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- Myślę, że dojrzeliśmy już do organizacji 
imprezy rangi mistrzostw Polski – uwa-
ża Marek Olbryś, wicemarszałek woje-
wództwa podlaskiego. W hali sportowej 
w Piątnicy wziął udział – także czynnie 
na parkiecie – w 23. edycji Ogólnopol-
skiego Turnieju Tańca Towarzyskiego.

Rywalizacja z udziałem par 
tanecznych z kilkunastu ośrod-
ków północnej, centralnej i 
wschodniej Polski o puchary 
Marszałka Województwa Pod-

laskiego, Prezydenta Łomży i 
Starosty Łomżyńskiego była 
głównym ale nie jedynym ele-
mentem wydarzenia. Odbyły się 
także Mistrzostwa Podlaskie-
go Związku Tańca Sportowego 
oraz Dziecięca Gala Taneczna o 
Puchar Wójta Gminy Piątnica. 
Czynnikiem łączącym wszystkie 
wydarzenia był jubileusz 30-le-
cia Klubu Tańca Towarzyskiego 
AKAT, który działa przy Re-
gionalnym Ośrodku Kultury w 
Łomży pod kierunkiem Mag-
daleny Pardo-Baczewskiej i Jac-
ka Baczewskiego. Oboje, wraz z 

dyrektorem Jarosławem Chole-
wickim i pracownikami ROK-u 
byli głównymi organizatorami 
wielkiego wydarzenia. 

W turniejowych zmaganiach 
wzięło w Piątnicy udział około 
330 par. A dodatkowo prezen-
towali się najmłodsi podopieczni 
AKAT-u oraz hobbiści, którzy w 
klubie uczą się tańca. W pewnym 
momencie porwali oni na parkiet 
widzów do walca wiedeńskiego. 
Był w tym gronie wicemarszałek 
Marek Olbryś.

Dokończenie na str. 22

W tym roku skończyła 56 lat. I choć 
jej zawodowy apetyt jest jeszcze nie-
zaspokojny, to jako kobieta czuje się 
spełniona. O najnowszej płycie, czyli 
"Miłosnej Osieckiej", ciągłym poszu-
kiwaniu, miłości, smaku dojrzałej 
kobiecości i o tym, co łączy ją z Hanką 
Bielicką z KATARZYNĄ ŻAK rozmawia 
Marlena Siok.

Marlen Siok: -  Pani Katarzyno, może 
nieco spóźnione ale szczere… Proszę 
przyjąć urodzinowe serdeczności.

Katarzyna Żak: - Dziękuję. 
To już nieco ponad miesiąc po 
urodzinach, ale ponieważ jestem 
jesienną dziewczyną, więc dosko-
nale wpisuję się w tę aurę. 

M.S: - Katarzyna Żak, to spełniona 
kobieta? 

K.Ż: - Oczywiście. Przede 
wszystkim jestem matką, a to 
uważam dla kobiety absolutnie 
cudowne spełnienie. A po drugie, 
wydaje mi się, że jestem w takim 

momencie życia, w którym mogę 
powiedzieć, że o ile zawodowo 
ma się zawsze pragnienie, żeby 
robić więcej, doświadczeń no-
wych doznań, to rzeczywiście nie 
mogę narzekać. I, co równie waż-
ne, jestem zdrowa. Dlatego uwa-
żam, że jestem spełnioną kobietą.

M.S: - Dojrzała kobiecość, to spokój 
czy raczej ciekawość świata?

K.Ż: - Myślę, że jeżeli włą-
czy się funkcję spokój, to wtedy 
usypia się pewnego rodzaju swo-
je pragnienia i tęsknotę. Dopóki 
są w nas jakieś fascynacje i chęci 
żeby robić coś nowego, to dotąd 
jest w nas iskra życia i chęć do 
tego, żeby działać i żeby dawać 
ludziom coś nowego, coś innego, 
coś dobrego. Dlatego uważam, że 
jeżeli przejdę na funkcję dojrza-
łości spokojnej, to wówczas może 
być niebezpiecznie.

Jestem spełnioną kobietą

Dokończenie na str. 12W krainie tańca i magii
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Jarosław 
Zieliński  

poza MSWiA
„Kończę pracę w MSWiA z poczuciem 
dobrze wykonanych zadań, których 
efekty ocenili Wyborcy, a obraz me-
dialny skoryguje czas. W Polsce żyje 
się bezpiecznie, służby, które nadzo-
rowałem działają sprawnie. Dziękuję 
wszystkim za współpracę przez ostat-
nie 4 lata. Dalej służymy Polsce”. To 
jedyny komentarz, umieszczony na 

Twitterze, jakim Jarosław Zieliński 
skwitował w pierwszych godzinach 
swoje odejście ze stanowiska wicemi-
nistra spraw wewnętrznych i admini-
stracji.

Jarosław Zieliński pracował w 
MSWiA od początku poprzed-
niej kadencji parlamentu, gdy 
powstał rząd PiS, najpierw pre-
mier Beaty Szydło, potem Mate-
usza Morawieckiego. Odpowia-
dał m.in. za służby mundurowe, 
przede wszystkim policję i straż 
pożarną. Właśnie z tej strony 
spotykały go przede wszystkim 
ataki opozycji z powodu „cele-
browania”, a nawet nadużywania 
władzy.

Gdy minister Mariusz Błasz-
czak przeniósł się do MON, 
kolejny minister Joachim Bru-
dziński wyjechał do Parlamentu 
Europejskiego, a szefem resortu 
został Mariusz Kamiński, dla 
Jarosława Zielińskiego zaczę-
ły się trudniejsze czasy. Przed 
wyborami stracił z zakresu obo-
wiązków sprawy policji i straży. 
Teraz – mimo imponujących 40 
tysięcy głosów w wyborach do 
Sejmu (do tego nawiązał  – tak-
że stanowisko.

W „pierwszym” rządzie PiS 
(2005 – 2006) był wiceministrem 
edukacji – jest z wykształcenia 
nauczycielem. 

Kilka godzin po ogłoszeniu 
odejścia Jarosława Zielińskiego o 
swojej nominacji na to stanowi-
sko poinformował Maciej Wąsik, 
wieloletni bliski współpracownik 
Mariusza Kamińskiego.  

„Wraz z powołaniem Macieja 
Wąsika na stanowisko wicemini-

stra zmianie ulegnie zakres obo-
wiązków poszczególnych człon-
ków kierownictwa MSWiA. W 
najbliższych dniach minister 
Mariusz Kamiński podpisze 
nową decyzję kompetencyjną” - 
poinformowało w wydanym ko-
munikacie ministerstwo. 
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Za dobro 
Gala IV Edycji Nagrody „Dla Dobra 
Wspólnego” odbyła się w Teatrze 
Narodowym w Warszawie. Jak infor-
muje portal Wrota Podlasia. podczas 
uroczystości województwo podlaskie 
reprezentowali wicemarszałek Marek 
Olbryś, pełnomocnik ds. organizacji 
pozarządowych Katarzyna Ancipiuk, 
Aneta Narel z Podlaskiej Rady Działal-
ności Pożytku Publicznego ( PRDPP) 
i łomżyniak Sebastian Jaworowski, 
jeden z nominowanych w tegorocznej 
edycji Nagrody „Dla Dobra Wspólne-
go”.

Prezydent   gratulując laure-
atom i nominowanym do nagro-
dy podkreślał, że działalność dla 
dobra wspólnego to najbardziej 
szlachetny rodzaj polityki.

- Bo polityka to nic innego 
jak rozsądna, rozumna troska o 
dobro wspólne – mówił  Andrzej 
Duda.

Wśród nominowanych do 
prezydenckiej nagrody był łom-
żyniak Sebastian Jaworowski. 
Pełni funkcję prezesa Fundacji 
„L”,   Towarzystwa Biznesowego 
Łomżyńskiego i Towarzystwa 
Biznesowego Wileńskiego. Jest 
też współwłaścicielem sieci szkół 
językowych Linguo w Łom-
ży. Zasiada w Podlaskiej Radzie 
Działalności Pożytku Publiczne-
go jako przedstawiciel organiza-
cji pozarządowych.

Nominację otrzymał w kate-
gorii  Człowiek   - za  współpra-
cę z lokalną społecznością oraz 
wspieranie jej w zakresie edu-
kacji i promocji zdrowego trybu 
życia. Laureatką   nagrody w tej 
kategorii została Krystyna Mru-
galska  – założycielka Polskiego 
Stowarzyszenia na rzecz Osób z 
Niepełnosprawnością Intelektu-
alną (PSONI) (Warszawa

Nagroda Prezydenta Rzeczy-
pospolitej Polskiej „Dla Dobra 
Wspólnego” promuje postawy, 
działania i projekty obywatelskie 
na rzecz dobra wspólnego. Celem 
jej jest  wzmocnienie Rzeczypo-
spolitej poprzez kreowanie pa-
triotycznych postaw,   wspieranie 
idei budowy społeczeństwa oby-
watelskiego, umacnianie świado-
mości obywatelskiej, solidarności 
oraz budowanie kapitału spo-
łecznego, a także zachęcanie oby-
wateli do czynnego uczestnictwa 
obywatelskiego i podejmowa-
nia aktywności na rzecz dobra 
wspólnego.

Nagrody zostały przyznane 
w kilku kategoriach: Człowiek-
-lider, Instytucja-organizacja, 
Dzieło, przedsięwzięcie-projekt. 
Kapituła przyznaje również Na-
grodę Specjalną  im. Piotra Paw-
łowskiego - w tym roku otrzyma-
ła ją  Ewa Błaszczyk, założycielka 
kliniki „Budzik” i Prezes Fundacji 
„Akogo?”.

A oto wszyscy tegoroczni lau-
reaci:

w kategorii:  CZŁOWIEK 
- Krystyna Mrugalska – założy-
cielka Polskiego Stowarzyszenia 
na rzecz Osób z Niepełnospraw-
nością Intelektualną (PSONI) 
(Warszawa)

w kategorii: INSTYTUCJA- 
Fundacja SPINA – pomoc dzie-
ciom z rozszczepem kręgosłupa 
(Katowice)

w kategorii: DZIEŁO - Café 
Równik  – klubokawiarnia w 
której pracują osoby z niepełno-
sprawnością intelektualną (Wro-
cław)

NAGRODA SPECJALNA 
- Ewa Błaszczyk  – założycielka 
kliniki „Budzik”, Prezes Fundacji 
„Akogo?”

Wystrzałem z armaty, dzień 
imienin księdza biskupa Janu-
sza uczcili członkowie Bractwa 
Kurkowego "Pospolite ruszenie" 
w Łomży. Bracia na imieniny 
stawili się strojnie i zbrojnie, w 
kontuszach, w gali orderowej i 
szablami.

- Nasza obecność jest dowo-
dem przywiązania i serdecznej 
przyjaźni, którą otaczamy paste-
rza diecezji - przyznaje Bernard 
Szymański, król Łomżyńskiego 
Bractwa Kurkowego "Pospolite 
ruszenie".

W przekazanych przez braci 
kurkowych imieninowych darach 

znalazło się to, co najważniejsze: 
życzenia zdrowia i opieki Bożej.

- Składamy życzenia dobre-
go zdrowia, samopoczucia oraz 
opieki Matki Bożej i Chrystusa 
Króla. Życzymy księdzu bisku-
powi dobrego samopoczucia w 
naszej diecezji - dodaje Bernard 
Szymański.

W dniu imienin księdza bi-
skupa Janusza, do domu bisku-
piego licznie przybywają przed-
stawiciele różnych środowisk 
oraz instytucji. Z życzeniami 
przychodzą duchowni z całej die-
cezji, samorządowcy, parlamenta-
rzyści, przedstawiciele wyższych 

uczelni oraz łomżyńskiej palestry.
- Ciesze się, że przychodzą 

ludzie z różnych środowisk. To 
wyraz ogromnego szacunku. 
Przybywają duchowni, przedsta-
wiciele grup religijnych z różnych 
bractw. Przychodzą też ludzie 
świeccy, którzy chcą przekazać 
życzenia i wyrazić wdzięczność. 
Pragnę podziękować wszystkim, 
a zwłaszcza tym, którzy modlą 
się za mnie, za moją posługę. To 
ważne wsparcie dla biskupa - 
mówi ksiądz biskup Janusz Step-
nowski.

Imieniny są zawsze okazją do 
refleksji i bezpośrednich rozmów.

Ad multos annos, księże Biskupie Januszu!  
Do  
imieninowych 
życzeń 
składanych 
księdzu 
biskupowi 
Januszowi 
dołączyła się 
także 
Redakcja 
Grupy  
Medialnej  
Narew.

Relacja  
w Telewizji Narew  
i na www.narew.info
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W dziewiąty rok swojej 
działalności weszła Wyższa 
Szkoła Zawodowa Ochro-
ny Zdrowia Towarzystwa 
Wiedzy Powszechnej 
w Łomży 

- To projekt trafiony w samo 
sedno. W czasach, gdy tak bar-
dzo cenimy profesjonalizm, 
a brakuje na rynku pracy wy-
kwalifikowanych kadr w ochro-
nie zdrowia, taka uczelnia ma do 
spełnienia ważne zadanie. Jest 
niewielka, ale myślę, że ma przed 
sobą przyszłość, kształcąc ratow-
ników medycznych i podnosząc 
stale ich kwalifikacje w miarę 
rozwoju techniki i wiedzy me-
dycznej. Samorząd wojewódz-
twa podlaskiego jest organem 
prowadzącym dla ważnych pla-
cówek ochrony zdrowia i ceni 
tego rodzaju szkoły zawodowe. 
Są w regionie jak najbardziej 
potrzebne - powiedział Marek 
Olbryś, Wicemarszałek Woje-
wództwa Podlaskiego, biorący 
udział w inauguracji.

Z uznaniem o roli uczelni, 
która ze względu na swoją spe-
cyfikę jest swego rodzaju "amba-
sadorem" Łomży w wielu ośrod-
kach Polski mówił także poseł 
Lech Antoni Kołakowski.   

Inauguracja roku akademic-
kiego najmniejszej i najmłodszej 
uczelni w Łomży odbyła się, nie 
w typowej akademickiej auli, ale 
w obiekcie, który na co dzień zaj-
mują przedszkolaki i maluszki ze 
żłobka, prowadzonego przez Od-
dział Regionalny TWP.

- Spotykamy się tu, bo jest to 
bardziej pojemny budynek niż na-
sza administracyjna siedziba. Po 
wtóre, chcemy zaprezentować jak 
wyglądają nasze placówki, które 
służą 100 dzieciom w przedszkolu 
i 30 w grupie żłobkowej - mówił 
rektor i profesor WSZOZ TWP 
Witold Wincenciak. 

Wśród gości, których powi-
tał byli m. in. poseł Lech Antoni 
Kołakowski, wicemarszałek Ma-
rek Olbryś, wiceprezydent Łom-
ży Andrzej Stypułkowski, przed-
stawiciele instytucji naukowych 
i ochrony zdrowia. Siedem osób, 
w tym poseł i wicemarszałek zo-
stało uhonorowanych odznakami 
Towarzystwa Wiedzy Powszech-
nej za popularyzację wiedzy.

- W przypadku ratowników 
medycznych nie tylko pieniądze, 
ale bardziej pasja i powołanie 
decydują o wyborze studiów - 
stwierdził jeden z nowych stu-
dentów Mateusz Zera. Drugim 
z kierunków prowadzonych na 
uczelni jest terapia zajęciowa.

Rektor Witold Wincen-
ciak podkreślał unikalne miejsce 
szkoły w systemie edukacyjnym. 
Stwierdził, iż Towarzystwo 
Wiedzy Powszechnej jako organ 
prowadzący uczelnię jest po-
tentatem w zakresie kształcenia 
ratowników medycznych, albo-
wiem kwalifikacje otrzymało 
ponad 1000 osób, 800 w ramach 
Policealnej Szkoły Medycznej 

i ponad 150 w Wyższej Szkole 
Zawodowej Ochrony Zdrowia.

- Kształcone przez nas kadry 
nie stają w ogonkach w Urzędzie 
Pracy, wszyscy znajdują zatrud-
nienie. Prowadzimy nie tylko 
działania dydaktyczne, ale także 
naukowe, organizując konferen-
cje naukowe poświęcone proble-
matyce medycznej i pedagogicz-
nej - zaakcentował rektor Witold 
Wincenciak. 

W całym okresie działalności 
WSZOZ TWP odbyło się ich 
siedem. Dwie w zakresie nauk 
pedagogicznych: „Wizja kształ-
cenia nauczyciela XXI wieku” 
oraz „Idea globalizmu i kultury 
regionalnej w edukacji” natomiast 
w trosce o zdrowie zorganizowa-
no pięć konferencji o następują-
cej tematyce:

- „Złota godzina”
- „Współczesne choroby cy-

wilizacyjne”
- „Profilaktyka chorób cywili-

zacyjnych”
- „Zapobieganie chorobom 

nowotworowym”
- „Żyj 100 lat – dodaj życia do 

lat i lat do życia”.
Ważną rolę w upowszechnia-

niu wiedzy medycznej w lokalnej 
społeczności spełnia Wszechnica 
Zdrowego i Sprawnego Seniora 
zorganizowana przez uczelnię 
dla osób w wieku senioralnym. 
Na zajęciach dominuje tematyka 
z zakresu nauk medycznych, pe-
dagogicznych i społecznych. Słu-
chaczami są najczęściej emeryci.

- Studenci naszej uczelni po-
znają przyszły zawód także od 
strony praktycznej biorąc udział 

w medycznym zabezpieczaniu 
imprez masowych w plenerze. 
Ich uczestnictwo w takich wyda-
rzeniach sprzyja propagowaniu 
tak pożądanej społecznie wiedzy 
w zakresie niesienia pierwszej po-
mocy przedmedycznej. Mają tam 
miejsce profesjonalne pokazy ra-
towania życia i zdrowia podczas 
nagłych wypadków - dodał rektor. 

Jak również wskazał profesor 
Witold Wincenciak, inny ważny 
segment edukacyjny uczelni to 
kształcenie ustawiczne dla ratow-
ników medycznych, dyspozyto-
rów i innych służb. Tylko w 2019 
roku szkoleniem takim objęto 69 
osób. Ma to wspaniałą progno-
zę na przyszłość, albowiem we 
wszystkich profesjach a szczegól-
nie w medycznych i pedagogicz-
nych kwalifikacji nie nadaje się raz 
na całe życie zawodowe.

Obok sukcesów zdaniem 
rektora były również i porażki. 
Z przykrością stwierdził fakt nie-
zainaugurowania nauki na kierun-
ku terapia zajęciowa z powodu 
braku odpowiedniej ilości pracow-
ni. Miejskie władze oświatowe po-
przedniej kadencji odebrały uczel-
ni 4 pomieszczenia dydaktyczne 
wraz z sanitariatami w budynku 
dawnej Szkoły Podstawowej Nr 3 
obiecując nowe, w innym miejscu. 
Obietnice nie zostały jednak do-
trzymane. Studenci z tego kierun-
ku zostali skierowani do uczelni 
w innych miejscowościach. Wła-
dze uczelni nie pozostają jednak 
bierne i cały czas czynią starania 
w celu znalezienia odpowiedniego 
lokum dla tak potrzebnej naszemu 
miastu i regionowi szkole.

