
Znakomita lekkoatletka, wielo-
krotna medalistka mistrzostw 
Polski i rekordzistka kraju. Od 
dwóch lat mama Anastazji, która 
po macierzyńskiej przerwie chcia-
ła wrócić do biegania i powalczyć 
o wyjazd na Igrzyska Olimpijskie 
do Tokio w 2020 roku. 

Niestety, w maju tego roku, 
podczas zgrupowania treningo-
wego w Szwajcarii, wyrosła przed 
nią przeszkoda najpoważniej-
sza w życiu. Badania wykazały 
chorobę nowotworową.  I tak 
od maja prowadzi zupełnie inną 
walkę niż tą sportową – walkę 
o własne życie i zdrowie. Po raz 
pierwszy od tamtego tego dnia 
zdobyła się, aby stanąć na bieżni 
i pobiec w I Łomżyńskiej Mili 
Charytatywnej zorganizowanej 
właśnie dla niej. O walce z choro-
bą, znajdowaniu siły i sportowych 
marzeniach z Justyną Korytkow-
ską rozmawia Marlena Siok.

Marlena Siok: - Spodziewała się Pani 
tej mili serc biegnących z Panią i dla 
Pani?

Justyna Korytkowska: - Nie 
spodziewałam się tego zupełnie. 
Zorganizowanie I Łomżyńskiej 
Mili Charytatywnej wyszło 
z inicjatywy środowiska biego-
wego. My sami nie myśleliśmy 
o tym, by coś takiego zrealizo-
wać. Dlatego było to dla mnie 
ogromne zaskoczenie. Dodat-
kowo zaproszenie na I Łom-
żyńską Milę Charytatywną 
dotarło do mnie w momencie, 
kiedy byłam w szpitalu w Lu-
blinie, tuż przed drugą operacją. 
Zdawałam sobie sprawę, jak 
wiele osób mi kibicuje, jednak 
nie do końca wiedziałam, że tak 
ciepło o mnie myślą. To niesa-
mowite uczucie. 

M.S: - . Czy dobrze widziałam i widzę, 
że na twarz powraca uśmiech?

Sławomir Zgrzywa ma nadzieję, że jeszcze przed 
końcem tego roku będzie można wybrać na za-
bytkowy cmentarz przy ul. Kopernika w Łomży 
i być lepiej przygotowanym na spotkania z opo-
wieściami, jakie kryją się za każdym nazwiskiem 
na grobowych płytach i pomnikach. 

Dobiega końca ogromna praca, której 
efektem będzie m. in. książkowy przewod-
nik wskazujący kilkadziesiąt szczególnie 
znaczących dla miasta i Ziemi Łomżyń-
skiej miejsc nekropolii, której początki da-
towane są na 1801 rok.

Zachować w pamięci
- Przewodnik jest częścią większego 

przedsięwzięcia  realizowanego w ubie-
głym i tym roku. To program, który nosi 
tytuł "Zachować w pamięci. Wielokul-
turowy wymiar współczesnej tożsamo-
ści mieszkańców Ziemi Łomżyńskiej 
w oparciu o materialne ślady historii, 
to jest cmentarze wyznaniowe i Księgę 
Pamięci Gminy Żydowskiej w Łomży". 
Są to działania realizowane w oparciu 
o dofinansowanie ministra nauki i szkol-
nictwa wyższego w ramach szerszego 
programu o nazwie "Dialog". Jako Pol-
skie Towarzystwo Historyczne, Oddział 
Łomża  i we współpracy z Łomżyńskim 
Towarzystwem Naukowym im. Wa-
gów otrzymaliśmy na to dotację  i dzię-

ki temu będziemy mogli wydać jeszcze 
w tym roku - mam nadzieję - Księgę 
Pamięci Żydów Łomżyńskich. Powstały 
już dawnej jej tłumaczenia i są fragmen-
tami publikowane, ale w całości wyda-
ne jeszcze nie były. Strona internetowa  
poświęcona najstarszym cmentarzom 
to kolejny element, który powinien być 
wkrótce gotowy. Teraz jednak rozpoczy-
namy okres, w którym szczególną uwa-
gę skupiamy na naszym zabytkowym 
cmentarzu wielowyznaniowym - mówi 
Sławomir Zgrzywa .z łomżyńskiej dele-
gatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony 
Zabytków w Białymstoku.  

Jak dodaje, przewodnik w formie pa-
pierowej nie będzie wielkim wydawnic-
twem. 

- Trudno byłoby zrobić książkę, z za-
łożenia przeznaczoną zabierania ze sobą 
na spacer, w pełnej wersji, gdy jest tu bli-
sko 600 grobów zabytkowych. Koniecz-
ne było dokonanie wyboru i w przewod-
niku znajdą się nieco szersze informacje 
o kilkudziesięciu zabytkowych obiek-
tach. Takich, które wspólnie z probosz-
czem Katedry, księdzem Marianem 
Mieczkowskim,  uznaliśmy za najbar-

dziej godne uwagi .Zdaję sobie sprawę, 
że nasz wybór - jak każdy - może spo-
tkać się  z krytyką, ale jest to przewod-
nik autorski. Na pewno znajdą się tam 
główne "symbole" naszego cmentarza:  

Kaplica Śmiarowskich, nagrobki Nar-
butta,  generała Raganowicza czy sece-
syjna kaplica - tłumaczy historyk.
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Palcami ułożonymi w „V”, czyli w sym-
bol zwycięstwa, dał wyraz swej rado-
ści Marek Adam Komorowski. Kilka 
sekund wcześniej z rąk Wiesława 
Kozielewicza, przewodniczącego 
Państwowej Komisji Wyborczej otrzy-
mał zaświadczenie potwierdzające, 
że został senatorem Rzeczpospolitej 
Polskiej.

Marek Adam Komorowski 
(Prawo i Sprawiedliwość), zam-
browianin, zdobył mandat w okrę-
gu nr 59, który tworzą m. in. Łom-
ża, Suwałki oraz powiaty północnej 
i zachodniej części województwa  
od Sejn po Zambrów. Zdecydo-
wanie pokonał swego głównego 
rywala Zenona Białobrzeskiego 
(PSL) zdobywając ponad 111 ty-
sięcy głosów. Na razie jednak ra-
dość debiutującego w parlamencie 
(choć nie nowicjusza w służbie 

publicznej) prawnika i wiceprze-
wodniczącego Sejmiku  nie może 
być pełna. W Sądzie Najwyższym 
na rozpatrzenie czekają skargi na 
tryb zarejestrowania kandydatury 
Marka Adama Komorowskiego, 
gdy zmarł pierwszy kandydat PiS 
– Kornel Morawiecki.

Razem z nowym senatorem 
z Zambrowa zaświadczenia otrzy-
mali: Mariusz Krzysztof Gromko 
z Białegostoku z okręgu nr 60 (Bia-
łystok oraz powiaty białostocki 
i sokólski) i Jacek Bogucki z Czy-
żewa, który wygrał w okręgu obej-
mującym południowe i wschodnie 
powiaty województwa.

Mariusz Gromko to najmłod-
szy z senatorów z regionu. Znany 

przede wszystkim dotychczas 
jako białostocki radny miejski. 
O wiele bogatszy biogram ma 
Jacek Bogucki. Służbę publiczną 
zaczynał w latach 90. ubiegłego 
wieku jako wójt Czyżewa. Potem 
był m. in. starostą wysokomazo-
wieckim, posłem i dwukrotnie 
wiceministrem rolnictwa. 

W uroczystości wręczania 
zaświadczeń udział wzięli m. in. 
marszałek Senatu poprzedniej 
kadencji Stanisław Karczewski, 
wicemarszałkowie, reprezentant 
Kancelarii Prezydenta Paweł 
Mucha.   

- W elekcji uzyskaliście man-
daty Najjaśniejszej Rzeczpospo-
litej – mówił przewodniczący 

Wiesław Kozielewicz. I zacy-
tował XVIII-wiecznego pisarza 
Franciszka Salezego Jezierskiego: 
„Najpierwsi poradnicy w kraju 
wolnym nazywają się senatora-
mi”.

- Ta staropolska definicja 
jak w soczewce skupia decy-
dujące cechy urzędu o genezie 
wywodzącej się ze starożytnego 
Rzymu. W Polsce tradycje sena-
torskie wiążą się z Radą Królew-
ską. Izbę Senatorska ustanowiła 
Konstytucja 3 Maja,  dla ludzi, 
których obowiązkiem jest prawa 
stanowione przez Sejm „przyjąć 

lub wstrzymać”, by zapewnić ich 
moc i świętość – mówił przewod-
niczący PKW.

Przypomniał też postacie 
marszałków seniorów Bolesła-
wa Limanowskiego i Stanisława 
Stommy, którzy otwierali obrady 
Senatu w odrodzonej po latach 
niewoli Polsce oraz po wyborach 
1989 roku, w których tylko izba 
wyższa wybierana była w pełni 
demokratycznie. Jak podkreślił 
Wiesław Kozielewicz, w trakcie 
tej kadencji, w 2022 roku, przy-
padnie setna rocznica Senatu 
w Polsce.           
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W Sali Kolumnowej Sejmu RP odbyło 
się wręczenie przez Państwową Ko-
misję Wyborczą zaświadczeń o wybo-
rze posłom na Sejm Rzeczypospolitej 
Polskiej. To pierwszy formalny krok, 
aby osoby wskazane przez obywateli 
do stanowienia prawa, rozpoczęły 
kadencję.

Jak podaje PKW, w uroczy-
stości wzięły udział najważniej-
sze osoby w państwie,  w tym: 
marszałek Sejmu RP Elżbieta 
Witek, prezes Rady Ministrów 
Mateusz Morawiecki, wicemar-
szałkowie Sejmu RP Małgorza-
ta Kidawa-Błońska, Małgorzata 
Gosiewska, Stanisław Tyszka, 
Maria Koc, prezes Sądu Najwyż-
szego prof. dr hab. Małgorzata 
Gersdorf, prezes Naczelnego 
Sądu Administracyjnego prof. dr 
hab. Marek Zirk-Sadowski.

Zaświadczenia o wyborze 
z rąk przewodniczącego PKW, 

sędziego Wiesława Kozielewi-
cza, odebrali obecni na uroczy-
stości nowo wybrani posłowie 
na Sejm RP. Byli wśród nich 
m. in. premier Mateusz Mora-
wiecki i spora grupa ministrów, 
liderzy największych partii – 

Jarosław Kaczyński, Grzegorz 
Schetyna czy Władysław Kosi-
niak-Kamysz. Zwłaszcza w ich 
przypadku uczestnicy uroczy-
stości zamieniali się chwilami 
w widownię sportową wznosząc 
okrzyki.

Spośród 14 posłów z woje-
wództwa podlaskiego, zaświad-
czenia odebrali wszyscy z wyjąt-
kiem Jacka Żalka (Porozumienie 
Jarosława Gowina, klub PiS). Po 
raz piąty brał udział w podobnej 
ceremonii  Lech Antoni Koła-
kowski (PiS), po raz pierwszy 
np. Aleksandra Szczudło (PiS) 
z Ciechanowca czy Stefan Kra-
jewski (PSL) z Krajewa Białego 
koło Zambrowa.             

Wręczenie zaświadczeń po-
przedziło wykonanie pieśni Sta-
nisława Moniuszki przez dzia-
łający przy  Teatrze Wielkim 
Operze Narodowej chór Alla 
Polacca. Dobór repertuaru był 
nieprzypadkowy. W tym roku 
– w związku z uchwałą Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 
20 lipca 2018 roku -  obchodzi-
my bowiem Rok Stanisława Mo-
niuszki. 

Posłowie z urzędowym potwierdzeniem  

Poseł Lech Antoni Kołakowski

Poseł Stefan Krajewski

Senator Marek Adam Komorowski

Najpierwsi poradnicy Najjaśniejszej 
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To może być kolejny rekord, ponie-
waż zbieranie pieniędzy potrwa trzy 
dni. A może też dlatego, że kwesta 
odbędzie się po raz 30., a jubileusze 
mobilizują bardziej... A może, przede 
wszystkim, dlatego, że to ma sens. 
Już od ponad pokolenia 1 listopada, 
Dzień Wszystkich Świętych w Łomży, 
oznacza złożenie hołdu pamięci zmar-
łym bliskim i równie obowiązkowo 
wrzucenie datku do puszki kwestar-
skiej na zabytkowym cmentarzu przy 
ul. Kopernika.

Od początku w kweście pod 
hasłem "Ratujemy łomżyńskie 
zabytki cmentarne"  bierze udział 
Józef Babiel. Zaczynał  jako re-
prezentant harcerstwa (było ra-
zem z PTTK i Towarzystwem 
Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej 
inicjatorem akcji). Od wielu 
już lat jako wiceprezes TPZŁ 
i główny organizator.

- Od pierwszej jest także Ewa 
Szleszyńska, wówczas Fabiszew-
ska - podkreśla Józef Babiel.

