
Byłoby wspaniale świętować z Hanką 
Bielicką jej 104 urodziny. Jest nam po 
prostu smutno, że Jej nie ma. Zatem 
przynajmniej życzymy, aby w tym 
urodzinowym dniu popatrzyła na nas 
z góry i choć trochę się uśmiechnęła.

O Hance Bielickiej napisano 
bardzo wiele. Pozwólcie Państwo 
zatem, że tym razem sięgniemy 
do ustaleń autorów Internetowe-
go Polskiego Słownika Biogra-
ficznego. Stamtąd pochodzi także 
zdjęcie pięknej pary polskiego fil-
mu i teatru: Hanki Bielickiej i jej 
męża Jerzego Duszyńskiego. Ich 
małżeństwo nie przetrwało, ale 
Hanka Bielicka pozostała już do 
końca singielką. Może pierwszą 
w Polsce, a bez wątpienia najcie-
kawszą.  
1915 – 09 XI – Rodzi się w Kononow-
ce w guberni połtawskiej, na dzisiejszej 
Ukrainie, jako córka Romualda Bielic-

kiego, późniejszego posła na Sejm II RP, 
i jego żony Leokadii z Czerwonków;
1917 – Wraz z rodzicami i siostrą przy-
bywa do Łomży;
1939 – Kończy aktorstwo w Pań-
stwowym Instytucie Sztuki Teatralnej 
w Warszawie wraz z Danutą Szaflarską 
i Jerzym Duszyńskim;
Kończy wydział Filologii Romańskiej 
Uniwersytetu Warszawskiego i dostaje 
propozycję wyjazdu na stypendium do 
Paryża;
01 X – Debiutuje w teatrze w Teatrze 
Polskim na Pohulance w Wilnie, pracuje 
tam do 1944 roku;
08 X – Gra swoją pierwszą rolę w te-
atrze – Dorynę ze Świętoszka Moliera;
1945 – Aktorzy tamtejszego Teatru 
Polskiego opuszczają Wilno i jadą do 
Białegostoku 
gra do 1949 roku w Łódzkim Teatrze 
Kameralnym Domu Żołnierza;
1946 – Gra rolę śpiewaczki ulicznej 
w filmie „Zakazane Piosenki” w reżyse-
rii Leonarda Buczkowskiego;
1947 – Pierwszy raz gra w Kabarecie 

„Siedem Kotów” założonym w Krako-
wie przez Konstantego Ildefonsa Gał-
czyńskiego, Jerzego Waldorffa i Maria-
na Eilego;
1949 – Gra do 1954 roku w warszaw-
skim Teatrze Współczesnym;
1954 – Otrzymuje Złoty Krzyż Zasługi;
Do 1998 roku gra w warszawskim Te-
atrze Syrena;
Występuje do 1961 roku w kabarecie 
„Szpak”;
1962 – Gra postać Akrobatki parterowej 
Korolkiewiczowa w filmie „Dom bez 
okien” w reżyserii Stanisława Jędryki;
1963 – Występuje do 1967 roku w kaba-
recie „U Lopka”;
1965 – Otrzymuje odznakę „Za Zasługi 
dla Warszawy”;
1966 – Gra w filmie „Małżeństwo z roz-
sądku” w reżyserii Stanisława Barei;
1968 – Wygrywa (Łomżynianka!!! - 
przyp. Red. Narew) w plebiscycie na 
najpopularniejszą kobietę Warszawy; 
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Blisko 57 tysięcy 300 złotych przynio-
sła kwesta na cmentarzu w Łomży, 
który powstał w 1801 roku, czyli za-
ledwie kilka lat po najbardziej znanej 
polskiej nekropolii – warszawskich 
Powązkach. Była to już 30. edycja 
akcji „Ratujemy łomżyńskie zabytki 
cmentarne” organizowanej przez To-
warzystwo Przyjaciół Ziemi Łomżyń-
skiej. 

Układ kalendarza sprawił, że 
zbiórka trwała tym razem trzy 
dni. Tradycyjnie 1 listopada przy 
bramach cmentarza z puszkami 
na datki pojawili się parlamen-
tarzyści, samorządowcy, przed-
stawiciele środowisk twórczych , 
dziennikarze, harcerze, działacze 
TPZŁ.   

Bez przeszłości nie ma przyszłości
- Uczestnictwo w kweście to 

nasz, samorządowców Łomży 
i Ziemi Łomżyńskiej, obowiązek. 
Idea jest  bezdyskusyjnie piękna 
i cenna - trzeba pamiętać o daw-
nych obywatelach naszego mia-
sta, trzeba pomagać w ochronie 
tych śladów przeszłości Ziemi 
Łomżyńskiej. Bez przyszłości nie 
ma przyszłości. To przekonanie 
jest naszą polską, a także łom-
żyńską siłą, której nam wszyscy 
zazdroszczą. Dopóki sił i zdrowia 
mi wystarczy, będę się starał dbać 
o nasz przepiękny cmentarz – po-
wiedział Marek Olbryś, wicemar-
szałek województwa podlaskiego.

Był jednym z około setki kwe-
starzy, którzy prosili o datki. Wła-
ściwie zresztą nie musieli prosić, 
bo kto ma „Łomżę w sercu” do-
skonale wie, jaka jest powinność 
tego dnia: choćby grosikiem za-

silić dzieło ratowania zabytków. 
- Chętnie bym wrzuciła więcej, 
ale mam trochę trudniejszy czas. 
Wiem, że trzeba pomagać, tak 
zostałam wychowana – zwierzyła 
się Ewa Kamińska, emerytka. 

Markowi Olbrysiowi przy 
głównym wejściu towarzyszyli 
na tej samej „zmianie” małżonka 
Bogumiła Olbryś, była posłanka 
Bernadeta Krynicka, radny Sej-
miku Jacek Piorunek.

- Rok temu Sławomir Zgrzywa 
z łomżyńskiej delegatury Woje-
wódzkiego Urzędu Ochrony Zabyt-
ków zasugerował, że są na naszym 
cmentarzu groby, tzw. zawodowe, 
czyli zasłużonych dla Łomży osób 
różnych profesji, które mogłyby 
się znaleźć pod specjalną opieką. 
Z radością ten pomysł podjęłam 
jako dyrektor Zespołu Szkół Wete-
rynaryjnych i Ogólnokształcących. 
Po uzgodnieniach z nauczycielami 
i młodzieżą przekazaliśmy fundu-
sze na odrestaurowanie nagrobka 
Aleksandra Berezy, lekarza wete-
rynarii z okresu międzywojennego, 
podjęliśmy też decyzję, że będziemy 
się tym grobem opiekować. Był to 
jeden z pierwszych przedstawicieli 
tego zawodu w Łomży o ogromnym 
wkładzie naukowym i organizacyj-
nym w tworzenie weterynaryjnych 
struktur na Ziemi Łomżyńskiej. 
Zamierzamy zadbać o pomnik nie 
tylko w okresie 1 listopada, ale także 
związku np. z rocznicami weteryna-
ryjnymi – poinformowała Bogumi-
ła Olbryś. 

Dla Jacka Piorunka udział 
w kweście to także obowiązek. 

- Mam sygnały, że nasz hi-
storyczny cmentarz budzi coraz 
większe zainteresowanie w kraju. 
Musimy zatem postarać się, by ta 
nasza „zabytkowa perła” była w jak 
najlepszej kondycji – stwierdził.

Kwesta 2019. Obowiązek

Dokończenie na str. 12

Blisko 57 tysięcy złotych podarowali Łomżyniacy na ratowanie zabytkowej nekropolii

Hanka Bielicka, zawsze wśród nas

Dokończenie na str. 2
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Minister edukacji Dariusz Piontkowski wśród łomżyńskich laureatów konkursu

Wybory, które odbyły się 13 paździer-
nika, nie dały pełnej satysfakcji rzą-
dzącemu przez ostatnie cztery lata 
Prawu i Sprawiedliwości, ale pozwoli-
ły zachować partii Jarosława Kaczyń-
skiego pełnię władzy w Sejmie, czy 
głównej (choć zwanej „niższą”) izbie 
polskiego parlamentu. Bez zawie-
rania stałej koalicji PiS dysponujący 
ponad połową mandatów poselskich  
może ustanawiać ważne dla siebie 
prawa, odrzucać poprawki Senatu, 
a przede wszystkim utworzyć rząd.

To zasadniczy powód, dla 
którego nie ma w kraju szcze-
gólnych emocji  dotyczących 
tworzenia nowej Rady Mini-
strów. Wprawdzie wicepremier 
Zbigniew Ziobro i politycy jego 

Solidarnej Polski uniesieni wyni-
kiem wyborów (18 posłów) suge-
rowali potrzebę „jakichś” zmian, 
ale raczej nie znajdą poparcia ani 
w PiS, ani w Porozumieniu Jaro-
sława Gowina (też 18 posłów). 
Zatem na czele rządu pozosta-
nie Mateusz Morawiecki. Stoi za 
nim dobry, choć nierewelacyjny 
wynik wyborczy, a nade wszystko 
zaufanie prezesa Jarosława Ka-
czyńskiego.      

Ponieważ rząd premiera Mo-
rawieckiego był już rekonstru-
owany i w obecnym składzie nie 
działa jeszcze zbyt długo, nie-
wielu komentatorów spodziewa 
się tam istotnych roszad. Nie ma 
bowiem przeszkód, aby łączyć 

mandat poselski czy senatorski 
z stanowiskami ministerialny-
mi. W przeciwieństwie np. do 
funkcji wojewody. Kilku szefów 
administracji rządowej w regio-
nach się do parlamentu dostało 
i tam muszą nastąpić zmiany, 
ale w województwie podlaskim, 
akurat Bohdan Paszkowski man-
datu  poselskiego nie zdobył. 
Co prawda trochę jego pozycję 
osłabił bardzo przeciętny (deli-
katnie mówiąc) wynik wyborczy, 
ale przemawia za nim czterolecie 
skutecznego, aktywnego i nie-
kontrowersyjnego realizowania 
obowiązków w województwie 
podlaskim. Dymisję złożyć musi 
jak wszyscy wojewodowie, ale ra-

czej przyjmuje się za pewnik, że 
szybko wróci na stanowisko.           

Prawo nakazuje, aby także 
cały rząd  podał się do dymisji na 
pierwszym posiedzeniu nowego 
Sejmu i tak się stanie. Szybko jed-
nak powstanie nowy. W odcho-
dzącej Radzie Ministrów podla-
ski „stan posiadania” to Dariusz 
Piontkowski jako szef resortu 
edukacji  i wiceministrowie Jaro-
sław Zieliński w resorcie spraw 
wewnętrznych i administracji oraz 
Adam Andruszkiewicz w resorcie 
cyfryzacji. Teoretycznie żadnemu 
z nich nie powinno nic zagrażać, 
bo  swoje dotychczasowe pozycje 
wsparli naprawdę dobrymi wyni-
kami wyborczymi, ale…

Dariusz Piontkowski byłby 
absolutnym pewniakiem, gdyby 
nie pewne „tąpnięcie” w układzie 
politycznym. Prawdopodobne 
jest bowiem, że koalicjanci PiS-
-u z Porozumienia i Solidarnej 
Polski mogą otrzymać dodatkowe 
resorty do obsadzenia. W przy-
padku Jarosława Gowina i jego 
partii mogłoby wchodzić w grę 
ministerstwo edukacji, czyli trze-
ba byłoby je odebrać Dariuszowi 
Piontkowskiemu. Województwo 
podlaskie ma w Porozumie-
niu dobrą pozycję za sprawą aż 
dwóch posłów. Mandaty zdobyli 
Jacek Żalek i Mieczysław Basz-
ko, czyli prawnik i nauczyciel, 
a zatem…

Zbigniew Ziobro też ma 
swoją podlaską przedstawicielkę, 
wydaje się jednak, że Aleksan-
dra Szczudło musiałaby najpierw 
zgromadzić trochę  więcej do-
świadczenia w trudnej grze po-
litycznej.                                 

