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Jeżeli zajdzie tak potrzeba krwi wła-
snej, ani życia szczędzić nie będzie-
my dla naszej ukochanej ojczyzny 
- powiedział płk Paweł Gałązka. Wraz 
z żołnierzami dowodzonego przez 
siebie 18. Łomżyńskiego Pułku Logi-
stycznego im. gen. Mariana Ragano-
wicza przyjął takie zobowiązanie pod-
czas uroczystości nadania jednostce 
pierwszego w jej historii sztandaru. 
W uroczystości na placu Niepodle-
głości w Łomży wziął udział minister 
obrony narodowej Mariusz Błaszczak.

W akcie nadania sztandaru, 
który odczytał komandor Daniel 
Mazur z 18. ŁPL, podpisanym 
przez  prezydenta RP Andrze-
ja Dudę znalazły się m. in. słowa 
o znaku "uosabiającym Rzeczpo-
spolitą Polską, symbolu najwyż-
szych wartości, sławy wojennej 
i tradycji oraz wierności, honoru 
i męstwa, których Ojczyzna wy-
maga od swych żołnierzy".

- Wojsko Polskie rozrasta 
się. Z roku na rok przybywa żoł-
nierzy, jest wyposażane konse-
kwentnie w nowoczesny sprzęt. 
A wszystko służy temu, żeby na-
sza ojczyzna była bezpieczna, 

żeby Polska mogła się rozwijać. 
Od 2015 roku, staraniem prezy-
denta oraz rządu Prawa i Spra-

wiedliwości, wojsko polskie kon-
sekwentnie się zbroi. Jesteśmy 
świadomi zagrożeń, widzimy co 

się dzieje na granicy z Białorusią. 
Mamy do czynienia z hybrydo-
wym atakiem na naszą ojczyznę. 

Jedyną realną i skuteczną odpo-
wiedzią na wszelakie zagrożenia, 
jakie stoją przed Rzeczpospolita, 
jest właśnie to, żeby Wojsko Pol-
skie stało na straży bezpieczeń-
stwa naszych granic - mówił mi-
nister Mariusz Błaszczak. 

Podkreślił, że istotną rolę 
w systemie bezpieczeństwa 
ma także rozlokowanie woj-
ska. Dlatego najnowsza w pol-
skim wojsku 18. Dywizja Zme-
chanizowana znajduje się we 
wschodniej części kraju. Mini-
ster Mariusz Błaszczak szcze-
gólne podziękowania przekazał 
obecnym w Łomży generałom 
Dariuszowi Plucie i Maciejowi 
Jabłońskiemu, którzy w Sztabie 
Generalnym i Dowództwie Sił 
Zbrojnych zajmują się powsta-
waniem 18. DZ zwanej Żela-
zną Dywizją.  Jej częścią jest m. 
in. 18. Łomżyński Pułk Logi-
styczny. Jest on nadal na etapie 
formowania, ale od 3 września 
2021 roku ma  już swój najważ-
niejszy symbol.   

Sztandar dla łomżyńskiego pułku 

Dokończenie na str. 3

Wicemarszałkowie Marek Olbryś i Sta-
nisław Derehajło, a wraz z nimi kilka-
set osób zgromadzonych przed sceną 
utworzyło żywy łańcuch. Wszyscy 
kilka razy podskoczyli. Nie odmawia 
się przecież weselnemu wodzirejowi, 
który to zarządził. Choćby był to aktor 
biorący udział w spektaklu „Wesele na 
Kurpiach”.       

Podlaski Instytut Kultury 
oraz Miejsko-Gminny Ośrodek 
Kultury w Nowogrodzie zaprosi-
ły na premierę spektaklu „Wesele 
na Kurpiach”. Teatralne widowi-
sko folklorystyczne odbyło się 
w amfiteatrze nad Narwią oraz 
w odległych o kilkadziesiąt me-
trów obiektach urokliwego Skan-
senu Kurpiowskiego im. Adama 
Chętnika w Nowogrodzie. 

- Cieszę się, że Podlaski In-
stytut Kultury we współpracy 
z Narodowym Instytutem Kul-
tury wraca do tradycji takich 
widowisk, ale w formie bardzo 
odnowionej. Ciekawe jest to ze-
tknięcie naszych artystów regio-
nalnych z profesjonalnym zespo-
łem odwołującym się do tradycji 
kurpiowskich – mówił wicemar-
szałek Marek Olbryś. -  Każdy 

powrót do tradycji jest cenny. To 
ważne, żeby stąd, ze Skansenu, 
krzewić na cały świat te kurpiow-
skie walory. Na pewno też i kul-
tura ludowa będzie miała swoje 
miejsce i rangę w województwie. 
Tylko tak tworzymy pełną mo-
zaikę – przekonuje wicemarsza-
łek Stanisław Derehajło.

Marzenia o promieniowa-
niu z Nowogrodu wartości i kul-
tury puszczańskiego ludu, któ-
ry samodzielność uzyskał żyjąc 
w trudno dostępnych leśnych te-
renach, a następnie potwierdził 
ją pod opieką królów Polski, ma 
także wicemarszałek Marek Ol-
bryś.     

- Lud bez szlachty, z własny-
mi obyczajami, językiem, tań-
cem, śpiewem ukształtował nie-
zwykły świat wartości. Trwają 
przygotowania do przejęcia pro-
wadzenia przez samorząd woje-
wództwa podlaskiego Skansenu 
Kurpiowskiego im. Adama Chęt-
nika w Nowogrodzie. Gdy tak się 

stanie, chcemy aby w Skansenie 
działo się wiele i jak najczęściej – 
dodał wicemarszałek Marek Ol-
bryś.

Podziękowania za jego ini-
cjatywy i działania oraz nadzie-
ję na rangę „należną temu miej-
scu” wyraził także ze sceny Jacek 
Chętnik, wnuk twórcy i patrona 
Skansenu w Nowogrodzie.

Z jakkolwiek jednak poważ-
nymi i dalekosiężnymi myślami 
zasiedli wokół sceny goście wy-
darzenia, tego popołudnia naj-
ważniejsze było weselisko.       

- Znajdujemy się tuż obok 
Skansenu Kurpiowskiego im. 
Adama Chętnika,  spektakl opie-
ra się na "Weselu na Kurpiach" 
księdza Władysława Skierkow-
skiego, zbieracza pieśni ludo-
wych sprzed około 100 lat. Jest to 
hołd oddany im obu. A dlaczego 
wesele? Jest to wydarzenie, które 
samo w sobie jest teatrem i naj-
częściej jest pokazywane przez 
zespoły regionalne - ma swoje 
akty, charakterystyczne postaci. 
Uwspółcześniliśmy ten obrzęd 

Dokończenie na str. 6

Jak wesele, to tylko na Kurpiach
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Oto spełniają się 
nasze oczekiwania, 
oczekiwania tak wielu 
Polaków: Prymas 
Tysiąclecia kardynał 
Stefan Wyszyński 
zostanie ogłoszony 
Błogosławionym 
w niedzielę 12 
września. podczas 
uroczystości 
celebrowanej 
w świątyni Opatrzności 
Bożej w Warszawie. 

Razem z nim będzie też wy-
niesiona do chwały ołtarzy s. Elż-
bieta Róża Czacka, założycielka 
Zgromadzenia Sióstr Franciszka-
nek Służebnic Krzyża oraz twór-
czyni szczególnego dzieła w La-
skach pod Warszawą, gdzie do 
dziś służy się ogromną, różno-
rodną pomocą osobom niewido-
mym, szczególnie na płaszczyź-
nie edukacyjnej.

Oczekiwania na beatyfikację 
kard. Wyszyńskiego od szeregu 
lat były i są związane z jego ży-
ciem i świadectwem wiary, które 
nam pozostawił przez lata swe-
go posługiwania jako arcybiskup 
gnieźnieński i warszawski, pry-
mas Polski w latach 1948-1981. 
Były to lata trudnych doświad-
czeń lat powojennych dla Ko-
ścioła św. w Polsce – w tym dla 
niego, który stał na jego czele.