W ubiegłym roku kwesta 
przyniosła znakomity wynik 
przeszło 52,5 tysiąca złotych. 
Zgodnie ze sprawdzoną od lat 
praktyką, pieniądze z danego 
roku przeznaczana są na opłaca-
nie prac konserwatorskich zle-
canych w poprzednim. W tym 
poddanych im było 7 głównych 
obiektów, przede wszystkim me-
talowych ogrodzeń ale także po-
mnik z piaskowca  gdzie spoczy-
wają Zofja i Marceli Mróz.

Jedno z odrestaurowanych 

ogrodzeń metalowych otacza 
mogiłę Aleksandra Berezy, le-
karza weterynarii z okresu mię-
dzywojennego. Opiekę nad tym 
miejscem spoczynku zadeklaro-
wała społeczność Zespołu Szkół 
Weterynaryjnych i Ogólno-
kształcących.

- Bardzo cieszy tego rodza-
ju nowa inicjatywa. Oczywiście, 
w porządkowanie cmentarza 
angażują się już od dawna mło-
dzież i nauczyciele pobliskiego 
"Ekonomika" czy harcerze, ale 
myślę, że inicjatywa "Wety" daje 
nowy impuls. Są przecież na na-
szym cmentarzu groby kapłanów, 
nauczycieli, prawników, inżynie-
rów, lekarzy.  Są też  uczniowie 
i przedstawiciele tych środowisk 
zawodowych. Bardzo by pomo-
gło, gdyby mogli się zająć wybra-
nymi mogiłami, niekoniecznie 
tylko zabytkowymi - mówi wice-
prezes TPZŁ.

Łomżyński zabytkowy cmen-
tarz to blisko 600 skatalogowa-
nych zabytków. Do 300 zbliża 
sie liczba tych, które już poddane 
zostały zabiegom ratowniczym. 

- Każdego roku , w uzgod-
nieniu ze służbami ochrony za-
bytków i parafią wprowadzamy 
a listę zadań nowe obiekty, ale 
stopniowo będziemy musieli 
wracać do tych dawniej restau-
rowanych. Takim problemem jest 
główna brama cmentarza. Nie 
chcę jednak podejmować tematu, 
dopóki nie zostanie uregulowa-

na kwestia wjazdu pojazdów  na 
cmentarz. Przy tzw. bramie ko-
munalnej mamy już zakaz wjaz-
du- tłumaczy Józef Babiel. 

Nie próbuje podsumowy-
wać jaką kwotę udało się zebrać 
i przeznaczyć na cmentarne za-
bytki przez 29 dotychczasowych 
kwest. Zabawne jest to, że pierw-
sza, w 1984 roku, przyniosła oko-
ło 52 tysięcy złotych, tak jak rok 
temu. "Po drodze" były zresztą 
zbiórki z wielomilionowymi, in-
flacyjnymi rekordami.  To oczy-
wiście jednak tylko wartości no-
minalne o nieporównywalnej tzw. 
sile nabywczej. Najważniejsze, że 
nie widać słabnącego zaangażo-
wania mieszkańców w ochronę 
swojej zbiorowej pamięci, jaką 
daje nekropolia.

Tegoroczna kwesta może rze-
czywiście należeć do najbardziej 
udanych. Kwestarze z puszkami 
przy bramach pojawią się tra-
dycyjnie 1 listopada od 8 rano 
i pozostaną na posterunkach do 
zmierzchu.

- W Dniu Zadusznym 
i w niedzielę 3 listopada będzie-
my prosili o datki do rozmiesz-
czonych na cmentarzu skarbon 
- wyjaśnia  Józef Babiel. Jak do-
daje, wśród kwestarzy na pewno 
będą parlamentarzyści, samorzą-
dowcy, przedstawiciele instytucji 
i organizacji, grup zawodowych, 
harcerze. "Ludzie aktywni" - jak 
ich ogólnie określa  wiceprezes 
TPZŁ.                  

Łomżyńska kwesta 1 listopa-
da na rzecz ratowania zabytków 

cmentarza trzech wyznań zało-
żonego w 1801 roku należy do 
najbardziej trwałych tego rodzaju 
inicjatyw w Polsce. Dopiero od 
niedawna organizują podobne 
akcje coraz liczniejsze miejsco-
wości, gdzie cmentarze stają 
się łącznikiem między historią 
a współczesnością. Józef Babiel 
z 30-letnim stażem kwestarza 
uważa, że nie ma istotnych poko-
leniowych różnic w podejściu do 
akcji ratowania zabytków.

- Osoby starsze podchodzą 
do tego z większą wrażliwością 
i zaangażowaniem, ale młodsze 
też do tego dojrzewają - mówi.

Zatem, wszyscy, którzy ko-
chacie Łomżę, dawną i nową! Do 
zobaczenia 1 listopada w naszej 
świątyni pamięci i bądźmy hojni.      

1 listopada

1 listopada  
w Łomży 

Dzień, w którym masowo odwiedza-
my cmentarze w hołdzie dla tych, 
którzy odeszli, oznacza także zmiany 
w organizacji życia, a zwłaszcza trans-
portu na miejskich ulicach. W Łomży 
jest to przede wszystkim inna orga-
nizacja ruchu w rejonie cmentarzy, 
a także inne zasady w komunikacji 
miejskiej.    

Jak informuje Urząd Miejski 
w Łomży, podobnie jak w ubie-
głym roku, prezydent Łomży 
Mariusz Chrzanowski zdecydo-
wał, że 1 listopada komunikacja 
miejska będzie bezpłatna. 

Ponadto uruchomiona zosta-
nie specjalna linia autobusowa, 
która będzie dowoziła pasaże-
rów w rejon cmentarzy przy ul. 
Wojska Polskiego, Przykoszaro-
wej i Kopernika oraz do Piątnicy 
i Drozdowa. Dodatkowo kilka 
kursów linii 8 i 10 zostanie wy-
dłużonych do Kupisk Nowych.

Autobusy "Linii  Cmentar-
nej" na terenie Łomży będą  kur-
sowały co 10 minut, do Piątnicy 

z częstotliwością co 30 minut, 
a do Drozdowa wykonanych zo-
stanie 5 dodatkowych kursów.

- Naszym celem w tym dniu 
jest zmniejszenie natłoku po-
jazdów w pobliżu  cmentarzy – 
informuje Janusz Nowakowski, 
dyrektor Miejskiego Przedsię-
biorstwa Komunikacji w Łomży.

Władze Łomży zachęca-
ją mieszkańców Łomży do po-
zostawienia swoich samocho-
dów pod domami i skorzystanie 
z oferty MPK, bez martwienia się 
o miejsce parkingowe w pobliżu 
cmentarza. Ponadto linia „cmen-
tarna” przebiega obok dużych 
parkingów (parking przy Galerii 
Stokrotka, parking Lidl przy ul. 
Sikorskiego, parking 4Plus, Plac 
Niepodległości), z których można 
dojechać do każdego cmentarza 
autobusem komunikacji miejskiej.

Tradycyjnie też inaczej roz-
wiązane będzie organizacja 
ruchu przy ul. Kopernika, Si-
korskiego, Przykoszarowej. Kie-
rowcy powinni zrezygnować 
w tych dniach z jazdy „na pa-
mięć” tylko uważniej obserwo-
wać oznakowanie ulic.   

Kwestarze po raz 30. poproszą o hojność  
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Święty Piotr wsparty na solidnej lasce paster-
skiej, która była kiedyś konarem drzewa, nie 
od razu zajął miejsce na czele korowodu innych 
świętych, osób niosących relikwiarze i pozosta-
łych wiernych. Najpierw przycupnął skromnie na 
schodkach. Zerkał na świętego Antoniego świę-
tego Franciszka, świętą Faustynę, świętą Jadwi-
gę. Kiedy już sformował się korowód Wszystkich 
Świętych ustawił się jednak ze swoim kosturem 
na czele. Z mamą i siostrą w pobliżu.

Święci, którzy w niedzielę zebrali się 
w kościele Krzyża Świętego, a potem z ra-
dością na twarzach i w sercach (pogoda już 
tego dnia skończyła z radością babiego lata) 
pomaszerowali do kościoła Bożego Ciała, 
w większości mają przed sobą jeszcze kil-
ka lat szkoły podstawowej. Korowód czy 
Orszak  Wszystkich Świętych poprzedza-
jący 1 listopada to inicjatywa obu parafii. 
Dlatego przy ołtarzu znaleźli się obaj pro-
boszczowie – Andrzej Godlewski i Woj-
ciech Nowacki. A razem z nimi proboszcz 
Czesław Pawlukiewicz, który przyjechał 

z Rosi w okolicach 
Grodna na Białorusi, 
zachwycił się  malut-
kimi świętymi  i ze 
wschodnią serdecz-
nością zapraszał żeby 
„nie słuchać, a przyje-
chać i zobaczyć”. Był 
wśród wiernych także 
biskup Tadeusz Bro-
nakowski.

- Bóg wzywa każ-
dego z nas do święto-
ści. Bez znaczenia czy 
jesteśmy starzy czy 
młodzi, wykształceni 
czy prości. Świętymi 

możemy być w naszej codzienności, bo 
świętość nie jest nieosiągalnym ideałem. 
Historia świata to w dużej mierze historia 
świętości. Młodzi ludzie swoją świętością 
mogą zatrzymać pochód zła na świecie – 
mówił biskup.

Jak wyjaśnia Paweł Karwowski, teolog, 
uroczystość Wszystkich Świętych sięga 
korzeniami IX wieku, kiedy Kościół w jed-
nym dni zaczął oddawać cześć świętym, 
błogosławionym, znanym i anonimowym.

- To bardzo radosne święto i korowód 
jest tego pozytywnym przejawem – dodaje.

Dla Łomży i Ziemi Łomżyńskiej szcze-
gólnie bliskim świętym jest Jan Paweł II., 
który przebywał tu w 1991 roku. Są jednak 
w gronie błogosławionych także osoby po-
chodzące z Ziemi Łomżyńskiej: Marian-
na Biernacka, księża Michał Piaszczyński 
i Adam Bargielski. W przyszłym roku do-
łączy do nich kardynał Stefan Wyszyński, 
który źródeł swego powołania dopatrywał 
się w modlitwach w łomżyńskiej Katedrze.                                  

Członkowie Zakonu Rycerzy Kolumba przeka-
zali transport pieluch dla dorosłych na rzecz 
łomżyńskiego Hospicjum. Rycerze Kolumba 
to międzynarodowa organizacja katolików 
świeckich, zajmująca się między innymi dzia-
łalnością charytatywną.

- Zebrane i przekazane materiały 
sanitarne to odpowiedź na apel Ryce-
rzy Kolumba ogłoszony w czasie piel-
grzymki na Jasną Górę. Dary prze-
kazane z serca przywieźli członkowie 
stowarzyszenia z całego kraju. Dobrze 
rozumiemy potrzeby osób chorych oraz 
opiekujących się nimi pracowników 
hospicjum - wyjaśnia Ireneusz Choj-
nowski, wielki rycerz Rady Regionalnej 
Rycerzy Kolumba w Łomży.

Pielgrzymka Rycerzy Kolumba na 
Jasną Górę była okazją do modlitewnego 
przeżycia i ogłoszenia akcji charytatywnej. 

-Byliśmy w tym roku organizatora-
mi pielgrzymki na Jasna Górę. Na nasze 
zaproszenie przyjechało ponad pięciuset 

rycerzy wraz z rodzinami. W tym roku 
mogliśmy sami określić cel akcji charyta-
tywnej. Wybraliśmy łomżyńskie Hospi-
cjum. W Polsce mamy 5 tysięcy Rycerzy 
Zakonu Kolumba. Każdy może przystać 
do zakonu i działać na rzecz pomocy in-
nym ludziom. Nasza działalność to łącze-
nie służby kościołowi i ludziom- mówi 
Robert Szymański, delegat regionalny 
Zakonu Rycerzy Kolumba w Łomży.

W Hospicjum przebywa piętnaście osób, 
jest też kolejka oczekujących na przyjęcie.

- Pieluch przekazanych przez Za-
kon Rycerzy Kolumba wystarczy na 
zaspokojenie dwumiesięcznych potrzeb 
naszych pacjentów – przyznaje Teresa 
Steckiewicz, prezes Łomżyńskiego To-
warzystwa Przyjaciół Chorych, dyrek-
tor Domu Opieki Hospicyjnej.

Dzięki wsparciu wielu osób i insty-
tucji budynek hospicjum jest rozbudo-
wywany. To odpowiedź na potrzeby lo-
kalnego środowiska.

Święci wędrują ulicami 
łomżyńskiego osiedla 

Dar od Zakonu Rycerzy Kolumba  
dla Hospicjum w Łomży

Środków sanitarnych przekazanych przez Rycerzy Zakonu Kolumba wystarczy na zaspokojenie 
dwumiesięcznych potrzeb naszych pacjentów powiedziała Teresa Steckiewicz dyrektor Domu 
Opieki Hospicyjnej w Łomży.

Przejmująca historia dwojga 
ludzi rozdzielonych przez wojnę. 

Epicka opowieść o odwadze, 
poświeceniu i nadziei. 