RELACJA W TELEWIZJI NAREW  
I NA WWW.NAREW.INFO
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Zdrowie to samo sedno
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Jak większość z Was czuję już na ple-
cach „oddech” zbliżających się Świąt 
Bożego Narodzenia. Reklamy w te-
lewizji, wystroje witryn sklepowych, 
wszechobecna świąteczna aura ata-
kuje nas z każdej strony.

Dla jednych to wspaniały 
i mocno wyczekiwany czas. Moż-
liwość spotkania bliskich, radość 
i mały dreszczyk emocji – Czym 
tym razem mnie moi kochani za-
skoczą? Dla innych to czas wy-
tchnienia od pracy i codziennych 
obowiązków, a jeszcze dla innych 
to kolejny, kolejny i kolejny co-
roczny KOSZMAR.

I właśnie do ostatniej gru-
py między innymi należą osoby 
z ubytkiem słuchu. Zarówno 
te, które nie mają aparatów słu-
chowych lub mają, ale ich sprzęt 
jest przestarzały technologicznie, 
dawno niekorygowany do obec-
nego poziomu słyszenia oraz 
zmieniającego się funkcjonowa-
nia poznawczego (uwaga, pamięć 
krótka, czas reakcji, analiza sytu-
acji). Niektórzy tkwią w tym ko-
łowrotku przez lata, a ich rodziny 

razem z nimi. Dlatego pozwoli-
łam sobie przekazać kilka małych 
wybiegów, aby tegoroczne Święta 
były inne niż dotychczasowe. 

 Do Świąt należy się 
odpowiednio przygotować. To 
wszyscy wiemy. Osoby z ubyt-
kiem słuchu również. I tak:

W okresie przedświątecznym 
nie chodź do sklepów i galerii 
handlowych, bo panujący tam 
hałas, muzyka z głośników skle-
powych podających świąteczne 
melodie, szum rozmów tłumów 
klientów i tak nie pozwolą Ci 
zrozumieć co do Ciebie mówi 
Pani sprzedawczyni. Po co się 
denerwować. Zostań w domu.

Unikaj wizyt w Kościele, bo 
możesz trafić na rozpoczynające 
się przed Świętami rekolekcje. Po 
co masz tam iść jak i tak nic nie 
zrozumiesz z przekazywanych 
nauk rekolekcyjnych. I znowu 
dużo ludzi, hałas, źle ustawione 
głośniki, głośna gra organisty 
i jeszcze na dodatek przyjezdny, 
nieznany Ksiądz lub Ojciec mi-
sjonarz. Lepiej zostań w domu.

Unikaj telefonów w okresie 
przedświątecznym, bo ktoś z ro-
dziny lub inny „złośliwy krew-
ny” będzie chciał zaprosić Cię 
na Wigilię. I koszmar powróci. 
Najlepiej wyłącz telefon, albo 
i nie. Bo z drugiej strony jak do 
Ciebie zadzwoni z zaproszeniem 
to i tak mało co zrozumiesz o co 
mu chodzi. Wybór opcji pozosta-
wiam Tobie.

Prześlij prezenty pocztą, 
albo daj przed Świętami, unik-
niesz niepotrzebnych komplika-
cji i konieczności spotykania się 
z bliskimi, Nie ma ludzi – nie ma 
problemu rozumienia mowy. 

Jeżeli powyższe zabiegi nie 
uchroniły Cię jednak przed 
uczestnictwem we wspólnym 
świętowaniu przy stole wigilij-
nym z rodziną, pracownikami itd. 
to mam kolejny zestaw praktycz-
nych porad:

Powiedz wszystkim, że nie 
słyszysz, tak jak na sesji terapeu-
tycznej  np. Dzień dobry. Weso-
łych Świąt. Mówcie do mnie gło-
śno, wolno i wyraźnie bo jestem 
niedosłyszący. Na pewno wtedy 
nie będą traktować Cię jak oso-
bę  tępą bądź nie do końca lotne-
go umysłu, tylko jak specjalnego 
traktowania. Rozumienie mowy 
powinno się poprawić. Decyzja 
należy do Ciebie.

Postaw warunek - Wigilia 
tylko przy okrągłym stole, bo 

przy innym nic nie słychać. Jeżeli 
nie masz takiego stołu lub gospo-
darz kolacji wigilijnej go nie ma, 
to albo nie organizujesz kolacji 
albo nie przychodzisz. 

Każ ściszyć, a najlepiej wyłą-
czyć nadające atmosferę świątecz-
ną kolędy, bo każdy dodatkowy 
dźwięk w otoczeniu, połączony 
z rozmowami innych uczestni-
ków spotkania powoduje, że zno-
wu nie rozumiesz co mówi osoba 
stojąca pół metra od Ciebie. Po 
prostu wyłącz wszystko.

Używaj papierowej zastawy 
i plastikowych sztućców, bo brzęk 
metalowych o porcelanowy talerz 
powoduje dodatkowy hałas prze-
szkadzający w jedzeniu i rozmo-
wie, a przy starych aparatach może 
nawet „wyrywać z butów”. Będzie 
ciszej i mniej do sprzątania.

Najlepiej niech mówi jeden 
– reszta milczy, bo wtedy nie bę-
dzie kłopotu ze zrozumieniem co 
do Ciebie mówią, a jak podniosą 
rękę (jak w szkole) do jeszcze le-
piej, zwrócisz uwagę i może prze-
czytasz z ruchu warg.

Posadź dzieci w innym poko-
ju, bo dzieci równa się hałas. Każ-
de z nich do potencjalne źródło 
zakłócenia i podniesienia pozio-
mu irytacji, stresu oraz „katastro-
fy” w rozumieniu co do Ciebie 
mówią, szczególnie dotyczy to 
małych o słodko brzmiącym, pi-
skliwym głosiku dziewczynek.

Ukryj się w cichym miejscu, 
bo jeszcze nie możesz opuścić 
spotkania wigilijnego. Najle-
piej wyjdź na zewnątrz lub do 
innego pokoju, aby Twój mózg 
mógł odrobinę odpocząć od 
ciągłego skupiania uwagi. Czy-
tanie z ust osób z którymi pró-
bujesz rozmawiać, usilne próby 
zrozumienia co do Ciebie mó-
wią, brak czasu na odpowiedź 
bo dopiero co zrozumiałeś sło-
wa to źródła stresu, wkurzenia 
i czasem nawet bólu głowy. Po 
prostu na chwilę schowaj się 
przed innymi. Tak przetrwasz 
do końca.

Nie daj się namówić na 
wspólne oglądanie telewizji, bo 
znowu albo będzie za głośno dla 
pozostałych, albo za cicho dla 
Ciebie. Lepiej udaj, że chce Ci 
się spać i wyjdź. Po co kolejne 
nerwy.

To jest tylko kilka podstawo-
wych porad jak przetrwać Święta 
Bożego Narodzenia BEZ APA-
RATÓW SŁUCHOWYCH. 

Niektórym, moje rady wyda-
dzą się głupie i absurdalne. I mają 
stu procentową rację. Tak właśnie 
dzieje się z osobami, które bory-
kają się z ubytkiem słuchu od lat. 
Często nie widzimy tego na co 
dzień, ale Święta Bożego Naro-
dzenia to czas dla tych, których 
kochamy i chcemy z nimi spę-
dzać czas. 

Rozwiązanie problemu 
na „Świąteczny koszmar” jest 
w zasięgu ręki i nazywa się aparat 
słuchowy. Hałas otoczenia, ro-
zumienie mowy w trudnych wa-
runkach, głośne i nagłe dźwięki 
uderzających sztućców, kłopoty 
z telewizją i telefonem – to już 
przeszłość. Przyjdź do nas. Słu-
żymy radą i pomocą, jak uniknąć 
kolejnych kiepskich Świąt Boże-
go Narodzenia. 

Zapraszamy do Gabinetów Marmed:
Łomża, Al. Piłsudskiego 10, 
tel. 86 218 63 63
Łomża, ul. Polowa 9, 
tel. 86 218 17 88 
Kolno ul. Wojska Polskiego 67, 
tel. 86 471 17 28 

lub pod numerem komórkowym 
516-863-226

MGR INŻ. BOŻENA IWONA GRYCZEWSKA
PSYCHOLOG, PROTETYK SŁUCHU
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Jak przetrwać Święta Bożego Narodzenia 
BEZ APARATÓW SŁUCHOWYCH
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11 listopada, dzień upamiętniający 
odzyskanie przez Polskę niepodległo-
ści, to dobry moment do refleksji nad 
bohaterstwem polskich żołnierzy, 
poświęcających życie w walce o wol-
ny kraj. W celu poszerzenia wiedzy 
o wspomnianych postaciach, grupa 30 
uczniów z I Liceum Ogólnokształcące-
go im. Tadeusza Kościuszki w Łomży, 
w ramach projektu dofinansowane-
go ze środków Programu Funduszu 
Inicjatyw Obywatelskich 2018 pt. 
„Szkolenia oraz edukacja społeczności 
lokalnej”, nazwa priorytetu: Aktywne 
Społeczeństwo, kierunek działania: 
wspieranie aktywnych form integra-
cji społecznej, odbyła wycieczkę do 
Warszawy.

Pierwszym punktem progra-
mu wyjazdu była wizyta w Mau-
zoleum Walki i Męczeństwa 
mieszczącego się w dawnym 
więzieniu „na Szucha”. Budynek, 
którego większą część zajmuje 
obecnie Muzeum Edukacji Na-
rodowej znany jest miłośnikom 
historii z niezwykle okrutnych 
przesłuchań prowadzonych pod-
czas II wojny światowej przez 
funkcjonariuszy Gestapo – nie-
mieckiej policji politycznej. Po 
krótkim wprowadzeniu doty-
czącym dziejów wspomniane-
go więzienia, kustosz przybliżył 
nam tło historyczne okupowanej 
Warszawy. Omówił stosowane 

w areszcie przerażające sposoby  
traktowania więźniów, takie jak 
torturowanie członków rodziny 
na oczach skazanych, strzelanie 
w ściany celi, by uniemożliwić 
sen, czy duszenie wadliwymi ma-
skami gazowymi. Następnie uda-
liśmy się na zwiedzanie oryginal-
nie zachowanych pomieszczeń 
aresztu – czterech cel zbiorowych, 
dziesięciu izolatek, oraz pokoju 
w którym wyeksponowane zo-
stały stosowane przez Niemców 
narzędzia tortur. Grozę wywoła-
ną widokiem narzędzi służących 
do sprawiania niewyobrażalne-
go cierpienia potęgowały liczne 
filmy i prezentacje poświęcone 
więziennym realiom wyświetlane 
w Mauzoleum.

- Według mnie miejsce to 
skłania do refleksji. Ogrom 
cierpienia i tragicznych historii 
sprawia, że człowiek czuje się 
naprawdę poruszony – przy-
znaje Szymon Żelazny, uczeń 
I Liceum Ogólnokształcącego 
im. Tadeusza Kościuszki w Łom-
ży, uczestnik projektu. 

Drugim odwiedzonym przez 
młodzież miejscem, była wojsko-
wa część cmentarza na Powąz-
kach. 

- Przez blisko dwie godziny 
zwiedzaliśmy największą i jedną 
z najstarszych w Polsce nekro-
polii, liczącą około 230 lat, któ-
rej łączna powierzchnia wynosi 
blisko 43 hektary. Wśród tysię-
cy grobów zauważyliśmy wiele 
znanych postaci, jak chociażby 
Zbigniew Religa czy Kazimierz 
Deyna, jednak zgodnie z woj-
skowym charakterem cmentarza, 
zdecydowaną większość grobów 
stanowiły pomniki poświęcone 
żołnierzom, w tym powstańcom 
listopadowym i styczniowym czy 
ofiarom I i II wojny światowej. 
Naszą uwagę zwróciły również 
groby młodych ludzi – harcerzy 
i sanitariuszy, wśród których zna-
leźliśmy bohaterów książki „Ka-
mienie na szaniec” – słynnych 
Zośkę, Alka i Rudego jak i same-
go autora wspomnianej książki 
– Aleksandra Kamińskiego – re-
lacjonuje Edgar Bagiński, uczeń 
I Liceum Ogólnokształcącego 
im. Tadeusza Kościuszki w Łom-
ży, uczestnik projektu. 

Projekt realizowany jest przez 
Stowarzyszenie Edukacyjno 
Ekologiczne Ed & Eco. Ma na 
celu pogłębienie wiedzy z zakre-
su historii poprzez odwiedzanie 
wyjątkowych miejsc i namacal-
ne spojrzenie oraz spotkanie się 
z przewodnikami. Projekt zakła-
da także przybliżenie świata me-
diów poprzez przygotowywania 
relacji telewizyjnych, przeprowa-
dzania sond ulicznych czy pozna-

wania tajników zawodu dzienni-
karza. Działania podejmowane 
w roku szkolnym 2019/2020 są 
kolejnym etapem realizacji pro-

jektu. W ubiegłym roku szkol-
nym uczniowie I Liceum Ogól-
nokształcącego im. Tadeusza 
Kościuszki w Łomży również 
angażowali się w realizację sond 
ulicznych czy przygotowywanie 
materiałów telewizyjnych pozna-
jąc tajniki świata mediów. 

EDGAR BAGIŃSKI, UCZEŃ I LO W ŁOMŻY
RELACJA W TELEWIZJI NAREW  

I NA WWW.NAREW.INFO

Podróż śladami historii   
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Muzyka i śpiew 
nie stanowią „oprawy” 
mszy świętej. Są inte-
gralnymi  składnikami 

liturgii. Same są liturgią – po-
wołując się na słowa papieża Be-
nedykta XVI ksiądz biskup Ta-
deusz Bronakowski oraz ksiądz 
Kazimierz Ostrowski, dyrektor 
Diecezjalnego Instytutu Mu-

zyki Kościelnej w Łomży. Wraz 
z licznym gronem wiernych 
wzięli udział w niezwykłym wy-
darzeniu - 10. Edycji Cecyliady, 
czyli Spotkań Chóralnych.

- To już dziesiąte spotkanie 
ludzi, dla których wspólne śpie-
wanie jest sposobem na życie, 
modlitwą i radością dnia po-
wszedniego, ale też osobistym, 

Muzyką uwielbiamy Pana 
„Grajmy Panu na harfie, grajmy Panu na cytrze. Graj-
my Panu w niebiosach, Grajmy Panu w dolinach. Z jego 
światłem we włosach każdy życie zaczyna”. Te frazy, jedne 
z najpiękniejszych w swoim dorobku, Agnieszka Osiecka 
napisała w ostatnim okresie swego życia. Muzyką można, 
a nawet należy chwalić Boga. Jak różnie to można robić 
przekonaliśmy się w Łomży w ostatnich dniach.



7wiara

Kto śpiewa, modli się dwa razy 
Wszyscy jesteśmy różni i na 

tej ziemi jest dużo miejsca dla 
nas, różnych - uważa Krzysz-
tof Jankowski, dyrektor Domu 
Pomocy Społecznej w Łomży 
i główny organizator Przeglądu 
Piosenki Religijnej DPS. Choć 
tego dnia i ci na wózkach, i ci 
z niepełnosprawnościami inte-
lektualnymi, i wszyscy pozostali  
uczestnicy wydarzenia nie różnili 
się od siebie tak bardzo: z podob-
nym entuzjazmem i żarliwością 
wznieśli głosy ku niebu.

Do uczestników i organizato-
rów XVIII edycji Przeglądu w sali 
Centrum Kultury przy Szkołach 
Katolickich w Łomży zwrócił się 
Marek Olbryś, Wicemarszałek 
Województwa Podlaskiego.

- Trochę mam pretensji do 
pana dyrektora Krzysztofa Jan-
kowskiego że nie dopisał mar-
szałka, Urzędu Marszałkowskie-
go do grona organizatorów, bo 
bardzo bym chciał kilka tysię-
cy złotych na takie wydarzenie 
wydać. Mam nadzieję, że się na 
przyszłość w tej sprawie dogada-
my - powiedział Marek Olbryś. 
- I nie chodzi tylko o to, że by-
łoby wam łatwiej. Dla samorządu 
województwa podlaskiego byłaby 
to wtedy jeszcze lepsza okazja, by 
dotrzeć i podziękować ludziom 
o wielkich sercach, pracownikom 
i wolontariuszom tych instytucji 
i organizacji, w których odda-
ją "serducho" i całych siebie do 
dyspozycji drugiego człowieka. 
Brałem właśnie udział w Te-
atrze Narodowym w Warszawie 
w uroczystości wręczania przez 
parę prezydenta Andrzeja Dudę 
i jego małżonkę nagród w po-
dobnym klimacie: dla ludzi dzia-
łających "Dla Dobra Wspólne-
go". Za to, że mamy tu w naszym 
województwie, w Łomży,   przed-
sięwzięcie dla tego wspólnego 
dobra, bardzo dziękuję. Jestem 

szczęśliwy, że mogę tu być wśród 
was, dostać zastrzyk waszego 
entuzjazmu i wspólnie śpiewem 
chwalić Boga - dodał Marek Ol-
bryś przekazując podarunki od 
zarządu województwa.

Przegląd Piosenki Religij-
nej, w którym biorą udział pod-
opieczni m. in. domów pomocy 
społecznej dla młodzieży i do-
rosłych, środowiskowych domów 
samopomocy, warsztatów terapii 
zajęciowej i innych podobnych 
jednostek, narodził się z inicja-
tywy Franciszka Chrzanowskie-
go, wieloletniego dyrektora DPS 
w Łomży. Obecnie jest już na 
emeryturze, ale zasiadł na wi-
downi i oglądał prezentacje, jakie 
na scenie przedstawili reprezen-
tanci placówek z Łomży, Szumo-
wa, Grajewa, dwóch z Augusto-
wa, Bramek, Garbar, Czerewek, 
Mocieszy, Jałówki, Białowieży, 
Białegostoku, Suwałk, Nasielska, 
Brańska, Tykocina, Ostrołęki, 
Nowej Wsi Ełckiej, Siemiatycz, 
Kowali Oleckich, Giżycka, Cho-
roszczy, Kownat, Ukty. Łącznie 
zgłoszonych zostało 27 uczestni-
ków z województwa podlaskiego, 

ale także mazowieckiego oraz 
warmińsko - mazurskiego.