W sali koncertowej Opery i Filharmo-
nii Podlaskiej w Białymstoku odbyło 
się uroczyste podsumowanie kon-
kursu: „EUROPO JESTEŚMY Z TOBĄ. 15 
lat w Unii Europejskiej w Barwach 
Biało-Czerwonych" zorganizowane-
go przez wojewodę podlaskiego, we 
współpracy z Młodzieżowym Domem 
Kultury w Białymstoku. Wśród laure-
atów konkursu znalazły się trzy łom-
żyńskie placówki.

Jak przekazuje Irena Dą-
browska, nauczycielka SP 1 
w Łomży, delegacje ze Szkoły 

Podstawowej nr 1, Szkoły Pod-
stawowej nr 4   oraz Przedszko-
la Publicznego nr 5 za zdobycie 
wyróżnień w konkursie, odebrały 
grawertony i dyplomy z rąk mini-
stra edukacji narodowej Dariusza 
Piontkowskiego.

Gratulacje laureatom prze-
kazali także wojewoda Bohdan 
Józef Paszkowski oraz Beata Pie-
truszka, Podlaski Kurator Oświa-
ty. Galę uświetniły występy arty-
styczne: wokalne i taneczne oraz 
wspólne śpiewanie pieśni patrio-
tycznych.

Powyborcze porządki 
ministerialne i urzędowe

Dwie łomżyńskie podstawówki i przedszkole wśród laureatów

1969 – Gra postać stolnikowej Mako-
wieckiej, siostry Wołodyjowskiego w fil-
mie „Pan Wołodyjowski” w reżyserii Je-
rzego Hoffmana;
1974 – Otrzymuje Krzyż Kawalerski 
Orderu Odrodzenia Polski oraz otrzy-
muje (Łomżynianka!!! - przyp. Narew) 
Nagrodę artystyczną m. st. Warszawy;
1977 – Przechodzi na emeryturę, dalej 
występuje w teatrze, kabaretach i tele-
wizji;
1979 – Otrzymuje Krzyż Oficerski 
Orderu Odrodzenia Polski oraz otrzy-
muje Nagrodę Prezesa Rady Ministrów 
I stopnia;
1986 – Otrzymuje Krzyż Komandorski 
Orderu Odrodzenia Polski oraz otrzymu-
je „Wiktora" dla osobowości telewizyjnej; 
1988 – Dostaje dyplom Ministra Spraw 
Zagranicznych za upowszechnienie kul-
tury polskiej za granicą;
1994 – Otrzymuje Krzyż Komandorski 
z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski;
2001 – Otrzymuje nagrodę za cało-
kształt twórczości na II Festiwalu Do-

brego Humoru w Gdańsku;
19 III – Dostaje „SuperWiktora 2000" 
za całokształt twórczości;
2002 – Nagrywa płytę z piosenkami pod 
tytułem „Kazali mi śpiewać”; 
2003 – Podczas VIII Festiwalu Gwiazd 
w Międzyzdrojach odciska dłoń na Pro-
menadzie Gwiazd;
2005 – Gra postać ciotki w filmie „Ja 
wam pokażę!” w reżyserii Denisa De-
lića, na podstawie książki Katarzyny 
Grocholi pod tym samym tytułem (pre-
miera 10 lutego 2006); 
2006 – 01 III – Jest gościem w u Szymo-
na Majewskiego w jego Show, emisja 6 
marca, jest to ostatni publiczny występ;
09 III – Umiera w Warszawie, spoczywa 
na Starych Powązkach.
Dołożymy jedną datę jako redakcja Ty-
godnika Narew:
1969 – Nagrywa piosenkę Janusza 
Odrowąża (tekst) i Romualda Żyliń-
skiego (muzyka) „My z Łomży”, nie-
oficjalny ale jak najbardziej oczywisty 
Hymn Miasta.

Hanka Bielicka,  
zawsze wśród nas
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Sąd Najwyższy jednak zdecyduje czy 
to Marek Adam Komorowski będzie 
senatorem z okręgu 59 (łomżyńsko 
- suwalskiego) czy konieczne będzie 
powtórzenie tu wyborów. Państwowa 
Komisja Wyborcza uznała, że protesty  
złożone przez komitety Koalicji Oby-
watelskiej oraz Polskiego Stronnic-
twa Ludowego nie mają podstaw, ale 
ostateczny werdykt należy do sądu.

Protest o daty
Przypomnijmy, że w okręgu 

nr 59 z m. in. Łomżą i Suwałka-
mi wygrał kandydat PiS Marek 
Adam Komorowski z wynikiem 
111 737 głosów, czyli 58,17 proc. 
Jego główny rywal, Zenon Biało-
brzeski z PSL, otrzymał 58 887 
głosów, czyli 30,66 proc. Trzeci 
był Janusz Wasilewski (KWW 
Kukiz’15 do Senatu), który zdo-
był 21 465 głosów (11,17 proc.).

Protesty KO i PSL do-
tyczyły nie tyle samego 
przebiegu głosowania (jak 
większość pozostałych, 
które wpłynęły do Sądu 
Najwyższego), a procedur 
prawnych.  Konkretnie try-
bu zarejestrowania Marka 
Adama Komorowskiego 
jako kandydata do Senatu. 
Odbyło się to w poniedzia-
łek 30 września, czyli na 
mniej niż 14 dni przed terminem 
wyborów (13 października). 

Jak wiadomo, towarzyszy-

ły temu tragiczne okoliczności. 
Kandydatem PiS w okręgu miał 
być bowiem Kornel Morawiecki, 
ojciec premiera , wybitna postać 
polskiej opozycji demokratycz-
nej czasów PRL. Niestety, zmarł 
z powodu choroby nowotworo-
wej. Śmierć kandydata została 
uwzględniona przez autorów or-
dynacji wyborczej. Jeżeli nastę-
puje na 14 dni przed datą gło-
sowania, odpowiedni komitet 
wyborczy może dokonać zmiany. 
W tym przypadku było mniej, ale 
termin upływał w dniach wolnych 
od pracy. Pierwszego dnia robo-
czego w godzinach pracy nowy 
reprezentant PiS został zgłoszony.        

Szefostwo partii uznało, że 
Kornela Morawieckiego zastą-
pi Marek Adam Komorowski, 
prawnik z Zambrowa, wiceprze-
wodniczący  Sejmiku wojewódz-
twa podlaskiego. Zgłoszenie 
przygotowane w trybie pilnym 
i według  uproszczonych reguł 
zostało przyjęte przez białostoc-
kie biuro wyborcze. 

Orzeczenie w tej sprawie ma 
pewien podtekst polityczny, po-
nieważ PiS mógłby jeszcze bar-
dziej stracić dystans do opozycji 
w Senacie, ale przede wszystkim 
ma znaczenie prawne. Także dla 
wszelkich kolejnych wyborów 
interpretacja przyjęta przez Sąd 
Najwyższy będzie miała kluczo-
we znaczenie: czy dniu wolne od 
pracy zmieniają zapisane w ordy-
nacji terminy. Państwowa Komi-
sja Wyborcze po własnej analizie 
sprawy przekazała sądowi opinię, 
że do naruszenia prawa w tym 
przypadku nie doszło.                         

Protesty o wyniki
Zresztą protesty związane 

z wyborami do Senatu stały się 
w ostatnich dniach jednym z naj-
bardziej gorących tematów poli-
tycznych w kraju. W izbie wyż-
szej parlamentu bowiem Prawo 
i Sprawiedliwość, mimo znako-
mitego wyniku, utraciło jednak 
większość na rzecz kandydatów 
z pozostałych list komitetów par-

tyjnych i niezależnych. Stosu-
nek sił PiS – „reszta świata” 
wynosi 48 do 51 (jedna osoba 
nie deklaruje się po żadnej ze 
stron). 

Po kilku dniach od ogło-
szenia wyników wysokiej rangi 
politycy PiS ogłosili, że wyniki 
w 6 okręgach budzą ich wąt-
pliwości z powodu sporej licz-
by głosów nieważnych. W ślad 
za tym wniesione zostały pro-

testy do Sądu Najwyższego. To 
wywołało prawdziwą polityczną 
burzę w kraju, ponieważ opozy-
cja uznała, że może chodzić o „si-
łową” zmianę wyniku wyborów. 
Ogółem do SN trafiło blisko 80 
protestów związanych z wybo-
rami, ale żadne nie mają takiej 
wagi. 

Partie opozycyjne oczekują 
prawnego wyjaśnienia innego 
rodzaju problemów niż głosy 
nieważne. W jednym z okręgów 
przy nazwisku kandydata poja-
wiło się niewłaściwe logo ugru-
powania politycznego. W innym 
karta miała błąd drukarski (bez 
odpowiedniej kratki na „x” przy 
jednym z nazwisk).         

Rozpatrywanie protestów 
wyborczych należy do kompe-
tencji nowo utworzonej Izby 
Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw 
Publicznych SN. Sąd ma na wy-
danie orzeczeń w sprawach wy-
borczych 90 dni. W kilku pierw-
szych rozpatrzonych sprawach 
nie stwierdził naruszeń prawa.

polityka

Miłe pożegnanie  
i kolej na sesji Sejmiku

Obrady XIV sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego zdominowała dyskusja 
o przebiegu trasy kolejowej Rail Baltica.

Jednak tuż przed rozpoczęciem merytorycznej debaty obrad radni 
pożegnali troje swoich kolegów, którzy decyzją wyborców odchodzą 
do parlamentu. To Aleksandra Szczudło, Stefan Krajewski i Marek 
Komorowski. Za dotychczasową pracę podziękowania posłom elek-
tom przekazali radni i zarząd województwa. 

Kolejową Rail Baltica Sejmik zajął się głównie ze względu na 
kontrowersje, jakie wzbudziły propozycje jej przebiegu. Jak relacjonu-
je portal Wrota Podlasia, protestować zaczęli mieszkańcy niektórych 
terenów, przez które trasa ma przebiegać – chodzi tu głównie o gminy 
Dobrzyniewo Duże i Wasilków i gminy  w północnej części woje-
wództwa – Szypliszki i Puńsk.

Teraz  PKP PLK opracowuje nowe warianty przebiegu trasy. Jak 
informował radnych zastępca dyrektora Centrum Rozwoju Inwestycji 
PKP PLK Marek Kubera, dla tzw. północnej obwodnicy Białegostoku 
zostały przedstawione cztery nowe warianty przebiegu trasy. W tej 
chwili inwestor jest po spotkaniach z przedstawicielami instytucji, 
których opinia jest niezbędna do dalszego procedowania nowych 
wariantów m.in. Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska, Lasami 
Państwowymi czy Wodami Polskimi. 

Przedstawione przez PKP PLK propozycje przebiegu Rail Baltica 
okazały się też nie do zaakceptowania dla mieszkańców gmin Szy-
pliszki i Puńsk. Tam również przygotowano projekt trzech nowych 
wariantów. Harmonogram konsultacji społecznych również ma zostać 
przedstawiony po uzyskaniu niezbędnych opinii.

Pytania radnych dotyczyły m.in. harmonogramu konsultacji spo-
łecznych. Radni pytali też o budowę terminali przeładunkowych na 
trasie kolejowej – jak informował Marek Kubera, tego rodzaju inwe-
stycje nie leżą w gestii Polskich Linii Kolejowych. Były też wątpliwości 
co do celowości tej inwestycji w naszym regionie. Cezary Cieślukow-
ski podkreślał, że nie jest do końca przekonany czy ewentualne straty 
jakie poniosą mieszkańcy terenów przez które trasa ma przebiegać 
nie będą zbyt dotkliwe. Chodzi tu o spadek wartości nieruchomości, 
utrudnienia komunikacyjne, rozdzielenie np. pół uprawnych.