Jest rok 1864. Amerykę rozdziera 
Wojna Secesyjna. Młody żołnierz Konfe-
deracji, Inman ( Jude Law), walczy w niej 
od trzech lat. Przez ten czas widział dość 
potworności, śmierci i okrucieństw, aby 
stracić wiarę w sprawę Południa. Ciężko 
ranny w bitwie dochodzi powoli do sił 
i postanawia porzucić armię, aby wrócić 
do Ady (Nicole Kidman), dziewczyny 
z rodzinnego miasteczka Cold Mountain 
w Północnej Karolinie. Oboje ledwo się 
znają, a jednak Inman czuje, że Ada jest 
miłością jego życia. 

Daleko od frontu, w Cold Mountain, 
dziewczyna rzeczywiście czeka na po-
wrót żołnierza, ale jej sytuacja jest bardzo 
trudna. Przed wojną wiodła szczęśliwe 
i dostanie życie. Po śmierci ojca została 
sama na podupadającej farmie, której nie 
umiała prowadzić. Pozbawioną męskiej 
opieki pięknością zainteresował się nieja-
ki Teague (Ray Winstone), odpychający 
okrutnik zajmujący się polowaniem na 
dezerterów. Ada nie przetrwałby w latach 
zamętu, gdyby nie wsparcie Ruby (Renée 
Zellweger), niezależnej, odważnej i bun-
towniczej młodej kobiety, która zgodziła 
się pomagać w prowadzeniu farmy w za-
mian za dach nad głową.

Tymczasem droga Inmana do domu 
jest długa i najeżona niebezpieczeństwa-
mi, to przecież 500 kilometrów pieszej 
wędrówki. Jako dezerter, młody żołnierz 
jest wyjęty spod prawa. Spotyka w podro-
ży ludzi mniej lub bardziej interesujących, 
pomocnych i niebezpiecznych: pastora, 
mającego obsesje na punkcie swoich wy-
próżnień (Philip Seymour Hoffman), far-
mera mieszkającego z bandą napalonych 
kobiet (Giovanni Ribisi), leśną szamankę 
(Eileen Atkins), samotną matkę z cho-
rym dzieckiem (Natalie Portman). Musi 
stawiać czoła łowcom nagród i zbiegłym 
niewolnikom...

Anthony Minghella, scenarzysta i reżyser był pod 
wrażeniem debiutanckiej powieść Charlesa Fraziera 
„Cold Mountain" (taki jest też oryginalny tytuł filmu), 
która ukazała się w 1997 roku, zdobywając wielkie uzna-
nie krytyki oraz prestiżową nagrodę National Book 
Award. Książka przez 45 tygodni nie schodziła z listy 
bestsellerów „New York Timesa". „Powieści o wojnie nie-
specjalnie mnie interesują. Są przeważnie przewidywal-
ne i schematyczne. Ale to jest rzecz przede wszystkim 
o skutkach wojny oraz towarzyszących im brutalności 
i chaosu we wszelkich dziedzinach życia. O tym, jak woj-
na odciska się na miłości, życiu rodzinnym, przyjaźniach” 
– wspominał reżyser. „Historia Inmana to seria niezwykle 
ciężkich życiowych prób – poddawana jest im jego lojal-
ność, miłość, odwaga – podkreślał Minghella. 

Ponad 3 miliony Amerykanów wzięło udział w woj-
nie secesyjnej. Zginęło ponad 620 tysięcy ludzi. Konflikt 

pomiędzy uprzemysłowionymi stanami Północy, a rolni-
czymi Południa, których gospodarka oparta była na nie-
wolnictwie narastał latami. W grudniu 1860 roku rozpo-
częła się secesja kilkunastu stanów. Na prezydenta tych 
Skonfederowanych Stanów Ameryki wybrano Jeffersona 
Daviesa. Wybrany na prezydenta Unii Abraham Lincoln 
nie chciał zezwolić na rozwój niewolnictwa.

Wojna rozpoczęła się w kwietniu 1861 roku. 9 kwiet-
nia 1865 roku generał Robert E. Lee ogłosił kapitula-
cję Południa. 14 kwietnia zginął w zamachu prezydent 
Lincoln. Wkrótce Kongres przegłosował poprawki do 
konstytucji, znoszące niewolnictwo i zapewniające Mu-
rzynom prawa wyborcze.

Ta wojna jest uznawana przez wielu historyków za 
pierwszą wojnę totalną. Zniesiono niewolnictwo, ale 
droga do emancypacji czarnoskórych Amerykanów była 
jeszcze bardzo długa, a dawni niewolnicy, zwłaszcza 

wojenni weterani, byli gorzko rozcza-
rowani brakiem faktycznej równości. 
Wzrósł rasizm, czego dowodem była 
działalność Ku-Klux-Klanu. Z drugiej 
zaś strony, zwycięzcy – kapitaliści z Pół-
nocy – wprowadzili brutalne zasady go-
spodarcze, zachowując się w południo-
wych stanach jak zdobywcy i rujnując 
wielu drobnych farmerów.

Do dziś odczuwalne są skutki tam-
tego konfliktu. W stanach południo-
wych utrzymuje się nieufność do po-
czynań rządu, co czasem przekłada się 
nawet na akty terroru, jak w pamiętnym 
zamachu w Oklahoma City. Natomiast 
w stanach północnych pokutuje w wielu 
środowiskach obraz Południa, jako sie-
dliska ciemnoty, rasizmu i nietolerancji.

„Wojna u Minghelli to prawdzi-
we piekło. Wyzwala w ludziach to, co 
najgorsze, a „świeta wojna” to dwa wy-
kluczające się pojęcia. Pan Bóg dawno 
już opuścił pole bitwy” – napisał jeden 
z krytyków.

Pewnie nie wiesz...
Renée Zellweger za rolę Ruby 

otrzymała Oscara i pięć liczących się 
nagród: Screen Actors Guild Awards, 
BAFTA, Golden Globe i Critics’ Cho-
ice Awards. Film był nominowany do 
Oscara także w 6 innych kategoriach.

Plenery są... rumuńskie. Niedaleko 
Bukaresztu kręcono bitwę o Peters-
burg w Virginii. Nazywana jest przez 
historyków „bitwą o krater”. Zginęło 
w niej ponad 6300 ludzi. Wojska Unii 
podłożyły potężną minę, która uczyniła 
wyłom w fortyfikacjach Konfederatów, 
atakowany następnie przez cztery go-
dziny przez 15 tysięcy żołnierzy Unii. 
Do eksplozji użyto 4 tysiące litrów 
benzyny i około 100 kilogramów ma-
teriałów wybuchowych. W zdjęciach 
wzięło udział ponad tysiąc rumuńskich 
żołnierzy. Scena została sfilmowana 
w biały dzień, chociaż faktyczna eks-
plozja nastąpiła w ciemnościach przed 
świtem o 4:44.

Film ma współczynnik kręcenia 
60:1, co oznacza, że na każdą minutę, 

która pojawia się na ekranie, nakręcono 60 minut mate-
riału.

Nicole Kidman garderobę w Rumunii miała w prze-
budowanym autobusie, którego właścicielką była Elena, 
stracona rumuńska żona dyktatora Nicolae Ceauşescu.

Nicole Kidman chcąc stracić wagę, jadła jedno jajko na 
twardo na śniadanie i dwa-trzy na obiad. 

Scenę miłosną między Nicole Kidman i Jude Law krę-
cono dwa dni.

Wzgórze nadziei
TVP1 piątek 23.15, 

niedziela 2.45
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Przejmująca historia dwojga 
ludzi rozdzielonych przez wojnę. 

Epicka opowieść o odwadze, 
poświeceniu i nadziei. 

Jest rok 1864. Amerykę rozdziera 
Wojna Secesyjna. Młody żołnierz Konfe-
deracji, Inman ( Jude Law), walczy w niej 
od trzech lat. Przez ten czas widział dość 
potworności, śmierci i okrucieństw, aby 
stracić wiarę w sprawę Południa. Ciężko 
ranny w bitwie dochodzi powoli do sił 
i postanawia porzucić armię, aby wrócić 
do Ady (Nicole Kidman), dziewczyny 
z rodzinnego miasteczka Cold Mountain 
w Północnej Karolinie. Oboje ledwo się 
znają, a jednak Inman czuje, że Ada jest 
miłością jego życia. 

Daleko od frontu, w Cold Mountain, 
dziewczyna rzeczywiście czeka na po-
wrót żołnierza, ale jej sytuacja jest bardzo 
trudna. Przed wojną wiodła szczęśliwe 
i dostanie życie. Po śmierci ojca została 
sama na podupadającej farmie, której nie 
umiała prowadzić. Pozbawioną męskiej 
opieki pięknością zainteresował się nieja-
ki Teague (Ray Winstone), odpychający 
okrutnik zajmujący się polowaniem na 
dezerterów. Ada nie przetrwałby w latach 
zamętu, gdyby nie wsparcie Ruby (Renée 
Zellweger), niezależnej, odważnej i bun-
towniczej młodej kobiety, która zgodziła 
się pomagać w prowadzeniu farmy w za-
mian za dach nad głową.

Tymczasem droga Inmana do domu 
jest długa i najeżona niebezpieczeństwa-
mi, to przecież 500 kilometrów pieszej 
wędrówki. Jako dezerter, młody żołnierz 
jest wyjęty spod prawa. Spotyka w podro-
ży ludzi mniej lub bardziej interesujących, 
pomocnych i niebezpiecznych: pastora, 
mającego obsesje na punkcie swoich wy-
próżnień (Philip Seymour Hoffman), far-
mera mieszkającego z bandą napalonych 
kobiet (Giovanni Ribisi), leśną szamankę 
(Eileen Atkins), samotną matkę z cho-
rym dzieckiem (Natalie Portman). Musi 
stawiać czoła łowcom nagród i zbiegłym 
niewolnikom...

Anthony Minghella, scenarzysta i reżyser był pod 
wrażeniem debiutanckiej powieść Charlesa Fraziera 
„Cold Mountain" (taki jest też oryginalny tytuł filmu), 
która ukazała się w 1997 roku, zdobywając wielkie uzna-
nie krytyki oraz prestiżową nagrodę National Book 
Award. Książka przez 45 tygodni nie schodziła z listy 
bestsellerów „New York Timesa". „Powieści o wojnie nie-
specjalnie mnie interesują. Są przeważnie przewidywal-
ne i schematyczne. Ale to jest rzecz przede wszystkim 
o skutkach wojny oraz towarzyszących im brutalności 
i chaosu we wszelkich dziedzinach życia. O tym, jak woj-
na odciska się na miłości, życiu rodzinnym, przyjaźniach” 
– wspominał reżyser. „Historia Inmana to seria niezwykle 
ciężkich życiowych prób – poddawana jest im jego lojal-
ność, miłość, odwaga – podkreślał Minghella. 

Ponad 3 miliony Amerykanów wzięło udział w woj-
nie secesyjnej. Zginęło ponad 620 tysięcy ludzi. Konflikt 

pomiędzy uprzemysłowionymi stanami Północy, a rolni-
czymi Południa, których gospodarka oparta była na nie-
wolnictwie narastał latami. W grudniu 1860 roku rozpo-
częła się secesja kilkunastu stanów. Na prezydenta tych 
Skonfederowanych Stanów Ameryki wybrano Jeffersona 
Daviesa. Wybrany na prezydenta Unii Abraham Lincoln 
nie chciał zezwolić na rozwój niewolnictwa.

Wojna rozpoczęła się w kwietniu 1861 roku. 9 kwiet-
nia 1865 roku generał Robert E. Lee ogłosił kapitula-
cję Południa. 14 kwietnia zginął w zamachu prezydent 
Lincoln. Wkrótce Kongres przegłosował poprawki do 
konstytucji, znoszące niewolnictwo i zapewniające Mu-
rzynom prawa wyborcze.

Ta wojna jest uznawana przez wielu historyków za 
pierwszą wojnę totalną. Zniesiono niewolnictwo, ale 
droga do emancypacji czarnoskórych Amerykanów była 
jeszcze bardzo długa, a dawni niewolnicy, zwłaszcza 

wojenni weterani, byli gorzko rozcza-
rowani brakiem faktycznej równości. 
Wzrósł rasizm, czego dowodem była 
działalność Ku-Klux-Klanu. Z drugiej 
zaś strony, zwycięzcy – kapitaliści z Pół-
nocy – wprowadzili brutalne zasady go-
spodarcze, zachowując się w południo-
wych stanach jak zdobywcy i rujnując 
wielu drobnych farmerów.

Do dziś odczuwalne są skutki tam-
tego konfliktu. W stanach południo-
wych utrzymuje się nieufność do po-
czynań rządu, co czasem przekłada się 
nawet na akty terroru, jak w pamiętnym 
zamachu w Oklahoma City. Natomiast 
w stanach północnych pokutuje w wielu 
środowiskach obraz Południa, jako sie-
dliska ciemnoty, rasizmu i nietolerancji.

„Wojna u Minghelli to prawdzi-
we piekło. Wyzwala w ludziach to, co 
najgorsze, a „świeta wojna” to dwa wy-
kluczające się pojęcia. Pan Bóg dawno 
już opuścił pole bitwy” – napisał jeden 
z krytyków.