W szczególny sposób, jako 
mieszkańcy Łomży, mamy do-
datkowy powód do radości z be-
atyfikacji Prymasa Tysiąclecia. 
Pamiętamy bowiem nie tylko 
o tym, że urodził się w nieda-
lekiej Zuzeli, parafii należącej 
obecnie do diecezji łomżyńskiej, 
gdzie przeżywał pierwsze lata 
swego życia, w parafii, w której 
jego ojciec pełnił posługę orga-
nisty. Podkreślamy też, że przez 
kilka lat uczył się w Łomży. Był 
on bowiem w latach 1915-1917 
uczniem Prywatnej Siedmiokla-
sowej Szkoły Handlowej Mę-
skiej, mieszkając też na stancji 
przy ul. Krzywe Koło. Sama zaś 
szkoła mieściła się w budynku 
znajdującym się na skrzyżowaniu 
ul. Dwornej i Sadowej. Raduje-
my się tym, że część wczesnych 
lata życia kard. Wyszyńskiego 
związana została właśnie z na-
szym miastem – o czym on sam 
zresztą wspominał mówiąc m.in. 
że jego powołanie kapłańskie tak-
że w Łomży się kształtowało.

Niestety, sytuacja epidemicz-
na i ograniczenia z nią związane 
nie pozwolą na to, by wszyscy 
chętni mogli uczestniczyć oso-
biście w uroczystościach beaty-
fikacyjnych 12 września w War-
szawie. Będziemy jednak mogli 
łączyć się z tym, co tam będzie 

miało miejsce dzięki transmi-
sjom medialnym. Wydaje się, że 
– jako łomżanie – powinniśmy to 
uczynić i tak się zorganizować, by 
móc być wtedy w duchowej łącz-
ności ze wszystkimi, którym oso-
ba kard. Stefana Wyszyńskiego 
jest bliska.

Tydzień później, w niedzielę 
19 września będziemy przeżywać 
nasze łomżyńskie dziękczynienie 
za beatyfikację kard. Wyszyńskie-
go. Uroczystości te będą połączo-
ne z dożynkami diecezjalnymi. 
Modlić się będziemy pod prze-
wodnictwem naszego Pasterza, 
biskupa Janusza Stepnowskiego 
na Mszy św. o godz. 12.00 w kate-
drze. Zostanie w tym dniu odsło-
nięta także tablica pamiątkowa na 
ścianie budynku na skrzyżowa-
niu ul. Dwornej i Sadowej, a więc 
w miejscu, gdzie znajdowała się 
szkoła, do której uczęszczał mło-
dy Stefan Wyszyński.

Włączmy się w to diecezjal-
ne i łomżyńskie dziękczynienie 
za odważne świadectwo chrze-
ścijańskiego życia i za pasterskie 
nauczanie nam pozostawione 
przez Prymasa Tysiąclecia, kard. 
Stefana Wyszyńskiego, dawnego 
ucznia w naszej Łomży!

KS. JAN KRUPKA
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Prawie cała Łomża słyszała o wzru-
szającej historii Aminy, która przed 
dwoma miesiącami pod eskortą 
policji jechała na przeszczep wątro-
by do Warszawy. Od tej pory nasza 
bohaterka prawie cały czas spędziła 
w szpitalu. Miała 4 operacje, a kolejne 
są w planach. Cały czas walczy o życie. 

Obecnie lekarze czekają, aby 
jej stan się ustabilizował. Jeśli 
tak się stanie, to kolejny etap le-
czenia zaplanowano w klinice 
w Belgii. Leczenie jest niezwykle 
kosztowne, dlatego pod adresem: 
https://zrzutka.pl/bsf6e3 pro-
wadzona jest zbiórka pieniędzy. 
Liczy się każdy grosz. 

Oprócz zbiórki, na specjal-
nie utworzonej grupie na Face-
booku:Walczymy dla Aminy, 
trwają licytacje. Jest tam wiele 
ciekawych usług (siłownia, tre-
sura psów, wizyty weterynaryj-

ne, wypiek pączków, tort, opala-
nie natryskowe, aquafitness, sesja 
zdjęciowa i wiele innych), które 
proponują mieszkańcy Łomży, 
i nie tylko. 

Jak informuje Andrzej Koryt-
kowski, prezes i szkoleniowiec 
Klubu Sportowego Prefbet-So-
narol, do wsparcia Aminy  zapro-
szeni zostali polscy lekkoatleci, 
olimpijczycy, medaliści i mi-
strzowie olimpijscy czy rekor-
dziści świata. Można licytować 
wystawione przez nich rzeczy, 
a jest naprawdę w czym wybie-
rać. Oprócz wielu łomżyniaków 
licytację wsparli już: mistrz olim-
pijski i rekordzista świata Karol 
Zalewski, olimpijczycy: Michał 
Rozmys, Aleksandra Lisowska, 
Karol Łebkowski i Maciej Rosie-
wicz oraz wiele innych osób. Do 
akcji dołącza się coraz więcej lu-

dzi, którzy mają wielkie serca. 
Pomóc można wystawiając na li-
cytację pamiątki czy usługi lub 
inne rzeczy czy też licytować te, 
które są wystawione. Wszystkie 
wpłaty trafiają na konto zbiórki 
dla Aminy na leczenie.

W najbliższym tygodniu będą 
na licytacji nowe „fanty” min. od 
mistrza olimpijskiego Wojciecha 
Nowickiego i wicemistrzyni Ma-
rii Andrejczyk, olimpijczyków: 
Kamili Lićwinko, Joanny Fio-
dorow, Konrada Bukowieckie-
go, Jakuba Krzewiny (rekordzi-
sta świata 4x400 w hali), Klaudii 
Kardasz. Swoimi wyrobami czy 
też „gadżetami” wparły nas fir-
my: Adrunaline i Polanik. Akcja 
się rozkręca i jest planowana do 
czasu, aż uzbierana zostanie kwo-
ta potrzebna na całe leczenie. Nie 
zwlekaj i zawalcz dla Aminy.

Walczymy dla Aminy 
Weź udział w licytacji i pomóż

Uczeń łomżyńskiej szkoły  
– BŁOGOSŁAWIONY!

Łomża, 
sierpień 1959 roku

Fot. Czesław Leon Filipkowski
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Setki osób odwiedziły teren jednostki wojsko-
wej przy Alei Legionów w Łomży podczas Dnia 
Otwartych Koszar. Piknik Militarny z atrakcja-
mi dla dzieci i dorosłych zorganizowali: Miasto 
Łomża i 18. Łomżyński Pułk Logistyczny.

Dzień Otwartych Koszar był wydarze-
niem towarzyszącym uroczystościom na-

dania sztandaru 18. Łomżyńskiemu Puł-
kowi Logistycznemu.

W programie znalazły się atrakcje dla 
osób w różnym wieku. Najmłodsi mogli 
zobaczyć od środka wojskowe pojazdy, 

spróbować swoich sił na saperskim torze 
przeszkód i pobawić się na dmuchanych 
zabawkach. Była też prezentacja maskowa-
nia, pokaz ognia artylerii średniowiecznej, 
a wszystko to przy dźwiękach piosenek 

w wykonaniu solistów z Miejskiego Domu 
Kultury Domu - Środowisk Twórczych. 
Nie zabrakło także polowej kuchni, z któ-
rej serwowana była prawdziwa, żołnierska 
grochówka.

Współorganizatorami wydarzenia byli: 
1. Podlaska Brygada Obrony Terytorial-
nej, MDK-DŚT oraz MOSiR w Łomży.