Natomiast marszałek Artur Kosicki podkreślał, że budowa Rail 
Baltiki jest jedną z kluczowych inwestycji i jej przebieg pozytywnie 
wpłynie na rozwój gospodarczy regionu. Jednocześnie zauważył, że 
musi być przeprowadzona jak najmniejszym kosztem mieszkańców. 
Zaznaczył, że być może zaproszenie do rozmów zarządu wojewódz-
twa pozwoliłoby uniknąć wielu słusznych emocji ze strony miesz-
kańców regionu. - Jesteśmy tutaj gospodarzami i jesteśmy gotowi do 
współpracy z PKP PLK –mówił.

Podczas obrad podjęto też uchwały dotyczące m.in zmian w bu-
dżecie województwa, współpracy z organizacjami pozarządowymi, 
dofinansowania utworzenia przyszkolnych pasiek i darowizny nieru-
chomości na rzecz Skarbu Państwa   z przeznaczeniem na potrzeby 
Liceum Sztuk Plastycznych im. Wojciecha Kossaka w Łomży. 

Mamy senatora, czy mamy  
znowu wybrać senatora? 
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Do dzisiaj wzruszające i ponad 30 lat temu 
oryginalne połączenie melodramatu,  

filmu sf i sensacji ze znakomitą obsadą. 

Sam (Patrick Swayze) i Molly (Demi Moore) byli 
w sobie zakochani. Oczekiwali, że życie szykuje dla nich 
wspaniałą przyszłość. Sam, świetnie prosperujący makler 
giełdowy i jego dziewczyna, utalentowana artystka, pla-
nowali wspólne życie. Pewnego wie-
czoru, gdy razem wracali z teatru, 
uzbrojony bandyta napadł na nich 
i zastrzelił Sama. Zaraz po śmier-
ci Sam orientuje się, że jego duch 
pozostał na ziemi, chce więc teraz 
chronić narzeczoną i powiedzieć jej 
to, czego nie zdążył powiedzieć za 
życia. Może obserwować wszyst-
kie wydarzenia i poruszać się bez 
przeszkód, ale nie może nawiązać 
kontaktu z Molly. Porozumienie się 
z nią jest niezwykle ważne dla Sama, 
tym bardziej że udało się mu ustalić, 
kto go zabił, a w zasadzie, kto zlecił 
jego zabójstwo. 

Sam wybiera medium, które ma 
mu pomóc w nawiązaniu dialogu 
z Molly. Oda Mae Brawn (Whoopi 
Goldberg) od lat żyje z oszukiwa-
nia ludzi, naciągając ich na spore 
sumy i wmawiając im, że z jej po-
mocą mogą porozmawiać ze swymi 
bliskimi, którzy odeszli w zaświaty. 
Gdy Sam po raz pierwszy nawiązu-
je kontakt z Odą, ta dostaje histerii 
przekonana, że spotkała ją kara za 
wszystkie popełnione oszustwa, że 
dostała obłędu. Na szczęście Samo-
wi udaje się ją uspokoić. 

Teraz pozostaje kolejny pro-
blem, jak przekonać Molly, że Oda 
nie jest oszustką i przekazuje praw-
dziwe słowa Sama. I tę przeszkodę 
udaje się pokonać. Na tym jednak 
nie koniec problemów. Aby skutecz-
nie uchronić Molly przed grożącym 
jej niebezpieczeństwem, Sam musi 
jeszcze nauczyć się przemieszczać 
przedmioty, a to już wyższa szkoła 
wtajemniczenia. 

Scenarzysta Bruce Joel Rubin 
stworzył historię, która na początku 
lat dziewięćdziesiątych była nowa-
torska i poniekąd szokująca.

Do „Uwierz w ducha" nie godzi 
się przyklejać łatki melodramatu. 
Jest to zdecydowanie film o sile 
miłości, lecz w miarę upływu czasu 
przeradza się raczej w thriller niźli 
w romans. Film nie jest również po-
zbawiony humoru, dzięki udziałowi 
Whoopi Goldberg, która została 
nagrodzona za tę rolę, jedynym jak 
dotychczas w swojej karierze, Osca-
rem.

Na początku lat 90. „Uwierz w ducha" było wielkim 
przebojem kinowym. Duża w tym zasługa dwóch gwiazd, 
które pociągnęły film: Patricka Swayze i wspomnianej już 
Whoopi Goldberg. 

Dzięki tej wielkiej dwójce film stał się przepustką na 
szczyt dla Demi Moore, która w tamtym czasie, została 
najlepiej opłacaną aktorką w Hollywood. Przed tym fil-
mem, chociaż była znana, nie była gwiazdą, która otrzy-
muje wysokie honoraria.

Film otrzymał w 1991 roku pięć nominacji do Osca-
ra: najlepszy film, najlepsza muzyka oryginalna i najlep-

szy montaż filmu, a także statuetki dla najlepszej aktorki 
drugoplanowej (Whoopi Goldberg) i najlepszy scena-
riusz oryginalny (Bruce Joel Rubin).

Podczas oglądania „Uwierz w ducha" nie raz i nie 
dwa na twarzy widza zagości uśmiech, lecz nie jest to ten 
rodzaj uśmiechu, którego czasem się wstydzimy na prze-
ciętnej komedii romantycznej. Historia kochanków, świat 
metafizyczny i naprawdę niezła intryga zapewniły filmo-
wi w reżyserii Jerry'ego Zuckera w latach 90. status kul-
towego. Obecnie efekty specjalne mogą raczej śmieszyć 
niźli imponować, ale mimo tego „Uwierz w ducha" jest 

filmem, do którego chętnie się wraca. 
Widzowie zakochali się również 

w piosence „Unchained Melody”, wy-
konywanej przez amerykański duet 
wokalny Righteous Brothers.

Pewnie nie wiesz...
Film zarobił ponad pół miliarda do-

larów, przy budżecie 22 mln.
Rola Ody Mae Brown nie została 

napisana z myślą o Whoopi Goldberg, 
ale Patrick Swayze, jej wielbiciel, prze-
konał producentów, że będzie odpo-
wiednia do tej roli .

Przerażające dźwięki wydawane 
przez cienie-duchy to tak naprawdę 
płacz dziecka, odtwarzany z bardzo 
małą prędkością od tyłu.

Złośliwi mówili, że rolę Molly Jen-
sen powierzono Demi Moore, bo potra-
fiła płakać na zawołanie.

Patrick Swayze przeżuwał lód 
(inne duchy też), by w chłodnym powie-
trzu, nie było widać pary wydobywają-
cej się z ust przy wydechu. Duchy prze-
cież nie oddychają.

Oto gwiazdy, które odmówiły za-
grania głównej roli w tym filmie: Kevin 
Bacon, Alec Baldwin, Nicolas Cage, Ke-
vin Costner, Tom Cruise, Johnny Depp, 
David Duchovny, Harrison Ford, Mel 
Gibson, Tom Hanks, Paul Hogan, Ke-
vin Kline, Dennis Quaid, Mickey Ro-
urke, John Travolta i Bruce Willis (ów-
czesny mąż Demi Moore). Uważali, że 
nie przystoi im granie ducha, a poza tym 
film i tak poniesie porażkę. Kiedy okazał 
się sukcesem, Bruce Willis nazwał siebie 
„głupkiem”.

Patrick Swayze za rolę w tym filmie 
otrzymał 2 miliony dolarów.

W styczniu 2008 roku u Patricka 
Swayze zdiagnozowano raka trzust-
ki. Walczył z chorobą przez ponad rok. 
W tym czasie cały czas pracował. Zmarł 
14 września 2009 r. w wieku 57 lat. 
W wywiadzie w styczniu 2009 r. aktor 
przyznał, że jego nałogi: alkohol i pa-
pierosy mogły przyczynić się do choroby. 
Palił 60 papierosów dziennie.

Uwierz w ducha
TVN7 sobota 23.40

HALO TV NA WEEKEND 8–10.11
Uwierz w ducha 

Miłość z zaświatów
Prezydent Łomży, Staro-
sta Łomżyński, dowódca 
18. Pułku Logistycznego, 
dowódca 13. Batalionu 
Lekkiej Piechoty oraz 
Komendant Nadnar-
wiańskiego Hufca ZHP 
w Łomży zapraszają na 
łomżyńskie obchody 
101. rocznicy odzyska-
nia niepodległości przez 
Polskę „Łomża dla Nie-
podległej”. W progra-
mie:

11 listopada 2019 roku
godz. 10.00 - Za-

palenie zniczy na 
grobie Leona Ka-
liwody i mogiłach 
żołnierskich, sym-
boliczne odsłonięcie 
i poświęcenie po od-
budowie grobu Fran-
ciszka Gibesa, który 
zginął podczas akcji 
rozbrajania Niemców 
11 listopada 1918 
r. (Cmentarz ul. M. 
Kopernika)

godz. 11.00 - Bicie dzwonów 
kościelnych złożenie kwiatów 
przed tablicą upamiętniającą 
Marszałka Józefa Piłsudskiego 
na Domku Pastora i Miejscami 
Pamięci Narodowej

godz. 11.45 - Zbiórka pocz-
tów sztandarowych przed Kate-
drą Łomżyńską (ul. Dworna 25)

godz. 12.00 - Msza św. 
w intencji Ojczyzny, odśpie-
wanie Mazurka Dąbrowskiego 
w ramach akcji „Niepodległa do 
Hymnu 2019” (Katedra Łom-
żyńska)

godz. 13.00 - Uroczysta od-
prawa pocztów sztandarowych 
(ul. Sienkiewicza 10)

godz. 14.30 - 
Silni Pamięcią – Sil-
ni Jednością Złoże-
nie kwiatów przed 
tablicą Romana 
Dmowskiego. Uro-
czystość wręczenia 
nagród i stypendiów 
starosty łomżyń-
skiego  (Muzeum 
Przyrody w Droz-
dowie)

godz. 17.00 
- Śpiewajmy dla 
Niepodległej – kon-
cert Wykonawcy: 
Łomżyńska Orkie-
stra Dęta (MDK-
-DŚT), Waldemar 
Borusiewicz – dy-
rygent, Paweł Kra-
sulak – tenor, Chór 
Kameralny „Amici” 
(MDK-DŚT) pod 
dyrekcją Anny Ku-
rowskiej (Aula II 
LO im. M. Konop-
nickiej, pl. Kościusz-
ki 3)

godz. 18.00 - 20. 
Jubileuszowy Wieczór Pieśni 
Patriotycznej Rodziny Lipskich 
(Muzeum Przyrody w Drozdo-
wie)

Wydarzenia towarzyszące:
7 listopada

godz. 12.00 - Nasza Niepod-
legła uroczystość w Szkole Pod-

stawowej nr 5 im. S. Staszica (ul. 
Polna 40a) 

8 listopada
godz. 13.00 Polska To Ja 

i Ty – uroczystość patrona szko-
ły, Marszałka Józefa Piłsudskie-
go (Zespół Szkół Mechanicz-
nych i Ogólnokształcących nr 5 
w Łomży, ul. Przykoszarowa 22)

10 listopada
godz. 13.00 Uroczyste za-

kończenie Roku Moniuszkow-
skiego – koncert Wykonaw-
cy: Filharmonia Kameralna 
im. Witolda Lutosławskiego 
w Łomży, Jan Miłosz Zarzyc-
ki – dyrygent, Krzysztof Zimny 
– tenor, David Roy – baryton, 
Wojciech Urbanowski – bas-
-baryton. W programie: S. Mo-
niuszko (Katedra Łomżyńska, 
ul. Dworna 25)

godz. 16.00 - Dzieje Wędru-
jącej Kolekcji ze zbiorów Mu-
zeum Śląskiego w Katowicach. 
Akcenty patriotyczne w wybra-
nych dziełach – kuratorska pre-
zentacja wystawy przez Joannę 
Szeligowską-Farquhar, Pastor 
Kacper Mikulski – Przyjaciel 
Marszałka Józefa Piłsudskiego 

– prelekcja Marty Gosk (Mu-
zeum Północno-Mazowieckie, 
ul. Dworna 22)

godz. 18.00 Przyjaciele Pani 
Hani – koncert Katarzyny Żak 
(Centrum Kultury przy Szkołach 
Katolickich, ul. Sadowa 12a)

14 listopada
godz. 14.00 Polska To My - 

XIII Konkurs Poezji i Piosenki 
Patriotycznej (III LO im. Żoł-
nierzy Obwodu Łomżyńskiego 
AK, ul. Senatorska 13)

Ponadto z okazji Narodo-
wego Święta Niepodległości 18 
Pułk Logistyczny zaprasza na 
piknik wojskowy ph. „Służymy 
Niepodległej”, który odbędzie 
się w niedzielę 10 listopada 2019 
roku, w godz. 11:00 -17:00, na 
terenie jednostki przy Al. Le-
gionów 133. W trakcie pikniku 
będzie możliwość obejrzenia 
sprzętu i uzbrojenia wojskowe-
go, zwiedzenia sali tradycji oraz 
spróbowania grochówki woj-
skowej. Przewidziany jest także 
program artystyczny. Piknik za-
kończy się uroczystym capstrzy-
kiem przy pomniku Żołnierzy 
33 pp.