Pewnie nie wiesz...
Renée Zellweger za rolę Ruby 

otrzymała Oscara i pięć liczących się 
nagród: Screen Actors Guild Awards, 
BAFTA, Golden Globe i Critics’ Cho-
ice Awards. Film był nominowany do 
Oscara także w 6 innych kategoriach.

Plenery są... rumuńskie. Niedaleko 
Bukaresztu kręcono bitwę o Peters-
burg w Virginii. Nazywana jest przez 
historyków „bitwą o krater”. Zginęło 
w niej ponad 6300 ludzi. Wojska Unii 
podłożyły potężną minę, która uczyniła 
wyłom w fortyfikacjach Konfederatów, 
atakowany następnie przez cztery go-
dziny przez 15 tysięcy żołnierzy Unii. 
Do eksplozji użyto 4 tysiące litrów 
benzyny i około 100 kilogramów ma-
teriałów wybuchowych. W zdjęciach 
wzięło udział ponad tysiąc rumuńskich 
żołnierzy. Scena została sfilmowana 
w biały dzień, chociaż faktyczna eks-
plozja nastąpiła w ciemnościach przed 
świtem o 4:44.

Film ma współczynnik kręcenia 
60:1, co oznacza, że na każdą minutę, 

która pojawia się na ekranie, nakręcono 60 minut mate-
riału.

Nicole Kidman garderobę w Rumunii miała w prze-
budowanym autobusie, którego właścicielką była Elena, 
stracona rumuńska żona dyktatora Nicolae Ceauşescu.

Nicole Kidman chcąc stracić wagę, jadła jedno jajko na 
twardo na śniadanie i dwa-trzy na obiad. 

Scenę miłosną między Nicole Kidman i Jude Law krę-
cono dwa dni.

Wzgórze nadziei
TVP1 piątek 23.15, 
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Paul (Tom Hanks) pracuje jako strażnik w zakła-
dzie karnym w Luizjanie, pilnując więźniów oczeku-
jących na wykonanie kary śmierci. Korytarz między 
celami skazańców a pomieszczeniem, w którym wy-
konuje się egzekucje, został nazwany od koloru wy-
kładziny zieloną milą. 

Życie w więzieniu toczy się zwykłym trybem do 
czasu, gdy pojawia się w nim ogromny Murzyn o du-
szy i umyśle dziecka: John Coffey (Michael Clarke 
Duncan), oskarżony o okrutne zabójstwo dwóch 
dziewczynek. Początkowo sceptycznie nastawieni 
strażnicy więzienni, nie wyłączając Paula, stopniowo 
zaczynają wątpić w winę nowego więźnia.

Przekonanie o winie Coffey'a zaczyna gwałtow-
nie topnieć w momencie, gdy okazuje nadprzyrodzo-
ne zdolności uzdrawiania, zaczynając od małej mysz-
ki, a na żonie naczelnika więzienia skończywszy.

John zdobywa przyjaciół wśród strażników wię-
ziennych – ludzi stojących po drugiej stronie bary-
kady.

„Ten film od początku był skazany na sukces. 
Profesjonalnie zrealizowany i zagrany wyciskacz łez 
z elementami fantastycznymi, którego klasę potwier-
dzają cztery nominacje do Oscara.... "

Film na podstawie powieści Stephena Kinga wy-
reżyserował Frank Darabont.

Pewnie nie wiesz...
W filmie „wystąpiło” piętnaście myszy. Każda ro-

biła inne sztuczki.
Łóżko Coffeya zostało zmniejszone, tak samo inne 

meble, aby Michael Clarke Duncan wyglądał jak gi-
gant. 

Ponad 30 dzieł Stephena Kinga zostało zaada-
ptowanych do filmów, ale ten jest jedyny, który przy-
niósł ponad 100 milionów dolarów zysku w USA. 
Poza USA zarobił 130 milionów dolarów. Kosztował 
60 milionów.

Kara śmierci poprzez krzesło elektryczne została 
wprowadzona w stanie Luizjana w 1940 roku. W la-
tach 30 (akcja rozgrywa się w 1935 roku) obowiązy-
wało powieszenie.

Zielona mila
TV Puls piątek 20.00, niedziela 22.00

z drugiej strony wybierz  
coś  

dla siebie
Nędznicy
TVN7 piątek 12.55

Jedna z najważniejszych powieści Victora Hugo 

w musicalowej odsłonie. Za produkcję zabrali się 

hollywoodzcy specjaliści, a rezultaty końcowe jest 

znakomity. Osiem nominacji i trzy Oscary oraz 45 innych 

nagród i 108 nominacji do nagród w USA, Anglii i Australii. 

Trędowata
TVP1 piątek 13.55

Melodramat. Ordynat Michorowski zakochuje się 

z wzajemnością w guwernantce. Arystokratyczne 

środowisko jest zbulwersowane. Małżeństwo 

ubogiej dziewczyny z panem na Głębowiczach byłoby 

niewybaczalnym mezaliansem. Otoczenia daje odczuć 

ubogiej dziewczynie, że tu zawsze będzie „trędowata".

Pasja
Polsat piątek 22.25

„Mel Gibson podjął próbę rekonstrukcji ostatnich 12 

godzin z życia Chrystusa. Jedni określają film mianem 

masochistycznego, naturalistycznego, antysemickiego 

dzieła fanatyka religijnego, drudzy jako wyciskającą łzy 

z oczu, niezwykle wierną Nowemu Testamentowi, bo 

opartą na czterech ewangeliach, opowieść o poświęceniu 

jednostki w imię miłości”. 

Jeziorak
TVP2 sobota 23.40

Rzecz rozgrywa się zimą na polskiej prowincji 

z obskurnym komisariatem w tle, w scenerii jezior 

oraz mrocznych lasów i bagien. Miejscowi policjanci 

organizują nalot na ukrytą w lesie bimbrownię. Jeden 

z funkcjonariuszy zostaje ranny, a bimbrownik ucieka. 

Podkomisarz Iza Dereń, która jest w zaawansowanej 

ciąży, wszczyna śledztwo w sprawie zagadkowej śmierci 

ukraińskiej prostytutki. W dochodzeniu pomaga jej młody 

aspirant Marzec. 

Tulipanowa gorączka
TVP2 niedziela 22.15

Melodramat. W XVII-wiecznym Amsterdamie osierocona 

Sophie zostaje siłą wydana za mąż za majętnego, 

podstarzałego kupca Cornelisa. Gdy ten zleca wykonanie 

małżeńskiego portretu, Sophie angażuje się w namiętny 

romans z malarzem Janem Van Loosem. Planująca 

ucieczkę para decyduje się na podjęcie ogromnego 

ryzyka...

Siedem dusz

Niezwykły dar
Pełna tajemnic, zaskakująca historia miłosna, 

która zadaje prowokacyjne pytania na temat życia 
i śmierci, żalu i przebaczenia, przyjaźni, miłości 
i odkupienia. Opowiada o związkach, które w bar-
dzo nieoczekiwany sposób łączą ze sobą ludzkie losy.

Ben Thomas (Will Smith), agent podatkowy, nie 
może otrząsnąć się po tragicznym 

wypadku samochodowym, 
którego był sprawcą. W ka-

tastrofie zginęła jego na-
rzeczona oraz sześć 
przypadkowych osób. 
Wyrzuty sumienia 
nie pozwalają Beno-
wi zapomnieć o tym, 
co się stało, więc po-
stanawia odkupić 
swoje winy. 

Poszukuje siedmiu najbardziej potrzebujących 
osób, którym mógłby w jakiś sposób pomóc i od-
mienić ich życie. Jego wybór pada między innymi 
na niewidomego mężczyznę, który uwielbia grać na 
pianinie, maltretowaną przez narzeczonego Mek-
sykankę, trenera młodzieżowej drużyny hokejowej 
oraz czekającą na przeszczep serca Emily (Rosario 
Dawson). Wszystko idzie zgodnie z planem do cza-
su, kiedy między nim a Emily niespodziewanie za-
czyna rodzić się uczucie. 

Pewnie nie wiesz...
Syn Toma Cruise'a , Connor Cruise, gra młodsze-

go Bena Thomasa.
Michael Ealy gra starszego brata Willa Smith’a, 

a w rzeczywistości jest od niego o 5 lat młodszy.
Tom Hanks był brany pod uwagę do roli Bena.

Siedem dusz
TV4 piątek 14.35
TV6 sobota 17.30

Dobro  
za kratami

Zielona 
mila
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Pulp Ficition

Zabójcy i złodzieje

„Komedia pełna krwi, flaków, osobli-
wego seksu, prochów, ustawionych walk, 
trupów i dziwnych typów” –napisał za-
chwycony amerykański krytyk.

Jeden z najlepszych filmów wszech 
czasów. Pięć połączonych ze sobą histo-
rii: brutalnych, krwawych ale i czasami 
nieodparcie śmiesznych, opowiedzianych 
błyskotliwie, a na dodatek doskonale za-
granych.

Głównymi postaciami są pewien gan-
gster (Ving Rhames), jego żona (Uma 
Thurman) oraz pracujący na jego zlecenie 
dwaj zawodowi zabójcy ( John Travolta 
i Samuel L. Jackson), pewien doświad-
czony spec od trudnych sytuacji (Harvey 
Keitel) i zawodowy bokser (Bruce Willis). 
Składu dopełnia pewna zakochana, ale 
i lekko rozhisteryzowana para złodziei 
(Amanda Plummer, Tim Roth)…

„Pulp Fiction” dostał siedem nomi-
nacji i jednego Oscara – za scenariusz. 
Zdobył też Złotą Palmę, o którą walczył 
z „Trzy kolory: Czerwony” Krzysztofa 
Kieślowskiego. Kiedy nagrodę odebrał 
reżyser Quentin Tarantino, polski krytyk 
filmowy nazwał kierującego jury Clinta 
Eastwooda „głupim kowbojem, który nie 
rozumie istoty kina”. Tarantino przyznał: 
„To był mój najważniejszy dzień w życiu! 
Byłby jeszcze lepszy, gdyby nie było mi żal 
Kieślowskiego”.

Pewnie nie wiesz...
Film zarobił w kinach na całym świe-

cie ponad 210 milionów dolarów, koszto-
wał 8 milionów. 

Początkowo Uma Thurman zrezygno-
wała z roli Mii Wallace. Tarantino, chcąc ją 
przekonać do zagrania w filmie, przeczy-
tał jej cały scenariusz przez telefon.

Restauracja „Jack Rabbit Slim's" zo-
stała zbudowana przez 75 ludzi w ciągu 9 
tygodni kosztem 75 tys. dolarów.

Pulp Fiction
Stopklatka TV sobota 22.00
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Nieplanowane Ślicznotki? 
W Kinie Millenium nawet 
Obywatel Jones wie, kiedy 
spotkać Ślicznotki       
Repertuar 1 – 7 listopada 
Piątek 1 listopada 
Duża sala: Nieplanowane – godz. 

16:00; Obywatel Jones – godz. 
18:00; Ślicznotki – godz. 20:30.
Mała sala: Rodzina Addamsów 
– godz. 15:00 i 16:45; Bliźniak – 
godz. 18:30 i 20:45.  
Sobota 2 listopada 
Duża sala: Rodzina Addamsów 
– godz. 10:30; Baranek Shaun 
– godz.12:00; Był sobie pies 2 – 
godz..13:45; Nieplanowane – godz. 
16:00; Obywatel Jones – godz. 
18:00; Ślicznotki – godz. 20:30.
Mała sala: Mój przyjaciel Ufik – 
godz. 10:00 i 12:00; Rodzina Ad-

damsów – godz. 14:00 i 16:00; 
Bliźniak – godz. 18:00 i 20:30.  
Niedziela 3 listopada 
Duża sala: Rodzina Addamsów 
– godz. 10:30; Baranek Shaun 
– godz.12:00; Był sobie pies 2 
– godz..13:45; Nieplanowane 
– godz. 16:00; Obywatel Jones 
– godz. 18:00; Ślicznotki – godz. 
20:30.
Mała sala: Mój przyjaciel Ufik – 
godz. 10:00 i 12:00; Rodzina Ad-
damsów – godz. 14:00 i 16:00; 
Bliźniak – godz. 18:00 i 20:30.  

Poniedziałek 4 listopada
Duża sala: Nieplanowane – godz. 
16:00; Obywatel Jones – godz. 
18:00; Ślicznotki – godz. 20:30.
Mała sala: Rodzina Addamsów 
– godz. 15:00 i 16:45; Bliźniak – 
godz. 18:30 i 20:45.  
Wtorek 5 listopada 
Duża sala: Nieplanowane – godz. 
16:00; Obywatel Jones – godz. 
18:00; Ślicznotki – godz. 20:30.
Mała sala: Rodzina Addamsów 
– godz. 15:00 i 16:45; Bliźniak – 
godz. 18:30 i 20:45.  