- Spotykamy się, aby być ra-
zem śpiewać, cieszyć się radością 
życia. Nasz przegląd ma już fak-
tycznie charakter ogólnopolski, 
bo są zaangażowane inne woje-
wództwa: mazowieckie i warmiń-
sko – mazurskie. Zasadniczym 
motywem jest piosenka religijna, 
ale  są też zespoły wykonujące for-
my dramatyczne czy kabaretowe. 
Chodzi o to, aby te osoby weszły 
na scenę poczuły się wyjątkowo, 
komfortowo. Temu samemu słu-
ży nasz wspólny obiad. Wszyscy 
uczestnicy wychodzą poza zwykłe 
ramy swojego życia w świat "nor-
malny", chociaż pewnie można by 
długo rozważać co jest normalno-
ścią dzisiaj. Cieszymy się, że mo-
żemy tak wiele osób tutaj gościć. 
Dziękuję wszystkim, którzy nas 
wspomagają sponsorują, anga-
żują się, przygotowują. To także 
spore przedsięwzięcie logistyczne 
Ale dajemy radę dzięki Opatrz-
ności boskiej i dobroci ludzkiej. 
Mam nadzieję, że trwać będziemy 
jeszcze wiele lat – podsumował 
Krzysztof Jankowski. 

często bardzo indywidualnym 
uwielbieniem Stwórcy – mówił 
prowadzący Cecyliadę Wawrzy-
niec Kłosiński, zaraz gdy tylko 
wierszem wprowadził zebranych 
w kościele parafii Krzyża Świę-
tego w atmosferę niezwykłego 
wieczoru.

Jak wskazują przekazy hi-
storyczne, była to spontanicz-
na inicjatywa, w której istotny 
udział miały na pewno Katarzy-
na Szmitko, Ewa Zawłocka, księ-
ża i kierownicy chórów z parafii 
Krzyża Świętego, Matki Bożej 
Bolesnej, czyli o.o. Kapucynów 
oraz Św. Michała Archanioła, 
czyli Katedralnej. Od tej pory 
chóry w rozmaitych „zestawach” 
spotykają się w różnych świąty-
niach na nabożeństwach, kon-
certach, zajęciach warsztatowych 
(ostatni na prowadzonych przez 
profesora Cezarego Szyfmana 
z Uniwersytetu Muzycznego 
Fryderyka Chopina w Warsza-
wie) czy po prostu – jak to wśród 
przyjaciół – na biesiadach. Za-
wsze w okolicach dnia poświę-
conego świętej Cecylii, patronki 
muzyki.

Jak mówił Wawrzyniec Kło-
siński, Cecylia była wielkiej uro-
dy córką rzymskich patrycjuszy. 
Pokochała naukę Jezusa Chry-
stusa, ofiarowała się mu, nawró-
ciła męża. Nie wyrzekła się wiary 
po aresztowaniu i torturach. Zgi-
nęła śmiercią męczeńską. Została 
świętą i patronką muzyki. 

- Niech uniwersalny język 
muzyki liturgicznej pozwoli nam 
lepiej poznawać Boga i zawie-
rzać mu wszystkie ważne sprawy.

Niech święta Cecylia  pomoże 
nam służyć  mu śpiewem. Niech 
pomoże także kroczyć droga-
mi codziennej naszej świętości 
– mówił biskup Tadeusz Brona-
kowski. - Cieszę się, że w naszej 
diecezji jest tak wiele inicjatyw 
podejmowanych przez muzyków 
sakralnych. Niedawny festiwal 
Pieśni Maryjnej zgromadził oko-
ło 400 wykonawców w chórach, 
zespołach wokalno - instrumen-
talnych, solistów. Wszyscy sku-
piają się, by oddać hołd Panu 
Bogu – dodał ksiądz Kazimierz 
Ostrowski.

Główną postacią Cecyliady 
(choć skromnie pomniejszają-
cą swoją rolę) była Katarzyna 
Szmitko. W Łomży jest praw-
dziwą instytucją jeśli chodzi 
o inicjatywy związane z muzyką, 
nie tylko sakralną. Przygotowała 
10. Cecyliadę z udziałem kiero-
wanego przez siebie chóru „Spes 
Unica” z parafii Krzyża Świętego, 
zespołu „Amici” pod kierunkiem 
Anny Kurowskiej z Miejskiego 
Domu Kultury – Domu Środo-
wisk Twórczych w Łomży, chóru 
„Cantilena Domini” pod kierun-
kiem siostry Elżbiety Pielak z pa-
rafii oo. Kapucynów oraz chóru 
„Natalis Mariae” pod kierunkiem 
Dariusza Stepnowskiego z parafii 
Narodzenia Najświętszej Marii 
Panny w Nowogrodzie. 

- Śpiewamy po prostu na każ-
dej mszy. Forma koncertu jest dla 
chórów trochę obca, ale to ważne 
żeby się pokazały i nie tylko gło-
sy niosły po kościele, żeby twarze 
też można było rozpoznawać. 
Muzyka sakralna nie odwołuje 
się tylko do klasycznych melodii 
i tekstów. Jest bardzo dużo two-
rzących ją współczesnych kom-
pozytorów. Przykładem jest nasz 
organista Andrzej Żera, który 
jest kompozytorem świetnym.  
Jego twórczość jest już znana 
w Polsce. Wzorcem jednak na 
pewno są harmonie z dawnych 
wieków – powiedziała Katarzyna 
Szmitko. 

Koncert zorganizowany 
został oryginalnie. Chóry pre-
zentowały się na przemian, 
w różnych częściach świątyni. 
Końcowe akord zabrzmiały 
w wykonaniu połączonych sił 
wszystkich chórzystów. Kata-
rzyna Szmitko, dyrektor arty-
styczny Cecyliady 2019, przeka-
zała całą serię podziękowań dla 
współtwórców. A jeszcze przed 
błogosławieństwem ksiądz bi-
skup Tadeusz Bronakowski 
przypomniał znane słowa: Kto 
śpiewa, modli się dwa razy. I do-
łączył anegdotę o innym kapła-
nie, który słysząc to skrzywił się 
i uzupełnił:   Kto dobrze śpiewa, 
dwa razy się modli. Biskup tego 
już nie dodał, ale wykonawcy 
Cecyliady modlili się tym razem 
co najmniej trzy razy.    

Radość życia



8 www.narew.info

„Budynek geodezji”, czyli okazały ale 
i wymagający remontu biurowiec 
przy ulicy Akademickiej 20, został 
notarialnie przekazany Państwowej 
Wyższej Szkole Informatyki i Przed-
siębiorczości w Łomży przez samorząd 
województwa. – Otwiera to przed 
nami nowe możliwości związane 
z rozwojem naukowo-dydaktycznym 
– komentuje rektor PWSIiP dr hab. 
Dariusz Surowik, prof. PWSIiP. 

Przypomnijmy: władze 
PWSIiP kadencji 2017-2020 
zainicjowały starania o pozyska-
nie obiektu przy ul. Akademic-
kiej 20. We wrześniu 2018 roku 
radni Sejmiku Województwa 
Podlaskiego podjęli jednomyśl-
nie, na wniosek Zarządu Woje-
wództwa Podlaskiego, uchwałę 
o przekazaniu „Państwówce” 
udziałów w tak zwanym „bu-
dynku geodezji”. To bliźniaczy 
biurowiec względem siedziby 
uczelni. – W sposób szczególny 
dziękuję obecnemu i poprzed-
niemu Zarządowi Województwa 
Podlaskiego, wszystkim Radnym 
Sejmiku minionej i obecnej ka-
dencji za okazane nam zaufanie, 
partnerskie rozmowy i sfinalizo-
wanie wszelkich ustaleń – mówi 
rektor PWSIiP i podkreśla, że 
przekazany obiekt znajduje się 
w bezpośrednim sąsiedztwie 
uczelni, jej podstawowego za-
plecza naukowego, ma zaspokoić 
potrzeby lokalowe łomżyńskiej 
uczelni związane między innymi 
z rozwojem jednostek naukowo-
-dydaktycznych. 

„Budynek geodezji” to trzeci 
obiekt przekazany łomżyńskiej 
uczelni przez samorząd woje-
wództwa: w 2004 roku był to biu-
rowiec zaadaptowany na siedzibę 
uczelni (ul. Akademicka 14), 
a w 2010 roku Policealna Szko-
ła Ochrony Zdrowia (zabytkowy 

obiekt zbudowany według pro-
jektu Józefa Nartowskiego, w la-
tach 1886-1963 Szpital Świętego 
Ducha), w której obecnie działają 
dwa koronne „projekty” uczelni, 
czyli Liceum Mistrzostwa Spor-
towego oraz nowoczesne Cen-
trum Symulacji Medycznej.  

Ciekawostką jest, że w „bu-
dynku geodezji”, który w koń-
cówce 2019 roku wzbogacił za-
soby infrastrukturalne PWSIiP, 
w 2004 roku mieściło się gościn-
nie użyczone przez Wojciecha 
Polesińskiego (wówczas kierow-
nik Gospodarstwa Pomocnicze-
go Wojewódzkiego Zarządu Me-
lioracji i Urządzeń Wodnych) 
niewielkie biuro organizacyjne 
uczelni. W nim „ojcowie zało-
życiele” PWSIiP: rektor profesor 
Kazimierz Pieńkowski, prorektor 
profesor Andrzej Jordan i kanc-
lerz Henryk Trojanowski, snuli 
ambitne plany rozwoju Państwo-
wej Wyższej Szkoły Informatyki 
i Przedsiębiorczości w Łomży. – 

W pewnym sensie wracamy do 
macierzy, do budynku, w którym 
krystalizowała się pierwotna wi-
zja państwowej uczelni w Łomży 
– mówi dr hab. Dariusz Surowk, 
prof. PWSIiP. 

Państwowa Wyższa Szko-
ła Informatyki i Przedsię-
biorczości w Łomży kształci 
praktyków, współpracuje z sa-
morządami i kadrą kierowniczą 
przedsiębiorstw. Uczelnia zosta-
ła powołana 22 czerwca 2004 
roku. W rozporządzeniu Rady 
Ministrów podpisanym przez 
premiera Marka Belkę zosta-
ła określona Misja Uczelni – 
„tworzenie małych i średnich 
przedsiębiorstw”. W 2012 roku 
Senat Uczelni sformułował ja 
na nowo – „Kształcimy Prakty-
ków”. W uczelni studiuje dwa 
tysiące żaków, a przez wszystkie 
lata działalności mury placówki 
opuściło blisko sześć tysięcy ab-
solwentów. 

MATERIAŁ PWSIIP

akademicka Łomża

Porywające widowisko, 
okraszone doborową obsadą 
i ciągłą, dynamiczną akcją. 

Zachwycił widzów na całym 
świecie i odniósł wielki sukces 

komercyjny.

To jeden z tych filmów, który na po-
czątku wbija widza w fotel i bez chwili 
oddechu trzyma w napięciu aż do końca. 

Od chwili premiery minęło już 25 lat 
i powstało wiele jeszcze szybszych i jesz-
cze efektowniejszych produkcji, jednak 
ta, dzięki oryginalnemu pomysłowi, per-
fekcyjnej realizacji i znakomitej obsadzie, 
wciąż utrzymuje się na topie. To właśnie 
ten film nadał karierze Sandry Bullock 
(która specjalnie na potrzeby filmu zrobiła 
prawo jazdy na autobusy i samochody cię-
żarowe) oraz Keanu Reevesa przyspiesze-
nie potrzebne, by wynieść ich na szczyt.  

Los Angeles. W wieżowcu wybuch 
uszkadza windę, w której znajduje się 13 
osób. Dzięki hamulcom awaryjnym ka-
bina zatrzymuje się poniżej 30. piętra. 
Zamachowiec żąda 3 milionów dolarów, 
w przeciwnym wypadku wysadzi hamulce. 
Na miejsce przybywają oficer Jack Traven 
i specjalista od rozbrajania ładunków wy-
buchowych. Funkcjonariuszom udaje się 
uratować przerażonych pasażerów, stanąć 
twarzą w twarz z żądnym pieniędzy ban-
dytą oraz otrzymać prestiżowe, wysokie 
odznaczenie. Terrorysta ucieka. 

Młody gliniarz Jack Traven (Keanu 
Reeves) jest znany ze swej błyskotliwości 
i niepokornej duszy. Ma niedokończone 
porachunki z socjopatycznym przestępcą 
Howardem Paynem (Dennis Hopper). 
Teraz zamachowiec, po nieudanej akcji 
z windą, podkłada bombę w przepełnio-
nym autobusie miejskim. Wybuch nastąpi, 
gdy autobus zmniejszy prędkość poniżej 
80 km/godz. Sprawa komplikuje się do-
datkowo, gdy jeden z pasażerów rani kie-
rowcę. Za kierownicą zmuszona jest usiąść 
Annie Porter (Sandra Bullock). Kobieta 
mimo poczucia zagrożenia usiłuje zacho-
wać trzeźwość umysłu. Traven musi ura-
tować niewinnych pasażerów albo... zgi-

nąć. Dramat ma miejsce w Los Angeles 
w czasie porannych godzin szczytu... 

Twórcy tej trzymającej w nieustan-
nym napięciu sensacji udowodnili, że aby 
zrobić doskonały film akcji, nie trzeba wy-
lewać hektolitrów krwi, przeklinać w każ-
dym zdaniu czy też zużywać ton amunicji.

Zaletą filmu są znakomite kreacje ak-
torskie. Dennis Hopper po raz kolejny 
udowodnił, że w rolach bezwzględnych 
złoczyńców nie miał sobie równych. Stwo-

rzył postać łotra z krwi i kości, 
który dla pieniędzy jest w sta-
nie zrobić wszystko. Jest demo-
niczny, nieprzewidywalny i do 
perfekcji opanował technikę 
przykuwania uwagi widza swo-
im czarnym, a wręcz diabel-
skim humorem. Keanu Reeves 
i Sandra Bullock stworzyli na 
ekranie świetny duet. Wzajem-
nie się uzupełniają, a odgrywa-
ne przez nich postacie są bar-
dzo wyraziste. Bullock dodaje 
do całej opowieści szczyptę ro-
mantyzmu i dramatycznych 

doznań, gdy siada za kierownicą. 
Twórcy filmu nie bawią się z widzami 

w powolne budowanie napięcia. Wręcz 
przeciwnie. Od pierwszych minut se-
ansu serwują wygłodniałej publiczności 
mnóstwo zapierających dech w piersiach 
sekwencji, udowadniających, że mamy do 
czynienia z widowiskowym kinem akcji. 
Akcja ani na chwilę nie zwalnia tempa.

Pewnie nie wiesz...
Keanu Reeves początkowo odrzucił 

rolę w filmie stwierdzając, że za bardzo 
przypomina „Szklaną pułapkę". Zgodził 
się po zmianach w scenariuszu.

Keanu Reeves wykonał większość nie-
bezpiecznych ujęć bez pomocy kaskadera. 

Przy kręceniu filmu zostało użytych  
12 autobusów.

W scenach, które rozgrywały się we 
wnętrzu jadącego autobusu oraz w bliskich 
planach filmowanych z zewnątrz, kierow-
ca pojazdu ze specjalnie zmodyfikowanym 
układem kierowniczym znajdował się na 
dachu.

Najwięcej problemów sprawiła sce-
na przeskoku autobusu nad brakującym 
fragmentem autostrady. Za pierwszym 
razem kaskader kierujący autobusem nie 
trafił w rampę i rozbił pojazd. W tajemni-
cy przed wytwórnią, która bała się prze-
kroczenia budżetu, scenę powtórzono. Tym 
razem kaskader trafił w rampę, ale poleciał 
o wiele dalej, niż zakładali filmowcy. Spadł 
na kamerę, która miała zarejestrować jego 
lądowanie, niszcząc ją doszczętnie.

Po sfilmowaniu tego skoku, kompu-
terowo usunięto kawałek autostrady, lecz 
zapomniano usunąć cień, jaki on rzucał. 
Widać też wyraźnie, że w autobusie nie ma 
żadnych pasażerów.

Wszystkie sceny z autobusem nakręco-
no na zamkniętych odcinkach dróg w Los 
Angeles, a zdjęcia do nich trwały siedem 
tygodni.

Jan de Bont, reżyser, wspominał, że 
za każdym razem, gdy decydowano się na 
dubel scen na autostradzie, wszystkie auta 
musiały wrócić na swoją pierwotną pozy-
cję, co było organizacyjnym koszmarem. 

Niektóre sceny w tunelu metra to... sfil-
mowana miniaturowa kolejka. 

Samolot wysadzony w powietrze kosz-
tował twórców filmu 80 tys. dolarów.

Film zarobił pół miliarda dolarów 
w kinach na całym świecie, kosztował 30 
milionów dolarów.

Zdjęcia były kręcone za pomocą czte-
rech do sześciu kamer jednocześnie, a przy 
najtrudniejszych ujęciach pracowało na-
wet dziesięć kamer. 

Pracą ekipy operatorów kierował ab-
solwent łódzkiej szkoły filmowej Andrzej 
Bartkowiak („Góra Dantego", „Zabójcza 
broń 4", „Wydział pościgowy"). 

W 1997 roku de Bont zrealizował sequ-
el pod tytułem „Speed 2: Wyścig z czasem". 
Dwójka bohaterów musiała uratować 
załogę i pasażerów luksusowego statku 
wycieczkowego, którym groził psychopata. 
Film okazał się porażką artystyczną i za-
kończył krótkie życie serii.

Speed 
– niebezpieczna szybkość

Polsat sobota 22.15, 
niedziela 15.15

HALO TV NA WEEKEND 29.11–1.12

Niebezpieczna szybkość

PWSIiP nagrodzona  
w konkursie  

Państwowej Inspekcji Pracy

Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży zajęła III 
miejsce w regionalnym konkursie Państwowej Inspekcji Pracy „Pracodawca – 
organizator pracy bezpiecznej”. Uczelnia łomżyńska oceniana była w gronie 
podlaskich firm, które zatrudniają więcej niż 250 osób. Okręgowy Inspektorat 
Pracy w Białymstoku nagrodził laureatów konkursu podczas uroczystej gali 
w Centrum „Astoria”.

Na stronie internetowej Państwowej Inspekcji Pracy możemy 
przeczytać o idei przedsięwzięcia: „Pomysł tego konkursu zrodził się 
już blisko ćwierć wieku temu, kiedy Państwowa Inspekcja Pracy star-
towała z pierwszą edycją, główną ideą instytucji było zaszczepienie 
wśród przedsiębiorców ducha rywalizacji nieco innej, niż wymagała 
od nich typowa, codzienna, ekonomiczna gra rynkowa. Chodziło o to, 
aby zaczęli rywalizować w ramach standardów warunków pracy, gdzie 
stawką jest zdrowie, a często także życie pracowników. Główny In-
spektor Pracy podjął decyzję, że inspekcja będzie nie tylko uczyć, ale 
także nagradzać i promować tych, którzy tworzą bezpieczne i ergono-
miczne miejsca pracy. Dzisiaj konkurs jest nie tylko szansą zdobycia 
nagrody, ale przede wszystkim stanowi motywację dla dalszego roz-
woju każdej firmy także w kierunku stałego monitorowania i poprawy 
warunków pracy”.

Ze względu na zróżnicowanie zakładów pod kątem wielkości 
zatrudnienia, charakteru produkcji i skali problemów związanych 
z ochroną pracy, pracodawcy byli oceniani w trzech kategoriach: do 
50, od 51 do 250 i powyżej 250 pracowników.

Regionalni zwycięzcy konkursu powalczą o najwyższe laury 
w ogólnopolskim finale.