Honor i historia w Jeziorku
Dyrektor Beata Sejnowska-Runo i cała społeczność Szkoły Pod-

stawowej w Jeziorku zaprasza na wieczornicę patriotyczną.
Spotkania pokoleń to wieloletnia już tradycja placówki. Tegorocz-

ne pod hasłem „Przed Bogiem z honorem stanąć” odbędzie się 8 listo-
pada o godz. 18:00 w Szkole Podstawowej w Jeziorku.

Łomżyńska 
niepodległość 

okupiona 
krwią  

Leon Kaliwoda jest w Łomży symbo-
lem odrodzenia Polski po latach nie-
woli. Młodziutki harcerz i peowiak, 
który pierwszego dnia ponownie 
niepodległej Ojczyzny oddał dla tej 
sprawy życie.   

Ale nie tylko on zginął na 
ulicach miasta 11 listopada 1918 
roku. Za kilka dni, w rocznicę 
tego wydarzenia odsłonięty zo-
stanie ponownie grób Francisz-
ka Gibesa, łomżyniaka, który 
spontanicznie włączył się w akcję 
rozbrajania Niemców i otrzymał 
śmiertelny postrzał na ulicy Gieł-
czyńskiej. Być może był w Pol-
skiej Organizacji Wojskowej, ale 
potwierdzenia nie ma. 

- Został ranny w okoli-
cach obecnej siedziby Muzeum. 
Zmarł w szpitalu Świętego Du-
cha. Był jedną z pięciu ofiar tego 
dnia w Łomży – mówi Sławomir 

Zgrzywa z łomżyńskiej dele-
gatury Wojewódzkiego Urzędu 
Ochrony Zabytków.        

Miejsce pochówku Fran-
ciszka Gibesa zostało odkryte 
w ubiegłym roku. 

- Zainteresowałem jego po-
stacią Instytut Pamięci Narodo-
wej. Udał się nam pozyskać z tego 
źródła fundusze. Tadeusz Babiel 
przygotował piękny projekt i 11 
listopada będzie odsłonięcie no-
wego pomnika Franciszka Gibe-
sa i jego córki  Zofii. Odnalazł się 
w Łomży jego wnuk. Wszystko 
zatem odbywa się za zgodą i wie-
dzą rodziny – dodaje historyk. 

IPN zresztą włączył się finan-
sowo w odnowienie także innych 
grobów uczestników „tworzenia 
historii” kraju i regionu.

- Odsłonięty teraz zostanie 
również grób Franciszka Pękali, 
uczestnika wojny polsko – bol-
szewickiej, który poległ na for-
tach w Piątnicy – informuje Sła-
womir Zgrzywa.

Ma nadzieję, że współpra-
ca z IPN zostanie przedłużona 
i pozwoli nadać godny kształt 
miejscom spoczynku innych 
jeszcze uczestników dziejowych 
wydarzeń. Wiadomo np. że Le-
ona Kaliwoda i Franciszek Gibes 
nie byli jedynymi, którzy zginęli 
pierwszego dnia odrodzonej Pol-
ski. Poszukiwania bliższych in-
formacji jeszcze trwają.                 

Nic dziwnego, że trudno było odnaleźć 
nagrobek Franciszka Gibesa z niemal 
zatartym napisem. Nowy pomnik 
odsłonięty zostanie 11 listopada

Łomża dla Niepodległej
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Do dzisiaj wzruszające i ponad 30 lat temu 
oryginalne połączenie melodramatu,  

filmu sf i sensacji ze znakomitą obsadą. 

Sam (Patrick Swayze) i Molly (Demi Moore) byli 
w sobie zakochani. Oczekiwali, że życie szykuje dla nich 
wspaniałą przyszłość. Sam, świetnie prosperujący makler 
giełdowy i jego dziewczyna, utalentowana artystka, pla-
nowali wspólne życie. Pewnego wie-
czoru, gdy razem wracali z teatru, 
uzbrojony bandyta napadł na nich 
i zastrzelił Sama. Zaraz po śmier-
ci Sam orientuje się, że jego duch 
pozostał na ziemi, chce więc teraz 
chronić narzeczoną i powiedzieć jej 
to, czego nie zdążył powiedzieć za 
życia. Może obserwować wszyst-
kie wydarzenia i poruszać się bez 
przeszkód, ale nie może nawiązać 
kontaktu z Molly. Porozumienie się 
z nią jest niezwykle ważne dla Sama, 
tym bardziej że udało się mu ustalić, 
kto go zabił, a w zasadzie, kto zlecił 
jego zabójstwo. 

Sam wybiera medium, które ma 
mu pomóc w nawiązaniu dialogu 
z Molly. Oda Mae Brawn (Whoopi 
Goldberg) od lat żyje z oszukiwa-
nia ludzi, naciągając ich na spore 
sumy i wmawiając im, że z jej po-
mocą mogą porozmawiać ze swymi 
bliskimi, którzy odeszli w zaświaty. 
Gdy Sam po raz pierwszy nawiązu-
je kontakt z Odą, ta dostaje histerii 
przekonana, że spotkała ją kara za 
wszystkie popełnione oszustwa, że 
dostała obłędu. Na szczęście Samo-
wi udaje się ją uspokoić. 

Teraz pozostaje kolejny pro-
blem, jak przekonać Molly, że Oda 
nie jest oszustką i przekazuje praw-
dziwe słowa Sama. I tę przeszkodę 
udaje się pokonać. Na tym jednak 
nie koniec problemów. Aby skutecz-
nie uchronić Molly przed grożącym 
jej niebezpieczeństwem, Sam musi 
jeszcze nauczyć się przemieszczać 
przedmioty, a to już wyższa szkoła 
wtajemniczenia. 

Scenarzysta Bruce Joel Rubin 
stworzył historię, która na początku 
lat dziewięćdziesiątych była nowa-
torska i poniekąd szokująca.

Do „Uwierz w ducha" nie godzi 
się przyklejać łatki melodramatu. 
Jest to zdecydowanie film o sile 
miłości, lecz w miarę upływu czasu 
przeradza się raczej w thriller niźli 
w romans. Film nie jest również po-
zbawiony humoru, dzięki udziałowi 
Whoopi Goldberg, która została 
nagrodzona za tę rolę, jedynym jak 
dotychczas w swojej karierze, Osca-
rem.

Na początku lat 90. „Uwierz w ducha" było wielkim 
przebojem kinowym. Duża w tym zasługa dwóch gwiazd, 
które pociągnęły film: Patricka Swayze i wspomnianej już 
Whoopi Goldberg. 

Dzięki tej wielkiej dwójce film stał się przepustką na 
szczyt dla Demi Moore, która w tamtym czasie, została 
najlepiej opłacaną aktorką w Hollywood. Przed tym fil-
mem, chociaż była znana, nie była gwiazdą, która otrzy-
muje wysokie honoraria.

Film otrzymał w 1991 roku pięć nominacji do Osca-
ra: najlepszy film, najlepsza muzyka oryginalna i najlep-

szy montaż filmu, a także statuetki dla najlepszej aktorki 
drugoplanowej (Whoopi Goldberg) i najlepszy scena-
riusz oryginalny (Bruce Joel Rubin).

Podczas oglądania „Uwierz w ducha" nie raz i nie 
dwa na twarzy widza zagości uśmiech, lecz nie jest to ten 
rodzaj uśmiechu, którego czasem się wstydzimy na prze-
ciętnej komedii romantycznej. Historia kochanków, świat 
metafizyczny i naprawdę niezła intryga zapewniły filmo-
wi w reżyserii Jerry'ego Zuckera w latach 90. status kul-
towego. Obecnie efekty specjalne mogą raczej śmieszyć 
niźli imponować, ale mimo tego „Uwierz w ducha" jest 

filmem, do którego chętnie się wraca. 
Widzowie zakochali się również 

w piosence „Unchained Melody”, wy-
konywanej przez amerykański duet 
wokalny Righteous Brothers.

Pewnie nie wiesz...
Film zarobił ponad pół miliarda do-

larów, przy budżecie 22 mln.
Rola Ody Mae Brown nie została 

napisana z myślą o Whoopi Goldberg, 
ale Patrick Swayze, jej wielbiciel, prze-
konał producentów, że będzie odpo-
wiednia do tej roli .

Przerażające dźwięki wydawane 
przez cienie-duchy to tak naprawdę 
płacz dziecka, odtwarzany z bardzo 
małą prędkością od tyłu.

Złośliwi mówili, że rolę Molly Jen-
sen powierzono Demi Moore, bo potra-
fiła płakać na zawołanie.

Patrick Swayze przeżuwał lód 
(inne duchy też), by w chłodnym powie-
trzu, nie było widać pary wydobywają-
cej się z ust przy wydechu. Duchy prze-
cież nie oddychają.

Oto gwiazdy, które odmówiły za-
grania głównej roli w tym filmie: Kevin 
Bacon, Alec Baldwin, Nicolas Cage, Ke-
vin Costner, Tom Cruise, Johnny Depp, 
David Duchovny, Harrison Ford, Mel 
Gibson, Tom Hanks, Paul Hogan, Ke-
vin Kline, Dennis Quaid, Mickey Ro-
urke, John Travolta i Bruce Willis (ów-
czesny mąż Demi Moore). Uważali, że 
nie przystoi im granie ducha, a poza tym 
film i tak poniesie porażkę. Kiedy okazał 
się sukcesem, Bruce Willis nazwał siebie 
„głupkiem”.

Patrick Swayze za rolę w tym filmie 
otrzymał 2 miliony dolarów.

W styczniu 2008 roku u Patricka 
Swayze zdiagnozowano raka trzust-
ki. Walczył z chorobą przez ponad rok. 
W tym czasie cały czas pracował. Zmarł 
14 września 2009 r. w wieku 57 lat. 
W wywiadzie w styczniu 2009 r. aktor 
przyznał, że jego nałogi: alkohol i pa-
pierosy mogły przyczynić się do choroby. 
Palił 60 papierosów dziennie.

Uwierz w ducha
TVN7 sobota 23.40

HALO TV NA WEEKEND 8–10.11
Uwierz w ducha 

Miłość z zaświatów
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Michalina Wisłocka wydała książkę (1978 rok), 
która zmieniła podejście Polaków do seksu. Zanim 
„Sztuka kochania" podbiła rodzimy rynek księgarski 
i zrewolucjonizowała seksualność obywateli PRL-u, 
jej autorka musiała przejść długą drogę. Słynna gi-
nekolog poświęciła lata na przełamywanie konser-
watywnej obyczajowości i na próby dogadania się 
z cenzurą. Opowieść o powstaniu „Sztuki kochania" 
jest jednocześnie historią rewolucji seksualnej w Pol-
sce czasów socjalizmu.