Środa 6 listopada 
Duża sala: Nieplanowane – godz. 
16:00; Obywatel Jones – godz. 
18:00; Ślicznotki – godz. 20:30.
Mała sala: Rodzina Addamsów 
– godz. 15:00 i 16:45; Bliźniak – 
godz. 18:30 i 20:45.  
Czwartek 31 października
Duża sala: Nieplanowane – godz. 
16:00; Obywatel Jones – godz. 
18:00; Ślicznotki – godz. 20:30.
Mała sala: Rodzina Addamsów 
– godz. 15:00 i 16:45; Bliźniak – 
godz. 20:45.  

Etno festiwal 2019
Połączenie tradycji i historii przez 

śpiew i taniec młodego pokolenia. Tak 
można w skrócie opisać to co działo się 
podczas „Etno Festiwalu 2019”.

Widzowie mieli okazję obejrzeć 
między innymi taneczno-wokalne wi-
dowisko w tradycyjnych i współczesnych 
aranżacjach przygotowane przez dzie-
ci i młodzież Studia Wokalnego ROK 
i Zespół Pieśni i Tańca „Łomża” dzia-
łających w Regionalnym Ośrodku Kul-
tury w Łomży. Dodatkowo nie zabrakło 
warsztatów tanecznych i plastycznych 
dla najmłodszych.

Niedzielne popołudnie umilały rów-
nież kapela "Miód na serce", której mu-
zycy wędrują po kurpiowskich wsiach 
spotykając się z muzykantami i śpie-
wakami. Utrwalają pieśni in crudo oraz 
muzykę w jej oryginalnym brzmieniu, 
nagrywają i archiwizują materiały. Pu-
bliczność zachwycił występ lokalnego 
zespołu "Skiela Kapela”, który został 
założony przez Grzegorza Sekmistrza 
w 2015 roku przy Regionalnym Ośrod-
ku Kultury w Łomży. Zagrali bardzo 
energetyczny folk w stylistyce jazz, soul, 
funky.

Gwiazdą wieczoru był bielski zespół 
"Dzień Dobry", dla którego wspólne 
muzykowanie, wyzwala silne emocje 
i ogromną radość. Muzycy dążą do tego, 
aby ich muzyka podobnie oddziaływa-
ła na każdego słuchacza, dlatego to, co 
grają, określają mianem: "POZYTYW-
NEJ AKUSTYCZNEJ FALI". "Dzień 
Dobry" wystąpił u boku takich gwiazd 
polskiej estrady jak: Krystyna Prońko, 
Renata Przemyk, Gaba Kulka, Jacek 
Wójcicki, Grzegorz Markowski, Zbi-
gniew Wodecki, Artur Gadowski, Tade-
usz Woźniak czy słynna ,,Anawa". Ich 
energia i talent zostały także docenio-
ne w drugiej edycji telewizyjnego show 
"Must be the music" (październik 2011), 
gdzie prezentując autorskie numery do-
tarli do półfinału, zyskując bardzo przy-
chylne opinie jury i publiczności.

Organizatorami festiwalu odbywają-
cego się w ramach zadania „Etno Piąt-
nica 2019”, dofinansowanego ze środków 
Narodowego Centrum Kultury w ra-
mach programu „EtnoPolska 2019” byli: 
Fundacja Sztuk i Dialogu, Regionalny 
Ośrodek Kultury w Łomży – Instytucja 
Kultury Powiatu Łomżyńskiego, przy 
współpracy powiatu łomżyńskiego, Gmi-
na Piątnica i Karczmy pod Topolami.
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Meandry Losu – Powieść z nieznaną 

historią w tle, tom II, cz. 12Zenon 
Krajewski

Po kilkutygodniowej przerwie powracamy 
do publikowania „Meandrów Losu”. Jest to 
cykl powieściowy o trudnej polskiej historii 
w I połowie XX wieku na wschodnim Mazow-
szu (Łomża i okoliczne powiaty), w którym 
ukazane zostały pogmatwane losy Polaków 
i Żydów w obliczu wojny, okupacji sowieckiej, 
a potem niemieckiej. Autorem jest Zenon 
Krajewski. W tym wydaniu Tygodnika Narew 
publikujemy odcinek 12 Tomu II, zatytułowa-
nego “Pod sowieckim butem”.                                                              

Wspomóż nas, Boże zbawienia naszego, 
przez wzgląd na chwałę Twojego imienia,

i wyzwól nas, i odpuść nasze grzechy
przez wzgląd na Twoje imię.

Ps 79,9

Elian Wiernik jechał tego dnia do 
Łomży nieśpiesznie. Znajdował się jak-
by w malignie. Nie dostrzegał piękna 
tego słonecznego, sierpniowego dnia, bo 
wiedział, że najdalej za godzinę stanie 
przed Hannah. Uznał, że niełatwo mu 
będzie spojrzeć jej w oczy. Coś ważnego 
wydarzyło się w ciągu minionych dwóch 
tygodni. Dwukrotnie był w łóżku z inną 
kobietą. Nie potrafił się oprzeć jej doj-
rzałemu powabowi, a przede wszystkim 
kobiecej przemyślności. 

To całkowicie niespodziewane do-
świadczenie uczyniło go trochę zgorzk-
niałym i cynicznym. Czyli takie jest 
życie, zastanawiał się smutno. Idziesz 
na kompromisy z moralnością, dopusz-
czając się czynów, których wcześniej 
nie akceptowałeś u innych. I kim sam 
w końcu się stajesz? Co tak naprawdę 
zostaje z pierwotnej natury niewinnego 
chłopca? 

Widok Łomży z Góry Janowskiej 
nie sprawił mu tym razem radości. Za 
pół godziny miał stanąć przed swoją tak 
bardzo kochaną Hannah i zachowywać 
się wobec niej jakby nic między nimi 
się nie zmieniło, a przecież coś się sta-
ło. I jak z tym sobie radzić? Czy będzie 
umiał udawać, że wszystko jest w jak 
najlepszym porządku?  Przypomniał so-
bie w tym momencie słowa Pisma, tego 
najwspanialszego – jak niezmiennie są-
dził – owocu zbiorowego doświadczenia 
ludzkości od zamierzchłych wieków: 
Nie wydawaj duszy swej smutkowi
Ani nie dręcz siebie myślami.
Radość serca jest życiem człowieka
A wesołość męża przedłuża dni jego.
Wytłumacz sobie samemu, pociesz swoje 
serce

I oddal długotrwały smutek od siebie, 
bo smutek zgubił wielu
i nie ma z niego żadnego pożytku.

Mądrość tego przesłania, wynikają-
ca z doświadczenia tak wielu pokoleń 
przodków, przemówiła jednak do niego. 
Uznał, że musi być silny i będzie właśnie 
takim, bo nie chce gruntownych, ani tak 
naprawdę żadnych zmian w swoim ży-
ciu. Zbyt wiele się zmieniło, aby można 
było cokolwiek cofnąć czy potraktować 
jako niebyłe. Niemniej jednak tym bar-
dziej teraz wszystko musi zostac po sta-
remu. Zbliżając się do znajomej bramy 
na ulicy Dwornej wiedział, 
że musi okazać siłę i ni-
czym nie zdradzić się, że coś 
się zmieniło z nim i w nim. 
Czasami życie w kłamstwie 
pozostaje jedynym sensow-
nym wyborem gdy ma się 
na drugiej szali perspektywę 
nieuchronnej katastrofy.

Otworzył sobie bramę, 
która była zamykana na 
kłódkę tylko na noc, wje-
chał na podwórko i zaczął 
wyprzęgać konia, gdy w drzwiach domu 
ukazał się teść i szybko podszedł do nie-
go.

- No, zrobiłeś nam niespodziankę, 
Elianie – powitał go niezbyt wylew-
nie, lustrując go uważnie od stóp do 
głowy. 

Podali sobie ręce. Wiernik uczynił to 
bardziej machinalnie, niż serdecznie.

- A tak, Mejer darował mi ten pią-
tek z uwagi na to, że w niedzielę, jak 
sobie życzył, byłem w pracy – pośpie-
szył z wyjaśnieniami, wstawiając konia 
do specjalnie przerobionej do jego po-
trzeb szopy.

Z domu wybiegła Hannah i przytuli-
ła się do niego. Była w skromnej, ciemnej 
spódnicy i jasnej bluzce, a coraz dłuższe, 
ciemne włosy miała związane z tyłu. Wy-
glądała pięknie i Elian pomyślał, że to 
nieprawdopodobne szczęście mieć ją za 
żonę i w żadnym razie nie może znisz-
czyć ich związku. Pocałował ją w czoło 
i włosy, ściskając w swych ramionach.

- Niedobry, dlaczego nie przyjecha-
łeś w ubiegłym tygodniu? – spytała od 
razu.

- Mejer mnie potrzebował. W nie-
dzielę. Ale za to dziś przyjechałem wcze-
śniej – uśmiechnął się niepewnie.

- Będziesz się jeszcze tłumaczył – po-
groziła mu żartobliwie palcem. – Chodź 

do domu. Nie widziałeś Natana dłużej, 
niż powinieneś.

- Wiem, bardzo tęskniłem – po-
twierdził skwapliwie.

Wszyscy troje weszli do domu bez 
zbędnej chwili zwłoki.

Po wieczornej, szabasowej, skromnej 
kolacji Elian i Hannah poszli do poko-
ju, aby nacieszyć się widokiem Natana 
i sobą. Nachylili się nad kołyską. Bobas 
rósł jak na drożdżach. Miał już ładnych 
kilka tygodni. Spał i jadł, i znów spał. 
Płakał jak był głodny. Dostawał to, cze-
go chciał i zasypiał zadowolony. Nic mu 

jeszcze nie dokuczało. Był 
okazem zdrowia i Hannah 
modliła się, aby już tak zo-
stało.

Usiedli na łóżko. Przy-
tuleni do siebie patrzyli 
z uśmiechem na swoją śpią-
cą latorośl. Po chwili Elian 
spojrzał na swoją piękną, 
młodą i kochającą go żonę. 
Jak ja mogłem, pomyślał 
i zdumiony tym, że mógł 
pragnąć kogoś innego, niż ta 

świeża w swym rozkwicie wiosennych lat 
miła i urocza dziewczyna, zaczął cało-
wać jej czoło, włosy, nos i wreszcie usta, 
i znów policzki, i znów usta.

- O tak, rób tak właśnie, takie to 
miłe. Nie przestawaj, Elianie – wyszep-
tała Hannah.

- Przepraszam – wyjęczał. – Przepra-
szam za wszystko. Nie mogłem przyje-
chać w ubiegłym tygodniu. Potrzebny 
byłem Mejerowi – tak naprawdę prze-
praszał jednak za coś innego, o czym po-
wiedzieć nie mógł i nie chciał.

- Rozumiem. Nie tłumacz się już. 
Widocznie tak musiało być. To ja cię 
przepraszam, że nie jestem tam teraz 
z tobą. Musi ci być ciężko. Mnie jest 
lżej, bo tu mam pomoc przy małym, ale 
tobie z kolei jest pewnie w dwójnasób 
ciężej.

- Jesteś taka dobra – przytulił ją moc-
niej, bezgłośnie szlochając. – Bądź dla 
mnie taka zawsze.

- Dla ciebie wcale nie jestem nazbyt 
dobra – Hannah zaprzeczyła cicho. – 
Myślę teraz bardziej o dobru Natana 
i swojej wygodzie, a ty, biedaku, musisz 
tam się męczyć sam – spojrzała na niego 
ze smutkiem i współczuciem w oczach.

- Będę się starać przyjeżdżać do cie-
bie, do was – poprawił się szybko – co 
tydzień, ale różnie być może. Poza tym 

kończy się lato, idzie jesień i pluchy, 
a potem zima – położył się w poprzek 
łóżka. – Może być różnie.

- A nie poszukasz tam sobie jakiejś 
pocieszycielki? Te samotne wieczory 
muszą być okropne.

- Mam co robić. W pogodne dni jeż-
dżę po wsiach w okolicy Stawisk. Przy-
zwyczajam ludzi do swojego widoku. 
Rozmawiam z sołtysami – westchnął. – 
Ciężko się z tym chłopstwem gada. Za-
wsze podejrzewają jakichś podstęp. Dla 
nich nie istnieje bezinteresowny Żyd.

- A istnieje taki? – spytała kpiąco 
Hannah.

- Z pewnością wielu. Może ja tak 
do końca nie jestem bezinteresowny, bo 
chcę z tego swojego zamysłu uczynić re-
ceptę na życie tu i teraz, pod sowiecką 
okupacją.

- Nie irytuj się, każdy człowiek chce 
czegoś od życia. Źle z nim kiedy już nic 
nie chce, nie pragnie, do niczego nie 
dąży – dopowiedziała uspokajająco. Ich 
rozmowa, chociaż cicha, sprawiła, że Na-
tan obudził się i zaczął marudzić. Han-
na wyjęła go z kołyski i podała w ręce 
Eliana.

- Potrzymaj go, to twój syn, wiesz. 
Poczuj bardziej, że go masz, skoro to ja 
znacznie więcej oczuwam ten fakt na co 
dzień.

- Stęskniłem się do niego – przejął 
małe ciałko dziecka w swoje dłonie. – 
Szkoda, że nie możemy jeszcze ze sobą 
porozmawiać.