Dzień Otwartych Koszar

- Społeczny komitet, który 
przyczynił się do ufundowania 
sztandaru, reprezentuje wszyst-
kich, którym nieobce są słowa 
"Bóg Honor Ojczyzna". Dla nas, 
żołnierzy, sztandar to wyjątkowy 
symbol. Uczynimy wszystko, aby 
być godnymi spadkobiercami tra-
dycji i historii 33 Pułku Piechoty 
, a sztandar dzisiaj otrzymany bę-
dzie zobowiązaniem wobec spo-
łeczeństw, że - jeżeli zajdzie taka 
potrzeba - to krwi własnej ani 
życia szczędzić nie będziemy dla 
naszej ukochanej ojczyzny - po-
wiedział płk Paweł Gałązka.

Wielki dzień "wojskowej 
Łomży" rozpoczął się mszą w in-
tencji żołnierzy 18. ŁPL, której 
w Katedrze przewodniczył bi-
skup pomocniczy Tadeusz Bro-

nakowski. On także w dalszej 
części uroczystości, w towarzy-
stwie kapłanów reprezentują-
cych polowe ordynariaty kato-
licki, ewangelicki i prawosławny, 
dokonał poświęcenia sztandaru 
na Placu Niepodległości.

Wcześniej jeszcze przy dźwię-
kach Mazurka Dąbrowskiego na 
maszt powędrowała biało-czer-
wona flaga. Reprezentujący fun-
datorów sztandaru ppłk rezerwy 
Ludwik Zalewski przedstawił 
dokument, który powstał w spo-
łecznym komitecie.

- Niniejszym aktem uro-
czyście przekazuję sztandar 
18 Łomżyńskiego Pułku Logi-
stycznego im. generała Maria-
na Raganowicza, aby nawiązać 
do najchlubniejszych tradycji 

oręża polskiego oraz dać wy-
raz wdzięczności i uznania dla 
godnej służby państwu i społe-
czeństwu. Z wiarą, że pod tym 
sztandarem kolejne pokolenia 
żołnierzy pełnić będą zaszczyt-
ną służbę z pamięcią o ludziach 
i ich czynach w walce o wol-
ność i niepodległość ojczyzny 
- przeczytał ppłk Ludwik Za-
lewski.

Potem "rodzice chrzestni" 
sztandaru, czyli wicestarosta 
powiatu łomżyńskiego Maria 
Dziekońska i prezydent Łom-
ży Mariusz Chrzanowski wraz 
z pułkownikiem Pawłem Gałąz-
ką asystowali przy symbolicz-
nym wbijaniu gwoździ w drzew-
ce sztandaru. Kolejno dokonali 
tego: minister Mariusz Błaszczak, 

generał dywizji Dariusz Pluta re-
prezentujący szefa Sztabu Ge-
neralnego WP, podpułkownik 
Ludwik  Zalewski, Maria Dzie-
końska i Mariusz Chrzanowski, 
generał dywizji Jarosław Gro-
madziński, dowódca 18 Dywizji 
Zmechanizowanej, pułkownik 
Paweł Gałązka, gospodarz uro-
czystości. 

- Dzisiejszy dzień zapisze 
się trwale w łomżyńskiej histo-
rii. Przekazaliśmy 18. Łomżyń-
skiemu Pułkowi Logistycznemu 
sztandar – symbol najwyższych 
wartości, ufundowany przez 
miejscową społeczność – mówi 
prezydent Łomży Mariusz 
Chrzanowski, dodając, że jest to 
wyraz wdzięczności za godną, 
żołnierską służbę.

Kulminacyjnym momentem 
było przekazanie sztandaru 18. 
Łomżyńskiego Pułku Logistycz-
nego przez rodziców chrzestnych 
ministrowi Mariuszowi Błaszcza-
kowi. Szef MON wręczył go płk 
Pawłowi Gałązce, a ten swoim żoł-

nierzom tworzącym poczet sztan-
darowy. Oni z kolei przedefilowali 
przed frontem pododdziałów puł-
ku, reprezentantów OT oraz gru-
pami rekonstrukcyjnymi. Uro-
czystość zakończyła "Pierwsza 
Brygada", czyli pieśń reprezenta-
cyjna Wojska Polskiego. 

- Dzisiejsze wydarzenie 
to swego rodzaju pieczęć po-
twierdzająca powrót wojska 
do Łomży. Zatem jest to wielki 
dzień dla miasta i całego regio-
nu. Wojsko zawsze stanowiło 
ważny element tożsamości lo-
kalnej, życia społecznego, go-
spodarczego czy kulturalnego, 
budziło dumę, wdzięczność, 
poczucie bezpieczeństwa. Ko-
chamy w Łomży wojsko - po-
wiedział wicemarszałek Marek 
Olbryś.

W uroczystościach wzięła 
udział liczna grupa parlamenta-
rzystów z województwa podla-
skiego, m. in. z wiceministrem 
Dariuszem Piontkowskim, euro-
poseł Tomasz Frankowski, samo-
rządowcy, wśród których był rad-
ny Sejmiku Piotr Modzelewski, 
reprezentanci instytucji i organi-
zacji, kombatanci.    

Sztandar dla łomżyńskiego pułku 



W Galerii Restauracji Na Farnej odbył 
się wernisaż wystawy łomżyńskich ar-
tystów plastyków i fotografików. 

Po przerwie, którą spowodo-
wała pandemia, udało im się spo-
tkać i po raz piąty zaprezentować 
swoją twórczość. Sobotni wieczór 
okazał się wyjątkowy, bo poprze-
dzony był prezentacją prac mło-
dych artystów uczestniczących 
w kursie estetyki i kreatywności 
prowadzonym przez Ivayle Żivko-
wa-Roszak, która kilka lat temu 
zainicjowała prezentacje prac 
środowiska artystycznego Łom-
ży. Trójwymiarowość spotkania 
wyrażała się także w akcji chary-
tatywnej, gdyż dochód ze sprze-
daży prac wykonanych podczas 
warsztatów biżuterii artystycznej 
przekazany został na pomoc Ju-
lii Kerzkowskiej, a Mieczysław 
Mazur, który tego dnia skończył 
81 lat nie mógł wymarzyć sobie 
lepszego miejsca na urodziny, jak 
spotkanie z łomżyńskim środowi-
skiem artystycznym.

- Każda wystawa, na której pre-
zentowane są prace łomżyńskich 
twórców, jest bliska memu ser-
cu – powiedziała Karolina Skło-
dowska, kierownik Galerii Sztuki 
Współczesnej w Łomży. - Mam 
nadzieję, że otworzy oczy nie tyl-
ko mieszkańców miasta, ale także 
turystów, że  zachwycą się sztuką 
i naszym miastem – dodała.

Solenizant Mieczysław Ma-
zur również zwrócił się do gości 

zebranych Na Farnej dziękując za 
pamięć i słodkie chwile (nie za-
brakło bowiem tortu i serdeczne-
go 100 lat!) 

- Trwa pandemia, wprowa-
dzono stan wyjątkowy, takie sy-
tuacje uderzają najczęściej w ar-
tystów. To, że tu się spotkaliśmy 
to jest cud – powiedział wzruszo-
ny Mieczysław Mazur. – Spotka-
liśmy się, więc wychodzimy spod 
ziemi, coraz mniej widać masek, 
to kaganiec nałożony na społe-
czeństwo, ale artyści to lud, któ-
ry ma zwyczaj zrywać kagańce 
i nieść kaganek oświaty i kultury. 
Tak więc więcej światła mniej ka-
gańca – dodał solenizant.

- Tutaj skupia się całe środo-
wisko łomżyńskie, przynajmniej 
ci, którym zależy na jego inte-
gracji mimo, że sztuka zawsze 
tworzona jest na uboczu – po-
wiedział Ivo Świątkowski, arty-
sta grafik, plakacista należący do 
Związku Artystów Plastyków 
Okręgu Warszawskiego, którego 
prace można podziwiać w Galerii 
Na Farnej.