Siła filmu tkwi w świetnie napisanym oraz skon-
struowanym scenariuszu, gdzie znajduje się miej-
sce zarówno na śmiech, łzy, jak i seks. Dużo seksu. 
Odważnych scen erotycznych, w najrozmaitszych 
pozach, tutaj nie brakuje, ale naturalnie nie to fi-
nalnie decyduje o sukcesie obrazu – pisze recenzent 
Krzysztof Połaski. To smaczki, pokazujące, że seks 
można pomysłowo sfilmować, bez udawania, że to 
coś wstydliwego. 

Nie ma co ukrywać, niemal całość filmu spoczy-
wała na barkach Magdaleny Boczarskiej i jej pomy-
słu na Wisłocką. Na szczęście urodzona w 1978 roku 
aktorka nie tylko podołała zadaniu, ale sprawiła, że 
na ekranie obserwujemy silną kobietę, potrafiącą 
walczyć o swoje. W 2017 roku obraz obejrzało pra-
wie 2 mln kinomanów. Film zarobił 35,6 mln zło-
tych.

Sztuka kochania. 
Historia Michaliny Wisłockiej

TVN sobota 22.00

z drugiej strony wybierz  
coś  

dla siebie
Turbulencja

Metro piątek 20.45

Sensacyjny. Seryjny morderca, eskortowany wraz z innymi 

więźniami do zakładu w Los Angeles, przejmuje kontrolę 

nad samolotem. Sześciu pasażerów więzi w kabinie, 

a załogę zabija. Stewardesa z pomocą kontrolera lotu 

usiłuje sprowadzić samolot na ziemię.

Prawdziwa głębia
TVP1 piątek 22.35

Sensacyjny. Czworo nurków marzy o odnalezieniu 

zatopionego statku ze skarbem wartym miliony 

dolarów. Natrafiają na wrak legendarnej jednostki. Tuż 

obok znajduje się zatopiony samolot z toną kokainy na 

pokładzie. O odkryciu dowiadują się przestępcy, którzy 

roszczą sobie do niej prawa. 

Aż do śmierci
TV Puls sobota 21.50

Sensacyjny. Słynący z brutalności detektyw Anthony 

Stowe nie ma dobrej opinii wśród kolegów. Znane 

jest jego zamiłowanie do heroiny. W trakcie źle 

poprowadzonej obławy zostaje postrzelony. Ciężko ranny, 

zapada w śpiączkę. Gdy odzyskuje świadomość, musi 

nauczyć się mówić i chodzić. W policjancie rodzi się chęć 

naprawienia popełnionych błędów.

Krzyk
TV Puls 2 sobota 22.20

Jeden z najsłynniejszych horrorów lat 90. Sidney 

w tragicznych okolicznościach straciła matkę. Ojciec, bywa 

gościem w domu. W okolicy dochodzi do dramatycznych 

wydarzeń. Casey, którą ktoś dręczył anonimowymi 

telefonami oraz jej chłopak zostają zamordowani.

Przypadkowa dziewczyna
Nowa TV niedziela 20.00

Komedia romantyczna. Helen traci pracę. Przygnębiona 

podąża na stację metra. Chce podzielić się przykrą 

wiadomością z narzeczonym. Co się stanie, gdy Helen 

w ostatniej chwili zdąży wsiąść do ruszającego metra 

i zastanie narzeczonego z inną kobietą? A co będzie, gdy 

spóźni się na pociąg?

Pokaż, kotku, co masz w środku

Będzie się 
       działo!

38-letni kawaler Andrzej Zientara razem 
z owdowiałym ojcem, Stanisławem, prowadzą go-
spodarstwo rolne. 

Brat Andrzeja, Zygmunt, jest komendantem 
komisariatu. Jego córka przygotowuje się do matu-
ry, a w tajemnicy spotyka się z Jackiem Paluchem, 
z którym zachodzi w ciążę. 

Senior rodu, Stanisław, zamierza się ożenić z ta-
jemniczą nieznajomą. Podejmuje wszystkie oszczęd-
ności i jedzie z Andrzejem do Warszawy, gdzie... 
traci pieniądze. Andrzej, próbując desperacko odzy-
skać straconą fortunę, porywa podejrzaną o kradzież 
dziewczynę i… zakochuje się w niej od pierwszego 
uprowadzenia. 

Komedia pomyłek, która wywróci do góry noga-
mi życie wszystkich bohaterów. Ich małe kłamstew-
ka, małżeńskie zdrady i inne tajemnice, wiejskiego 
księdza doprowadzą do bólu głowy. Bardzo ważną 
rolę w tej szalonej komedii odgrywa oskubany indyk 
w sweterku w kolorowe paski, stworzony przez filmo-
wych twórców za pomocą animacji komputerowej. 

Pokaż, kotku, co masz w środku
Stopklatka TV piątek 20.00

Może być 
przyjemniej...

Sztuka kochania. Historia 
Michaliny Wisłockiej
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Champion

Ring w więzieniu
Doskonale efekty specjalne i emocjonujące 

sceny walki z Vingem Rhamesem oraz Wesley'em 
Snipesem w roli główniej. 

Mistrz świata wagi ciężkiej – bokser George 
„Iceman” Chambers, zostaje oskarżony o gwałt 
i uznany winnym. Trafi do leżącego pośrodku 
pustyni ciężkiego więzienia Sweetwater, znanego 
z tego, że odbywają się tam nielegalne walki więź-
niów. Chambers dość szybko zostaje namówiony 
do stoczenia walki z miejscowym championem, 
Monroe Hutchensem. Starcie organizuje były ma-
fioso, prywatnie fan boksu, Ripstein (Peter Falk 
czyli dawny porucznik Frank Columbo), który 
dzięki swym wciąż wielkim wpływom nieoficjalnie 
obiecuje Chambersowi wcześniejsze zwolnienie 
w razie zwycięstwa. Mistrz jest pewny swego, ale 
Hutchens okazuje się wyjątkowo trudnym rywa-
lem…

Brutalny, męski film o boksie. Reżyser Walter 
Hill zawsze pragnął nakręcić film o walkach pię-
ściarskich, których jest fanem, i tę jego pasję widać 

na ekranie – znajdziemy tu dobry montaż, krew 
i pot, ostre spięcia zgodne z kanonami gatunku, 
rosnące napięcie, morderczy trening.

Pewnie nie wiesz...
Wesley Snipes (Hutchens) trenował przed roz-

poczęciem zdjęć z Emanuelem Stewardem, byłym 
trenerem Lennoxa Lewisa, zawodowego mistrza 
świata w wadze ciężkiej. 

Film został nakręcony w dwóch różnych wię-
zieniach w Nevadzie, a także w hali Thomas & 
Mack Center na kampusie University of Nevada 
w Las Vegas. Mieści ona 20 tysięcy widzów.

Champion
TV Puls piątek 20.00

Człowiek w ogniu

Przyjaźń  
i zemsta

Doskonale skonstruowana intryga plus 
gwiazdorska obsada.

Meksyk ogarnia fala porwań dla okupu. Bogaci miesz-
kańcy wpadają w panikę, a wielu z nich wynajmuje ochro-
niarzy.

John Creasy (Denzel Washington) jest byłym zabójcą, 
który przez wiele lat pracował dla CIA. Sfrustrowany, stro-
niący od ludzi i szukający pocieszenia w alkoholu Creasy 
przyjeżdża do Meksyku w odwiedziny do starego przyja-
ciela i współpracownika, Rayburna (Christopher Walken).
Ten załatwia mu pracę ochroniarza dziesięcioletniej Pity 
Ramos (Dakota Fanning). Początkowo Creasy z trudem 
znosi jej obecność, dziewczynce szybko jednak udaje się za-
skarbić sobie jego sympatię. Pod jej wpływem John otwie-
ra się na świat. Wkrótce Pita staje się najważniejszą osobą 
w jego życiu, ale wtedy właśnie zostaje porwana. Zrozpa-
czony Creasy od tej chwili żyje już tylko żądzą zemsty.

Pewnie nie wiesz...
Autor powieści, która posłużyła za kanwę tego filmu, 

ukrywa się pod pseudonimem A. J. Quinnell. Jest podróż-
nikiem, a także byłym najemnikiem. Do dziś nie jest znane 
jego prawdziwe nazwisko.

Dakota Fanning specjalnie na potrzeby roli Pity nauczy-
ła się grać na pianinie, pływać oraz mówić po hiszpańsku.

Większość scen między Denzelem Washingtonem 
a Christopherem Walkenem była całkowicie improwizowa-
na.

Denzel Washington przez trzy miesiące uczył się hisz-
pańskiego z amerykańskim akcentem.

Reżyser Tony Scott zabił się skacząc z wiszącego mo-
stu Vincenta Thomasa w San Pedro w Los Angeles w 2012 
roku. Ridley Scott powiedział, że jego brat miał raka. Poli-
cja w komunikacie stwierdziła, że Tony „nie miał żadnych 
poważnych dolegliwości medycznych” i że „nie stwierdzono 
zmian nowotworowych”.

Człowiek w ogniu 
TVP1 sobota 21.30



Jak co roku Miejski Dom Kultury - Dom Środowisk twór-
czych zaprasza na koncert z cyklu Urodziny Pani Hani. 
Tym razem, w kolejną rocznicę urodzin Hanki Bielickiej 
MDK - DŚT proponuje recital "Bardzo śmieszne piosen-
ki” Katarzyny Żak. Koncert odbędzie się w niedzielę, 10 
listopada (godz.18:00) w sali widowiskowej Centrum 
Kultury przy ul. Sadowej 12.

Poznamy znakomita aktorkę Katarzynę 
Żak w jej innej, muzycznej odsłonie... Podczas 
koncertu - jak przystało na urodzinowa fetę 
Hanki Bielickiej - zaprezentuje inteligentnie, 
z poczuciem humoru i dużym dystansem róż-

ne kobiece wcielenia, od naiwnej blondynki aż do 
kobiety wampa.

Chianti, szum w głowie, damsko - męska krzyżów-
ka, tańcząca ziemia pod nogami... Z kim kojarzą się te 
słowa? Oczywiście z mistrzami polskiej piosenki, au-
torami tekstów przedwojennych i współczesnych szla-
gierów: Marianem Hemarem, Stanisławem Ratoldem, 
Wojciechem Młynarskim, Piotrem Bukartykiem, Ar-
turem Andrusem, Andrzejem Poniedzielskim.

Artystce towarzyszyć będą doskonali muzycy, Had-
rian Tabęcki, Witold Cisło, Bartłomiej Krauz i Piotr 
Malicki, którzy budować będą wyjątkowe tło do opo-
wieści o tajemniczej i zmiennej naturze kobiety.

Ziemia Łomżyńska, tu wiele się dzieje

Prawdziwe bomby w Kinie 
Millenium: Terminator i Midway. 
Na osłodę Basie i Baranek       
Repertuar 8 – 14 listopada 

Piątek 8 listopada 
Duża sala: Jestem M Misfit – godz. 
16:00; Wszyscy moi mężczyźni – 
godz. 18:00 i 20:30.
Mała sala: Basia 3 – godz. 10:00; 

Baranek Shaun - godz. 14:00 
i 16:00; Midway – godz. 17:45; Ter-
minator: Mroczne przeznaczenie 
- godz. 20:30.  
Sobota 9 listopada 
Duża sala: Baranek Shaun – 
godz.10:00; Salma w krainie dusz 
– godz..12:00 i 14:00; Jestem M 
Misfit - godz. 16:00; Terminator: 
Mroczne przeznaczenie - godz. 
18:00;  Midway – godz. 20:30.
Mała sala: Klub Malucha: Basia 
3 – godz. 10:00; Jestem M Mis-
fit – godz. 12:00; Baranek Shaun 
- godz. 14:00 i 16:00; Midway – 
godz. 17:45; Terminator: Mroczne 
przeznaczenie - godz. 20:30.    