- Na to jeszcze sobie jakiś dłuż-
szy czas poczekasz – wyjęła maleństwo 
z jego rąk i przystawiła do swojej piersi, 
a ono chętnie skorzystało z możliwości 
otrzymania małego, aczkolwiek pożyw-
nego posiłku.

- Co robisz całymi dniami, poza tym, 
oczywiście, że opiekujesz się małym? – 
spytał Elian.

- To praca na pełny etat, dwadzieścia 
cztery godziny na dobę. Szkoda, że tego 
nie wiesz.

- Po co ten delikatny sarkazm? Co 
robisz kiedy on śpi? 

- Zwykle też śpię. Nawet w dzień uci-
nam sobie drzemki, bo noce są poszatko-
wane na mniejsze odcinki z przerwami 
na zajmowanie się dzieckiem. Poza tym 
rozmawiam z innymi domownikami, 
mamą, siostrą, tatkiem. Gdy tęsknię do 
ciebie, a nie muszę zajmować się małym, 
czytam poezję. Ostatnio wróciłam do 
Leśmiana. Jest taki nostalgiczny.
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„Tragiczne arcydzieło", „Wspaniały", 
„Łamiący serce" i „Nie do zapomnienia" 

– tak pisali o tym filmie krytycy.
Biografia Amy Winehouse, zmontowana jest 

z jej własnych filmów, wypowiedzi, rozmów z naj-
bliższymi, z nieznanych dotąd materiałów, kręco-
nych ukradkiem ujęć, zbliżeń i wyznań.  

Prawdziwa historia wielkiej gwiazdy, błysko-
tliwej dziewczyny obdarzonej wyjątkowym talen-
tem, która w rekordowo krótkim czasie osiągnęła 
szczyty sławy. Przejmująca opowieść o inteligentnej 
i skomplikowanej kobiecie, która chciała tylko, aby 
ją kochano. 

Kim była naprawdę Amy Winehouse, która 
z dnia na dzień stała się ikoną światowej muzyki? 
Jak odmieniło ją spotkanie z mężczyzną, które-
go obdarzyła uczuciem silniejszym niż narkotyk? 
Co ukrywała przed światem? Dlaczego zginęła 
w tajemniczych okolicznościach w wieku zaled-
wie 27 lat? 

„Amy" to trzymający w napięciu, przejmujący 
film, który ukazuje prawdziwą historię, znaną tyl-
ko z plotkarskich portali i pierwszych stron gazet. 
Amy Winehouse pokazana z dala od kamer, pry-
watnie, intymnie, a także na scenie w świetle re-
flektorów. Poznacie jej talent, miłość i tajemnicę  
w filmie, który zachwycił i wzruszył widzów.

Amy Jade Winehouse (14 września 1983 - 23 
lipca 2011) – brytyjska piosenkarka wykonująca 
muzykę z pogranicza soulu, jazzu i rhythm and 
bluesu, kompozytorka i autorka tekstów piosenek. 
Jej znakiem firmowym był głęboki, ekspresywny 
wokal kontraltowy i własne teksty piosenek odno-
szące się do jej osobistych przeżyć.

Amy
TVP2 niedziela 23.55

Klonowanie – sposób na nieśmiertelność

Na początku 
jest... pies

W Seulu w Korei Południowej znajduje się 
słynna klinika Sooam, która od prawie dzie-
sięciu lat specjalizuje się w klonowaniu. Zało-
żył ją weterynarz, dr Hwang Woo Suk, który 
jako pierwszy na świecie sklonował psa. Dziś 
klonowanie ukochanych pupili jest na porząd-
ku dziennym. Rocznie Sooam przeprowadza 
około stu zabiegów. Miłośnicy czworonogów 
są gotowi zapłacić za to nawet sto pięćdziesiąt 
tysięcy dolarów. 

Marcin Prokop jako jeden z nielicznych 
dziennikarzy miał szansę uczestniczyć w po-
rodzie sklonowanego psa. Podczas rozmowy 
z najsłynniejszym weterynarzem na świecie 
dowiedział się, kto i dlaczego decyduje się na 
podarowanie drugiego życia swojemu ulu-
bieńcowi. Lekarz zdradził także swoje najbliż-
sze plany. Okazało się, że od lat pracuje nad 
znalezieniem lekarstw na wiele przewlekłych 
chorób, a także wraz z grupą rosyjskich na-
ukowców stara się ożywić skamielinę mamuta 
znalezionego na Syberii. Jednak jego najwięk-
szym marzeniem jest sklonowanie człowieka. 
Jak daleko uda mu się dotrzeć w pogoni za 
nieśmiertelnością?

Klonowanie – sposób na nieśmiertelność
TVN sobota 15.50

W 2014 roku rodzice Amy, 
Mitch i Janis, odsłonili rzeźbę 

przedstawiającą piosenkarkę. 
Stoi ona na jednym 

z najsławniejszych bazarów 
na świecie, w londyńskim 

Camden. 

a to ciekawe

Amy 

Prywatnie  
i na scenie
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RĘCZNA MYJNIA
ZBIGNIEW JAKACKI

 602 422 762

 Łomza, ul. Nowogrodzka 24

-CZYSZCZENIE I KONSERWACJA 
TAPICEREK SKÓRZANYCH

-ODŚWIEŻANIE I KOREKTA POWŁOK 
LAKIERNICZYCH

-CERAMICZNE I SZKLANE POWŁOKI
ZABEZPIECZAJĄCE

-TWARDE WOSKI OCHRONNE
-GLINKOWANIE I INSPEKCJA POWŁOK

LAKIERNICZYCH

Tajemnice 
Realizacja programu ozna-

czała skrupulatną "inwentaryza-
cję" praktycznie każdego z cmen-
tarnych obiektów. Nawet te 
najbardziej - teoretycznie - znane 
i opisywane potrafiły przynieść 
zaskoczenia.   

Wyruszamy zatem ze współ-
autorem przewodnika na kró-
ciutki na razie spacer cmentarny-
mi alejkami.

-  Mogę uchylić rąbka tajem-
nicy, jakie ustalenia przyniosło 
dokładniejsze przebadanie Ka-
plicy Śmiarowskich. Wiadomo, 
że powstała w 1838 roku jako 
miejsce pochowania szcząt-
ków pierwszej żony Mateusza 
Śmiarowskiego i ich zmarłych 
bardzo młodo dzieci. Udało mi 
się dotrzeć do aktu bezpłatnego 
przekazania w 1839 roku  ka-
plicy przez fundatora biskupowi 
sejneńskiemu, a w praktyce jedy-
nej w Łomży parafii katolickiej. 
Warunkiem było jedynie to, że 
będą  się tam odbywać pogrzeby 
rodzinne. Ciekaw jestem czy na-
wet bliżej zainteresowani historią 
wiedzą ile osób jest w niej pocho-
wanych? Okazało się, że w pod-
ziemnych kryptach spoczywa tu 
co najmniej 25 Śmiarowskich 
i ich powinowatych , bo np. także 
rodzina drugiej żony Mateusza, 
Leokadii z Trojanowskich. Cie-
kawostką jest fakt, że  wśród po-
chowanych w kryptach  kaplicy 
jest Eugenia z Kolendów Śmia-
rowska i jej mąż Józefat Śmia-
rowski (syn Mateusza i brat słyn-
nego adwokata Mariana), choć 
ich pomnik znajduje się także 
kilka metrów od kaplicy. To, zda-
je się, była konsekwencja  me-
zaliansu  członka znanego rodu, 
ale widocznie z czasem doszło 
do jakiegoś rodzinnego pojedna-
nia i Eugenia oraz Józefat mogli 
w końcu spocząć wśród  pozo-
stałych krewnych. Jest to zatem 
dość unikalny przypadek dwóch 
pomników tych samych osób na 
tym samym cmentarzu. Zapewne 
mogły tę zagadkę wyjaśnić dalsze 
badania - opowiada historyk 

Kaplica Śmiarowskich to 
jeden z najbardziej charaktery-
stycznych dla nekropolii obiek-

tów. Także jednak zupełnie 
niepozorne nagrobki skrywają 
często historię niezwykłych osób. 
Zasłużonych nie tylko dla Łom-
ży. W centralnym miejscu, blisko 
głównej bramy  znajduje się np. 
grób Władysława Kalinowskiego.

- Mało kto wie, kim był. Uro-
dził się w Wilnie. Z zawodu był 
organistą, który dzięki talentowi 
dostrzeżonemu w jednej z para-
fii i wsparciu księdza Tadeusza 
Makarewicza, mógł  ukończyć 
muzyczne  studia w Niemczech. 
Pracował w  Wilnie u boku bi-
skupa Romualda Jałbrzykow-
skiego  i razem z nim, po drugiej 
wojnie światowej, przyjechał do 
Białegostoku. Biskup łomżyń-
ski Czesław Falkowski, czyli 
były rektor Uniwersytetu Stefa-
na Batorego w Wilnie, ściągnął 
znanego sobie muzyka do Łom-
ży. Władysław Kalinowski tu 
spędził kilka ostatnich lat życia, 
organizował koncerty, pracował 
z chórem katedralnym, starał się 
o utworzenie szkoły dla organi-
stów. Postać zupełnie nieznana, 
a może wato byłoby, aby jego pa-
mięci został  poświęcony któryś 

z koncertów festiwalu  Sacrum 
et Musica. Może z jego kompo-
zycjami organowymi lub przy-
najmniej utworami, które często 
wykonywał - istnieje ich spis.           

Symbolicznie
Nieopodal kolejny niezwy-

kły ślad historii. Grób rodziny 
Grochockich, na którym znajdu-
ją się aż dwie tablice poświęcone 
polskim oficerom, ofiarom zbrod-
ni katyńskiej. Dla obydwóch to 
oczywiście symboliczne miejsce 
spoczynku.

- Niezwykle ważną i zupełnie 
wyjątkową dla miasta postacią 
jest Franciszek Grochocki. Był 
żołnierzem, ale także jednym 
z najwybitniejszych sportowców 
łomżyńskich okresu między-
wojennego. Grał w piłkę noż-
ną w ŁKS.  Ma swój biogram 
w historii klubu. Brał udział 
w zawodach bokserskich, lekko-
atletycznych. Był ponadto dzien-
nikarzem, niezłym rysownikiem 
i grafikiem publikującym w mię-
dzywojennej prasie łomżyńskiej,  
propagatorem sportu, harcerzem. 
Zginął w Katyniu w wieku zale-

dwie 32 lat. Kim mógłby zostać 
on i ludzie tego formatu w powo-
jennej Łomży? - zastanawia się 
Sławomir Zgrzywa.   

Obok tablicy z  nazwiskiem 
Franciszka Grochockiego jest 
druga symboliczna, Ludwika 
Michalskiego, polskiego oficera 
zaliczanego do ofiar katyńskich, 
chociaż  zamordowanego w 1940 
roku  gdzieś na Białorusi. Był ofi-
cerem rezerwy. Nie miał bliskich 
związków z Łomżą, pochodził 
z południa Polski, ale miał żonę 
łomżyniankę - Leokadię Mi-
chalską, z domu Grochocką. Był 
urzędnikiem w różnych miastach 
w Polsce. 

- Pozostał po nim w Łomży 
dom, który wybudował na uli-
cy Sikorskiego. Można na nim 
dostrzec nazwę "Leda". To nie 
z mitologii greckiej, ale od imie-
nia jego żony. Przez rodzinę żony 
miał związek z Franciszkiem 
Grochockim i całą, bardo łom-
żyńską rodziną - dodaje współ-
autor przewodnika. 

Symbolicznych grobów jest 
na łomżyńskim cmentarzu nie-
mało. Nazwa "Katyń" widocz-

na była  na niektórych nawet 
w czasach, gdy nie wolno było 
jej używać. Ale łomżyniacy ginęli 
i umierali w wielu miejscach świa-
ta. Niektórzy są obecni w swoim 
mieście tylko za sprawą tablicy 
z imieniem i nazwiskiem oraz 
"wyjaśnieniem" - Kazachstan,  
lotnik w Anglii, Auschwitz...

Sławomir Zgrzywa prowadzi 
do jeszcze jednego niezwykłego 
nagrobka. Z pozoru zwyczajny, 
szary. Na dwóch tablicach wiele 
imion. Także z zaznaczeniem, że 
to symboliczne miejsce pochów-
ku. Nazwisko z trudem można 
odcyfrować na zatartej tablicy 
nad samą płytą. To grób rodziny 
Bargielskich.  

- Muszę przyznać, że to od-
krycie zrobiło ogromne wrażenie 
na proboszczu Marianie Miecz-
kowskim. Mamy tu napis "błogo-
sławiony ksiądz" i "Dachau". Ile 
mieliśmy takich postaci? Tylko 
jedną! Ksiądz Adam Bargielski 
zamordowany w hitlerowskim 
obozie. Obok niego tablica bra-
ta, Wojciecha Bargielskiego, ka-
pitana lotnika zamordowanego 
w Katyniu. Poniżej Franciszek 
i Franciszka Bargielscy, zmarli 
w ZSRR. Cztery osoby symbo-
licznie, a tylko dwie tu rzeczy-
wiście pochowane - podkreśla  
historyk.