Artystyczne popołudnie roz-
począł krótki pokaz i podsumo-
wanie pracy dzieci z kursu este-
tyki i kreatywności prowadzony 
przez Ivayle Żivkową - Roszak. 
Młodzi twórcy pokazali swoje 
obrazy i wyroby z ceramiki, któ-
re zostały zrobione podczas zajęć 
w ubiegłym roku i tegorocznych 
wakacji. To była okazja do spo-
tkania się dwóch artystycznych 
światów. Dojrzałych i doświad-

czonych twórców z tymi, którzy 
początkują i poszukują swojej 
kreacji artystycznej.

- Jestem wzruszona, bo w ta-
kiej konfiguracji spotykamy się 

po raz kolejny – powiedzia-
ła Ivayla Żivkowa-Roszak. - 
Nie liczę już, który raz, tak 
jak nie liczę, ile lat jestem już 
w Polsce, ale cieszą się, że 
dzieci i młodzież jest razem 
z artystami takiego forma-
tu jak Mieczysław Mazur, to 
nie zdarza się często – pod-
kreśliła pomysłodawczyni 
Galerii Na Farnej.

Dodatkowym punktem 
wernisażu była sprzedaż bi-
żuterii artystycznej wyko-
nanej podczas warsztatów 
w Galerii Sztuki Współcze-
snej prowadzonych przez 
Ivayle Żivkową-Roszak. 
Udział w warsztatach mogły 
wziąć dzieci z kursu estety-
ki i kreatywności oraz osoby 

dorosłe. W sumie 25 osób. Go-
towe wyroby zostały zaprezen-
towane w restauracji Na Farnej. 
Dochód z warsztatów i sprzeda-
ży został przekazany do fundacji 
Espero z przeznaczeniem na ra-
tującą życie operację serca pół-
torarocznej Julii Kierzkowskiej 
z Jedwabnego.

Swoje prace na wernisaż wy-
stawy przygotowali: Mieczysław 
Mazur, Ivayla Żivkova-Roszak, 
Henryk Osicki, Marek Mali-
szewski, Justyna Kryszpin-Żmu-
da, Teresa Adamowska, Gabor 
Lörinczy, Stanisław Kędzielaw-
ski, Grzegorz Gwizdon, Beata 
Szczecińska, Anna Bureś, Iwo 
Świątkowski, Anna Filipkowska-
-Wybranowska, Artur Filipkow-
ski, Zbigniew Ciborowski, Ma-
riusz Zysk i Sławomir Gradowski. 

Serdecznie polecamy bliskie 
spotkania z twórczością łomżyń-
skich artystów w galerii Restaura-
cji na farnej w Łomży.
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4 września w całym kraju odbyła się 
jubileuszowa -10 - edycja akcji Naro-
dowe Czytanie. 

Organizatorzy łomżyńskiej 
odsłony Narodowego Czytania: 
Prezydent Miasta Łomży, Miej-

ska Biblioteka Publiczna w Łom-
ży, Teatr Lalki i Aktora, zaprosi-
li wszystkich mieszkańców do 
wzięcia udziału w tym corocz-
nym święcie polskiej literatury 
przed siedzibę Miejskiej Biblio-
teki Publicznej w Łomży. Lekturą 

Narodowego Czytania była "Mo-
ralność pani Dulskiej" Gabrieli 
Zapolskiej.

W sobotnie przedpołu-
dnie wybrane fragmenty "tragi-
farsy kołtuńskiej" można było 
usłyszeć w interpretacji akto-
rów Teatru Lalki i Aktora, par-
lamentarzystów, władz Łomży, 
samorządowców, osób znanych, 
mieszkańców naszego miasta, 
uczniów I Liceum Ogólnokształ-

cącego, Szkoły Podstawowej Nr 1 
oraz Zespołu Szkół Weterynaryj-
nych i Ogólnokształcących Nr 7. 
Osoby, które przyniosły własny 
egzemplarz dramatu Gabrieli Za-
polskiej, mogły go oznaczyć pa-
miątkową pieczęcią Narodowego 
Czytania.

Łomżyńska odsłona Naro-
dowego Czytania w tym roku 
była wyjątkowa, ze względu na 
uroczyste odsłonięcie "zaczy-

tanej ławeczki", poświęconej 
historii łomżyńskiej książnicy 
w związku z jubileuszem 75-le-
cia działalności. Pomysłodawcą 
był prezydent Mariusz Chrza-
nowski, natomiast autorką kon-
cepcji artystycznej – Teresa 
Adamowska. Ławeczka jest nie-
zwykłą pamiątką, która przypo-
minać będzie o tym, że bibliote-
ka od wielu lat mieści się w sercu 
Łomży, ale ma też swoje miejsce 
w sercach mieszkańców.

Tragifarsa Gabrieli Zapolskiej „Moralność pani Dulskiej” w łomżyńskiej odsłonie

Wernisaż, urodziny i wparcie 
Julki na Farnej
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Łomżyńskie 
Pinkasy

Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów w Łomży oraz 
Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Łomży zapraszają na 
Miejską Promocję Pinkasów Łomżyńskich, czyli Ksiąg Pamięci Gmin 
Żydowskich w Łomży, Stawiskach, Zambrowie i Ciechanowcu. Spo-
tkanie odbędzie się 21 września, o godzinie 16:00 w Hali Kultury 
w Łomży. 

Program: Powitanie gości. 
Wystąpienie koordynatorów redakcji polskich wydań Ksiąg Pamięci z multime-

dialną prezentacją Pinkasów Łomżyńskich. 
Oswajanie (nie)znanego, czyli kilka słów o obyczajowości żydowskiej – Ks. prof.  

dr hab. Andrzej J. Najda (UKSW).
W kręgu pamięci dla przyszłości – Wystąpienia okolicznościowe i dyskusja.
Obrazy przeszłości. Ludzie i Miejsca – Oglądanie wystawy fotografii z Pinkasów 

Łomżyńskich.
Poczęstunek – Smak wspólnej tradycji kulinarnej. 

Festiwal od kilkunastu lat łączy 
temat niepełnosprawności ze sztuką 
filmową i konsekwentnie udowadnia, 
że „życie można zacząć wiele razy”. 
Uczyła nas tego pomysłodawczyni fe-
stiwalu śp. Katarzyna Kuklińska, jak 
również osoby z niepełnosprawno-
ścią – bohaterowie filmów festiwa-
lowych. I choć Katarzyna Kuklińska 
odeszła, Fundacja ‘’JA i Ty” postano-
wiła nie przerywać festiwalu. 

Poprzez działania na rzecz festiwa-
lu chce upamiętnić zmarłą Katarzynę 
Kuklińską. Jak co roku, pokaże filmy 
ważne, mądre i odważne, fabuły i do-
kumenty: ,,Moje piękne miasto” , ,,Na 
Górze Tyrryry”, ,,Uścisków twoich mi 
potrzeba”, ,,Niewinność”, ,,Niepodle-
głość”,,, Żyłam z tobą” czy ,,Co zdarzy 
się jutro”. W tym roku projekcje odbędą 
się między 8 a 10 września. 

Celem Festiwalu jest promowanie 
idei integracji poprzez sztukę filmową, 
poruszającą problematykę niepełno-
sprawności w różnych jej aspektach. 
Projekcje są bezpłatne. Filmy obcoję-
zyczne będą prezentowane z polskim 
lektorem. Zadanie publiczne współfi-
nansowane ze środków budżetu Mia-
sta. 

Harmonogram festiwalu 
8 września – Rozpoczęcie Festiwalu
12:00 – 13:00 - ,,Moje piękne miasto”, 
,,Co zdarzy się jutro”, ,,Niewinność”,
16:30 – 17:30 - ,,Na Górze Tyrryry”, 
,,Niepodległość”,
18:00 – 19:30 - ,, Żyłam z tobą”, ,,Uści-
sków twoich mi potrzeba”, ,,Niepodle-
głość”.