PWSIiP ma nowy obiekt 

Życzliwy 
„Mechaniak” 

21 listopada obchodziliśmy Światowy Dzień Życzli-
wości. Jak co roku, z tej okazji Zespół Szkół Mecha-
nicznych i Ogólnokształcących nr 5 w Łomży wy-
chodzi na ulicę miasta z pozytywnymi emocjami. 
A wszystko po to, by udowodnić, że warto być życz-
liwym. 

Na mapie dzielenia dobrych uczynków nie 
zabrakło także redakcji Grupy Medialnej Na-
rew. Były ciepłe słowa, uśmiechy i radość. 

Droga klaso III F z Zespołu Szkół Mecha-
nicznych i Ogólnokształcących nr 5 w Łomży, 
dziękujemy za odwiedziny i ten piękny gest. 

A naszym Czytelnikom życzymy ogromu 
życzliwości nie tylko 21 listopada. Niech uwa-
ga, wrażliwość i otwartość na drugiego czło-
wieka towarzyszy Wam każdego dnia!
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To jeden z tych filmów, który na po-
czątku wbija widza w fotel i bez chwili 
oddechu trzyma w napięciu aż do końca. 

Od chwili premiery minęło już 25 lat 
i powstało wiele jeszcze szybszych i jesz-
cze efektowniejszych produkcji, jednak 
ta, dzięki oryginalnemu pomysłowi, per-
fekcyjnej realizacji i znakomitej obsadzie, 
wciąż utrzymuje się na topie. To właśnie 
ten film nadał karierze Sandry Bullock 
(która specjalnie na potrzeby filmu zrobiła 
prawo jazdy na autobusy i samochody cię-
żarowe) oraz Keanu Reevesa przyspiesze-
nie potrzebne, by wynieść ich na szczyt.  

Los Angeles. W wieżowcu wybuch 
uszkadza windę, w której znajduje się 13 
osób. Dzięki hamulcom awaryjnym ka-
bina zatrzymuje się poniżej 30. piętra. 
Zamachowiec żąda 3 milionów dolarów, 
w przeciwnym wypadku wysadzi hamulce. 
Na miejsce przybywają oficer Jack Traven 
i specjalista od rozbrajania ładunków wy-
buchowych. Funkcjonariuszom udaje się 
uratować przerażonych pasażerów, stanąć 
twarzą w twarz z żądnym pieniędzy ban-
dytą oraz otrzymać prestiżowe, wysokie 
odznaczenie. Terrorysta ucieka. 

Młody gliniarz Jack Traven (Keanu 
Reeves) jest znany ze swej błyskotliwości 
i niepokornej duszy. Ma niedokończone 
porachunki z socjopatycznym przestępcą 
Howardem Paynem (Dennis Hopper). 
Teraz zamachowiec, po nieudanej akcji 
z windą, podkłada bombę w przepełnio-
nym autobusie miejskim. Wybuch nastąpi, 
gdy autobus zmniejszy prędkość poniżej 
80 km/godz. Sprawa komplikuje się do-
datkowo, gdy jeden z pasażerów rani kie-
rowcę. Za kierownicą zmuszona jest usiąść 
Annie Porter (Sandra Bullock). Kobieta 
mimo poczucia zagrożenia usiłuje zacho-
wać trzeźwość umysłu. Traven musi ura-
tować niewinnych pasażerów albo... zgi-

nąć. Dramat ma miejsce w Los Angeles 
w czasie porannych godzin szczytu... 

Twórcy tej trzymającej w nieustan-
nym napięciu sensacji udowodnili, że aby 
zrobić doskonały film akcji, nie trzeba wy-
lewać hektolitrów krwi, przeklinać w każ-
dym zdaniu czy też zużywać ton amunicji.

Zaletą filmu są znakomite kreacje ak-
torskie. Dennis Hopper po raz kolejny 
udowodnił, że w rolach bezwzględnych 
złoczyńców nie miał sobie równych. Stwo-

rzył postać łotra z krwi i kości, 
który dla pieniędzy jest w sta-
nie zrobić wszystko. Jest demo-
niczny, nieprzewidywalny i do 
perfekcji opanował technikę 
przykuwania uwagi widza swo-
im czarnym, a wręcz diabel-
skim humorem. Keanu Reeves 
i Sandra Bullock stworzyli na 
ekranie świetny duet. Wzajem-
nie się uzupełniają, a odgrywa-
ne przez nich postacie są bar-
dzo wyraziste. Bullock dodaje 
do całej opowieści szczyptę ro-
mantyzmu i dramatycznych 

doznań, gdy siada za kierownicą. 
Twórcy filmu nie bawią się z widzami 

w powolne budowanie napięcia. Wręcz 
przeciwnie. Od pierwszych minut se-
ansu serwują wygłodniałej publiczności 
mnóstwo zapierających dech w piersiach 
sekwencji, udowadniających, że mamy do 
czynienia z widowiskowym kinem akcji. 
Akcja ani na chwilę nie zwalnia tempa.

Pewnie nie wiesz...
Keanu Reeves początkowo odrzucił 

rolę w filmie stwierdzając, że za bardzo 
przypomina „Szklaną pułapkę". Zgodził 
się po zmianach w scenariuszu.

Keanu Reeves wykonał większość nie-
bezpiecznych ujęć bez pomocy kaskadera. 

Przy kręceniu filmu zostało użytych  
12 autobusów.

W scenach, które rozgrywały się we 
wnętrzu jadącego autobusu oraz w bliskich 
planach filmowanych z zewnątrz, kierow-
ca pojazdu ze specjalnie zmodyfikowanym 
układem kierowniczym znajdował się na 
dachu.

Najwięcej problemów sprawiła sce-
na przeskoku autobusu nad brakującym 
fragmentem autostrady. Za pierwszym 
razem kaskader kierujący autobusem nie 
trafił w rampę i rozbił pojazd. W tajemni-
cy przed wytwórnią, która bała się prze-
kroczenia budżetu, scenę powtórzono. Tym 
razem kaskader trafił w rampę, ale poleciał 
o wiele dalej, niż zakładali filmowcy. Spadł 
na kamerę, która miała zarejestrować jego 
lądowanie, niszcząc ją doszczętnie.

Po sfilmowaniu tego skoku, kompu-
terowo usunięto kawałek autostrady, lecz 
zapomniano usunąć cień, jaki on rzucał. 
Widać też wyraźnie, że w autobusie nie ma 
żadnych pasażerów.

Wszystkie sceny z autobusem nakręco-
no na zamkniętych odcinkach dróg w Los 
Angeles, a zdjęcia do nich trwały siedem 
tygodni.

Jan de Bont, reżyser, wspominał, że 
za każdym razem, gdy decydowano się na 
dubel scen na autostradzie, wszystkie auta 
musiały wrócić na swoją pierwotną pozy-
cję, co było organizacyjnym koszmarem. 

Niektóre sceny w tunelu metra to... sfil-
mowana miniaturowa kolejka. 

Samolot wysadzony w powietrze kosz-
tował twórców filmu 80 tys. dolarów.

Film zarobił pół miliarda dolarów 
w kinach na całym świecie, kosztował 30 
milionów dolarów.

Zdjęcia były kręcone za pomocą czte-
rech do sześciu kamer jednocześnie, a przy 
najtrudniejszych ujęciach pracowało na-
wet dziesięć kamer. 

Pracą ekipy operatorów kierował ab-
solwent łódzkiej szkoły filmowej Andrzej 
Bartkowiak („Góra Dantego", „Zabójcza 
broń 4", „Wydział pościgowy"). 

W 1997 roku de Bont zrealizował sequ-
el pod tytułem „Speed 2: Wyścig z czasem". 
Dwójka bohaterów musiała uratować 
załogę i pasażerów luksusowego statku 
wycieczkowego, którym groził psychopata. 
Film okazał się porażką artystyczną i za-
kończył krótkie życie serii.

Speed 
– niebezpieczna szybkość

Polsat sobota 22.15, 
niedziela 15.15

HALO TV NA WEEKEND 29.11–1.12

Niebezpieczna szybkość
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Opowieści o żarliwej, 
pięknej, lecz udaremnionej 
przez konwenanse miłości 

w arystokratycznym 
Nowym Jorku  

lat 70. XIX stulecia.

Newland Archer (Daniel Day-
-Lewis), zaręczony jest z piękną 
i dobrze urodzoną Mary Welland 
(Winona Ryder) – w ten sposób 
mają się połączyć dwie z najbar-
dziej wpływowych rodzin w No-
wym Jorku. Gdy do największego 
miasta Ameryki przyjeżdża hrabina 
Ellen Oleńska (Michelle Pfeiffer), 
wyższe sfery plotkują na jej temat. 

Hrabina przyjechała z Polski 
uciekając od męża i pragnie wziąć 
z nim rozwód, co jest źle przyj-
mowane przez tutejsze konser-

watywne środowisko. „Nasze prawo 
dopuszcza rozwody – tłumaczy jej 
jeden z nowojorskich notabli – ale 
nasza obyczajowość nie". Ellen jest 
kuzynką Mary Welland, dziewczyny 
uroczej, choć naiwnej i nie do końca 
orientującej się w układach i intry-
gach śmietanki towarzyskiej. Mary 
szczerze zakochana jest Newlandzie, 
ale ten przebywając z jej kuzynką 
zakochuję się w niej i to z wzajem-
nością, ale oboje zdają sobie sprawę 
z tego, że taki związek spowodował-
by ogromny skandal... 

Pierwszy kostiumowy film Mar-
tina Scorsese, odtwarza z pedantycz-
ną dokładnością styl życia wyższych 
sfer: maniery, stroje, biżuterię, dzieła 
sztuki, zastawy stołowe, potrawy; styl 
życia, w którym wszystko odbywa się 
według ściśle ustalonych reguł i nie 
ma miejsca na prawdziwe uczucia.  

Wiek niewinności
TVP Kultura sobota 00.15

z drugiej strony wybierz  
coś  

dla siebie
Transporter: Nowa moc

TV Puls piątek 20.00

Sensacyjny. Najlepszy kurier samochodowy świata, były 

agent specjalny Frank Martin, wynajęty przez piękną 

Annę i jej trzy seksowne towarzyszki, szybko odkrywa, 

że stał się marionetką w rękach przebiegłej femme 

fatale. Kobieta porywa mu ojca, a jego samego zmusza 

do konfrontacji z bezwzględnym gangiem rosyjskich 

handlarzy żywym towarem.

Transformers 3
TVN 7 piątek 23.55, sobota 16.50

SF. Wielkie, zmieniające kształt roboty ponownie stają do 

walki na ulicach miast. Wychodzi na jaw skrywana przez 

lata tajemnica statku z planety Cybertron, który rozbił się 

na Księżycu. Na pokładzie wraku znajdują się technologie 

zagrażające istnieniu Ziemi. Efektowna produkcja 

z oszałamiającymi efektami specjalnymi.

Pięćdziesiąt twarzy Greya
TVN sobota 22.15

Melodramat. Studentka literatury Anastasia 

przeprowadza wywiad z przedsiębiorcą i miliarderem 

Christianem Greyem. Dziewczyna jest zafascynowana 

przystojnym mężczyzną. Władczy i skryty Christian wciąga 

ją w swój świat. Przygotowuje zakochaną dziewczynę 

do podpisania kontraktu, który pozwoli jej zostać jego 

kochanką.

T-34
TV4 niedziela 20.00

Film akcji. Historia brawurowej ucieczki kilku rosyjskich 

żołnierzy z niemieckiego obozu. Młody Nikołaj dowodzi 

czołgiem. Gdy trafia do niewoli, wielokrotnie próbuje 

zbiec. W 1944 r. w obozie koncentracyjnym dostaje 

propozycję obsługi zniszczonego i nieuzbrojonego T-34, 

który ma służyć za cel w ćwiczeniach dla niemieckich 

czołgistów.

Love Story
TVP Historia niedziela 21.15

Jeden z najsłynniejszych melodramatów. Historia wielkiej 

miłości. On, student prawa, wywodzi się z zamożnej 

rodziny. Ona to studentka muzyki i córka piekarza. Kiedy 

Olivier przedstawia Jenny swoim rodzicom, ci sprzeciwiają 

się ich związkowi. Wtedy bohater zrywa z domem 

i rozpoczyna z Jenny samodzielne życie. Pomimo trudnych 

warunków finansowych bohaterowie są szczęśliwi. 

Wkrótce pojawiają się problemy...

Tylko mnie kochaj

Jesteś  
moim tatą!

To historia o tym, że dla prawdziwej miłości 
warto ryzykować, nawet bardzo wiele. Bohaterem 
filmu jest młody, przystojny architekt Michał. Na 
jego drodze pojawiają się nagle aż trzy kobiety: Aga-
ta, Julia oraz kilkuletnia Michalina. 

Michał (Maciej Zakościelny), współwłaściciel 
firmy architektonicznej prowadzi poukładane, wy-
godne i pozbawione większych emocji życie. Pozo-
staje w luźnym związku z Agatą (Agnieszka Dy-
gant) – współwłaścicielką firmy, jednak to związek 
ciągnięty z wygody ... i dla wygody. Pewnego dnia do 
mieszkania Michała puka siedmioletnia dziewczyn-
ka, Michalina, oświadczając mu, że jest jej ojcem. 
Przekazuje mu także list od matki (której Michał 
kompletnie nie pamięta i nie kojarzy): mężczyzna 
ma się nią zająć przez kolejne 5 dni.

Życie Michała staje na głowie – nie tylko z powo-
du Michaliny. Kiedy w jego biurze pojawia się nowa 
współpracowniczka – Julia (Agnieszka Grochowska) 
– specjalistka od architektury zieleni, życie Michała 
zmienia się na zawsze.  

Tylko mnie kochaj
TVN7 niedziela 17.55

Wiek niewinności

Trędowata  
w Nowym  

Jorku



Kolejny film osadzony w świecie agenta Jasona Bourne'a. Jeden z progra-
mów służących szkoleniu agentów i wojowników polega na modyfikacjach 
genetycznych. Dzięki dodaniu dwóch chromosomów tajni pracownicy są ob-
darzeni wyjątkowymi zdolnościami. Gdy zapada decyzja o zamknięciu eks-
perymentu, osoby z nim związane mają zostać zlikwidowane. 

Aaron Cross, jedyny z agentów, któremu udaje się przeżyć, musi odzyskać 
tożsamość. Potrzebuje pomocy lekarki, Marty, która uszła z życiem z pogro-
mu w laboratorium. Ścigany Cross rozpoczyna walkę o życie swoje i kobiety.

Tytuł może okazać się mylący, bowiem trudno tu szukać Jasona Bourne’a, 
w którego w poprzednich częściach z powodzeniem wcielił się Matt Damon. 
Jeremy Renner, który pokonał całą plejadę gwiazd ubiegających się o udział 
w tym filmie, zastąpił go jednak godnie.

Reżyser Tony Gilroy, nie tylko wiernie odtworzył realia świata tajnych 
eksperymentów nad superagentami, ale i dodał mu nowych znaczeń i posze-
rzył jego granice. Pojawili się nowi bohaterowie, pełnokrwiści i przykuwający 

uwagę. Przy okazji zacho-
wał klimat wcześniejszych 
filmów serii. Naprawdę 
bardzo dobry film akcji 
z dreszczykiem i wątkiem 
spiskowej teorii dziejów.

Dziedzictwo 
Bourne’a

TVN piątek 23.05

będzie się działo

Dziedzictwo Bourne’a

Likwidacja 
eksperymentu

Uniwersalny żołnierz: Regeneracja

Groza i walka
Grupa terrorystów opanowuje nieczynną elektrownię w Czarnobylu, 

wysuwając jednocześnie polityczne żądania.  
W razie niespełnienia ich roszczeń, grożą wysadzeniem reaktora. 

Porywają także dzieci rosyjskiego premiera. 

Terroryści dysponują 
zaawansowaną technologią 
wojskową, w postaci udo-
skonalonego Uniwersalnego 
Żołnierza (Andrei Arlovski). 
W celu odbicia zakładników 
i unieszkodliwienia terrory-
stów wysłana zostaje jednost-
ka amerykańskich komando-
sów, w skład której wchodzi 
również czterech Uniwer-
salnych Żołnierzy pierwszej 
generacji. Kiedy grupa zostaje 
rozbita, jedynym wyjściem 
okaże się reaktywacja najlep-
szego Uniwersalnego Żołnie-
rza – Luca Deveraux ( Jean-
-Claude Van Damme).

Pewnie nie wiesz...
Dolph Lundgren, który pojawia się pod koniec filmu, pracował na planie jedynie przez 5 

dni, podczas gdy Jean-Claude Van Damme swoje sceny kręcił 20 dni.
Andrei „The Pitbull” Arlovski, to były mistrz wagi ciężkiej mieszanych sztuk walki, któ-

ry nigdy wcześniej nie grał w filmie. 

Uniwersalny żołnierz: Regeneracja
ATM Rozrywka sobota 23.00, niedziela 20.00

Zielona strefa

Thriller  
w Iraku

Wiosna 2003 roku. Wojna między Ira-
kiem, a Stanami Zjednoczonymi dobiega 
końca. W stolicy niegdysiejszego państwa 
rządzonego przez Saddama Husajna stacjo-
nuje armia USA, w tym oddział dowodzo-
ny przez starszego chorążego Roya Millera 
(Matt Damon). Jego funkcja jest niezwykle 
ważna: poszukiwanie broni masowego ra-
żenia. Roy Miller trafia na trop generała 
Ar-Rawiego. Może on znać miejsce prze-
chowywania irackiego arsenału nuklearne-
go. Ku zdziwieniu Millera jego działania są 
ograniczane przez wpływowego urzędnika 
z Waszyngtonu.

Znakomite połączenie walorów rasowe-
go kina akcji z elementami demaskatorskie-
go filmu społecznego, podnoszącego ważne 
kwestie etyczne. Polityczne i publicystycz-
ne walory filmu, choć zdają się przesądzać 
o jego wartości, nie przesłaniają jednak 

w najmniejszym stopniu walorów rozryw-
kowych, dzięki którym „Green Zone" oglą-
da się jednym tchem i do samego końca. 
Przykuwają uwagę efektowne sceny walk 
i pościgów, świetny, dynamiczny montaż, 
niemal wtłaczający widza w środek drama-
tycznych wydarzeń, nasycone pustynnymi 
żółciami i przydymionymi brązami zdjęcia.

Pewnie nie wiesz... 
Sceny rozgrywające się w centrum Bag-

dadu zostały nakręcone w Maroku.
Wielu żołnierzy z oddziału Roya to 

nie aktorzy, lecz weterani wojen w Iraku 
i Afganistanie. Matt Damon powiedział, 
że wydawanie rozkazów prawdziwym 
żołnierzom było największym wyzwaniem 
w jego aktorskiej karierze.

Zdjęcia amerykańskiego konwoju, na 
drodze zatłoczonej tłumami uciekającymi 
z Bagdadu, nakręcono w Hiszpanii, na no-
wej autostradzie, która nie była jeszcze od-
dana do użytku.