Niedziela 10 listopada 
Duża sala: Baranek Shaun – 
godz.10:00; Salma w krainie dusz 
– godz..12:00 i 14:00; Jestem M 
Misfit - godz. 16:00; Terminator: 
Mroczne przeznaczenie - godz. 
18:00;  Midway – godz. 20:30.
Mała sala: Basia 3 – godz. 10:00; Je-
stem M Misfit – godz. 12:00; Baranek 
Shaun - godz. 14:00 i 16:00; Midway 
– godz. 17:45; Terminator: Mroczne 
przeznaczenie - godz. 20:30.    
Poniedziałek 11 listopada
Duża sala: Jestem M Misfit - godz. 
16:00; Terminator: Mroczne prze-
znaczenie - godz. 18:00;  Midway 
– godz. 20:30.

Mała sala: Basia 3 – godz. 10:00; Ba-
ranek Shaun - godz. 14:00 i 16:00; 
Midway – godz. 17:45; Terminator: 
Mroczne przeznaczenie - godz. 20:30.    
Wtorek 12 listopada 
Duża sala: DKF Boże Ciało - godz. 
10:00; Jestem M Misfit - godz. 
16:00; Terminator: Mroczne prze-
znaczenie - godz. 18:00;  Midway 
– godz. 20:30.
Mała sala: Basia 3 – godz. 10:00; Ba-
ranek Shaun - godz. 14:00 i 16:00; 
Midway – godz. 17:45; Terminator: 
Mroczne przeznaczenie - godz. 20:30.    
Środa 13 listopada 
Duża sala: Jestem M Misfit - godz. 
16:00; Terminator: Mroczne prze-

znaczenie - godz. 18:00;  Midway 
– godz. 20:30.
Mała sala: Baranek Shaun - godz. 
14:00 i 16:00; Midway – godz. 
17:45; Terminator: Mroczne prze-
znaczenie - godz. 20:30.    
Czwartek 14 listopada
Duża sala: DKF Boże Ciało - godz. 
10:00; Jestem M Misfit - godz. 
16:00; Terminator: Mroczne prze-
znaczenie - godz. 18:00;  Midway 
– godz. 20:30.
Mała sala: Basia 3 – godz. 10:00; 
Baranek Shaun - godz. 14:00 
i 16:00; Midway – godz. 17:45; Ter-
minator: Mroczne przeznaczenie 
- godz. 20:30.   

Urodziny Pani Hani. Gościem Katarzyna Żak 



Ziemia Łomżyńska, tu wiele się dzieje
Meandry Losu – Powieść z nieznaną 

historią w tle, tom II, cz. 13Zenon 
Krajewski

Po kilkutygodniowej przerwie 
powracamy do publikowania 
„Meandrów Losu”. Jest to cykl 
powieściowy o trudnej polskiej 
historii w I połowie XX wieku na 
wschodnim Mazowszu (Łomża 
i okoliczne powiaty), w którym 
ukazane zostały pogmatwane 
losy Polaków i Żydów w obli-
czu wojny, okupacji sowieckiej, 
a potem niemieckiej. Autorem 
jest Zenon Krajewski. W tym 
wydaniu Tygodnika Narew pu-
blikujemy odcinek 13 Tomu II, 
zatytułowanego “Pod sowieckim 
butem”.                                                              

Dziecko zasnęło w jej ramionach, 
więc odłożyła je do kołyski. Wzięła do 
ręki książkę ze stojącej przy ścianie eta-
żerki.

- Poczytam ci swoje ulubione frag-
menty – zaproponowała.

- Pod jednym warunkiem zgodzę się 
ich wysłuchać – odpowiedział Elian. – 
Będziesz czytać siedząc na moich kola-
nach – zażądał.

- Na ten warunek mogę się zgodzić, 
bo nie jest mi on niemiły – odpowie-
działa radośnie, ochoczo siadając tam, 
gdzie prosił.

- No to czytaj – Elian wtulił twarz 
w plecy żony, a ona niezwłocznie zaczęła 
czytać swoim czystym dźwięcznym, ale 
z uwagi na syna ściszonym głosem:

A już zimny dzień jesienny zaczyna 
omdlewać,

I w myślach szukam kształtu twej 
drogiej postaci,

I ból, co mną nurtuje, wszechwładną 
moc traci.

Pójdziemy do ogrodu. Nie warto się 
gniewać.

- A jednak masz do mnie żal o tam-
ten tydzień –  spojrzał żonie w oczy. – To 
wojna, okupacja, moje złotko. Takie sy-
tuacje będą się zdarzać. I to może coraz 
częściej. To jest to, co ci już mówiłem rok 
temu. Dusza rwie się, aby być razem, ale 
proza życia to pragnienie utrudnia.

Hannah nic nie powiedziała, tylko 
przekartkowała książkę i znajdując od-
powiedni fragment znów zaczęła czytać:

- Złe myśli w moim sercu jak zgłod-
niała lwica,

Jak pod wzrokiem pogromcy cichną 
pod tym wzrokiem.

O! wstępuj w moje serce kochaniem 
głębokiem,

W dzień jak słońce palące, w noc jak 
blask księżyca.

Mówisz, że gniew mam w oczach. Bo 
po nocy błądzę

I darmo wzrok mój światła w ciem-
nościach wygląda

Bo tyś jest razem piekło, gdzie rodzą 
się żądze,

I niebo, w którym miłość niczego nie 
żąda.

Elian wyjął tomik z jej rąk i położył 
Hannah na łóżku, kładąc się obok niej. 
W kącikach jej oczu pojawiły się łzy. 
Elian wytarł je palcem i delikatnie zaczął 
całować jej oczy, a potem usta. Coraz 
gwałtowniej i namiętniej.

- Wynagrodzę ci twoje smutki i troski 
– szepnął. – Już dziś w nocy. Pokochamy 
się najbardziej prawdziwie jak można. 

Milczała, ale przytuliła się do niego 
mocno i położyła głowę na jego piersi. 
Po chwili podniosła ją i spojrzała mu 
w oczy. 

- Wiesz,  są takie u Lechonia stro-
fy, które czytałam tak wiele razy, że już 
zapamiętałam na zawsze. Moim ulu-
bionym wierszem jest Bajka o miłości. 
Chcesz posłuchać?

Skinął głową, zastanawiając czy jego 
młodziutka żona nie za bardzo jest eg-
zaltowana.

- Z myślenia długich godzin, wypa-
trzeń zachwytnych,

Z dławiących piersi tęsknych spoglą-
dań po niebie,

Moja się wielka miłość zrodziła do 
ciebie,

Jak lotna mgła eteru w przestrze-
niach błękitnych.

- Ten Lechoń to tak pięknie potrafił 
pisać o miłości jak mało kto – zauważył 
Elian. – Pożyczę ci ten tomik do Sta-
wisk – zaproponowała. – Poczytasz sobie 
wieczorami. Ja zajrzę do za mało jeszcze 
przeze mnie znanych Skamandrytów.

- Z chęcią wezmę tego wspaniałego 
żonglera słów, czyli twojego Lechonia, 
ale wieczorami dla zabicia czasu grywam 
z kuzynami w karty, to znaczy w poke-

ra. To żaden hazard – dodał szybko. – 

Tylko na symboliczne stawki, dla nutki 
dreszczyku i emocji. Oszczędzamy na 
świecach i nafcie, bo siedzimy wszyscy 
w jednym miejscu, w salonie.

- Tylko z tego niewinnego hazardzi-
ku niech nie zrodzi się potężny demon 
hazardu z coraz większymi stawkami – 
w swym głosie Hannah zawarła zarówno 
ostrzeżenie, jak i przyganę.

- Nie ma obawy, kochanieńka. Po 
prostu nie mam tych stawek do rzucania 
na stół. Oszczędzam ile się da, nie trwo-
nię pieniędzy. Mogą być nam jeszcze 
bardzo potrzebne, więc żyję skromnie. 
Dlatego też nie pójdę nigdy na dziew-
czynki, bo jestem sknera i nawet jako 
niedokończony lekarz wiem też co nieco 
o zagrożeniach. Zatem zapewniam cię, 
że mimo dzielącej nas na co dzień odle-
głości możesz być o mnie spokojna – po-
gładził ją delikatnie po policzku.

- Oby nigdy między nami nie było 

tak, jak w tym wierszu Lechonia o za-
zdrości, że wszystko, co nas łączy, jest mi-
łość szalona, a wszystko, co nas dzieli, to 
jest prawda – Hannah spojrzała na niego 
przeciągle, badawczym wzrokiem, aby po 
chwili szybko wtulić twarz w poduszkę.

- Zapewniać cię mogę stale. W dzień 
i w nocy. Panem prawdy i życia jest jed-
nak czas i on w końcu wszystko wyjaśnia. 
Ranek wita nas promieniami słońca, a już 
w godzinę potem może być ulewa. Tak, 
jak nie sposób przewidzieć pogody, tak 
nie sposób przewidzieć naszych losów. 
Jeszcze rok temu gdyby ktoś mi powie-
dział, że moja rodzina będzie żyć w roz-
proszeniu, a w Łomży nasz dom zajmo-
wać będą obcy ludzie, nie uwierzyłbym, 
a jednak taka jest prawda. Pobieraliśmy 

się, aby być razem, a teraz żyjemy 
osobno. Wiem, że to przejściowe, 
ale jednak to dotkliwe dla mnie 
utrudnienie. Nie wolno mi jednak 
narzekać, gdyż nie wiem co jesz-
cze za niespodzianki przyniesie 
nam czas, co będziemy robić za 
rok. Może już nigdy nie będziemy 
razem cieszyć się życiem?

- Nie mów tak. Przerażasz mnie 
– znów przytuliła się do niego.

- Jest wojna, ukochana. I to do-
piero początek. Szwaby długo nie 
będą współpracować z Sowietami. 
W gruncie rzeczy gardzą nimi. Tak, 
jak nami i Polakami. My i Słowianie 
jesteśmy dla nich untermenschen. 
Ty czytałaś poezje, a ja gazety. Także 
w języku niemieckim, przemycone 

z Prus Wschodnich. –  Gwałtownie pod-
niósł się z łóżka. –  Mniejsza jednak o to. 
Nie będziemy się przejmować na zapas. 
Cieszmy się tym, co mamy tu i teraz. A ja 
mam dziś ciebie i w nocy udowodnię ci, 
jak bardzo się stęskniłem – gwałtownie 
przyciągnął ją i pocałował w usta. – Nie 
zostawię nietkniętym mymi ustami na-
wet skrawka twojego młodego i jędrnego 
ciała, na które mam wielką ochotę.

- Nie będę wzbraniać – zadeklaro-
wała bez zwłoki. – Niczego ci nie będę 
wzbraniać – odpowiedziała z uśmiechem, 
który w połączeniu z wyrazem jej oczu 
mówił o zaufaniu, miłości i pełnym od-
daniu tej młodej kobiety swemu mężowi.

Na spotkanie z autorem powieści Meandry Losu 
Zenonem Krajewskim zaprasza Towarzystwo 
Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej  8 listopada 
o godz. 17.30 do Domku Pastora przy ul. 
Krzywe Koło w Łomży
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Michael Jackson:  
W poszukiwaniu szczęścia

Ochroniarze 
o idolu

Navi „największy naśladowca Michaela 
Jacksona” (po lewej) zadebiutował 

w tym filmie jako Król Popu.
Książka Billa Whitfielda i Javona Bearda, zaufa-

nych ochroniarzy Michaela Jacksona, opowiada 
o życiu prywatnym artysty, koncentrując się na jego 
relacjach z rodziną. Dokumentuje zawirowania w ży-
ciu zawodowym, przez które artysta miał kłopoty fi-
nansowe, dramaty towarzyszące słynnemu muzykowi 
w ostatnim okresie życia. Zmarł 25 czerwca 2009 roku 
po zatruciu propofolem, w trakcie przygotowań do 
wielkiej trasy koncertowej "This Is It".

Film jest adaptacją książki. Skupia się na życiu 
rodzinnym Jacksona. Na tym, w jaki sposób wycho-
wywał swoje dzieci i jak starał się je chronić przed 
światem zewnętrznym. Film pokazuje także, z jakimi 
problemami codziennie zmagał się gwiazdor. A na-
leży wspomnieć, że nie był to łatwy dla niego okres. 
Cień sprawy o molestowanie nieletnich ciągnął się za 
nim cały czas....

