści z Łomży 
biegli na 3 – 4 pozycji. Na piątej 
przesunęli się na drugą, a na szó-
stej wyszli na prowadzenie, któ-
rego nie oddali już do końca. 

- Przed ostatnią zmianą było 
15 sekund przewagi i wydawało 
się, że jeszcze może być różnie, 
bo zawody kończył Piotr Dą-
browski biegający na co dzień 
400 metrów, jednak nie tylko 
nie stracił przewagi, ale uzysku-
jąc najlepszy czas z wszystkich 
naszych chłopców powiększył 
ją do bardzo bezpiecznej. Zwy-
cięstwo dało awans na Mistrzo-
stwa Polski, które zostaną roze-

grane w Olszynie koło czeskiej 
granicy – realcjonuje Andrzej 
Korytkowski, szkoleniowiec 
i prezes klubu „Prefbet Śniado-
wo” Łomża.

Jak dodaje, również dziew-
częta pokazały się dobrej strony 
zajmując czwartą  lokatę ze stratą 
do podium zaledwie 17 sekund. 

- Ze względu na inne za-
wody do Augustowa nie mo-
gły pojechać dwie zawodniczki, 
które na pewno by zrobiły dużą 
różnicę, bo przy ich obecności 

byłaby szansa nawet na drugie 
miejsce – tumaczy Andrzej Ko-
rytkowski.

W zawodach w Augustowie 
dziewczęta biegały dystans 10 
x 1000 metrów, a chłopcy 10 x 
1500. Zarówno wśród chłopców, 
jak i dziewcząt oprócz lekko-
atletów w zawodach brali udział 
uczniowie, trenujący inne dys-
cypliny, które są w Liceum Mi-
strzostwa Sportowego w Łomży: 
boks i piłkę nożną dziewcząt 
i chłopców.

Mistrzowskie sztafety Liceum Mistrzostwa 
Sportowego w Łomży                                 

Szachiści rozpoczęli XXI Edycję Łomżyńskiej 
Ligi Szkolnej o Puchar Prezydenta Łomży 
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Mariusz Niziński od 20 lat 
jest w Łomży organizatorem 
i promotorem biegania. I też 
przyznaje, że w takim przedsię-
wzięciu jeszcze nie brał udziału. 

- W Polsce mityngi na milę są 
dopiero od roku i jesteśmy jako 
trzecie miasto po Warszawie i Po-
znaniu. A w zestawieniu z tamty-
mi mamy więcej, bo także biegi  
rodzinne na pół i jedną czwartą 
mili. My, biegający z Łomży, po-

trafimy coś zrobić - mówi.
Coś niesamowitego - powta-

rzali Justyna i Andrzej Koryt-
kowscy rozglądając  się wokół. 
Tam śpiewa Anna Zlagodukh, 
która sama zaoferowała występ. 
Tu do startu przygotowuje się 
Miss Ziemi Łomżyńskiej 2018 
Elwira Talkowska (bardzo dys-
kretnie, nie wiedział o niej nawet 
spiker), tam czeka na swoją serię 
Karol Łebkowski znakomity tre-

ner zapaśniczy, pierwszy łom-
żyniak, który już w zasadzie jest 
pewien wyjazdu na igrzyska do 
Tokio. Na bieżni pan z wózkiem 
i śpiącym synkiem, inny pan ze 
specjalnymi obciążnikami, panie 
z wyszukanymi fryzurami. Naj-
lepszy wynik "wykręca" Rafał Po-
gorzelski,  klubowy kolega Justyny 
i podopieczny Andrzeja. Kolejna 
nadzieja na podtrzymanie trady-
cji  Zdzisława Krzyszkowiaka, 
Bronisława Malinowskiego i in-
nych polskich przeszkodowców.  
W Dublinie kciuki ściska za Ju-
stynę pani, której biegaczka, ani 
jej mąż nie znają osobiście, ale 
postanowiła przyczynić się do 
powodzenia akcji. 

Słońce grzeje jak w czerw-
cu, mnóstwo uśmiechów. Justy-
na Korytkowska co chwilę tonie 
w uściskach znajomych i nie-
znajomych przyjaciół. Sama tuli 
śpiąca Anastazję 

Bilans finansowy, czyli skala 
pomocy dla Justyny Korytkow-
skiej  imprezy będzie jeszcze su-
mowany. Stworzą go wpłaty od 
sponsorów (włączyło się wiele 
łomżyńskich firm), tzw. startowe, 
czyli wpłaty uczestników, zbiór-
ka do puszek i ze sprzedaży ciast. 
Na Facebookowym profilu trwa 
jeszcze jakiś czas "Licytacja dla 
Justyny". Tam umieścili swoje 
podarunki m. in. wicemarszałek 
Marek Olbryś od Urzędu Mar-

szałkowskiego, wybitni spor-
towcy - Konrad Bukowiecki czy 
Adam Kownacki, znany dzienni-
karz Przemysław Babiarz i wiele, 
wiele innych wspaniałych ludzi 
o dobrych sercach.

Justynę Korytkowską czeka 
jeszcze wiele bólu, zabiegów re-
habilitacyjnych, trudu, treningów. 
Ale po tej niedzieli na jej twarz 
wrócił uśmiech. Może droga do 
Tokio nie okaże się wcale za dłu-
ga.                 

Mila serc dla Justyny Korytkowskiej 



24 www.narew.infoSenat