9 września
16:30 – 20:00 - ,,Moje piękne miasto”, 
,,Uścisków twoich mi potrzeba”, ,,Nie-
podległość”, ,,Niewinność”, ,, Żyłam 
z tobą”, ,,Co zdarzy się jutro”, ,,Na Gó-
rze Tyrryry”.

10 września - Zakończeni Festiwalu
16:30 – 18:30 - ,,Niepodległość”, ,,Nie-
winność”, ,, Żyłam z tobą”, ,,Uścisków 
twoich mi potrzeba”.

Projekcje filmów odbędą się 
w Hali Kultury. Każdy z filmów 
może obejrzeć maksymalnie 100 
osób. Wejściówki odebrać można 
w siedzibie Fundacji ‘’JA i Ty”, przy 
ul. Polowej 16 w Łomży. Możliwa 
jest także rezerwacja miejsc pod nu-
merem 797 003 990. 

JA i TY - Festiwal Filmowy 
i Sztuk Wszelakich im. 

Katarzyny Kuklińskiej 2021
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nieco i zetknęliśmy kilka nurtów 
folkloru. Pokazujemy jak współ-
czesna młodzież się do tego od-
nosi. My, to znaczy zespół Kurpie 
Zielone oraz zespół śpiewaczy 
z Nowogrodu, a na zakończenie 
kapela Miód na Serce, która tak-
że na swój sposób czerpie z kur-
piowskich tradycji muzycznych 
– wyjaśniał twórca spektaklu 
Mariusz Żwierko, kierownik ar-
tystyczny zespołu Kurpie Zielo-
ne z Białegostoku. - My jesteśmy 
tradycją, a młodzież z Białego-
stoku – współczesnością. W cza-
sie przygotowań  mogliśmy się 
zintegrować i wzajemnie uczyć 
– powiedziały Monika Florczyk 
i Maria Dąbrowska z zespołu 
śpiewaczego z Nowogrodu.

A na scenie rozwijało się z mu-
zyką (chwilami zupełnie nowo-
czesną), tańcem, śpiewem wi-
dowisko, którego osią był „film” 
utrwalający jak to się między Ma-
rysią a Jankiem zaczęło, jak się roz-
wijało i jak znalazło piękne zwień-
czenie w weselnym obrzędzie. 

- Na Kurpiach wesele jest to 
wielka ceremonia "przejścia" o du-
żym, także symbolicznym znacze-
niu. Panna młoda przestaje móc 
robić masę rzeczy, które przysto-
ją tylko w stanie panieńskim. Ma-
terialnym symbolem jest zamia-
na tzw. czółka na czepek. Coś się 
kończy, coś się zaczyna  - powie-
działa Magdalena Burel, odtwór-
czyni roli panny młodej. – Ekspo-
nujemy też  te etapy prowadzące 
do ślubu, które obecnie są może 
na drugim planie – dodał Piotr 
Borchert, pan młody.

Widowisko wychodzi poza 
ramy teatru obrzędowego, wpro-
wadzając nowe postacie, nowe 

sceny. Łączy przeszłość i teraź-
niejszość, zarówno w treści, jak 
i w formie. To przedstawienie 
o roli tradycji w naszym życiu, 
o odmiennym podejściu do niej. 
Punktem wyjścia jest teraźniej-
szość, nowoczesność, która tak 
naprawdę nie może uwolnić się 
od przeszłości, ciągle do niej wra-
ca, cytuje ją lub przekształca – za-
powiadali spektakl jego twórcy.

Kiedy już ucichły owacje, ja-
kimi widzowie podziękowali za 
„Wesele na Kurpiach”, na scenę 
weszli wicemarszałkowie Ma-
rek Olbryś i Stanisław Derehajło 
oraz Barbara Bojaryn-Kazberuk, 
dyrektor Podlaskiego Instytutu 
Kultury.

- Witam wszystkich Kurpiów 
i wszystkich inaczej odzianych. 
Serdecznie  dziękuję za tę wesel-
ną ucztę i proszę przyjąć jeszcze 
te smakołyki - powiedział Marek 
Olbryś wręczając twórcom cięż-
ki kosz. - Pracujemy z Markiem 
w zarządzie: ja z Podlasia, a on 
zawsze mówi, że jest Kurpiem. 
Bardzo nas łączą te nasze „etno-
rozmowy”. Coś wspaniałego tu 
na scenie. Nie przeszkadzała na-
wet ta nowoczesna muzyka, ale 
może trzeba jeszcze coś ciekawe-
go z tym zrobić.  Mam nadzieję, 
że jeszcze nie raz w Nowogrodzie 
Kurpie Zielone wystąpią – mówił 
z uśmiechem Stanisław Derehaj-
ło.

Dyrektor Barbara Bojaryn-
-Kazberuk przyznała, że miała 
obawy związane z projektem.  

- Bo jak zespół z Białegosto-
ku może pokazywać w Nowo-
grodzie kurpiowskie tańce i zwy-
czaje? Podobało się? – zapytała. 

Odpowiedzią była kolejna owa-
cja dla twórców i wykonawców, 
wśród których byli m. in. Ma-
riusz Żwierko, Agnieszka Ondru-
ch-Sikora, Emilia Wyszkowska, 
Michał Wyszkowski, Andrzej 
Grzybowski, Marta Szałkiewicz, 
Dariusz Wróblewski, tancerze, 
śpiewacy i kapela  Kurpi Zielo-
nych, kobiecy zespół śpiewaczy 
z Nowogrodu (z zupełnie świe-
żym wyróżnieniem z prestiżowe-
go festiwalu w Kazimierzu).

Zakończeniem wieczoru była 
kurpiowska weselna potańców-
ka z zespołem Miód Na Serce 
z Łomży i Zbójnej.      

Projekt „Wesele na Kurpiach” 
dofinansowano ze środków Mi-
nistra Kultury, Dziedzictwa Na-
rodowego i Sportu w ramach 
programu Narodowego Centrum 
Kultury EtnoPolska 2021. Part-

nerami byli: Województwo Pod-
laskie, Ośrodek Kultury w No-
wogrodzie , Skansen Kurpiowski, 
Muzeum Północno - Mazowiec-
kie w Łomży, koła gospodyń 
z Jankowa, Grąd, Chmielewa, 
Mątwicy i Sławca.         

Jak wesele, to tylko na Kurpiach
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Nowa łódź dla 
łomżyńskiej 

policji 
Nowa łódź motorowa trafiła do 
łomżyńskiej policji. Sprzęt, które-
go zakup współfinansowało Miasto 
Łomża będzie służył mundurowym 

z Wydziału Patrolowo – Interwencyj-
nego z uprawnieniami ratowników 
wodnych. W jego oficjalnym przeka-
zaniu uczestniczył prezydent Łomży 
Mariusz Chrzanowski. Komendę Miej-
ską Policji w Łomży reprezentował ko-
mendant miejski inspektor Krzysztof 
Woźniewski.

Motorówka buster typu S 
wyposażona jest w silnik marki 

Yamaha o pojemności 747 centy-
metrów sześciennych oraz mocy 
30 koni mechanicznych. Długość 
łodzi to 4,43 metra, natomiast 
szerokość wynosi 1,82 metra. Jej 
całkowity koszt wyniósł 84 999, 
15 złotych. Zakup sprzętu został 
sfinansowany przez Urząd Miej-
ski w wysokości 50 tysięcy zło-
tych oraz w ramach Programu 
#niezaWODNYratownik przez 
Komendę Główną Policji w wy-
sokości 34 999,15 złotych.