Zielona Strefa (Green Zone)
TVN7 piątek 21.00



Ziemia Łomżyńska, tu wiele się dzieje
M.S: - I o tych wyzwaniach chciałabym po-
rozmawiać. Wydaje się, że Agnieszka Osiecka 
została wyśpiewana już na wszystkie możliwe 
sposoby. A jednak okazuje się, że w tej prze-
strzeni znajdzie się jeszcze jedno miejsce dla 
“Miłosnej Osieckiej”, czyli najnowszej płyty 
Katarzyny Żak… 

K.Ż: - Z tą Osiecką to rzeczywiście 
mogę powiedzieć, że to taki komplet-
ny przypadek. Chociaż miałam wielką 
przyjemność poznania Agnieszki Osiec-
kiej i pracowania częściowo, w sposób 
pośredni, ponieważ Agnieszka Osiec-
ka napisała teksty songów do spekta-
klu “Sztukmistrz z Lublina”, w którym 
miałam okazję grać w tej pierwszej pra-
premierowej wersji. To były przepiękne 
songi z muzyką Zygmunta Konieczne-
go. To było lata temu, ale generalnie ja 
w ogóle zaczęłam śpiewać jako bardzo 
młoda aktorka, dzięki Wojciechowi 
Młynarskiemu. Byłam objęta jego opie-
ką. To pod jego skrzydłami zdobywałam 
pierwsze szlify, jeśli chodzi o piosenkę 
aktorską. Tak w zasadzie, na wszystkie 
aktorki śpiewające utwory Agnieszki 
Osieckiej patrzyłam z tęsknotą i wła-
ściwie z takim też przeświadczeniem, 
o którym właśnie Pani powiedziała, że 
jeśli chodzi o Osiecką, to wszystko zo-
stało już wyśpiewane. Naprawdę wszyst-
ko i rzeczywiście na każdy możliwy spo-
sób. Ponad rok temu zgłosiła się do mnie 
Fundacja „Okularnicy” im. Agnieszki 
Osieckiej z prośbą, abym zaśpiewała 
koncert z piosenkami Agnieszki Osiec-
kiej na Bemowie w Warszawie. Tam już 
się śpiewa dla prawie tysięcznej publicz-
ności, więc to jest naprawdę spore wy-
zwanie. Niemniej jednak zgodziłam się, 
po czym absolutnie się tego przestra-
szyłam, bo zorientowałam się, że może 
kiedyś w życiu śpiewałam dwie piosenki 
Agnieszki Osieckiej, natomiast reszta 
jest dla mnie zupełnie nowym mate-
riałem, który muszę przepracować od 
zera. I kiedy zaczęłam pracować z tymi 
piosenkami, absolutnie się w nich zako-
chałam. Zaczęłam je rozumieć po swo-
jemu, być może właśnie patrzeć na nie 
z perspektywy dojrzałej kobiety. Muszę 
przyznać, że koncert bardzo się widow-
ni spodobał. Do tego stopnia, że zaczę-
to przychodzić do mnie i pytać o płytę. 
Taka sytuacja się powtórzyła. Nie raz. 
Zagraliśmy tych koncertów w Polsce 
kilka i wszyscy pytali: “Ale czy jest pły-
ta?”. I stąd pomysł żeby zarejestrować 
ten materiał. Niemniej jednak pomyśla-
łam sobie, że to nie będzie interesujące 
w pełni dla widzów, jeżeli nie będę mia-
ła jakiegoś specjalnego bonusa. Dlatego 
zwróciłam się do fundacji z prośbą o to, 
żeby znaleźli mi w rękopisach Agnieszki 
Osieckiej jeszcze jakieś teksty, do któ-
rych nikt wcześniej nie napisał muzyki. 
Długo to trwało, ale rzeczywiście się 
udało. Otrzymałam od fundacji jeden 

wiersz i jeden tekst, ewidentnie tekst 
piosenki. Nikt wcześniej nie skompono-
wał do nich muzyki. I tym oto sposobem 
mam na płycie dwie, oprócz bardzo zna-
nych przebojów, prapremierowe piosen-
ki Agnieszki Osieckiej.

M.S: - I to chyba jest siła tej płyty - “Miłości 
potrzebna jest epika” i “Sprzedam Cię”. Kom-
pletny wachlarz emocji. Od tęsknoty po roz-
czarowanie i gorycz… 

K.Ż: - Myślę, że 99% piosenek, które 
napisała Agnieszka Osiecka, były pio-
senkami o miłości. Ona tę miłość znała, 
można powiedzieć, od podszewki i na 
wylot. I przepięknie pisała piosenki, za-
równo o tej spełnionej miłości, jak i o tej, 
za którą się tęskni, która jest niedostęp-
na, która niejednokrotnie bywa bolesna, 
która jest trudna, mocna, a czasami bywa 
niewierna i nieszczęśliwa. Ona tymi 
emocjami wachlowała. W związku z tym 
“Miłosna Osiecka” i owszem, ale nie tyl-
ko. Na tej płycie jest wachlarz absolutnie 
tych wszystkich przymiotników, o któ-
rych właśnie wspomniałam. Te wszyst-
kie piosenki są dla mnie naprawdę emo-
cjonalne. Jestem przekonana, a nawet to 
wiem, że na temat milości nie można 
opowiadać i mówić bez emocji. 

M.S: - Z pewnością. Chyba nikt tak pięknie nie 
pisał o miłości, jak Agnieszka Osiecka. I to wła-
śnie uczucie było dla niej najważniejsze i naj-
cenniejsze. A w jakim momencie życia znajduje 
się Katarzyna Żak? Czego pragnie najbardziej?

K. Ż: W jakim momencie ja się znaj-
duję? Myślę, że znajduję się na etapie 
smakowania miłości dojrzałej. I myślę, 
że to jest cudowne uczucie. Doświad-
czyć tego, po tylu latach bycia z jednym 
facetem w związku.

M.S: - Kiedy szukałam opisu tej płyty jedno zda-
nie chyba najbardziej utkwiło mi w pamięci. 
“Wybrałam te utwory, które są mi najbliższe 
i zaśpiewałam je w sposób osobisty, niemal 
intymny.” Ile zatem, w tym piórze Agnieszki 
Osieckiej zawartych jest historii Katarzyny Żak?

K.Ż: - Myślę, że każda piosenka 
osobno stanowi dla mnie zupełnie od-
rębną historię. Każdą z nich przepra-
cowuję w sposób indywidualny. Tego 
zawsze uczył mnie Wojciech Młynarski, 
że jak się bierze tekst piosenki, na warsz-
tat, to nigdy, ale to przenigdy nie wolno 
zapomnieć, że jest się przede wszystkim 
aktorem. Piosenka jest małą formą, małą 
formą sceniczną. W tekście należy zna-
leźć coś, z czym absolutnie się ziden-
tyfikujesz, i co będzie wyłącznie twoje. 
To może być fragment, może być wers, 
może być slowo. Tylko wtedy zbudujesz 
prawdziwe emocje. A jeżeli te emocje 
u ciebie będą prawdziwe, to wówczas 
wytworzy się fantastyczna korelacja 

z widzem. Ja nie wyobrażam sobie śpie-
wania piosenek bez jakiegoś osobistego 
udziału w nich. Oczywiście piosenka ak-
torska, to jest coś takiego, że poprzez po-
stać, którą aktor sobie wymyśli opowiada 
historię. W Osieckiej jestem daleko od 
postaciowania czegokolwiek i kogokol-
wiek. Ja absolutnie podchodzę do tych 
tekstów “jeden do jednego”. Uważam, że 
to są moje historie. Albo te, które już się 
przytrafiły, albo te, w których mogłabym 
się znaleźć. Twierdzę, że podchodząc 
tylko i wyłącznie w ten sposób, jestem 
w stanie zaoferować odbiorcom pewną 
uczciwość. Tak naprawdę te piosenki są 
bardzo dobrze znane i jak ktoś ładnie 
powiedział, że trzeba było  naprawdę 
sporej odwagi, ba nawet bezczelności 
z mojej strony, żeby znowu te piosenki 
wziąć na warsztat i wyjść z nimi do pu-
bliczności. A jednak koncerty doskonale 
pokazują, że kobiety inaczej patrzą na 
te teksty, i mało tego, bardzo się z nimi 
identyfikują, identyfikują się z interpre-
tacjami, które miałam możliwość im za-
prezentować. 

M.S: - To zapytam nieco przewrotnie... Deli-
katna blondynka, kobieta wamp z kieliszkiem 
chianti w dłoni, czy może królowa estrady? 
Jaką kobietą jest albo zawsze chciałaby być 
Katarzyna Żak? 

K.Ż: - Do królowej estrady, to mi 
stanowczo daleko. Moim miejscem jest 
absolutnie teatr. I zawsze podczas kon-
certów staram się na scenie stwarzać at-
mosferę teatralną. Ten zawód uprawiam 
już od ponad 30 lat, i nieprzerwanie pra-
cuję w teatrze. To ogrom czasu, z czego 
się bardzo cieszę, bo uwielbiam, to, co 
robię. Dlatego kiedy kładę na warsztat 
piosenki, zawsze, ale to zawsze, pod-
chodzę do nich w ten sposób. Niekiedy 
padają głosy, że może nawet za bardzo 
teatralnie, ale trudno. To mój świat. 
W związku z czym nigdy nie zastana-
wiam się nad tym, jaka jestem prywat-
nie. Myślę, że prywatnie jestem zupełnie 
inną osobą niż na scenie.

M.S: - Nie bez powodu pytam o te wcielenia. 
Stanowią one właściwie taki modus operandi 
koncertu, z którym odwiedziła Pani Łomżę. I tak 
się zastaniawiam…. Co powiedziałaby Hanka 
Bielicka, spędzając w ten sposób swoje urodziny. 
Słuchając w Łomży, którą tak bardzo ceniła i ko-
chała Katarzynę Żak i  jej  “Śmieszne piosenki”? 

K.Ż: - Myślę, że sprawiłabym ra-
dość Pani Hani. Z taką właśnie też in-
tencją przyjechałam do Łomży, ażeby 
widownię i wzruszyć, i rozbawić. Do-
skonale przecież pamiętamy, że Hanka 
Bielicka była absolutną mistrzynią mo-
nologów scenicznych. Potrafiła i roz-
bawić, a momentami nawet wzruszyć, 
co jest według mnie najwyższą szkołą 

jazdy. I powiem szczerze, że naprawdę 
czuję się wyróżniona zaproszeniem do 
Łomży na urodziny Hanki Bielickiej. 
To zdecydowanie jedna z moich mi-
strzyń gatunku

M.S: - I jeszcze macie coś wspólnego…
K.Ż: - Czyżby?

M.S: - Tak, Teatr Syrena. 
K.Ż: - A tak tak, rzeczywiście. Mia-

łam przyjemność wystąpić w Teatrze 
Syrena. Grałam dokładnie w musicalu 
“Hallo Szpicbródka, czyli ostatni występ 
króla kasiarzy”, gdzie z kolei wcieliłam 
się w rolę, którą grała Irena Kwiatkow-
ska, rolę słynnej Makosi. Śpiewałam 
wówczas znaną piosenkę “Nogi roztań-
czone”. I  rzeczywiście zbiegając z gar-
deroby na scenę zawsze mijałam prze-
piękne zdjęcia Pani Hanki Bielickiej.

M.S: - Czuć “ducha” tych kobiet?
K.Ż: - O tak, tak. Zdecydowanie. 

Ewa Kuklińska, Irena Kwiatkowska czy 
Hanka Bielicka, to ikony tego teatru no 
i oczywiście gwiazdy polskiego teatru 
i polskiej estardy. 

M. S: - Ale czy rzeczywiście jest tak, że gdy się-
ga się po te teksty, to jednak czerpie się trochę 
z tych postaci? Z ich charakteru, ich sposobu 
wcielania się w rolę?

K.Ż: - Na pewno dokonujemy anali-
zy. Jednak zawsze aktor stara się odcinać 
od pewnych schematów. Nie zawsze się 
to udaje, bo niekiedy tekst jest tak bar-
dzo zakorzeniony w pamięci widowni, 
że bardzo trudno te mistrzowskie wy-
konania przebić. Ale na tym wydaje mi 
się polega siła aktora. Należy to robić po 
swojemu, pracować nad rolą pod okiem 
reżysera, tak żeby to było usytuowane 
w dzisiejszej epoce i skierowane do dzi-
siejszej widowni. Pamiętajmy, że ona już 
się bardzo zmieniła, również w swoich 
oczekiwaniach. Niemniej jednak trzeba 
robić wszystko,  żeby dać absolutnie naj-
lepszy produkt, taką rolę, która będzie 
się dzisiaj widowni podobała. Z którą 
widz się zaprzyjaźni. 

M.S: - Pani Katarzyno, tak na zakończenie... 
Czego mogę Pani życzyć?

K.Ż: - Zdrowia. Przede wszystkim 
zdrowia. Ono jest naprawdę najważ-
niejsze. A poza tym, w tym dzisiejszym 
zabieganym świecie, jeszcze bym sobie 
życzyła odrobinę więcej czasu wolnego. 
Czasu spędzonego z rodziną, z najbliż-
szymi, z przyjaciółmi. Myślę, że w ogóle 
w tym tkwi taka esencja i smakowanie 
życia. W tym, co robi się poza zawodem.

M.S: - Zatem tego smakowania, czasu i zdro-
wia serdecznie Pani życzę. Dziękuję za spotka-
nie i za rozmowę.

K.Ż: - Dziękuję ślicznie. Serdecznie 
Państwa pozdrawiam!

Jestem spełnioną kobietą



Lodowato 2 w Kinie Millenium. 
Ale też instrukcja jak poślubić 
milionera i zakochać się w święta
Repertuar 29 listopada - 5 grudnia 

Piątek 29 listopada 
Duża sala: Kraina Lodu II – godz. 
14:00, 16:00 i 18:00; Jak poślubić 
milionera - godz. 20:15.

Mała sala:  Last Christmas – godz. 
16:00 i 20:30; Jak poślubić milionera 
– godz. 18:15.  
Sobota 30 listopada 
Duża sala: Kraina Lodu II – godz. 
10:00, 12:00, 14:00, 16:00 i 18:00; Jak 
poślubić milionera - godz. 20:15.
Mała sala: Jak zostać świętym Miko-
łajem – godz. 10:00; Baranek Shaun 
- godz. 12:00; Śnieżna paczka  - 
godz. 14:00; Last Christmas – godz. 
16:00 i 20:30; Jak poślubić milionera 
– godz. 18:15.    
Niedziela 1 grudnia 
Duża sala: Kraina Lodu II – godz. 
10:00, 12:00, 14:00, 16:00 i 18:00; 

Jak poślubić milionera 
- godz. 20:15.
Mała sala: Jak zostać 
świętym Mikołajem – 
godz. 10:00; Baranek 
Shaun - godz. 12:00; 
Śnieżna paczka  - godz. 
14:00; Last Christmas 
– godz. 16:00 i 20:30; 
Jak poślubić milionera 
– godz. 18:15.      
Poniedziałek 2 grudnia
Duża sala: Kraina Lodu 
II – godz. 14:00, 16:00 i 18:00; Jak 
poślubić milionera - godz. 20:15.
Mała sala:  Last Christmas – godz. 

16:00 i 20:30; Jak 
poślubić milionera – 
godz. 18:15.  
Wtorek 3 grudnia 
Duża sala: Kraina 
Lodu II – godz. 14:00, 
16:00 i 18:00; Jak 
poślubić milionera - 
godz. 20:15.
Mała sala:  Last Christ-
mas – godz. 16:00 
i 20:30; Jak poślubić 
milionera – godz. 

18:15.    
Środa 4 grudnia 
Duża sala: Kraina Lodu II – godz. 

14:00, 16:00 i 18:00; Jak 
poślubić milionera - godz. 
20:15.
Mała sala:  Last Christmas 
– godz. 16:00 i 20:30; Jak 
poślubić milionera – godz. 
18:15.    
Czwartek 5 listopada
Duża sala: Kraina Lodu II – 
godz. 14:00, 16:00 i 18:00; 
Jak poślubić milionera - 
godz. 20:15.
Mała sala:  Last Christmas 
– godz. 16:00 i 20:30; Jak 
poślubić milionera – godz. 
18:15.   

Ziemia Łomżyńska, tu wiele się dzieje

W miniony weekend,  w Ostrowi 
Mazowieckiej, odbył się Ogólnopolski 
Turniej Tańca pod nazwą Ostrowski Styl, 
w którym wzięło udział 49 zespołów 
z całej Polski oraz kilkuset solistów. Jak 
relacjonuje Marek Kisiel, z klubu B.K. 
STEP Łomżę podczas pierwszego dnia 
zmagań w kategoriach solo reprezento-
wali tancerze z grupy Homies Crew. Na 
szczególne wyróżnienie zasłużyła Kasia 
Boguska, która dotarła w walkach do 
TOP 8, w kategorii Hip Hop 12-15 lat. 
Natomiast spośród tancerzy break dance, 
to Wiktor Sekściński dotarł do TOP 16, 
w kategorii 12-15 lat, a Szymon Dmoch 
zdominował swoją kategorię (do lat 11-
stu) i zdobył zaszczytne 1 miejsce. 

Drugiego dnia odbyły się pokazy 
choreografii. Także w tych zmagań nie 
zabrakło sukcesów tancerzy z Łomży. 
I miejsce zdobyła formacja B.K.Team 
(kategoria powyżej 16 lat), w choreo-
grafii Grzegorza Kuciaka, a II miejsce 
The Sharp One Crew (kategoria 12-15 
lat) w choreografii Anny Sawickiej-
-Hodun. 

Obydwie formacje przygotował in-
struktor Marek Kisiel. Jak zawsze po-
wtarza swoim podopiecznym, wysiłek 
i ciężka praca popłaca, dzięki czemu 
łomżyńscy tancerze zostali po raz kolej-
ny docenieni, co daje niesamowitą mo-
tywację do dalszych treningów i szlifo-
wania warsztatu.

Tancerze z B.K.STEP tryumfują  
na Ostrowskim Stylu 2019
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Pisarka, podróżniczka, archeolog i agentka brytyj-

skiego wywiadu Gertrude Bell w świecie arabskim osią-
gnęła pozycję, która wówczas wydawała się niemożliwa 
do zdobycia przez kobietę. 

Podstawą scenariusza filmu stała się biografia Ger-
trude Bell (1868-1926). Pełne przygód życie tej nie-
zwykłej kobiety zostało przedstawione chronologicz-
nie, od czasów jej młodości aż do śmierci. Gertrude 
Bell ( gra ją Nicole Kidman), córka zamożnych brytyj-
skich przemysłowców, otrzymała staranne wykształ-
cenie, z wyróżnieniem kończy Oxford. Obraca się 
w wyższych sferach, ale nie imponują jej towarzyskie 
kręgi londyńskiej elity. Nudzi ją takie życie, zawsze 
chodzi własnymi drogami. Uwielbia ryzyko i pragnie 
jedynie wykorzystać swoją pozycję społeczną, by osią-
gnąć coś wielkiego.