Wszystko to wypada na ekranie wiarygodnie dzię-
ki aktorom. Najsłynniejszy sobowtór Michaela Jack-
sona, Navi, znakomicie odgrywa swoją rolę. Poza du-
żym podobieństwem wizualnym stara się oddać także 
emocjonalny stan swojego bohatera. 

Michael Jackson: W poszukiwaniu szczęścia
WP sobota 15.00, niedziela 7.00

Patrol Tatry

Ludzie z Parku
Opowieść o codziennej pracy strażników Tatrzańskiego Parku 

Narodowego, pracowników schronisk górskich, ratowników TOPR-
-u, taterników i przyrodników.

W pierwszym odcinku programu wyzwaniem, z którymi zmierzą 
się pracownicy TPN, jest usunięcie nadłamanych drzew. Odpowiada 
za to góral Grzegorz Bryniarski, który doskonale zdaje sobie sprawę 
z tego, jakim zagrożeniem mogą być łamiące się od wiatru konary. 
Przypomnijmy, że powierzchnia parku to 211,64 km kw. 

Tymczasem u stóp Kasprowego Wierchu w leśniczówce Marcin 
Nędza Chotarski, musi wytropić nory świstaków – ten gatunek jest 
bowiem nadal zagrożony ze strony drapieżników i wiejskich psów. 
Dokumentaliści zawędrują też do jedynego w Polsce, w Dolinie Pię-
ciu Stawów Polskich, schroniska górskiego, do którego nie ma do-
jazdu i jednocześnie jest najwyżej położonym schroniskiem w Polsce 
(1670 m n.p.m.).

Patrol Tatry
Focus TV piątek 21.50, sobota 12.30 odc. 1

Świstak tatrzański 
(fot. Krzysztof 

Górecki, Wikipedia)

Listopad 1956. Dni, które zmieniły świat

Dwa konflikty
Film dokumentalny o wydarzeniach, które 

w 1956 roku ustanowiły nowy porządek świata.
Od blisko stu lat Kanał Sueski łączy Mo-

rze Śródziemne z Morzem Czerwonym. Dzię-
ki niemu statki nie muszą opływać Afryki. Ten 
ważny szlak handlowy jest źródłem dochodów 
dla zachodnich właścicieli. Prezydent Egiptu 
Gamal Abdel Naser uznał, że jest to forma ko-
lonializmu. 26 lipca 1956 r. ogłasza narodowi, że 
kanał należy do Egipcjan. Trzeci świat się raduje, 
a Naser staje się jego bohaterem. Rozpoczyna się 
brytyjsko-francusko-izraelska agresja na Egipt. 

Na Węgrzech rządziła partia komunistycz-
na. Premier Rakosi był najlepszym uczniem Sta-
lina. W Budapeszcie wybucha bunt przeciwko 
reżimowi, interweniuje Armia Radziecka, 58 
tysięcy żołnierzy i sprzęt pancerny. W wyniku 
walk od 23 października do 10 listopada zginę-
ło po węgierskiej stronie 2500 osób, ponad 20 
tysięcy aresztowano lub internowano, a ok. 200 
tysięcy uciekło z kraju do Austrii i Jugosławii. 

Listopad '56 wyraźnie pokazał, że wyracho-
wanie i egoizm są częścią stosunków międzyna-
rodowych.

Listopad 1956. 
Dni, które zmieniły świat

TVP Historia

Radzieckie czołgi, mające 
stłumić powstanie 

węgierskie, przejeżdżają 
przez most na Dunaju 

w Budapeszcie 
w listopadzie 1956 r.

Foto. Rue des Archives /
Tallandier
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Podobne sceny rozgrywały się przy każdym wejściu na 
cmentarz. Powitania, uśmiechy. Małgorzata Frąckiewicz, 
badaczka łomżyńskich „tradycji  językowych” dodatkowo 
dopytuje o nazwiska. Przy tzw. bramie komunalnej zbie-
rają razem pieniądze m. in. Artur Filipkowski, szef Grupy 
Medialnej Narew i Sławomir Zgrzywa, historyk, współ-
autor przewodnika po cmentarzu.

- Nie udało się, niestety, zdążyć na 1 listopada , ale 
przed końcem roku książeczka z bliższymi informacjami 
o około 100 zabytkach, będzie gotowa – powiedział.- 
Musimy zresztą pamiętać, że ta nekropolia to nie tylko 
zabytki, ale także nowsze groby, z XX wieku, w których 

spoczywają ludzie ogromnie zasłużeni dla naszego miasta 
i regionu. Także powinniśmy otoczyć je opieką.         

Sypią się do puszek „środki płatnicze”, brzęczące i pa-
pierowe. Jak się potem przy liczeniu okazało, najbardziej 
podstawowa moneta to 2 złote, banknot - to „dziesiątka”. 

Przede wszystkim dziękujemy
Pierwsza kwesta poświęcona ratowaniu historycznych, 

kulturowych i artystycznych walorów nekropolii odbyła 
się w 1984 roku. Cmentarz w Łomży powstał w 1801 
roku na obrzeżach miasta (obecnie jest to centrum). Jest 
miejscem spoczynku m. in. pisarza doby romantyzmu 

Feliksa Bernatowicza, Ja-
kuba Wagi, autora „Flory 
Polskiej” czy młodziut-
kiego harcerza i peowiaka 
Leona Kaliwody, który 
zginął przy rozbrajaniu 
Niemców 11 listopada 
1918 roku, w pierwszym 
dniu niepodległej Polski. 
Są na wielowyznaniowym 
cmentarzu także ślady po 
dawnych rosyjskich i nie-
mieckich, czyli prawo-
sławnych i ewangelickich, 
mieszkańcach Łomży. 
Znajduje się tu około 560 
obiektów zabytkowych: 
kapliczek, rzeźb, krzyży, 
płyt, ogrodzeń. Kwesty 
pozwoliły jak dotąd przy-
wrócić świetność przeszło 
270 z nich.     

Od początku akcji 
„Ratujemy łomżyńskie 

zabytki cmentarne” bierze w niej udział Józef Babiel, 
wówczas harcerz, teraz wiceprezes TPZŁ i główny orga-
nizator kwest.

- Przede wszystkim dziękujemy wszystkim wolontariu-
szom i ofiarodawcom. Zapewniam, że – jak zawsze - żadna 
złotówka nie zostanie zmarnowana – powiedział Józef Babiel. 
-  Cieszę się, że nasza akcja w ogóle się nie wypala. Za każ-
dym razem spotykamy się z wielkim zaangażowaniem, entu-
zjazmem, życzliwością  wszystkich, którzy biorą w niej udział.

Prosimy nie mówić o rekordach – apelują przedstawi-
ciele Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej. Zda-
niem prezesa organizacji łomżyniaków Zygmunta Zda-
nowicza oraz wiceprezesów Józefa Babiela i Wawrzyńca 
Kłosińskiego, decydujące znaczenie ma to, że tak wiele 
osób chce – także w tej formie materialnej – wziąć udział 
we wspólnym dziele.

Bilans kwesty „Ratujemy łomżyńskie zabytki cmen-
tarne” 2019 to ponad 46, 7 tysiąca złotych wrzuconych 
do puszek 1 listopada. Do tego doszło ponad 10,5 tysią-
ca złotych, które odwiedzający cmentarz przy Kopernika 
umieścili w specjalnych skarbonkach 2 i 3 listopada. To 
razem 57 297,77 złotych. Piękny dar serc, który pozwoli 
na uratowanie kolejnych pereł.

- Lista nagrobków wymagających odnowy jest długa. 
Wspólnie z proboszczem Katedry Marianem Mieczkow-
skim i służbami ochrony zabytków ustalimy, które będą 
restaurowane w pierwszej kolejności – podsumował Józef 
Babiel, wiceprezes TPZŁ.          
Relacje do obejrzenia w Telewizji Narew i na www.narew.info   

Kwesta 2019. Obowiązek

Wspólnota Polska 
obradowała w Łomży 

Z udziałem Dariusza Piotra Bonisławskiego, prezesa Stowarzy-
szenia "Wspólnota Polska" odbyło się zebranie łomżyńskiego Od-
działu tej organizacji.

Jak informuje działacz Wspólnoty i przyjaciel naszej 
redakcji Emilian Kudyba,   prezes Dariusz Piotr Boni-
sławski podsumował ogólnopolską działalność Stowarzy-
szenia, zaś prezes Oddziału Hanka Gałązka zrelacjono-
wała przedstawiła sprawozdanie za rok 2019.

W zebraniu wzięli udział m.in. zastępca prezydenta 
Andrzej Stypułkowski, radni oraz członkowie Oddziału 
w Łomży.

Prezes Bonisławski podziękował okazji prezydentowi 
Łomży za współpracę, szczególnie przy projekcie "Lato 
z Polską" którego edycja roku 2019 dobiegła właśnie końca.

ŁOMŻYŃSKI ODDZIAŁ STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKA"
Funkcjonuje od 28 maja 1994 roku. Powołany został 

z inicjatywy senatora Rzeczypospolitej Polskiej dr Jana 
Stypuły, który sprawował funkcję prezesa od początku 
jego istnienia aż do czerwca 2001 roku.

Swoją działalność Oddział kieruje głównie do Roda-
ków z Litwy, Ukrainy, Białorusi, Łotwy, Estonii, Rosji, 
Kazachstanu, Rumunii, Czech Niemiec, Anglii i Irlandii.

Do zadań cyklicznych można zaliczyć: Igrzyska Po-
lonijne Młodzieży Szkolnej im. Jana Stypuły; kolonie 
dla dzieci polskich z różnych krajów świata;  półkolo-
nie w miejscu zamieszkania dla dzieci polskich z Litwy; 
konkurs recytatorski „Miejsce na wiersz”,  partnerstwo 
Rodziny Szkół im. Jana Pawła II; wymianę doświadczeń 
nauczycieli w szkołach polskich;  prezentacje dorobku 
artystycznego polskich zespołów folklorystycznych z za-
granicy. 

Studenci pamiętają
Las Giełczyński był świadkiem największych zbrodni, jakich na 
Ziemi Łomżyńskiej dokonali w latach 1941-1944 niemieccy oku-
panci. Historyk Zdzisław Sędziak pisał: „Czym Palmiry dla Warsza-
wy, tym dla Łomży powinien być Las Giełczyński, gdzie każde za-
głębienie i każde wzniesienie może kryć prochy pomordowanych”. 

O miejscu kaźni Żydów i Polaków pamiętają studenci 
Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębior-
czości w Łomży. –Zależy nam na tym, aby uczcić ofiary 
nieznane z imienia i nazwiska – mówi Aleksandra Mo-
carska z prezydium Samorządu Studenckiego PWSIiP, 
która wspólnie z koleżankami i kolegami porządkowała 
miejsca pochówku bezimiennych. 

Las Giełczyński to największe i najdłużej użytkowane 
miejsceniemieckich egzekucji nieopodal Łomży: od dru-
giej połowy 1941 roku do lata 1944 roku ziemia w Gieł-
czynie przyjmowała krew i ciała pomordowanych, według 
wyliczeń bestialsko zamordowano w lesie siedem tysięcy 
Żydów i pięć tysięcy Polaków.  Do systemowych mordów 
wykorzystywano pozostałości po poligonie wojskowym, 
rowy przeciwlotnicze, studnie, leje po bombach. Do wy-
kopywania dołów śmierci Niemcy zmuszali także oko-
licznych mieszkańców. Badacz mordów w Giełczynie hi-
storyk Zdzisław Sędziak, autor artykułu „Las Giełczyński 
oskarża”, podkreślał, że autentyczna liczba zamordowa-
nych jest trudna do określenia, ofiary na miejsce zbrodni 
dowożone były samochodami ciężarowymi, prawdopo-
dobnie podtruwane dymem z rur wydechowych, a ginęły 
w masowych dołach od niemieckich granatów. Historyk 
zebrał wspomnienia mieszkańców Giełczyna, osobiste 
zapisy wojennej traumy. 