- Wiemy, jak ważny w co-
dziennej służbie funkcjonariu-
szy policji jest specjalistyczny 
sprzęt. Dlatego chętnie wspiera-
my wszelkie inwestycje mające 
wpływ na sprawność działania 
służb, a co za tym idzie bezpie-
czeństwo naszych mieszkańców 
– mówił prezydent Łomży Ma-
riusz Chrzanowski.

W kontekście bezpieczeń-
stwa nad wodą zwrócił także 
uwagę na ogromną liczbę wy-
poczywających na łomżyńskiej 
plaży, która dzięki spełnieniu 
wszystkich określonych przepi-
sami wymogów, po raz pierwszy 
od kilku lat była czynna przez 
cały sezon wakacyjny. Zapewnił, 
że podobnie będzie w przyszłym 
roku, a w perspektywie planowa-
na jest jej rozbudowa w ramach 
drugiego etapu bulwarów, na któ-
re Miasto Łomża otrzymało dofi-
nansowanie. 

– W związku z ogromną rze-
szą mieszkańców, którzy spędza-
ją wolny czas na miejskim kąpie-
lisku, inwestycje mające wpływ 
na ich bezpieczeństwo są ko-
nieczne – mówił prezydent.

Funkcjonariusze łomżyń-
skiej policji wspólnie z ratow-
nikami WOPR przez cały sezon 
letni dbali o bezpieczeństwo 

osób wypoczywających nad 
wodą, kąpiących się i uprawia-
jących sporty wodne. Zadaniem 
patrolujących wody policjan-
tów było również sprawdzanie 
trzeźwości osób korzystających 
z różnego rodzaju sprzętu pły-
wającego. 

- Mundurowi od 1 czerwca na 
wodzie spędzili 73 służby, a od 
początku wakacji tych służb było 
50. Używana dotychczas łód-
ka eksploatowana była od 2004 
roku, posiada 2948 motogodzin. 
Tym bardziej cieszy nas zakup 

nowej łodzi – mówi komendant 
inspektor Krzysztof Woźniewski, 
zaznaczając, że w tym roku w po-
wiecie łomżyńskim nie doszło do 
utonięcia.

Warto dodać, że środki na 
zakup łodzi motorowej, to nie 
jedyna pomoc finansowa, ja-
kiej Komendzie Miejskiej Po-
licji w Łomży udzieliło Miasto. 
W ostatnim czasie przekazało 
jednostce także 60 tys. zł. na pa-
trole ponadnormatywne, wspar-
ło wyposażenie samochodu czy 
zakup sprzętu biurowego.

Hołd ofiarom II wojny światowej 
oddali przedstawiciele lokalnych 
samorządów, służb mundurowych, 
harcerstwa i szkół. Miasto Łomża 
reprezentował prezydent Mariusz 
Chrzanowski wraz z zastępcą Andrze-
jem Garlickim.

Miejskie obchody odbyły się 
tradycyjnie w Dolinie Pamięci 
u podnóża Sanktuarium Miłosier-
dzia Bożego, gdzie złożono kwia-
ty i zapalono znicze. Punktualnie 
o godzinie 12.00 nad miastem 
rozległy się syreny alarmowe.

W ramach rocznicowych ob-
chodów w Muzeum Północno – 
Mazowieckim w Łomży otwar-
to wystawę pt.„33 Pułk Piechoty 
w Łomży – Historia, Tradycja, Pa-
mięć”. Na ekspozycji, na 21 plan-
szach prezentowane są pamiątki 
osobiste, artefakty związane z puł-
kiem, militaria oraz materiały iko-
nograficzne i informacyjne.

Wystawa „33 Pułk Piechoty 
w Łomży – Historia, Tradycja, Pa-
mięć” będzie czynna do 14 listopada.

Łomża pamięta. 82. rocznica 
wybuchu II wojny światowej
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Przed wiekami Majowie pozosta-
wili ludzkości kalendarz, który 
dokładnie wskazywał datę końca 
świata (grudzień 2012) i mówił 

o kataklizmach, które miału mu towarzy-
szyć. Tymczasem jest rok 2008, a reżyser 
Roland Emmerich zabiera się do produk-
cji � lmu „2012”.

Naukowcy odkrywają na Słońcu silne 
i gwałtowne burze, które mogą mieć ka-
tastro� czne skutki dla Ziemi. Powołany 
w całkowitej tajemnicy Instytut Zacho-
wania Rodzaju Ludzkiego bada różne pro-
gnozy i objawy nadchodzącej globalnej 
katastrofy. Zostaje zwołany szczyt państw 
G8 w Hiszpanii w celu omówienia sposo-
bu przeciwdziałania skutkom zbliżającej 
się klęski. Jego efektem jest budowa, w Hi-
malajach w pobliżu Cho Ming w Tybecie, 
dziewięciu ark, z których każda pomieści 
100 000 ludzi. Pieniądze zdobyte są przez 
potajemną sprzedaż biletów po 1 miliard 
euro za osobę. W 2011 r. wartościowe 
przedmioty są przenoszone do ark. Jedno-
cześnie w regionie Tybetu rozpoczyna się 
budowa zabezpieczających zapór i tam. 
Nadchodzi rok 2012, a wraz z nim fale tsu-
nami, huragany, ciągłe trzęsienia Ziemi, 
przez co skorupa ziemska zaczyna ulegać 
destabilizacji. 

Jackson Curtis ( John Cusack) jest 
spokojnym obywatelem, pisarzem, któ-
rego najlepsze dzieło zostało wydane 
w zaledwie 500 egzemplarzach. Ponadto 
dorabia jako kierowca limuzyny u rosyj-
skiego oligarchy. W przededniu zapo-
wiadanej katastrofy zabiera swoje dzieci 
na camping do parku Yellowstone. Tam 
poznaje ekscentrycznego i szalonego ra-
diowca Charliego Frosta (Woody Harrel-
son), który opowiada mu o tajemniczych 
łodziach, wulkanach i końcu świata. Dla 
Curtisa i jego rodziny rozpoczyna się etap 
walki z czasem – by ocalić siebie i najbliż-
szych. Jackson postanawia za wszelką cenę 
umieścić na arkach swoją rodzinę.

Niemiecki reżyser Roland Emmerich 
zniszczył w tym � lmie całą planetę, po-
kazując tę tragedię ze szczegółami. Gdy 
w Kalifornii rozstępuje się ziemia i metro-
polia zamienia się w bezkształtną masę, 
akcja naprawdę rusza z kopyta. Twórcy 
nawet nie próbują powstrzymywać swo-
ich niszczycielskich zapędów. Efekty spe-
cjalne to, oczywiście, majstersztyk. 

Tak naprawdę nie sposób ich opisać. 
Rozpadająca się i znikająca pod wodą Ka-
lifornia, ociekające lawą Hawaje, waląca 
się na ludzi statua Jezusa w Rio de Janeiro 
czy zapadająca się kopuła Bazyliki Święte-
go Piotra to sceny, które mrożą krew w ży-
łach. Liczne smaczki, jak choćby fala tsu-
nami niosąca ze sobą lotniskowiec, który 
zgniata Biały Dom, czy też pękający fresk 
Michała Anioła w kaplicy Sykstyńskiej na-
prawdę robią wrażenie. 

Emmerich jest w swoim dziele bez-
względny. Nie poprzestaje na milionach 
o� ar, postanawia z biegiem czasu elimi-
nować kolejnych bohaterów różnorodnie 
dobranymi środkami – utonięciem, kata-
strofą lotniczą czy zdmuchnięciem z po-
wierzchni ziemi przez pył wulkaniczny. 
W całą tą masakrę wplątuje krótkie żarty, 

wywołujące śmiech widza. Reżyser stwo-
rzył masakrę z lekkim przymrużeniem oka.