Decyduje się dołączyć do swego wuja, przebywa-
jącego na placówce dyplomatycznej w Teheranie. Jest 
zachwycona Bliskim Wschodem, czuje się tu wolna 
i spełniona. Zakochuje się także w jednym z pracowni-
ków ambasady, Henrym Cadoganie. Romans nie trwa 
jednak długo. Na drodze do szczęścia Gertrude stają jej 
rodzice, którzy uznają, że Henry nie jest odpowiednią 
partią dla ich córki i nie zgadzają się na małżeństwo. 

Niedoszły narzeczony, nie mogąc się pogodzić z odrzu-
ceniem, popełnia samobójstwo. 

Po stracie Henry'ego resztę swego życia Gertrude 
Bell spędza na pisaniu książek i poznawaniu Bliskiego 
Wschodu. Pocieszenia zaczyna szukać w podróżach, po-
znaje także świat kultury arabskiej. Jako jedyna kobieta 
zaczyna wędrować przez bezkresy pustyń odwiedzając 
szejków, koczownicze plamiona, zapomniane zabytki.

To portret kobiety wyprzedzającej swą epokę, wy-
emancypowanej, pewnej siebie, odważnej, która dzięki 
licznym talentom i ciężkiej pracy osiągnęła pozycję 
niewyobrażalną w tamtym okresie – liczyli się z jej 
zdaniem politycy (dzięki jej negocjacjom granice Ira-
ku mają obecny kształt), naukowcy, świat literatury. 
Niezwykłym poważaniem cieszyła się wśród arabskich 
władców – rozmawiała z nimi bez tłumacza, biegle wła-
dała językiem arabskim, perskim, francuskim i niemiec-
kim, mówiła także po włosku i osmańsku, wpływała na 
ich decyzje; wśród beduińskiej ludności nosiła miano 
„Córki pustyni”. 

Królowa pustyni
TVP Kultura sobota 20.30

Twórcy skoncentrowali się na zwie-
rzętach lądowych, zabierając widza 
w cudowną podróż przez tysiące lat, aby 
oczami zwierząt na nowo odkryć dobrze 
nam znane europejskie terytoria i opowie-
dzieć historię natury, naszego kontynentu 
i człowieka od epoki lodowcowej do cza-
sów współczesnych.

Zapierają dech w piersiach ujęcia zwie-
rząt, fenomenalne obrazy przyrody i Puszczy 
Białowieskiej, jedynego miejsca na świecie, 
które najlepiej oddaje charakter lasu w po-
staci, w jakiej istniał tysiące lat temu, jeszcze 
nietkniętego działalnością człowieka.

Zdjęcia powstawały głównie we Fran-
cji i w Polsce, ale także w Holandii, Ru-

munii i na Węgrzech. Wszystko składa 
się na trwającą półtorej godziny opowieść 
o historii człowieka, jego koegzystencji 
z naturą i tym, jak naturze tej, chociaż jest 
jej częścią, zagraża.

Zdjęcia do filmu trwały cztery lata. 
Na ekranie możemy zobaczyć m.in. wilki, 
tarpany, woły piżmowe czy renifery, oraz 
oczywiście żubry, łosie i bociana czarnego. 
Kręcono nie tylko na ziemi, ale też w ko-
ronach drzew czy z pomocą specjalnych 
konstrukcji, które pozwalają towarzyszyć 
ptakom w locie.

Królestwo
TVP Kultura sobota 10.55

Królestwo

Podglądanie zwierząt

Królowa 
pustyni

Podróże 
zamiast 
miłości
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Nastoletni Wiking imieniem Czkawka mieszka na 
wyspie, gdzie polowanie na smoki należy do codzien-
ności i jest oznaką męstwa oraz kunsztu wojennego. 

Podczas treningów przygotowujących go do ży-
cia dorosłego wojownika spotyka rannego smoka. 
Początkowo chłopak jest przerażony, lecz wkrótce 
zaprzyjaźnia się z bestią. Nazywa go Szczerbatkiem. 
Smok okazuje się nie tylko niegroźny, lecz i bardzo 
płochliwy. Życie Czkawki, jego współplemieńców, 
a także smoka ulega radykalnej zmianie.

W tym filmie występuje całe mnóstwo smoków: 
małe, duże, zielone, czerwone, śmieszne, groźne, 
z kolcami na pysku. Twórcy bajki wykazali się nie 
lada fantazją w ich kreowaniu.

Jak wytresować smoka
Polsat sobota 20.05, 

niedziela 13.00

plac zabaw

Jak 

wytresować 

smoka

Szczerbatek 

oswojony

Tajemnica dziadka do 
orzechów

Uratować ojca
Trwa II wojna świa-

towa. Ojciec dwunastolet-
niej Klary to amerykański 
pilot, który trafił do nie-
mieckiej niewoli. Dziew-
czynka i jej młodsi bracia 
z niecierpliwością wyczekują jego powrotu. W wigilię Bożego Na-
rodzenia Klara spotyka tajemniczego mężczyznę, który przedsta-
wia się jako Drosselmeyer. Z jego pomocą podejmuje misję mającą 
na celu uratowanie ojca.

Nowa wersja znanej na całym świecie bożonarodzeniowej 
historii, ekranizacja klasycznej powieści E.T.A. Hoffmanna, ze 
wspaniałą muzyką, doskonale dobraną obsadą i światowej sławy 
baletem. Film ten w 2009 roku nominowany był do nagrody Ge-
mini w kategorii najlepszego filmu telewizyjnego.

Tajemnica dziadka do orzechów
Zoom TV sobota 9.05

Rycerz Artura

Na królewskim dworze z... laptopem
Dr Vivien Morgan 

(Whoopi Goldberg) jest 
naukowcem. Podczas pro-
wadzenia przez nią ekspery-
mentów dochodzi do awarii 
komputera, a bohaterka zo-
staje przeniesiona w czasie. 
Trafia do VI wieku – na dwór 
króla Artura (Michael York). 
Poznaje jego żonę Ginewrę, 
czarodzieja Merlina i walecznych rycerzy. Vivien za pomocą lap-
topa podbija serce władcy, stając się w niebawem jednym z jego 
ulubionych rycerzy. Jak się tam odnajdzie? Czy uda jej się wrócić 
do domu?

Rycerz Artura
TV Puls2 sobota 19.00, niedziela 7.45

Jak zostać czarodziejem

Wyczarować radość
Bohaterem filmu jest nieśmiały chłopiec o złotym sercu i buj-

nej wyobraźni. Marzy o przygodach, ale nie wierzy, że jakaś może 
go tak naprawdę spotkać. 

Pewnego dnia, niespodziewanie odkryje przejście do innego, 
ekscytującego wymiaru. To, kogo tam spotka w głowie się nie 
mieści! Złośliwe trolle, czarnoksiężnik o wielkiej mocy, tresowa-
ne smoki, balonowe ptaki, ale też zakręcona księżniczka, której 
wpadnie w oko. Księżniczka bardzo wierzy w bajki, a szczególnie 
w jedną z nich – o księciu, który pewnego dnia pojawi się, aby 
uratować jej królestwo. 

Gdy potężny czarnoksiężnik rzuci czar na całą krainę pogrą-
żając ludzi w smutku, Terry zostanie wybrańcem, który się z nim 
zmierzy. Czy chłopiec odnajdzie w sobie odwagę, by stanąć twarzą 
w twarz z potężnym magiem? Czy można wyczarować radość?

Jak zostać czarodziejem
Polsat sobota 11.45
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Tak licznej grupy Zasłużonych dla 
Zdrowia Narodu uhonorowanych 
w jednym miejscu jeszcze w woje-
wództwie nie było – przyznał Piotr 
Marek Radziwon podczas gali z oka-
zji 100-ecia Polskiego Czerwonego 
Krzyża, która odbyła się w Łomży. 
Uroczystość pomógł zorganizować 
Urząd Marszałkowski Województwa 
Podlaskiego.

- Gdzie dobro i bezintere-
sowne przekazanie pomocy po-
trzebującemu człowiekowi, tam 
i Urząd Marszałkowski – pod-
kreślił Marek Olbryś, Wice-
marszałek Województwa Pod-
laskiego biorący udział w gali. 
- Piękna jest idea oddawania 
najcenniejszego leku, jakim jest 
krew. To jest, także w sensie zu-
pełnie dosłownym, dar serca. To 
powinno być doceniane z całą 
mocą i powagą instytucji pań-
stwa oraz samorządy. To właśnie 
robimy. Dlatego Urząd Marszał-
kowski w skromnym, ale wyraź-
nym zakresie, jest „udziałowcem” 
tej gali. Krwiodawcy to w więk-
szości skromni ludzie, unikający 
rozgłosu. Zadaniem naszym jest 
dostrzec ich i docenić.

Wicemarszałek Marek Ol-
bryś przekazał łomżyńskiemu 
środowisku PCK podarunki, 
w tym napój o nazwie „Kopnięcie 
Łosia”, który – jak głosi opis pro-
duktu - zawiera wszelkie wzmac-
niające organizm składniki…

Wśród uczestników spotka-
nia, których powitał wiceprezes 
PCK w Łomży Andrzej Wojt-
kowski, byli obok wicemarszał-
ka, m. in. wojewoda Bohdan 
Paszkowski, prezydent Łomży 
Mariusz Chrzanowski i starosta 
Lech Marek Szabłowski, przed-
stawiciele czerwonokrzyskich 
władz wojewódzkich z wice-
prezes Haliną Dąbrowską oraz 

Regionalnego Centrum Krwio-
dawstwa i Krwiolecznictwa z dy-
rektorem Piotrem Markiem Ra-
dziwonem.     

Jerzy Cichowicz z łomżyń-
skiego zarządu PCK i Anna 
Ogrodnik-Wycik kierująca te-
renową placówką białostockiego 
RCKiK przypomnieli pokrótce 
dzieje organizacji. Polska do-
łączyła do międzynarodowej 
rodziny Czerwonego Krzyża 
w 1919 roku. Była to instytucja 
w początkach przede wszystkim 
skoncentrowana na pomocy ofia-
rom pierwszej wojny światowej. 
Z czasem doszły także kwestie 
związane z krwiodawstwem, a od 
1958 roku, w zasadzie PCK jest 
jedynym podmiotem, który to 
zjawisko koordynuje.      

- Jesteśmy dumni, że mamy 
w Łomży tak wiele inicjatyw 
i środowisk oddanych idei krwio-
dawstwa. To np. akcja Oddaj 
Krew z Chrystusem w para-
fii Krzyża Świętego w Łomży, 
Motoserce wśród motocykli-
stów, „Młoda krew ratuje życie” 
w szkołach średnich. Strażacy, 
policjanci, wojskowi, celnicy, służ-
ba więzienna bierze udział w akcji 
„SpoKREWnieni Służbą”. Z ser-
ca wszystkich pozdrawiam. Sta-
nowicie chlubę humanitarnej 
działalności PCK .Oddając krew 
spełniacie najpiękniejszy czyn, 
urzeczywistniacie ideały ludz-
kiego bohaterstwa, dzielicie się 
cząstką siebie – mówił Jerzy Ci-
chowicz, a Anna Ogrodnik-Wy-
cik przypomniała imponująca 
listę miejscowości Ziemi Łom-
żyńskiej, do których docierają 
ambulanse do poboru krwi.       

Z podziękowaniami i gratu-
lacjami pospieszyli także woje-
woda Bohdan Paszkowski i pro-
fesor Piotr Marek Radziwon. 
A było komu dziękować. Brązo-

wy Krzyż Zasługi otrzymał pod-
porucznik Radosław Kaczyński 
z 13 batalionu lekkiej piechoty, 
który jest łomżyńską częścią 1 
Podlaskiej Brygady Obrony Te-
rytorialnej. W wieku 36 lat ma 
już „na koncie” oddanych 30 li-
trów krwi.

- To rodzina tradycja – wyja-
śnił. 

Owacją na stojące powitali 
uczestnicy uroczystości Zbignie-
wa Gierwata – ponad 100 litrów 
krwi. Wśród uhonorowanych był 
także prowadzący galę Tadeusz 
Babiel, inicjator akcji 1050 litrów 
krwi na 1050 lat chrześcijaństwa 
w  łomżyńskiej parafii Krzyża 
Świętego i wielu innych przed-
sięwzięć z tej dziedziny. Ma bli-
sko 65 lat, a oddał już 66 litrów 
bezcennego leku. Honorowymi 
Odznakami PCK udekorowa-
ni zostali m. in. ksiądz Andrzej 
Godlewski, proboszcz parafii 
Krzyża Świętego, Anna Ogrod-
nik-Wycik i Sławomira Głasek 
z III LO w Łomży.   

Aż 78 osób uhonorowanych 
zostało podczas łomżyńskiej 
gali za zasługi dla zdrowia naro-
du. W dziesiątkach liczone były 
również inne odznaczenia wrę-
czane przez wojewodę Bohdana 
Paszkowskiego, Piotra Marka 
Radziwona i działaczy PCK. Jed-
ną z „Róż Stulecia” organizacji 
otrzymał wicemarszałek Marek 
Olbryś. Wieczór umilały kur-
piowskie melodie w wykonaniu 
kapeli Miód na Serce               

W żyłach każdego z nas 
płynie około 5 – 6 litrów krwi. 
W ciele nowonarodzonego 
dziecka jest to mniej więcej fi-
liżanka (150 mililitrów) Dawca 
oddaje najczęściej 450 mililitrów 
(panie mniej). Nic bardziej życio-
dajnego jeden człowiek nie może 
przekazać innemu.

Krew, róże i Kopnięcie Łosia

Odznaczenia i podziękowania krwiodawcom i osobom wspierającym krwiodawstwo wręczali Jerzy Cichowicz, prezes PCK w 
Łomży, Piotr Marek Radziwon, dyrektor WCKiK oraz wojewoda Bohdan Paszkowski, otrzymali je między innymi  
Stanisław Chaberek, Marek Olbryś, Zbigniew Gierwat, Anna Ogrodnik - Wycik, Kamil Borkowski, Sławomira Głasek
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Na Akademii Sztuk Pięknych w War-
szawie odbył się wernisaż. Otwarto 
wystawę prac dzieci z 25 szkół w Pol-
sce. Tylu dokładnie nauczycieli wzięło 
udział w tym projekcie i to oni przy-
wozili od marca do listopada 2019 
roku piękne artystyczne wypowiedzi 
swoich podopiecznych. 

Adresatem zadań plastycz-
nych w Szkole Podstawowej nr 
7 w Łomży były trzy klasy: 6A, 
7D oraz 8C. Dwunastu uczniów 
szkoły (10. chłopców i 2. dziew-
cząt ) w piętnastu pracach pla-
stycznych zostało dostrzeżo-
nych przez najwyższą komisję 
ASP złożoną z wybitnych pro-
fesorów. 

Wlepka Wiktorii Bagińskiej 
z klasy 8c przedstawiała bogac-
two różnorodności ludzi. 

- Wszyscy jesteśmy zakręce-
ni nowoczesnymi technologiami 
- mówi Wiktoria. - Mało osób 
czyta książki, a to daje nam prze-
cież możliwość przeżycia różnych 
historii i przygód. Mój „poma-
rańczowy bohater” jest inny od 
reszty - dodaje Wikoria. - Warto 
być kimś kolorowym, mieć „swo-
jego bzika – podsumowuje. 

Dawid Tyborowski z kla-
sy 7D oraz uczący się obecnie 
w Ostrołęce Dawid Sakowski 
z ubiegłorocznej klasy 6d są także 
autorami nagrodzonych wlepek. 
Dawid przedstawił na wlepce 
młodego człowieka, który poma-
ga bezdomnemu. Na tle cegla-
nego muru, napisał hasło: dzisiaj 
mur - jutro wzór. 

- Warto pomagać ludziom. 
To dobro w przyszłości do nas 
wraca - komentuje Dawid.

Szymon Sasinowski z klasy 
7d wykonał magiczne drzewo 
używając jedynie dwóch kolorów: 
niebieskiego i zielonego. Umie-
ścił na nim najważniejsze rzeczy, 
jakie uznaje w swoim życiu. To 
między innymi rodzina. 

- Sam nie wiem dlaczego ko-
misja wybrała jedynie moje drze-
wo - mówi zadziwiony Szymon.

Martyna Piankowska z klasy 
6B (wcześniej 6A) wykonała ma-
larską wersję Bazyliszka. 

- Najlepsze natchnienie 
przychodzi do mnie w nocy 
- zdradza autorka Bazyliszka. 
- Dbam o Art Style, a dzięki 
malowaniu mogę rozwijać wy-
obraźnię i pomysłowość – do-
daje Martyna. 

Najliczniejszą grupę wyróż-
nionych stanowią uczniowie 
klasy 6A. Marcin Cwalina oraz 
Michał Biedrzycki są autorami 
kolejnego Bazyliszka. Ciekawe 
przedstawienie tej postaci za-

chwyciło komisję w pracy Jaku-
ba Firmugi, Jakuba Żołnierowi-
cza oraz Huberta Piechockiego. 
Nie jest łatwo oddać nastrój 
zimy, śniegu i lodu w przedsta-
wieniu miasta/zamku. Udało się 
to w pracy Huberta Piechockie-
go oraz Michała Biedrzyckiego, 
a także Jakuba Firmugi, Mate-
usza Bagińskiego oraz Szymona 
Szlesińskiego. 

- To wyróżnienie daje nam 
satysfakcje i motywację do dal-

szej pracy - mówi Mateusz. -  
Bardzo dużym problemem było 
zastosowanie techniki malar-
skiej, ponieważ naszkicowaliśmy 
dużo małych szczegółów - wtrą-
ca Szymon i Hubert. - Wszyst-
kie prace były dobre i jesteśmy 
zadziwieni, że wybrano właśnie 
nasze - uzupłenie Marcin i Ma-
teusz.

Natomiast Kubie zależało 
jedynie na dobrej ocenie, tym 
bardziej cieszy się z niespodzie-
wanego sukcesu. 

- Ważny jest zgodny podział 
pracy w grupie - mówi z zapałem 
Mateusz. - Jeden zajmuje się gó-
rami, drugi miastem, trzeci reali-
zuje zamek - dodaje.

Na pytanie: dlaczego komisja 
spośród kilku tysięcy prac wybra-
ła właśnie wasze? - Marcin od-
powiada - nie wiem, może było 
w nich coś wyjątkowego, albo  
coś innego niż pokazali inni. - 
My mamy małe doświadczenie 
w plastyce - dopowiada Mateusz . 

Dobitnym podsumowaniem 
wszystkich wypowiedzi nagro-
dzonych uczniów były słowa 
Huberta.

- Myślę, że każdy z nas wło-
żył w te prace bardzo dużo serca.

Na koniec rozmowy chłopcy 
z klasy 6A jednym głosem mó-
wią: warto brać udział w konkur-
sach, nie można się zrażać, ani 
rezygnować, nawet jak za pierw-
szym razem coś nam się nie uda. 
Trzeba mieć motywację, cały czas 
trzeba dążyć do celu i nigdy się 
nie poddawać!

Nagrodzeni uczniowie roz-
mawiali z Katarzyną Szmitko.