Latem 1944 roku wycofujący się okupanci przystąpili 
do akcji zacierania śladów własnych zbrodni, wydobywali 
zwłoki z dołów i palili je, aby uczynić Las Giełczyński 

niemym na wołanie pomordowanych, a istnienie ofiar wy-
mazać ze zbiorowej pamięci przyszłych pokoleń.

– Do II wojny światowej obywatele polscy żydow-
skiego pochodzenia stanowili spory odsetek naszego spo-
łeczeństwa, zamieszkiwali miasta i miasteczka. Wiemy 
wiele o zagładzie tego wielokulturowego świata, ale nie 
zawsze zastanawiamy się jak on wyglądał.Skala niemiec-
kiego ludobójstwa przyćmiła pamięć o dziedzictwie Polski 
Jagiellonów, Rzeczypospolitej Obojga Narodów, o Polsce, 
w której  przez wieki rozwijało się żydowskie życie re-
ligijne, żydowska kultura – mówi Aleksandra Mocarska 
z PWSIiP. Przypomina, że studenci „Państwówki” nie za-
pominają, że  w nocy z 1 na 2 listopada 1942 roku Niemcy 
przystąpili do likwidacji łomżyńskiego getta, co oznaczało 
przeniesienie siedmiu tysięcy jego ocalałych mieszkańców 
do obozu przejściowego w Zambrowie, skąd w styczniu 
1943 roku wywieziono ich do obozów Zagłady.  

– Młodzi ludzie pamiętają, chcą pamiętać i mam na-
dzieję, że zawsze będą pamiętać – podkreśla studentka.

MATERIAŁ PWSIIP
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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

Sprzedam garaż murowany, ul. Dmowskie-
go 43. Tel.695 047 333

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

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

tel. 503 010 038
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Drużyna Liceum Mistrzostwa 
Sportowego zajęła drugie 
miejsce w Ogólnopolskich Bie-
gach Sztafetowych Szkolnego 
Związku Sportowego. Zawody 
rozegrano w Olszynie (woj. 
dolnośląskie), a uczniowie 
łomżyńskiego LMS zaliczyli 
udany debiut na tej imprezie. 

Prawo udziału w im-
prezie mieli mistrzowie 
wszystkich województw 
oraz gospodarz zawodów. 
Na starcie we wszyst-
kich kategoriach stanęło 
osiemdziesiąt pięć dzie-
sięcioosobowych składów 
ze szkół podstawowych  
oraz średnich. Męska dru-
żyna Liceum Mistrzostwa 
Sportowego  zdobyła wi-
cemistrzostwo oraz wypa-
dła najlepiej z wszystkich 
ekip województwa podla-
skiego. 

– Oczekiwania przed za-
wodami były zgoła inne, gdyż 
na zawody nie mógł pojechać 
ze względu na ból stopy Dawid 
Likwiarz, mistrz województwa 
podlaskiego w biegach przeła-
jowych oraz tegoroczny meda-
lista Mistrzostw Polski. Realnie 
liczyliśmy na miejsce w ósemce, 
a już szczytem marzeń  była-
by szósta lokata. Jednak bardzo 
dobra taktyka i niesamowita 
ambicja wszystkich chłopców 

doprowadziła do tego rewelacyj-
nego wyniku – informują An-
drzej Korytkowski i Dariusz Ki-
siel, opiekunowie łomżyńskiej 
drużyny.  

Zwycięzcami sztafety 
10x1500 metrów zostali ucznio-
wie Szkoły Mistrzostwa Spor-
towego ze Szklarskiej Poręby, 
którzy doskonale znali trasę 
rozegranych zawodów. Trzecie 
miejsce zajęła sztafeta Zespołu 
Szkół Samochodowych z Nowe-
go Sącza.

– W drużynie LMS z Łomży 
dwóch uczestników uczęszcza do 
drugiej klasy, pozostali są ucznia-
mi klas pierwszych. Przyszłość 
przed nami – chwali charyzmę 
najmłodszych licealistów An-
drzej Korytkowski i dodaje, że po 
pierwszej zmianie, na której biegł 
Bartosz Jurak, tegoroczny meda-
lista Mistrzostw Polski w sztafe-
cie 4x400, drużyna LMS Łom-
żaprowadziła o metr przed SMS 
Szklarska Poręba, a do czwartej 
zmiany zawodnicy z Łomży 

utrzymywali się za późniejszymi 
zwycięzcami, zdobywając coraz 
większą przewagę nadpozosta-
łymi uczestnikami. – Następnie 
wysłaliśmy w bój dwóch pierw-
szaków i spadliśmy na trzecią 
lokatę. Znakomitą zmianę dał 
Bartek Folga, który odrobił stratę 
do drugiej lokaty, a do tego nad-
robił jeszcze 15 sekund. W tym 
przypadku Piotrowi Dąbrow-
skiemu, kolejnemu medaliście 
Mistrzostw Polski ze sztafety 
4x400, pozostało konsekwentne 

pilnowanie drugiego miejsca, co 
znakomicie uczynił – informuje 
Andrzej Korytkowski. 

Udział w niewątpliwym suk-
cesie mieli nie tylko lekkoatleci, 
ale również piłkarze i bokser. 
Opiekunami wyjazdu do Olszy-
ny byli Dariusz Kisiel oraz An-
drzej Korytkowski. Liceum Mi-
strzostwa Sportowego działa pod 
auspicjami Państwowej Wyższej 
Szkoły Informatyki i Przedsię-
biorczości w Łomży. 

MATERIAŁ PWSIIP

Koszykarze "Czwórki" z brązem
Drużyna chłopców młodszych reprezentująca Szkołę Podstawową nr 4 w Łomży 
zajęła trzecie miejsce w finale wojewódzkim Igrzysk Dzieci w koszykówce chłop-
ców 3x3.

Jak informuje Agnieszka Faryna z SP 4, srebrne medale zdobyli 
w Białymstoku: Mateusz Chaberek, Bartek Obrycki, Kacper Dzie-
koński, Kacper Palak, Jan Cholewicki, Marcel Rurkowski i Szymon 
Mandziuk.

- Przed nami jeszcze dużo startów i dużo pracy, ale chłopcy mają 
ogromny potencjał – komentuje Piotr Dziekoński, trener druży-
ny i nauczyciel wychowania fizycznego ze Szkoły Podstawowej nr 4 
w Łomży.

Drużyna Liceum Mistrzostwa Sportowego 
     wicemistrzem Polski
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Zawodniczki UKS 4 Łomża zajęły 4 
miejsce w Ogólnopolskim Turnieju 
Koszykówki Dziewcząt NENUFAR CUP 
2019 w Ełku dla rocznika 2007. Na 
uwagę zasługuje przede wszystkim 
fakt, że łomżynianki  grały ze starszy-
mi od siebie zawodniczkami.

- Drużyna naszego klubu 
w większości składa się z za-
wodniczek z roczników 2008 
i 2009, więc tym bardziej cieszy 
nas fakt, iż dziewczęta podeszły 
do turnieju z ogromną determi-
nacją i już w pierwszym meczu 
wygrały z koleżankami z UKS 
9 Łomża. Kolejne dwa mecze 
były dla nas lekcją i zbieraniem 
doświadczenia. W czwartym 
meczu drużyna wyglądała jakby 
odrodziła się na nowo i grała re-
welacyjnie, co pozwoliło wygrać 
z gospodarzami turnieju, dru-
żyną UKS NENUFAR. Piąty 
mecz rozegraliśmy z zespo-
łem UKS 3 Ełk, który wygrał 
ten turniej. Należy pochwa-

lić  dziewczęta za to, iż mimo 
młodszego wieku walczyły bez 
żądnych kompleksów ze star-

szymi koleżankami  – komen-
tuje start łomżyńskiej drużyny 
trener Marcin Piotrowski.

Pracowicie i w podróży spędził ostat-
nie tygodnie Piotr Łobodziński. Lek-
koatleta klubu "Prefbet Śniadowo" 
Łomża wziął udział w dwóch biegach 
z cyklu Vertical World Circuit startując 
w Shanghaju oraz w Dubaju. 

Szanghaj
- Jeśli chodzi o te pierwsze 

zawody, to nie poszły one w 100 
procentach zgodnie z założenia-
mi zawodnika naszego klubu, gdyż 
po zeszłorocznym triumfie Piotr 
Łobodziński liczył również na wy-
graną. Niestety, tym razem musiał 
uznać wyższość swego odwiecznego 
rywala - Marka Bourne'a z Austra-
lii. Bilans starć obu schodobiegaczy 
w biurowcu IFC jest na korzyść Au-
stralijczyka 4 do 2, ale jak już kiedyś 
już wyjaśniał Piotr, nie przepada 
za tą klatką schodową - relacjonuje 
Andrzej Korytkowski, prezes klubu.  

A tak swoje drugie miejsce 
skomentował biegacz z Łomży:

"Jestem lekko rozczarowany 
swoim biegiem. Liczyłem na lep-
szy czas i miejsce. Jednak około 40 
piętra nie udało mi się odeprzeć 
ataku Marka i musiałem dzisiaj 
uznać jego wyższość. Obaj nie 
pobiegliśmy dzisiaj rewelacyjnie 
osiągając dość przeciętne czasy. 
Dodatkowo była to moja pierwsza 
porażka na schodach w tym sezo-
nie, a więc boli podwójnie".
Wyniki:
1. Mark Bourne (AUS) – 7’58”
2. Piotr Łobodziński (POL) – 
8’05”
3. Ryoji Watanabe ( JAP) – 8’17”
4. Zhisen Liu (CHN) – 8’26”
5. Qinhua Liu (CHN) – 8’27” 

Dubaj
Po zaledwie 5 dniach prze-

rwy, na drugim krańcu Azji, Piotr 
Łobodziński stanął ponownie na 
starcie podczas kolejnej odsłony 
VWC. Tym razem bieg odbywał 
się w Dubaju w 52-piętrowym 
hotelu Emirates Towers. Na swo-
im koncie lekkoatleta z Łomży 
miał już wygrane w tych zawo-
dach w latach 2016 i 2017 oraz 
dzierżył rekord trasy wynoszący 
7:09. Tym razem na starcie za-
brakło rywala z Australii, więc 
nasz schodobiegacz mógł się czuć 
dość bezpieczny. Ostatecznie wy-
grał pewnie ustanawiając nowy 
rekord trasy i łamiąc barierę 7 
minut. Oto jak komentował nam 
"na gorąco" swój start:

"Udało mi się jako pierwsze-
mu wbiec do klatki schodowej, co 
pozwoliło mi na kontrolowanie 
przebiegu rywalizacji. Nie byłem 
za bardzo naciskany przez rywali 
i dość pewnie odniosłem 12 zwy-
cięstwo na schodach w tym sezo-
nie. Ponownie obejmę fotel lidera 
VWC, a przed nami (po odwo-
łaniu zawodów w Hongkongu) 
jedynie finał tegorocznego cyklu, 
który odbędzie się 10 listopada 
w Osace. Czas wrócić teraz do 
Polski i wykonać kilka kluczo-
wych treningów."

Wyniki:
Piotr Łobodzinski (POL) – 6’55”
Emanuele Manzi (ITA) – 7’17”
Omar Bekkali (BEL) – 7’59”
Mickael Pourcelot (FRA) – 8’04”
Gholamreza Cheraghikavari 
(IRN) – 9’09”.

Piotr Łobodziński  
na schodach Azji 

“Czwórka” z determinacją 
wygrywa z silniejszymi 

8 listopada 2019 w Centrum Kultury przy Szkołach Katolickich, godz. 17.30 i 20.00 
Bilety do nabycia w Telewizji Narew, Stary Rynek 13, 862 167 444
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