W � lmie oprócz katastrof mamy jesz-
cze oczywiście kilku aktorów, którzy gdzieś 
przemykają pomiędzy kolejnymi scenami 
zrujnowanego Las Vegas i popadającego 
w całkowite zniszczenie Los Angeles. Ro-
land Emmerich zawsze stara się, by w obsa-
dzie znalazły się znane nazwiska. Tym razem 
wybór padł na Johna Cusacka, Woody'ego 
Harrelsona oraz Danny'ego Glovera. 

Pewnie nie wiesz...
★ Film zarobił w kinach na świecie 792 

miliony dolarów, kosztował 200 milionów.
★ Tytuł � lmu odnosi się do apoka-

liptycznej daty w kalendarzu Majów.

★ Film trwa 2 godziny i 38 minut .
★ Tytuł „2012” pojawia się w � lmie do-

piero po 11 minutach i 45 sekundach.
★ Obliczono, że w � lmie ginie od 6,4 do 

7,6 miliarda osób.
★ Gdyby bilety do arki kosztowały 1 

miliard euro za osobę, mniej niż 2100 ro-
dzin na świecie byłoby w stanie sobie na to 
pozwolić.Arki mogą uratować około 400 
000 ludzi. Oznacza to, że większość pasaże-
rów to politycy, naukowcy, lekarze, technicy, 
a nie milionerzy, jak sądzi większość ludzi.

★ Korea Północna zakazała posiada-
nia lub oglądania � lmu. W 2012 roku przy-
padała setna rocznica urodzin założyciela 
narodu, Kim Ir Sena. Film przedstawiają-
cy ten rok negatywnie został uznany przez 
rząd Korei Północnej za obraźliwy. 

★ W � lmie zniszczono: Los Angeles, 
Waszyngton, Watykan, Rio de Janeiro, Ty-
bet, Himalaje, Hawaje i Paryż.

★ Antonov 500, w którym główni bo-
haterowie uciekają z Las Vegas, to tak na-
prawdę Antonov An-225 Mrija – najwięk-
szy samolot świata zbudowany w jednym 
egzemplarzu (drugi egzemplarz pozostał 
niedokończony). Samolot jest z Ukrainy, 
nie z Rosji.

★ Na � lmie pokazano też największy 
seryjnie produkowany śmigłowiec Mil Mi-
26 „Halo”, który dowozi do arki zwierzęta.

2012
Super Polsat, piątek 20.00

Piękny 
koniec 
świata

Ten � lm to efekty specjalne, nie, 
fenomenalne efekty specjalne, 

które wbijają widza w fotel.

Mechanizmy uzależnienia 
opisywane w poprzednim numerze 
Tygodnika Narew  (mechanizm 
nałogowej regulacji emocji, 
mechanizm iluzji i zaprzeczenia 
oraz mechanizm rozpraszania 
i rozdwojenia JA) wytwarzają 
system, który przejmuje 
kontrolowanie postępowania osoby 
uzależnionej, system związany 
z piciem alkoholu. 

Występowanie intensywnego 
pragnienia alkoholu, podporząd-
kowanie funkcjonowania umy-
słu tym chęciom, a także roz-
proszenie centrum osobowości 
koniecznego do kierowania wła-
snym postępowaniem powodują, 
że osoba uzależniona jest pozba-
wiona możliwości sprawowania 
kontroli nad piciem alkoholu. 

Pragnienie alkoholu może 
wyłonić się praktycznie z każde-
go przykrego stanu emocjonal-
nego i z każdej pokusy doznania 
przyjemności oraz z sytuacyj-
nych okoliczności, tworzących 
tzw. okazję. Osoba uzależnio-
na jest praktycznie bezbronna 
wobec tych pragnień, nie tylko 
z powodu ich siły, ale dlatego, iż 
uruchamiają one magiczno - ży-
czeniowe czynności umysłowe, 
które uniemożliwiają prawidło-
wą orientację dotyczącą zagro-
żeń, wynikających z picia, czyli 
tzw. pijane myślenie.

Od czasu do czasu jednak, 
docierają do osoby uzależnionej 
sygnały o szkodach spowodowa-
nych piciem, ponieważ mecha-
nizm iluzji i zaprzeczenia włącza 
się tylko okresowo. Pod wpły-
wem takich sygnałów zaczyna 
ona odczuwać niepokój, dozna-
wać wstydu i poczucia winy oraz 
postanawia, że ograniczy lub 
przerwie picie. Jednak przykre 
uczucia zaczynają się przekształ-
cać w pragnienie alkoholu i po-
nownie zostaje włączony mecha-
nizm iluzji i zaprzeczenia. 

Czasem jednak, mimo 
zamglonej i zafałszowanej świa-
domości, osoba uzależniona 
podejmuje próbę abstynencji 
i postanawia – „od jutra nie piję”. 
Zrealizowanie tego zamiaru wy-
maga od niej koncentracji uwagi 
i energii, jednak mechanizm roz-
praszania i rozdwojenia Ja powo-
duje, że to wewnętrzne wsparcie 
rozpada się i decyzja o zaprzesta-
niu picia zostaje przerwana. Roz-
poczyna się proces nawrotu i na-
stępny cykl picia lub zażywania 
innej substancji. 

Zjawisko głodu alkoholowe-
go i utratę kontroli nad piciem 
zalicza się do fundamentalnych 

kryteriów uzależnienia. Ich obec-
ność jest efektem współdziałania 
wszystkich trzech mechanizmów 
uzależnienia. 

Doświadczenie intensywne-
go pragnienia alkoholu, określo-
ne jako głód alkoholu, obejmuje 
wszystkie trzy obszary funkcjo-
nowania psychologicznego jed-
nostki, a więc sferę regulacji emo-
cjonalnej, orientacji poznawczej 
oraz struktury Ja tworzącej pod-
stawy tożsamości. 

Mechanizm nałogowego re-
gulowania uczuć powoduje, 
że uśmierzanie przykrych sta-
nów za pomocą alkoholu oraz 
bezpośrednie manipulowanie 
własnymi stanami staje się naj-
mocniejszymi dążeniami emo-
cjonalnymi. Lęk przed stratą 
tego, co pozwala na szybkie zła-
godzenie cierpienia i stresu, ma 
znacznie większą wagę dla osoby 
uzależnionej niż strach przed od-
ległymi w czasie skutkami picia. 
Jest to bardzo ważna przyczyna 
unikania terapii i negowania wła-
snej choroby. 

Ponadto mechanizm iluzji 
i zaprzeczenia usuwa ze świado-
mości informacje o konkretach 
tych zagrożeń i podtrzymuje złu-
dzenie o możliwości uniknięcia 
tak wielkiej straty, jaką byłoby 
zrezygnowanie z alkoholu. Dy-
namika poczucia specyficznej 
dumy alkoholika i potrzeby kon-
troli podnosi subiektywną war-
tość stanów upojenia i zmniejsza 
niektóre koszty społeczne i mo-
ralne patologicznego picia. 

Należy przypomnieć, że 
w znacznej liczbie przypadków 

osoba uzależniona znajduje się 
pod stałym wpływem proble-
mów medycznych, związanych 
z zaburzeniami zdrowotnymi, 
towarzyszącymi uzależnieniu 
oraz problemów psychologicz-
nych związanych z destrukcyjną 
orientacją życiową. Z jednej stro-
ny towarzyszące tym problemom 
negatywne stany emocjonalne 
aktywizują działanie mechani-
zmów uzależnienia, a z drugiej 
– problemy te same w sobie wy-
magają rozwiązywania, ponieważ 
utrudniają normalne funkcjono-
wanie. 

U osób uzależnionych rozpo-
znaje się wiele różnych zaburzeń 
zdrowia somatycznego i zabu-
rzeń psychicznych, wymagają-
cych uważnego diagnozowania 
i różnorodnych interwencji me-
dycznych. Zaburzenia te często 
tworzą poważne zagrożenia dla 
zdrowia i życia oraz stanowią 
konsekwencje nadmiernego pi-
cia alkoholu. Skuteczne usuwa-
nie lub łagodzenie tych zaburzeń 
jest konieczne, nie przynosi jed-
nak zasadniczych postępów w te-
rapii podstawowej choroby, jaką 
jest uzależnienie od alkoholu. 