Łomża

Jeże i jerzyki,  
osiedlajcie się 

w Łomży  
Czternaście zimowych domków dla 
jeży jest przygotowali w łomżyńskich 
parkach pracownicy Zakładu Dróg 
i Zieleni Miejskiego Przedsiębiorstwa 
Gospodarki Komunalnej i Mieszka-
niowej. Zostały one zbudowane z pni 
oraz suchych liści. Dzięki domkom, 
kolczastym sprzymierzeńcom czło-
wieka łatwiej będzie przetrwać nad-
chodzącą zimę.

Jak przypomina portal lomza.
pl, śmiertelność wśród jeży z roku 
na rok jest coraz większa. Giną 
pod kołami samochodów, pod-
czas wypalania traw czy też od 
trucizn na gryzonie i ślimaki. 
Warto pamiętać, że to zwierzęta 
bardzo pożyteczne. Zmniejsza-

ją ilość szkodników i owadów, 
oczyszczają otoczenie człowieka 
z myszy, szczurów, chrząszczy, 
gąsienic, pająków czy ślimaków.

Prezydent Łomży Mariusz 
Chrzanowski podkreśla, że to 
kolejne z proekologicznych dzia-
łań podejmowanych przez samo-
rząd miasta.

– W tym roku po raz pierwszy 
utworzyliśmy łąki kwietne, które 
pochłaniają więcej smogu niż 
klasyczne trawniki, wzmacniają 
ekosystem miasta, stając się rów-
nocześnie schronieniem dla wielu 
gatunków ptaków i roślin. W Par-
ku Jana Pawła II, który ma być 
naszą wizytówką, ustawiona zo-
stała także wieża z domkami dla 
jerzyków. Chcę, aby ten park, tak 
chętnie odwiedzany przez rodzi-
ców z dziećmi, zachęcał najmłod-
szych do poznawania przyrody – 
mówi Mariusz Chrzanowski.

Przypomina również, że 
w ramach walki o czyste po-
wietrze w naszym mieście, 
Urząd Miejski w tym roku za-
warł z mieszkańcami 54 umo-
wy na wymianę starych pieców, 
a w ubiegłym roku takich umów 
było 26. Jednocześnie prezydent 
dodaje, że w kolejnych latach 
planowane są kolejne tego typu 
działania, jak ekologiczne przy-
stanki czy łąki kwietne w pasach 
drogowych.

Domki dla jeży wraz 
z tabliczkami informacyjnymi są 
ustawiane na Placu Pocztowym 
(3 szt.), w Parku Jana Pawła II (3 
szt.), w Parku im. Jakuba Wagi (4 
szt.), w Parku Ludowym (4 szt.).

Prosimy, aby nie zaglądać do 
domku w celu sprawdzenia, czy 
jest zasiedlony przez jeża oraz 
o omijanie „stref dla jeża” podczas 
spacerów z psem.

Bajki, baśnie i legendy jako pretekst do rozmów o sztuce – 
czyli z Łomży na Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie
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Meandry Losu – Powieść z nieznaną 
historią w tle, tom II, cz. 15Zenon 

Krajewski

„Meandry Losu” to cykl powieściowy o trud-
nej polskiej historii w I połowie XX wieku na 
wschodnim Mazowszu (Łomża i okoliczne po-
wiaty), w którym ukazane zostały pogmatwane 
losy Polaków i Żydów w obliczu wojny, okupacji 
sowieckiej, a potem niemieckiej. Autorem jest 
Zenon Krajewski. W tym wydaniu Tygodnika 
Narew publikujemy odcinek 15 Tomu II, zatytu-
łowanego “Pod sowieckim butem”. 

Miastkowski proboszcz dotrzymał 
słowa danego Łynowi. W piątek po świę-
cie Bożego  Ciała przyjechał do 
niego z Łomży jego znajomy 
lekarz, który parał się praktyką 
domową i wiele już dzieci spro-
wadził szczęśliwie na świat. Po 
rozmowie z Michałem ksiądz 
napisał do swojego łomżyńskie-
go przyjaciela krótki list z usilną 
prośbą o pilny przyjazd, infor-
mując go o możliwości wysłania 
po niego powozu. Dostał odpo-
wiedź, że może to zrobić dopiero 
po święcie. Wobec tego w piątek 
z rana proboszcz wysłał po niego 
wóz. Lekarz dotarł na probostwo 
jeszcze przed południem. Ksiądz, 
słysząc zajeżdżających, wyszedł 
z plebanii i poczekał na gościa na 
schodach ganku.

- Witam cię, Janku, serdecz-
nie – pozwolił sobie na poufałość, 
bo znali się już kilkanaście lat 
i czasem korzystał z jego usług.

- Księże proboszczu, szczęść 
Boże! – z wozu, gdy ten się za-
trzymał, zeskoczył jeszcze mło-
do wyglądający, szczupły, trochę 
już szpakowaty mężczyzna po 
czterdziestce. Wziął swoją torbę 
lekarską i pośpieszył w kierunku 
przyjaciela.

- Jak droga? – spytał ksiądz, 
wprowadzając przyjezdnego do 
gabinetu i wskazując krzesło, 
podczas gdy sam siadł za biur-
kiem.

- Niezbyt długa, ale nie je-
stem przyzwyczajony nawet do takich 
odległości, bo jak wiesz – w zaciszu do-
mowym lekarz natychmiast przestał być 
oficjalny –  praktykuję głównie w mieście. 
Tylko na twoją prośbę zdecydowałem się 
opuścić jego rogatki – spojrzał uważnie na 
gospodarza. – To w jakim celu mnie faty-
gowałeś?

- Chciałbym, abyś obejrzał, to znaczy 
zbadał, żonę jednego z moich wiernych 
i oddanych parafian – wyjaśnił. – Ciężko 
przechodzi ciążę. Chłop jest zrozpaczony, 
bo musi zajmować się wszystkim. Nawet 
w kościele się już nie pojawia. Chcę pomóc 
temu parafianinowi.

- No to chodźmy tam skoro już się tu 
znalazłem – energicznie wstał.

- Tak bardzo się śpieszysz? – proboszcz 
uśmiechnął się nieznacznie. – To miejsce 
oddalone jest o kilka kilometrów stąd. 
Urocza mała wioska przy rzece. Spodoba 
ci się, ale odwiedziny wymagają kolejnej 
przejażdżki. Przejdźmy do kuchni, zjesz 
coś, wypijesz, pogadamy o starych dobrych 
czasach i pojedziemy.

- No dobrze – zgodził się gość. Ty tu 
rządzisz. Ja jestem do dyspozycji.

Obaj zjedli trochę ciasta, wypili gorą-
cą herbatę, powspominali niedaleką prze-

szłość w niepodległym kraju i proboszcz 
zdecydował, że trzeba jechać. Kościelny 
czekał przy bryczce, nie wyprzęgając koni. 
Widząc nadchodzących mężczyzn rzucił 
niedopałek skręta i przytrzymał naprę-
żone wodze, aby konie nie ruszyły. Gdy 
mężczyźni wsiedli, sam wskoczył na kozła 
i zaciął konie.

- Na Gałkówkę, Bartosz, a potem naj-
krótszą drogą przez las – wydał polecenie 
proboszcz. – Mamy tu wspaniałe lasy – od-
wrócił się do swego towarzysza podróży. – 
Szkoda, że tak rzadko opuszczasz miasto.

- Upolowałoby się coś – westchnął le-
karz.

- Z tym musimy poczekać do lepszych 
czasów. Sowietom trzeba było zdać broń 

już w trzydziestym dziewiątym.
- I ksiądz proboszcz to zrobił? 
- A jak – puścił oko do przyjaciela. – 

Miałem się narażać na represje i może zo-
stawić parafię bez gospodarza?

Konie po krótkim odpoczynku żwawo 
pędziły z górki, na której założono kiedyś 
Miastkowo, więc w kilkanaście minut po-
jazd znalazł się w Gałkówce. Powożący 
najpierw skręcił w prawo, przejechał przez 
wieś i lekko skręcił w lewo, w polną, a po-
tem leśną drogę do Setna.

- Rzeczywiście mam szansę 
zwiedzać piękne okolice – ode-
zwał się lekarz, gdy wjechali 
w świerkowo-sosnowy las. – 
A jakie zapachy – wciągnął no-
sem leśne powietrze. - Muszą 
księdza z tym człowiekiem, do 
którego jedziemy, wiązać jakieś 
szczególne relacje – rzucił jesz-
cze uwagę jakby od niechcenia.

- W samej rzeczy. Mogłem 
na nim polegać. Uważam, że 
jestem mu coś winien. Dlatego 
fatyguję ciebie aż z Łomży. I za-
płacę ci. Zarówno za fatygę, jak 
badanie i poradę – dodał.

- W tej chwili nie ma co 
mówić o pieniądzach. Niemniej 
nigdy ich nie odrzucam - roze-
śmiał się lekarz.

- Rozliczymy się zatem po 
powrocie, u mnie na plebanii. 
Zjemy obiad, a potem pecunia.

Chwilę pomilczeli, kontem-
plując leśne widoki i zapachy.

- I co dalej z tymi ziemiami? 
– lekarz spytał z nagła, spogląda-
jąc z uwagą na przyjaciela.

- Któż to wie – ksiądz ściszył 
głos. – Teraz Sowieci w pośpie-
chu kopią okopy. To strefa przy-
graniczna. Zabierają do tego 
mężczyzn z okolicznych wio-
sek. Mam sygnały, że po tamtej 
stronie też coś się dzieje. Chyba 
idzie ku zmianie. Może kup już 
opału na zimę.

- To co, będzie wojna? – cicho spytał 
strwożony lekarz.

- Jak dwa a dwa cztery. Ja ci to mówię. 
Miesiąc miodowy między bandytami już 
minął – proboszcz poklepał przyjaciela po 
ramieniu.

Nagle wyjechali z lasu i ich oczom uka-
zały się jedne po drugich zabudowania wsi.

- Bartosz, trzecia brama po prawej – 
ksiądz rzucił uwagę powożącemu.

- Toć wiem, księże proboszczu – odpo-
wiedział kościelny przez ramię.  – A bo to 
ja pierwszy raz w Setnie, ludzi nie znam?

Zatrzymał się przed bramą, która była 
zamknięta, więc szybko zeskoczył z po-
wozu i ją otworzył. Gdy zajeżdżał na po-
dwórko, kilkuletnia dziewczynka właśnie 

wchodziła do domu i za chwilę wybiegł 
zdenerwowany Łyn, ubrany byle jak, bo 
nie spodziewał się wizyty akurat w tym 
dniu.

- Wszelki duch Pana Boga chwali – 
załamał ręce. – Szczęść Boże, księdzu. 
I panu - dodał.

Dwaj mężczyźni szybko opuścili 
bryczkę. To jest pan Skalski, lekarz do two-
jej żony, którego sprowadziłem z Łomży.

- Bardzo dziękuję – Łyn ukłonił się 
mężczyźnie, który nie podał mu ręki.

- Chodźmy zatem do chorej. Prowadź, 
pan – zachęcił Łyna gestem, który chcąc 
nie chcąc poszedł przodem, a za nim po-
dążyli lekarz i ksiądz. 

Minęli ciemną sień i weszli do kuchni, 
w której zaczęto przygotowania do obiadu. 
W głębi, na złożonym szlabanie siedziało 
grzecznie troje dzieci. Widoczny był, jak 
to przy dzieciach, wszechobecny bałagan, 
ale izba była zamieciona. 

- Gdzie chora? – spytał lekarz.
- Tam, w pokoju – Łyn otworzył drzwi, 

przepuszczając gościa.
Na łóżku leżała wymizerowana kobie-

ta, a obok łóżka stała kołyska z już sporym 
dzieckiem, które rozpłakało się na widok 
obcego mężczyzny. Kobieta wykonała 
ruch jakby chciała zająć się dzieckiem, ale 
lekarz nie pozwolił.

- Proszę zabrać dziecko – zwrócił się 
do Łyna nie znoszącym sprzeciwu tonem 
–  i pozostawić nas samych, chcę zbadać 
żonę. Proszę jeszcze o wodę i ręcznik.

Łyn bez słowa zabrał dziecko z koły-
ską. Do kuchni cofnął się także proboszcz. 
Michał postawił kołyskę z Halinką na 
środku przed Marysią. 

- Zajmij się nią i uspokój – polecił 
krótko, natychmiast odwracając się do 
proboszcza – Może ksiądz dobrodziej sią-
dzie, tak ta wizyta mnie zaskoczyła, że nie 
wiem… – Michał szybko nalał do miski 
trochę wody z wiadra, dolał ciepłej z czaj-
nika i zaniósł do pokoju. Po chwili wrócił.

- Przepraszam księdza proboszcza. 
Może ksiądz dobrodziej usiądzie?

- Nie przejmuj się mną, Michale – pro-
boszcz obejrzał się i siadł przy stole, który 
Łyn w pośpiechu zaraz wytarł, chwytając 
suchą, czystą ścierkę, wiszącą przy piecu – 
obiecałem ci pomoc i słowa dotrzymałem. 
Musisz znać sytuację. W takim napięciu 
nie da się żyć. Boję się o ciebie. Ale widzę, 
że sobie radzisz – dodał po chwili. 

Łyn stanął przy kuchni, starając się na 
prędce zrobić porządek na niej i przy niej.

- Staram się proszę księdza. Spadło to 
na mnie jak grom … Sam sobie jestem wi-
nien. Do nikogo nie mam pretensji.

- Nie wiń się tak bardzo. Nie nam, lu-
dziom, przewidywać wszelkie konsekwen-
cje naszych działań.Wierzę, że wszystko 
jeszcze będzie dobrze i dla ciebie nadejdą 
jasne dni.
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Św. Mikołaj z Rovaniemi w Finlandii 
po raz kolejny odwiedzi Białystok. 
Pobytowi tak wspaniałego gościa to-
warzyszyć będzie wiele atrakcji, m. 
in. akcja   "Przedsiębiorcy dzieciom", 
włączenie lampek na miejskiej cho-
ince i Bieg Mikołajkowy. Wszystko to 
w  niedzielę 1 grudnia na Rynku Ko-
ściuszki w Białymstoku.  

Mikołaj z Rovaniemi przy-
jedzie do Białegostoku na za-
proszenie Konsula Honorowego 
Republiki Finlandii i zarazem 
Prezesa Podlaskiej Fundacji Roz-
woju Regionalnego – Andrzeja 
Parafiniuka. Jest to już jego siód-
ma wizyta. 

"Grudniowa wizyta Praw-
dziwego Mikołaja z Rovaniemi 
w Finlandii na stałe wpisała się 
w krajobraz  stolicy województwa 
i całego i regionu. Jest ona konty-
nuacją dotychczasowych działań 
wizerunkowych prowadzonych 
rokrocznie pod hasłem „Przed-
siębiorcy dzieciom” pokazują-
cych dobroczynność podlaskich 
przedsiębiorców" - podkreślają 
organizatorzy.  

W tym roku akcja jest skie-
rowana do szerokiej grupy dzie-
ci z różnego rodzaju deficytami, 

zarówno fizycznymi czy intelek-
tualnymi, jak również społecz-
nymi. Mikołaj spotka się m.in. 
z podopiecznymi Stowarzysze-
nia Pomocy Dzieciom z Pora-
żeniem Mózgowym „JASNY 
CEL” z dziećmi znajdującymi 
się w trudnej sytuacji życiowej 
i mającymi liczne problemy emo-
cjonalne oraz deficyty rozwojo-
we, będącymi pod opieką tzw. 
świetlic socjoterapeutycznych. 
Dzięki współpracy z Fundacją 
„Rodziny Czarneckich”, która 
opiekuje się dziećmi  z różnym 
stopniem upośledzenia i niepeł-
nosprawności ruchowej  w tym 
roku w Operze zagoszczą rów-
nież podopieczni Fundacji z tzw. 
terenu, czyli miejscowości poło-
żonych niedaleko Białegostoku. 
Dla większości z nich będzie to 
pierwsza wizyta w Europejskim 
Centrum Sztuki w Białymstoku. 

Dodatkowo, jak co roku, Mi-
kołaj odwiedzi kilkudziesięciu 
małych pacjentów przebywają-
cych na oddziałach Uniwersytec-
kiego Dziecięcego Szpitala Kli-
nicznego w Białymstoku.

Tego dnia, dzięki zaangażo-
waniu podlaskich przedsiębior-

ców, łącznie ponad 700 dzieci 
będzie miało niepowtarzalną 
okazję bezpośredniego spo-
tkania z Mikołajem. Prezen-
ty zostaną wręczone podczas 
wyjątkowego przedstawienia 
i spotkania dzieci z Mikołajem 
w Operze i Filharmonii Podla-
skiej – Europejskim Centrum 
Sztuki w Białymstoku. W jego 
organizację zaangażowały się 
Opera i Filharmonia Podlaska 
oraz studenci Wydziału Sztuki 
Lalkarskiej Akademii Teatralnej 
im. Aleksandra Zelwerowicza 
w Białymstoku

Jak co roku, zwieńczeniem 
wizyty Mikołaja w Białymsto-
ku będzie zapalenie światełek 
na miejskiej choince na Rynku 
Kościuszki z udziałem przed-
stawiciela Ambasady Finlandii 
w Polsce i prezydenta Białego-
stoku Tadeusza Truskolaskiego. 
Na tę niecodzienną uroczystość 
serdecznie zapraszamy wszyst-
kich mieszkańców miasta i wo-
jewództwa – dzieci i dorosłych 
w każdym wieku. Wizycie będą 
towarzyszyły kolorowe deko-
racje, liczne występy  i wspólne 
śpiewanie kolęd. Start imprezy 

na Miejskim Rynku o godz.16:3o 
- zachęcają organizatorzy. 

Na Rynku wystąpią: zespół 
Winnica pod dyrekcją ks. Woj-
ciecha Trzaski, chór studencki 
Wydziału Sztuki Lalkarskiej 
Akademii Teatralnej im. Alek-
sandra Zelwerowicza w Białym-
stoku, Big Band Zespołu Szkół 
Muzycznych w Białymstoku pod 
batutą Tomasza Witka. Odbę-
dzie się także wspólne śpiewanie 
kolęd. 

W tym roku najmłodsi 
mieszkańcy znów będą mieli 
okazję osobiście zapytać Mikoła-
ja o nurtujące ich sprawy. Każde 
dziecko w wieku od 5 do 12 lat, 
które mieszka w województwie 

podlaskim, może przesłać do nas 
swoje pytanie do Mikołaja. Spo-
śród nadesłanych pytań wybie-
rzemy te, które dzieci osobiście 
zadadzą Mikołajowi na scenie 
1 grudnia. Sposób dostarczenia 
głosów: formularz na stronie: 
https://pfrr.pl/mikolaj/. Termin 
przyjmowania zgłoszeń: 28 listo-
pada 2019 r.

III BIEG MIKOŁAJKO-
WY 2019 rozgrywany w ramach 
Pucharu Grand Prix Zwierzyńca 
2018. Specjalnym gościem bę-
dzie najprawdziwszy Joulupu-
kki – Św. Mikołaj z Rovaniemi 
w Finlandii. 