Jak wiele jeszcze podobnych 
odkryć można tajemnic moż-
na dokonać na, wydawałoby się, 
dokładnie znanym zabytkowym 
cmentarzu w Łomży.

- Wydaje mi się, że trzeba się 
dokładniej zająć kryptami w Ka-
plicy Śmiarowskich. W ostatnich 
latach były tam dwa włamania. 
Sprawców nie odnaleziono. Ale 
zniszczenia pozostały. Niektó-
re dane z trudem można odszy-
frować z uszkodzonych tablic. 
Chciałbym, aby pojawiły się tu 
kamery monitoringu. To powinno 
być zadaniem miasta w związku 
z tym, że mamy tu wiele grobów 
wojennych pod opieką samorządu 
- mówi Sławomir Zgrzywa.        

Fascynujący jest świat łom-
żyńskiego cmentarza, gdy moż-
ne w niego wejść z większym 
zasobem wiedzy. Jak głosi znane 
porzekadło: Podróże kształcą, ale 

Niezwykłe opowieści łomżyńskiego cmentarza 
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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.

Sprzedam dom w Łomży 130 m2, wol-
nostojący przy ul. Jasnej lub zamienię na 
mieszkanie do 60 m2. Tel. 889 872 801.

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

Sprzątanie w Łomży. Tel. 604 799 732.

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
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J.K: - Tak, zdecydowanie. Po 
I Łomżyńskiej Mili Charytatywnej 
on właściwie nie schodzi z mojej 
twarzy. Jestem ogromnie podbu-
dowana atmosferą i ludźmi, którzy 
pojawili się na stadionie, by ze mną 
być i okazać swoje wsparcie. Tego 
dnia naprawdę czuło się ciepło ro-
dzinnej atmosfery. Niektórzy przeje-
chali setki kilometrów, by z nami być. 
Chociażby moi znajomi ze studiów, 
którzy zrobili mi dużą niespodzian-
kę. Nie spodziewałam się takiego 
odzewu. Jestem każdemu napraw-
dę wdzięczna. Tak jak mówiłam, to 
wsparcie kibiców nie jest do końca 
tak namacalne. Bo choć śledzą moją 
sytuację, martwią się i trzymają kciu-
ki, to nie zawsze o tym wiem. A ten 
dzień pokazał mi, jak liczna jest to 
rzesza. Jak wiele osób za mną stoi 
i we mnie wierzy. 

M.S: - To chyba bardzo buduje? 
J.K: - Niesamowicie! Ja na co 

dzień po prostu wykonuje swo-
ją pracę. I nie wiem jak wiele osób 
przygląda się tym efektom. Takie 
wydarzenia kompletnie zmienia-
ją świadomość. Teraz mam jeszcze 
większą motywację, by walczyć ze 
wszelkimi przeszkodami i jeszcze 
bardziej się starać. Właśnie dla nich! 

M.S: - To oznacza, że najgorsze już minęło?
J.K: - Myślę, że tak. Czuję, że to, 

co najgorsze jest już za mną. Wrze-
sień wykazał taką stabilną chorobę. 
W moim przypadku nie wypadają 
włosy, dzięki czemu będę wyglądała 
normalnie. Ten nowotwór jest inny, 
niż standardowe choroby nowotwo-
rowe, w których lekarze wiedzą jak 
postępować. Oczywiście jest tu pe-
wien sposób leczenia, ale na wiele 
pytań lekarze nie znają odpowiedzi. 
Ze strony medycznej zrobili wszyst-
ko co mogli. W Szwajcarii lekarze 
powtarzali mi, że nie są przekona-
ni co do metody leczenia. Jednak 
jak się okazało w Polsce usłyszałam 
dokładnie o tej samej i jej zostałam 
poddana. Wątpliwości co do jej sku-
teczności mimo to były. Odbyło się 
wiele konsultacji z chirurgami onko-
logicznymi w Szwajcarii, z których 
otrzymałam obszerną notę dla leka-
rzy w Polsce. I widać było, że nie jest 
to takie proste. W standardowych 
nowotworach jest inaczej. Jeśli zrobi-
my podstawowe badania i otrzyma-
my szybką diagnozę, ta pomoc może 
być naprawdę skuteczna. Nowotwór 
dzisiaj to nie jest wyrok. I ja to wiem! 

M.S: - Czy takim powrotem do formy i nor-
malnego życia jest to ponowne postawie-
nie stopy na bieżni? 

J.K: - Tak! Lekarze kazali mi 
wrócić do normalnego funkcjono-
wania. A dla mnie jest to nic inne-
go, jak bieganie. Nic innego mi nie 
pozostaje. Ja chcę i mam dla kogo 
żyć! Mam wspaniałą córkę i męża. 
Niesamowitych ludzi wokół siebie 
i kibiców, którzy jeszcze na mnie 
liczą. Nie mam po prostu innego 
wyjścia. Muszę żyć! W tym wszyst-
kim niezwykle ważna jest psychika. 
Nie wolno się załamywać, bo bar-
dzo łatwo wtedy można się poddać. 
Z własnego doświadczenia wiem, że 
takich przypadków jest naprawdę 
wiele. A ta choroba tylko na to czeka. 
Gdy tylko człowiek rezygnuje z wal-
ki postępuje niemal natychmiast. 
I tak podczas I Łomżyńskiej Mili 
Charytatywnej pobiegłam. Co praw-
da nie tak jak zawsze, ale była to dla 
mnie ogromna radość. W przypły-
wie euforii kompletnie nie czułam 
zmęczenia. Wbiegając na metę po-

czułam, że jest naprawdę dobrze. Po 
tak długiej przerwie mam przecież 
prawo czuć się źle. U sportowców ta 
systematyczność jest niesamowicie 
ważna. Przerwanie treningów, nawet 
na krótką chwilę sprawia, że ta wy-
dolność spada niemal natychmiast. 
A wtedy biegnąc ze wszystkim czu-
łam się naprawdę dobrze. Myślę, że 
to zasługa również tych emocji, które 
mnie po prostu niosły. 

 
M.S: - Co myśli młoda kobieta, mama dwu-
letniej córki, znakomita lekkoatletka, na 
której koncie jest 14 medali mistrzostw 
Polski seniorów i aktualny rekord kraju 
w biegu godzinnym gdy słyszy diagnozę: 
rzadki rak LAMN?

J.K: - Najpierw jest niedo-
wierzanie… Co? Ja? W ogóle po 
raz pierwszy diagnozę usłyszałam 
w języku niemieckim. I w niej padło 
słowo podobne do choroby nowo-
tworowej, więc tylko się domyśla-
łam. Później diagnozę dokładnie 
przetłumaczyła nam pewna znajoma 
Monika, która w Szwajcarii mieszka 
ponad 20 lat a poznaliśmy ją zupeł-
nie przypadkiem. Gdy usłyszałam 
od niej potwierdzenie, że to nowo-
twór pierwsze, co przyszło mi do 
głowy to niedowierzanie. Nigdy nie 
dopuszcza się do siebie myśli, że ta 
choroba może spotkać właśnie mnie. 
To zawsze dzieje się gdzieś obok. To 
nigdy nie ja, nigdy nie moja rodzi-
na… To zawsze ktoś inny, komu trze-
ba pomóc. Z resztą ja bardzo często 
wychodziłam z taką inicjatywą gdy 
spotykałam osoby zmagające się z no-
wotworem. Zawsze byłam otwarta na 
tą pomocą. Ale żeby miało to spotkać 
mnie? Nie… Gdy to niedowierzanie 
jednak minęło pojawił się szok. Przed 
oczami stanęła mi moja córka i poja-
wiły się naprawdę ciężkie myśli. 

M.S: -  To wszystko stało się bardzo szyb-
ko…

J.K: - Tak. To wszystko rzeczy-
wiście działo się bardzo szybko. Gdy 
rano trafiłam do szpitala z bólem 
brzucha nigdy nie spodziewałabym 
się, że wieczorem mogę być już po 
operacji. W całym tym nieszczęściu 
miałam ogromne szczęście. Gdyby 
nie ta dociekliwość lekarzy nie wiado-
mo, co by dzisiaj ze mną było. W wie-
lu szpitalach w Polsce zostałabym 
wypuszczona do domu. Gdy otrzy-
małam leki przeciwbólowe czułam 
się zdecydowanie lepiej. I nawet mó-
wiłam lekarzom po rezonansie ma-
gnetycznym, że właściwie mogę iść 
już do domu. Może odrobinę jeszcze 
mnie bolało, ale nie tak jak wcześniej. 
Miałam świadomość, że do Szwajca-
rii przyjechałam na obóz sportowy, 
który niemało kosztuje, dla którego 
zostawiłam wszystko, by trenować. 
I nagle zdarza się tak nieoczekiwana 
sytuacja. I dla mnie już sam fakt, że 
musiałam pojechać do szpitala był 
powodem żeby myśleć, iż kolejny 
raz coś staje mi na drodze i próbuje 
przeszkodzić w trenowaniu. Próbuje 
zniszczyć coś, co tak bardzo kocham. 
A przecież czuje, że jest naprawdę 
dobrze. Wystartowałam w trzech 
mistrzostwach kraju, nabiegałam su-
per wyniki i mam po prostu świetną 
formę. Tak naprawdę nigdy nie było 
tak dobrze. A tu znowu coś… Pojawia 
się zatem ogromna frustracja, złość na 
siebie i bezsilność, bo przecież nie 
mogę temu zaradzić. Muszę się pod-
dać. Ale z drugiej strony też wielkie 
zmartwienie. Zostawiłam przecież 
w domu małe dziecko i męża. 

M.S: - Co daje tę siłę do walki? Rodzina? 
Pasja? Marzenia?

J.K: - Myślę, że to właśnie ten 
duch sportowca i myśl, że mam do 
zrobienia coś innego niż umieranie. 
To z pewnością nie jest jeszcze ten 
czas. Jestem tak naprawdę niespeł-
nionym sportowcem, który ma jesz-
cze wiele do zrobienia. Najważniej-
sze sukcesy są jeszcze przede mną. 
Ja po prostu to czuję. Przez kontuzje 
straciłam wiele czasu i nie osiągnę-
łam tego, co chciałam, pomimo że 
na moim koncie jest wiele sukcesów. 
Jestem przekonana, że to, co najlep-
sze jest dopiero przede mną. Te ma-
rzenia i plany, które mam, a które ten 
nowotwór, jakby nie było, pokrzyżo-
wał są wciąż niedaleką do chwycenia 
przyszłością. I myślę, że to właśnie 
stąd płynie ta siła.  Pomimo tej trud-
nej diagnozy, pomimo kolejnej prze-
rwy nie rezygnuje się z marzeń. Jeżeli 
sportowiec dowiaduje się, że będzie 
miał operacje, to oznacza jedno: 
koniec! Wszystkie przygotowania 
do sezonu są stracone. Wszystkie 
wybiegane kilometry i godziny spę-
dzone na bieżni nie mają znaczenia. 
Jednym słowem: dramat! W takim 
momencie zawodnik myśli tylko 
i wyłącznie o tym, co straci, bo tego 
nie da się już odzyskać. Bo tak jak już 
mówiłam każda przerwa dla spor-
towca to gigantyczny spadek formy. 
Nawet jeśli jest to operacja laparo-
skopowa, czyli najmniej inwazyjna, 
to wciąż jest to operacja chirurgicz-
na. Po raz kolejny jestem poddawa-
na narkozie i po raz kolejny jestem 
osłabiana. Ze strony sportowej jest to 
tragedia, ale przecież jest coś bardziej 
cennego. Rodzina, dla której trzeba 
żyć. I gdy człowiek znajduje się w sy-
tuacji, gdy jego życie jest po prostu 
zagrożone nie myśli o niczym innym. 

M.S: - Niejednokrotnie słyszy się, że w ży-
ciu sportowca niezwykle ważna jest silna 
psychika. Czy ona pomaga w tej walce? 

J.K: - Myślę, że ma ogromne 
znaczenie. U sportowca rzeczywi-
ście musi być bardzo silna. Już samo 
stanięcie na starcie jest niezwykle 
wymagające. A zmaganie i dawanie 
z siebie wszystkiego jest niezwykle 
wyczerpujące. W naszym przypad-
ku myślę, że ta granica jest dalej 
przesunięta. Gdy dowiedziałam się 
o diagnozie, nie pytałam ile czasu mi 
zostało. Jedyne czego chciałam się 
dowiedzieć, to gdzie szukać ratunku. 
I czy rzeczywiście w Polsce na taką 
pomoc mogę liczyć. Pytaliśmy nawet 
lekarzy w Szwajcarii czy możliwe 
jest zrobienie takiej operacji za wła-
sne pieniądze. Jednak oni nawet nie 
byli w stanie powiedzieć nam ile ona 
może kosztować. Mówili, że są to tak 
horrendalne kwoty, że nie są w stanie 
tego określić. Dla nich było to rów-
nież zaskoczenie. Bo jest to napraw-
dę rzadki przypadek. I takich opera-
cji nie wykonuje się często. Nie ma 
żadnych statystyk umieralności. Te 
badania dopiero są w trakcie. Mia-
łam ogromne szczęście, że to stało 
się akurat w Szwajcarii gdyż jest to 
nowotwór bardzo trudny do wykry-
cia, nie dający właściwie żadnych 
oznak. Dodatkowo w moim przy-
padku nietypowe położenie miał też 
wyrostek robaczkowy. Był nieco za-
winięty. Dlatego wszystkie badania, 
po których można rozpoznać zapa-
lenie wyrostka  u mnie się nie spraw-
dzały. Ja normalnie mogłam chodzić, 
byłam w pełni sił i nie czułam bólu 
podczas podnoszenia i opuszczania 

nogi. Mimo wszystko lekarze drążyli 
i szukali przyczyny. I jak się okaza-
ło ból, z którym trafiłam do szpita-
la mógł być spowodowany tym, iż 
z uwagi na tę zmianę nowotworową 
ten wyrostek prawdopodobnie pękł 
i sączył się do środka.