Zapisy: https://elektronicz-
nezapisy.pl/event/4330.html

region

Zdjęliśmy wszystkie ograniczenia 
prędkości do 100 km/h na drodze S8 
Wyszków – Ostrów Mazowiecka - in-
formuje Rafała Malinowski z biało-
stockiego oddział Generalnej Dyrekcji 
Dróg Krajowych i Autostrad.

Ostatni odcinek, na którym 
obowiązywały - od węzła Poręba 
do Ostrowi Mazowieckiej - zy-
skał właśnie pełen standard drogi 
ekspresowej i auta osobowe mogą 
tam jechać 120 km/h.

Ograniczenia prędkości 
wynikały z tego, że droga udo-
stępniona kierowcom jesienią 
ubiegłego roku, nie w pełni speł-
niała wymagania w zakresie wła-
ściwości przeciwpoślizgowych, 
które zostały określone w Spe-
cyfikacji Technicznej Wykonania 

i Odbioru Robót Budowlanych. 
Dotyczyło to dwóch odcinków 
z nawierzchnią z betonu cemen-
towego: Wyszków – Poręba i Po-
ręba - Ostrów Mazowiecka.

GDDKiA zobowiązała wy-
konawców do przeprowadzenia 
dodatkowych zabiegów popra-
wiających te właściwości. Robo-
ty zostały wykonane, i najpierw 
na odcinku Wyszków – Poręba, 
a zaraz potem na odcinku Poręba 
– Ostrów Mazowiecka, uzyskano 
wymagane parametry przeciw-
poślizgowe.

W związku z tym zostały 
usunięte znaki ograniczające 
prędkość do 100 km/h i przy-
wrócone symbole drogi ekspre-
sowej S8.

Można szybciej na S8

Produkty Mlekpolu  
w świątecznych opakowaniach

Mlekpol wprowadza na rynek świąteczną edycję 
swoich kultowych produktów. Łaciate mleko, ma-
sło i śmietanka oraz twaróg sernikowy pod marką 
Mlekpol pojawią się na półkach w nowej, wyjątko-
wej odsłonie.

Trudno sobie wyobrazić świąteczny stół 
bez nabiału. Wiele tradycyjnych ciast, zup, 
potraw z ryb oraz regionalnych dań i wypie-
ków zawiera mleko i jego przetwory. W tym 
roku Mlekpol zaskakuje konsumentów świą-
teczną edycją swoich najbardziej popularnych 
produktów.

- Mlekpol zawsze chce celebrować Świę-
ta ze wszystkimi konsumentami. Tym razem 
przygotowaliśmy specjalną edycję naszych 
produktów. I tak kultowe mleko Łaciate 3,2 
oraz Łaciate masło i śmietanka Łaciata 0,5 
l zmieniły swój image. W limitowanej edycji 
można również znaleźć niezwykle popularny 
twaróg sernikowy Mlekpol w wiaderku. Li-
czymy, że taka okazjonalna stylistyka umili 
naszym konsumentom przygotowywanie 
świątecznych potraw – mówi Dorota Grabowska, kierownik marke-
tingu Mlekpolu.

Produkty Mlekpolu ze specjalnej świątecznej serii Konsumenci 
będą mogli znaleźć w sklepach w całej Polsce.

Święty Mikołaj z dalekiej północy
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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, 
ogrzewanie podłogowe, przeróbki, od-
kurzacze 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 sprzę-
tu 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.

Okazja ! Oddam za 2 litry miodu 4 ule 
korpusowe nadstawne, ocieplana z ram-
kami. Stan bdb. Tel. 862 162 084.

Sprzedam nową n gwarancji glebogry-
zarkę 4KM za 80% ceny nowej. 
Tel. 862 162 084

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.

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

Garaż murowany sprzedam, ul. Dmowskie-
go 43. Tel. 695 047 333.

41 letni kawaler z własnym mieszkaniem 
pozna Panią do lat 37, może być z dziec-
kiem. 18:19 Tel. 515 684 395

Sprzedam 4.5 ha lasu sosnowego w gm.
Śniadowo oraz 2.5 ha lasu w Balikach gm.
Nowogród. Kupię gruntu po wyciętym le-
sie. Tel. 600 588 666.

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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- Kobieta i mężczyzna 
w tańcu to przepiękne zjawisko 
– stwierdził modyfikując znane 
powiedzenie Aleksandra Duma-
sa, który tylko kobietę w tańcu 
zaliczył do najpiękniejszych zja-
wisk (pozostałe to koń w galopie 
i statek pod pełnymi żaglami). 

-  Chcę serdecznie podzię-
kować organizatorom za ogrom-
ny wysiłek. Jestem zauroczony 
tymi magicznymi godzinami. To 
przedsięwzięcie, które dodaje 
splendoru województwu pod-
laskiemu i Ziemi Łomżyńskiej. 
Gościmy uczestników z wie-
lu zakątków Polski – tancerzy, 
opiekunów, sędziów, specjalistów 
od tańca towarzyskiego, którzy 
wiozą w swoje strony dobrą opi-
nię o nas. W dodatku, jak twier-
dzą fachowcy, hala w Piątnicy 
ze swoją akustyką i potencjałem 
scenograficznym bardzo dobrze 
wypada w przekazach medial-
nych. Myślę, że największa im-
preza taneczna w województwie 
podlaskim zasługuje na większe 
zaangażowanie Urzędu Marszał-
kowskiego i że dojrzeliśmy, aby 
rozważyć zorganizowanie mi-
strzostw Polski. 

Poza tancerzami wielką 
gwiazdą Turnieju była Iwona 

Pavlovic. Znakomita tancerka, 
jurorka i osobowość telewizyj-
na znana jest ostatnio głównie 
z telewizyjnego programu „Ta-
niec z Gwiazdami”.    

Mówimy że kobieta w tańcu 
jest piękna, ale. Tak naprawdę, 
w tańcu nie ma płci.  Znam tur-
nieje europejskie i światowe, ale 
najlepiej czuję się w Polsce na ta-
kich  jak tu, gdzie mamy do czy-
nienia zarówno z początkującymi, 
pełnymi uroku  początkującymi 
tancerzami, jak i mistrzowską kla-
są najlepszych – stwierdziła.

Magdalena Pardo-Baczew-
ska nie ukrywa, że zaproszenie 
Iwony Pavlovic była zabiegiem 
celowym.

- Znaliśmy ją oczywiście 
wcześniej jako tancerkę i sędzi-
nę, ale gdy pojawiła się w Tańcu 
z Gwiazdami pomyśleliśmy, że 
cenna będzie obecność tak znanej 
postaci. Mam nadzieję, że dobrze 
się wśród nas czuje – powiedziała.        

Turniejowa „metryczka”       
Pierwszego dnia - 23 listopa-

da odbyła się XIV Dziecięca Gala 
Taneczna o Puchar Wójta Gminy 
Piątnica . Turniej rozpoczął się 
o godzinie 11.00 na którym re-
prezentowały się dzieci kategorii 

rekreacyjnych , natomiast o go-
dzinie 17.00 Klub Tańca Towa-
rzyskiego Akat obchodził swój 
JUBILEUSZ 30-lecia  DZIA-
ŁALNOŚCI. Podczas Jubileuszu 
zaprezentowały się wszystkie 
grupy taneczne od par dziecięcych 
do par sportowych najwyższych 
klas tanecznych oraz dorosłych 
Miłośników Tańca. Na zakoń-
czenie Gali Jubileuszowej swoim 
pięknym wokalem uświetniła Ju-
bileusz Pani Agnieszka Żemek- 
Pawczyńska, a pary Klubu Akat 
zatańczyły wspólną choreografię, 
następnie był tort, confetti  oraz 
gratulacje od przyjaciół i ludzi 
związanych z klubem tańca towa-
rzyskiego AKAT. 

 W drugim dniu 24 listopada 
odbyły się Mistrzostwa Podlaskie-
go Związku Tańca Sportowego 
oraz XXIII Ogólnopolski Turniej 
Tańca Towarzyskiego o Puchar 
Marszałka Województwa Pod-
laskiego, Starosty Łomżyńskie-
go i Prezydenta Miasta Łomża.  
I blok taneczny rozpoczęliśmy od  
godzin rannych  a Galę wieczor-
ną poprowadziła jurorka „Tańca 
z Gwiazdami” Iwona Pavlovic 

Podczas dwudniowego turnie-
ju tańca przyjechało do Piątnicy 
ponad 300 par z całej polski, pary 
z klubu Akat wytańczyły wspania-
łe miejsca awansując do wyższych 
klas tanecznych oraz otrzymały 
tytułu Mistrzów i v-ce mistrzów 
Województwa Podlaskiego. 

ORGANIZATORZY
Klub Tańca Towarzyskiego „AKAT” 
w Łomży
Regionalny Ośrodek Kultury 
w Łomży
PATRONAT HONOROWY
Marszałek Województwa 
Podlaskiego
Starosta Łomżyński
Prezydent Miasta Łomża 
Wójt Gminy Piątnica

KIEROWNICTWO ARTYSTYCZNE 
I ORGANIZACYJNE:
Magdalena Pardo- Baczewska, Jacek 
Baczewski

WYNIKI DZIECIĘCEJ GALI TANECZNEJ 
O PUCHAR WÓJTA GMINY PIĄTNICA

KATEGORIA DO 7 LAT KLASA H
I miejsce  Cieniewicz Hubert - 
Bartnicka Lena, Gradkowski Janusz 
- Wachuta Patrycja, Gwardiak 
Marcel - Gołaszewska Aleksandra, 
Jemielity Igor - Kotlewska Maria, 
Mierzejewski Igor - Chludzińska 
Laura, Racis Marceli - Przyborowska 
Anna, Wądołewski Bartosz - 
Zielińska Amelia, Zabłocki Dominik 
- Wiktorzak Amelia, Zapert Wiktor 
- Poleszuk Lena, Zarzycki Alan - 
Dymnicka Zuzanna, 

KATEGORIA SOLISTKI POW 11 LAT 
KLASA „G”
1 miejsce Borawska Blanka, 
Borawska Nina, Chodorowska Olga, 
Chodorowska Olga, Kulikowska 
Aleksandra, 
II miejsce Mogielnicka Wernika, 
Nirwińska Liliana, Nirwińska 
Liliana, Nirwińska Liliana, 
Świderska Klaudia, Truchel Lena, 
Zalewska Zofia, Zapert Aleksandra, 
Żebrowska Lena

KATEGORIA SOLISTKI DO 11 LAT 
KLASA „G”
I miejsce Kurpiewska Julia, Sawicka 
Magdalena, Tarka Amelia
II miejsce Głębocka Maria , 
Taraszkowska Dorota 
III miejsce Korytkowska Liliana, 
Makarewicz Viktoria, Dołęga Maja

KATEGORIA 8-9 lat klasa  H
1 miejsce i Super Puchar Brzeziak 
Piotr - Chodorowska Olga ,  
Gradkowski Adam - Mogielnicka 
Weronika, Lemański Kacper - 
Żebrowska Lena, Lemański Mikołaj 
- Domitrz Lena Zalewski Artur - 
Żebrowska Gabriela 
2 miejsce Gronwald Marcel - 
Chojnowska Iga, Szczepkowski 
Alwin - Szczytkowska Nadia, Dębek 
Marcel - Nirwińska Liliana, Zapert 
Wiktor - Borowska Blanka, Racis 
Marceli - Truchel Lena, 

KATEGORIA 8-9 lat klasa "G"
2 miejsce Brzeziak Hubert - 
Stelmachowska Karolina

KATEGORIA 10-11 lat klasa G  
1 miejsce Niedbała Dominik - 
Liżewska Maja
2 miejsce Pielaszek Kacper 
- Grzymała Maja, Barzak Borys - 
Wachuta Patrycja 
3 miejsce Karwowski Gabriel - 
Cieśnicka Amelia, Truskolaski Wiktor 
- Jankowska Lidia

KATEGORIA 10-11 lat klasa "F"
1 miejsce I awans do klasy E   Igor 
Darmetko Wierzbowska Julia 
2 miejsce Cekała Wiktor - 
Horoszewska Joanna

KATEGORIA 12-13 lat klasa H
I miejsce Zabłocki Dawid - Zalewska 
Wiktoria

KATEGORIA 12-13 lat klasa G
II miejsce Baczewski Hubert - 
Adamska Zuzanna, 

KATEGORIA 12-13 lat klasa F
1 miejsce Zakrzewski Paweł - Kusaj 
Julia Izabela
5 miejsce Cwalina Alan - Wiśniewska 
Aleksandra 
6 miejsce Baczewski Hubert - 
Zebrowska Paulina 
 

W krainie tańca i magii

Magdalena  Pardo - Baczewska ze swoimi podopiecznymi z KTT "Akat"

30-lecie Akatu uczczone zostało smakowitym tortem

Jubileuszową Galę poprowadziła Czarna Mamba, czyli Iwona Pavlovic. 
Na zdjęciu w towarzystwie Marka Olbrysia oraz Stefana Krajewskiego
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WYNIKI OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ TAŃCA 
SPORTOWEGO O PUCHAR MARSZAŁKA, 
STAROSTY I PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA

KATEGORIA 12-13 lat klasa "E"
6 miejsce Kozikowski Sebastian 
Jakacka Aleksandra  

KATEGORIA 12-13 lat klasa "D"
2  miejsce w stylu standardowym 
Sobczyński Łukasz - Sawko 
Aleksandra
6 miejsce w stylu standardowym 
i 5 miejsce w stylu 
latynoamerykańskim Konopka 
Adam - Mańko Wiktoria

KATEORIA 12-13 lat klasa "C"
I miejsce w stylu standardowym  
4 miejsce w stylu 
latynoamerykańskim Poleszuk 
Jakub Michał - Kuczewska 
Magdalena, 
II miejsce w stylu standardowym 

7 miejsce w stylu 
latynoamerykańskim Kostecki 
Krystian - Filipkowska Gabriela
V miejsce w stylu standardowym 
6  miejsce w stylu 
latynoamerykańskim Tunkiewicz 
Kacper - Stańczyk Julia
5 miejsce w stylu 
latynoamerykańskim Sobczyński 
Łukasz Sawko Aleksandra

KATEGORIA 14-15 lat klasa "D" 
1 miejsce w stylu standardowym 
i 3 miejsce w stylu 
latynoamerykańskim Bućko Adam - 
Zabora Kamila ,
2 miejsce w stylu standardowym  
i 1 miejsce w stylu 
latynoamerykańskim Żebrowski 
Oskar - Kiersztan Amelia Maria
4 miejsce w stylu 
latynoamerykańskim Mieczkowski 
Maciej - Polkowska Maja
4 miejsce w stylu standardowym 

i 5 miejsce w stylu 
latynoamerykańskim  Laskowski 
Grzegorz - Krynica Anna
7 miejsce w stylu standardowym  
Puławski Jakub - Domitrz Iga

KATEGORIA 14-15 lat klasa "C" 
4 miejsce w stylu standardowym 
i 7 miejsce w stylu 
latynoamerykańskim Dawid 
Gutowski Izabela Czerwińska 
6 miejsce w stylu standardowym 
i 4 miejsce w stylu 
latynoamerykańskim Wiktor 
Jezusek Julia Krynica 

KATEGORIA powyżej 15 lat klasa D 
2 miejsce w stylu 
latynoamerykańskim Konopka 
Andrzej Agata Domańska  

KATEGORIA pow.15 lat klasa "C"
1 miejsce w stylu 
latynoamerykańskim i awans do 
klasy Magdziak Rafał Julia Kostecka 
1 miejsce w stylu 
latynoamerykańskim Kodzis 
Krzysztof Olender Julia 

KATEGORIA pow.15 lat klasa "B" 
2 miejsce  w stylu standardowym 
Plona Patryk - Wiśniewska Nina
6  miejsce w stylu standardowym 
i 2 miejsce w stylu 
latynoamerykańskim Rafał Plona 
Linda Filipkowska 

KATEGORIA pow.15 lat klasa "A" 
1 miejsce w stylu 
latynoamerykańskim Chojnowski 
Bartosz Dagmara Brulińska  
3 miejsce w stylu standardowym 
i 5 miejsce w stylu 
latynoamerykańskim Radosław 
Walczyk Aleksandra Czerwińska 

WYNIKI MISTRZOSTWA PODLASKIEGO 
ZWIĄZKU TAŃCA SPORTOWEGO FTS

KATEGORIA DZIECI STARSZE OPEN ST 
2 miejsce Kochanowski Jan - 
Wysocka Natalia
miejsce Cekała Wiktor - 
Horoszewska Joanna
miejsce Darmetko Igor - 
Wierzbowska Julia

KATEGORIA DZIECI STARSZE OPEN LA 
miejsce Kochanowski Jan - Wysocka 
Natalia
miejsce Cekała Wiktor - 
Horoszewska Joanna
miejsce Darmetko Igor - 
Wierzbowska Julia

KATEGORIA JUNIORZY MŁODSI  OPEN ST 
2 miejsce Kostecki Krystian - 
Filipkowska Gabriela
3 miejsce Poleszuk Jakub Michał - 
Kuczewska Magdalena
4 miejsce unkiewicz Kacper - 
Stańczyk Julia

KATEGORIA JUNIORZY MŁODSI  OPEN LA
2 miejsce Poleszuk Jakub Michał - 
Kuczewska Magdalena
3 miejsce Tunkiewicz Kacper - 
Stańczyk Julia
4 miejsce Sobczyński Łukasz - 
Sawko Aleksandra
5 miejsce Kostecki Krystian - 
Filipkowska Gabriela

KATEGORIA JUNIORZY STARSI   OPEN ST 
2 miejsce Jezusek Wiktor - Krynica 
Julia
3 miejsce Gutowski Dawid - 
Czerwińska Izabela
5 miejsce Mieczkowski Maciej - 
Polkowska Maja

KATEGORIA JUNIORZY STARSI OPEN LA 
4 miejsce Jezusek Wiktor - Krynica 
Julia
Gutowski Dawid - Czerwińska 
Izabela

KATEGORIA MŁODZIEŻ OPEN ST 
2 miejsce Walczyk Radosław - 
Czerwińska Aleksandra
4 miejsce Ostrowski Gabriel - 
Wilimczyk Wiktoria

KATEGORIA MŁODZIEŻ OPEN LA
3 miejsce Radosław Walczyk 
Czerwińska Aleksandra
4 miejsce Ostrowski Gabriel - 
Wilimczyk Wiktoria

KATEGORIA MŁODZIEŻ STARSZA OPEN ST 
3  miejsce Plona Rafał - Filipkowska 
Linda

KATEGORIA MŁODZIEŻ STARSZA OPEN LA
2  miejsce Plona Rafał - Filipkowska 
Linda

KATEGORIA DOROŚLI OPEN ST
2 miejsce Plona Patryk - Wiśniewska 
Nina

KATEGORIA DOROŚLI OPEN LA
1 miejsce Chojnowski Bartosz 
Dagmara Brulińska 
3 miejsce Plona Patryk Wiśniewska 
Nina 

sport

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
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7 grudnia, godz. 17.00 Łomża,  
Centrum Kultury, Bilety Telewizja Narew,  

Stary Rynek 13, tel. 862 167 444