M.S: - A momenty, w których człowiek 
mówi: nie dam rady, nie potrafię, nie 
wiem co dalej... Bywają?

J.K: - Pewnie, że tak. Przede 
wszystkim nie tak wyobrażałam so-
bie te przygotowania. Nie tego ocze-
kiwałam. Niemniej jednak choroba 
nowotworowa musi być takim mo-
mentem zwrotnym, w którym czło-
wiek zmieni pewne elementy swo-
jego życia. Chociażby musi przestać 
żyć w stresie. A w naszym  środowi-
sku sportowym i w całych tych przy-
gotowaniach jest go naprawdę wiele. 
W głowie nieustannie funkcjonuje 
myśl, że ktoś mi zaufał, wsparł finan-
sowo, więc muszę wykazać się tymi 
wynikami. Jest to jednak zupełnie 
inny stres, niż ten związany z pro-
blemami, które pojawiają się obok. 
A ich kompletnie się nie spodziewa-
łam. Te trudne momenty bywają. Ich 
nie da się uniknąć, gdyż wątpi się po 
prostu w swoje możliwości. I tu w grę 
wchodzi  współpraca z psychologiem 
sportowym. To nie jest żaden wstyd. 
W dzisiejszych czasach, w tak trud-
nych momentach ta pomoc jest nie-
oceniona. Zarówno dla zawodnika, 
jak i trenera. Oboje musimy ustalić 
sobie cel i konsekwentnie do niego 
dążyć. Jesteśmy przecież tylko ludź-
mi. Ale jeżeli przetrwamy te słabsze 
chwile, to ta psychika się wzmacnia 
i motywacja jest jeszcze silniejsza. 

M.S: -  Możliwe jest znalezienie sensu 
w tak trudnej sytuacji? Zrozumienie jej? 

J.K: - Tego do końca chyba nigdy 
nie da się  zrozumieć. Pytania zawsze 
będą się nasuwały. Człowiek zawsze 
będzie zastanawiał się, dlaczego to 
spotkało akurat jego. Zwłaszcza, że 
tych przeciwności było naprawdę 
wiele. Kilka kontuzji, do tego poczu-
cie zawodowego niespełnienia. I nie-
ustanne powroty. Ale w tym wszyst-
kim jest ogromny plus. Ja po prostu 
wiem, jak wracać. Z trenerem mamy 
już idealnie opracowany plan trenin-
gów po powrocie. Nigdy nie treno-
waliśmy zbyt mocno i zbyt ciężko. 
I tak naprawdę tymi doświadczenia-
mi moglibyśmy obdarować świat. I to 
jest wspaniałe, bo z pewnością będę 
miała komu je przekazywać. 

M.S: Czy po cichu liczy Pani na start 
w Igrzyskach Olimpijskich w Tokio w 2020 
roku? 

J.K: - To są moje marzenia i będę 
robiła wszystko, by się spełniły. Start 
w Igrzyskach Olimpijskich w Tokio 
w 2020 roku byłby taką wisienką na 
torcie. Wiem, że będzie to ogromnie 
trudne, ale jestem przekonana o tym, 
że jeżeli będę miała spokój i odpo-
wiednie warunki to jest to możliwe. 
Z pewnością pomogą mi w tym 
pieniądze zebrane podczas I Łom-
żyńskiej Mili Charytatywnej. Teraz 
trzeba odrywać blizny, czyli podno-
sić skórę i wykręcać, by likwidować 
grudki tak by były jak najbardziej 
elastyczne. U sportowców ma to ko-
losalne znaczenie po zabiegach ope-
racyjnych. Do tego potrzebny jest 
dobry fizjoterapeuta. Oprócz tego 
niezwykle istotny jej specjalny ma-
sażer do spłycania blizn, którego co-
dziennie mogłabym używać w domu. 

Niezbędne są wizyty u fizjoterapeuty 
tu w Łomży i u biomechanika ruchu 
w Olsztynie dr. Ryszarda Biernata, 
który musi mnie teraz poukładać 
w całość. Ponadto jestem pod okiem 
dietetyka, który pomaga mi wal-
czyć z anemią i trzymać w miejscu 
wagę. W tym celu piję sok z buraka 
z pigwą, który systematycznie ku-
puję. Co więcej, jestem również pod 
stałą kontrolą onkologiczną w Lu-
blinie. Nie wiem, czy to wynik ope-
racji, czy stresu i tego, co przeżyłam 
w tym roku, ale ciągle mnie coś boli. 
Ujawniły mi się nerwiaki w stopach. 
Usuwa się je operacyjnie. Znalazłam 
lekarza w Łodzi, który może je za-
mrozić, by przez nerwy nie prze-
chodziły impulsy bólowe. Do tego 
specjalne wkładki do biegania i ćwi-
czenia. Potrzebuję sprzętu, którym 
mogłabym wykonywać podstawowe 
zabiegi takie jak: młotek imitujący 
falę uderzeniową, laser pole magne-
tyczne, Hypervolt urządzenie do 
masażu wibracyjnego, pomagające 
zwiększyć krążenie krwi, poprawić 
jakość mięśni i osiągnąć optymalny 
zakres ruchu. Jak również PowerDot 
Duo inteligentny elektrostymulator, 
który daje możliwość kontroli sty-
mulacji mięśni. Nigdy nie przyszło 
nam do głowy, by oczekiwać finanso-
wego wsparcia, bo przecież jest wiele 
osób w znacznie gorszej sytuacji niż 
moja. Zawsze wszystkie wydatki 
braliśmy na siebie. Dla mnie było to 
normalne, że poniosę każdą cenę, by 
wrócić do sportu jak najszybciej. To 
z pewnością ogromna ulga. Dzięki 
tej mili będę mogła pojechać cho-
ciażby na obóz rehabilitacyjny, na 
który normalnie nie mogłabym sobie 
pozwolić, czy też zakupić wszystkie 
te sprzęty niezbędne do rehabilita-
cji i prawidłowego funkcjonowania. 
Do Igrzysk Olimpijskich w Tokio 
w 2020 roku zostało niewiele czasu. 
I żeby móc zabrać się do tej ciężkiej 
pracy, jaką jest trenowanie, muszę 
wiele w swoim życiu pozmieniać. 
Przede wszystkim chciałabym mieć 
tylko spokój. Jeżeli osiągnę spokój 
psychiczny i odpowiednie warunki 
do treningu to ta szansa się zwiększa. 
Ja nie dam rady funkcjonować kolej-
ne cztery lata na tak wysokich obro-
tach. Moje ciało nie jest już w stanie 
funkcjonować pomiędzy igrzyskami 
na takim poziomie, jak dotychczas. 
To są ogromne wyrzeczenia i po-
świecenie. Nie tylko moje, ale rów-
nież mojego męża i córki. Już teraz 
wiem, że bardzo ich zaniedbuję. Nie 
poświęcam córce tyle czasu ile po-
winnam. Mamy wokół siebie anio-
ły, chociażby naszą nianię Dorotkę, 
które zajmuje się Anastazją i wpisała 
się w naszą rodzinę. Dla matki jest to 
niezwykle trudne zostawić dziecko 
i wyjechać na obóz sportowy. Ktoś 
może pomyśleć - ale egoistka. Jednak 
w sporcie tak jest. Trzeba być egoistą, 
by coś osiągnąć. Dlatego to są moje 
ostatnie przygotowania do Igrzysk. 

M.S: - Tak sobie myślę, że tym razem musi 
się udać, bo limit stanowczo został  wy-
czerpany. Dwukrotne utopienie marzeń 
o starcie w igrzyskach w rowach z wodą, 
na trzecie czaił się on... To już chyba wy-
starczy… 

J.K: - Do trzech razy sztuka. 
I liczę na to, że teraz już się uda. Po 
tych wszystkich przejściach byłaby 
to wisienka na torcie. Zwieńczenie 
23-letniej przygody z bieżnią. Było-
by to wspaniałe zakończenie!

Chcę i mam dla kogo żyć

Rozmowa do obejrzenia w Telewizji 
Narew i na www.narew.info.
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BK Step na „Dance The World”
Tancerze z studia tańca BK Step w Łomży wzięli udział w zawodach tanecznych  
„Dance the World II - Breaking Battle”, które odbyły się w Mońkach.

Wśród tancerzy z Białorusi, Łotwy, Ukrainy, Rosji, w kategorii 
Breaking Kids Battle do 11 lat, na podium stanął Szymon Dmoch 
zajmując 2 miejsce, a Bartek Jastrzębski był 4. 

Dodatkowo w  TOP 16 najlepszych tancerzy znaleźli się: Olivier 
Frankowski i Justyna Dudas; w kategorii Breaking Kids Battle 11-15 
- Bartek Błaszczyk.

Instruktorami tancerzy są Kacper Zentalski i Maciej Brzostowski, 
członkowie C.T. Group. 
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Drużyna młodszych dziewcząt, repre-
zentująca Szkołę Podstawową nr 4 
w Łomży zajęła drugie miejsce w fina-
le wojewódzkim w koszykówce dziew-
cząt 3x3 w Igrzyskach Dzieci.

Srebrne medale przywio-
zły do Łomży: kapitan Maja 
Sierzputowska, Oliwia Cwalina, 
Natalia, Jankowska, Oliwia Dą-
browska, Pola Balewska i Nikola 
Kozłowska.

- W grupie B dziewczęta 
pokonały: Szkołę Podstawową 
nr 48 z Białegostoku, Szkołę 
Podstawową nr 18 z Białego-
stoku. Natomiast przegrały ze 

Szkołą Podstawową nr 47 także 
z Białegostoku, co dało awans 
do półfinału, w którym poko-
naliśmy Szkołę Podstawową nr 
9 w Łomży i awansowaliśmy do 
ścisłego finału, w którym ponow-
nie okazała się lepsza szkoła nr 
47 z Białegostoku – mówi trener 
drużyny UKS 4 Łomża Marcin 
Piotrowski.

Wysoko uplasowały się też 
dziewczęta starsze. Zajęły trze-
cie miejsce w finale wojewódz-
kim w koszykówce dziewcząt 
3x3 w Igrzyskach Młodzieży 
Szkolnej. Zespół medalistek 

tworzyły: kapitan Aleksandra 
Lusa, Aleksandra Modzelewska, 
Patrycja Modzelewska i Magda 
Komorowska.

- Nasze zawodniczki w grupie 
A wygrały ze Szkołą Podstawową 
z Augustowa i Szkołą Podstawo-
wą nr 48 z Białegostoku, co dało 
nam awans z pierwszego miejsca 
w grupie. W półfinale zmierzy-
liśmy się z drużyną z Zambro-
wa, niestety okazała się lepsza 
i pozostało nam walczyć o trzecie 
miejsce ze Szkołą Podstawową 
z Augustowa. Ten mecz wygrali-
śmy bardzo wysoko i ostatecznie 

zajęliśmy 3 miejsce – komentuje 
Marcin Piotrowski.

UKS 4 Łomża mierzy się z najlepszymi 
i sięga wysoko

Dziewczęta z UKS 4 Łomża 
z rocznika 2006 wzięły udział 
także w ogólnopolskim Turnieju 
Koszykówki COPERNIK CUP 
O PUCHAR KRYSTYNY 
SZYMAŃSKIEJ-LARY w Ni-
dzicy. W rozgrywkach zmierzyły 
się z najlepszymi zespołami z ca-
łej Polski: UKS 7 Sopot, UKS 3 
Żyrardów, SKM Zastal Zielona 
Góra, Kadra Kujawsko-Pomor-

ska, Kadra Warmińsko-Mazur-
ska. 

- Rozegraliśmy podczas tego 
turnieju 6 spotkań z czego 4 wy-
graliśmy. Tylko w dwóch musie-
liśmy uznać wyższość rywalek. 
W turnieju wzięły udział czoło-
we zespoły z Polski, więc wynik 
można traktować jako sukces, 
tym bardziej, że przegraliśmy 
tylko z kadrami województw – 
przyznaje trener UKS 4 Łomża, 
Marcin Piotrowski. 

Do pierwszej Piątki Turnieju 
wybrano Aleksandrę Lusę repre-
zentującą łomżyńską „Czwórkę”.

Pasmo sukcesów koszykarek z „Czwórki”!

Szymon Dmoch na pierwszym planie
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