Przy uważnej analizie roli, 
jaką te schorzenia pełnią w ży-
ciu osoby uzależnionej, możemy 
jednak zobaczyć, że pośrednio 
wywierają one wpływ na jej po-
stępowanie związane z piciem 
alkoholu. Wpływ ten obejmuje 
dwie podstawowe sprawy – dole-
gliwości somatyczne są częstym 
źródłem negatywnych stanów 
emocjonalnych i chronicznego 
stresu osoby uzależnionej, a ob-

niżenie ogólnego poziomu jego 
kondycji fizycznej przejawia się 
w postaci deficytu energii i obni-
żonej odporności na stany prze-
ciążenia i trudności życiowe. 
Zjawiska te aktywizują specy-
ficzne dla uzależnienia mecha-
nizmy patologiczne, które przy-
czyniają się do dalszego picia 
alkoholu. U większości pacjen-
tów możemy obserwować kilka 
wspólnych zjawisk, które tworzą 
wewnętrzne źródła stresu i trud-
ności osobistych oraz ukierunko-
wują destrukcyjne funkcjonowa-
nie człowieka. Nie są specyficzne 
tylko dla uzależnienia i występują 
również u osób z innymi forma-
mi zaburzeń. U osób uzależnio-
nych spełniają jednak specyficz-
ną rolę, ponieważ aktywizują 
mechanizmy uzależnienia powo-
dujące picie alkoholu. 

Należą do nich przede wszyst-
kim: 

- nastawienie autodestruk-
cyjne (niskie poczucie wartości, 
dręczenie i poniżanie siebie, my-
śli samobójcze, negatywne wizje 
własnej osoby i własnego życia),

- destrukcyjne schematy rela-
cji międzyludzkich (nastawienie 
obronne lub agresywne, goto-
wość do wycofania się i izolacji, 
podejrzliwość i brak zaufania, na-
stawienie lub tzw. cechy antyspo-
łeczne lub aspołeczne) 

- rozpad systemu wartości 
i brak konstruktywnej wizji ży-
cia (zwątpienie, brak wiary w po-
zytywne wartości i w możliwość 
ich realizacji, manipulowanie de-
strukcyjnymi wizjami własnego 
życia). 

U wielu osób uzależnionych 
obserwowany jest także istotny 
deficyt w zakresie: 

- umiejętności interperso-
nalnych (związanych z komu-
nikowanie się z innymi ludźmi, 
z przyjmowaniem i wywieraniem 
wpływu na innych ludzi), 

-umiejętności intrapersonal-
nych (związanych ze świado-
mością i rozumieniem samego 
siebie, kontaktem z własnymi 
uczuciami i pragnieniami), 

-umiejętności zadaniowych 
(związanych z wykonywaniem 
różnych czynności praktycznych 
w sferze zawodowej, rodzinnej 
i z samodzielnym funkcjonowa-
niem). 

Niski poziom tych umiejęt-
ności jest źródłem wielu trud-
ności osobistych i powoduje, że 
nawet niezbyt trudne sytuacje 
życiowe stają się źródłem stre-
su i negatywnych stanów emo-
cjonalnych, które uruchamiają 
mechanizmy uzależnienia, co na 
ogół prowadzi do picia. 

W przypadku większości 
osób uzależnionych, oprócz sta-
łych wewnętrznych źródeł nega-
tywnych stanów emocjonalnych 
i stresu, występuje kilka ważnych 
czynników środowiskowych, 
które też uruchamiają mechani-
zmy uzależnienia. 

Pomaganie osobie uzależnio-
nej wymaga więc oddziaływań 
skierowanych zarówno na po-
wstrzymanie działania mecha-
nizmów specyficznych dla uza-
leżnienia, jak i na rozwiązywanie 
problemów osobistych stano-
wiących stałe źródło czynników 
aktywizujących te mechanizmy. 
Należy przy tym pamiętać, że me-
chanizm nałogowego regulowa-
nia emocji, odgrywający podsta-
wową rolę motywacyjną w piciu 
alkoholu, jest pobudzany także 
podporządkowanymi i okoliczno-
ściowymi przykrymi przeżyciami 
i stresem życia codziennego. 

Połączone działanie trzech 
opisanych w poprzednim nume-
rze tygodnika  mechanizmów 
tworzy specyficzne dla uzależ-
nienia wewnętrzne i całościo-
we „zaprogramowanie autode-
strukcyjne”, które niszczy całe 
życie pacjenta i koncentruje je 
wokół picia alkoholu. Rozpozna-
wanie obecności tego całościo-
wego i utrwalonego programu 
samozniszczenia dostarcza istot-
nych wskazówek do opracowania 
i wdrażania profesjonalnego pro-
gramu terapii osoby uzależnionej. 

Cykl artykułów:  
"wszystko mi wolno, ale nie 

wszystko pożyteCzne" realizowany 
z łomżyńskiego programu profilaktyki 

i rozwiązywania problemów 
alkoholowyCh oraz innyCh  

uzależnień na 2021 roku. 
J. melibruda, Jak rozumieć osobę 

uzależnioną, wydawniCtwo remedium.

ALKOHOL A MÓZG CZŁOWIEKA 

Jak alkohol wpływa na 
nasze myślenie i decyzje?



9region HALO TV NA WEEKEND   10–12.09

Przed wiekami Majowie pozosta-
wili ludzkości kalendarz, który 
dokładnie wskazywał datę końca 
świata (grudzień 2012) i mówił 

o kataklizmach, które miału mu towarzy-
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Roland Emmerich zabiera się do produk-
cji � lmu „2012”.

Naukowcy odkrywają na Słońcu silne 
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w całkowitej tajemnicy Instytut Zacho-
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Nadchodzi rok 2012, a wraz z nim fale tsu-
nami, huragany, ciągłe trzęsienia Ziemi, 
przez co skorupa ziemska zaczyna ulegać 
destabilizacji. 

Jackson Curtis ( John Cusack) jest 
spokojnym obywatelem, pisarzem, któ-
rego najlepsze dzieło zostało wydane 
w zaledwie 500 egzemplarzach. Ponadto 
dorabia jako kierowca limuzyny u rosyj-
skiego oligarchy. W przededniu zapo-
wiadanej katastrofy zabiera swoje dzieci 
na camping do parku Yellowstone. Tam 
poznaje ekscentrycznego i szalonego ra-
diowca Charliego Frosta (Woody Harrel-
son), który opowiada mu o tajemniczych 
łodziach, wulkanach i końcu świata. Dla 
Curtisa i jego rodziny rozpoczyna się etap 
walki z czasem – by ocalić siebie i najbliż-
szych. Jackson postanawia za wszelką cenę 
umieścić na arkach swoją rodzinę.

Niemiecki reżyser Roland Emmerich 
zniszczył w tym � lmie całą planetę, po-
kazując tę tragedię ze szczegółami. Gdy 
w Kalifornii rozstępuje się ziemia i metro-
polia zamienia się w bezkształtną masę, 
akcja naprawdę rusza z kopyta. Twórcy 
nawet nie próbują powstrzymywać swo-
ich niszczycielskich zapędów. Efekty spe-
cjalne to, oczywiście, majstersztyk. 

Tak naprawdę nie sposób ich opisać. 
Rozpadająca się i znikająca pod wodą Ka-
lifornia, ociekające lawą Hawaje, waląca 
się na ludzi statua Jezusa w Rio de Janeiro 
czy zapadająca się kopuła Bazyliki Święte-
go Piotra to sceny, które mrożą krew w ży-
łach. Liczne smaczki, jak choćby fala tsu-
nami niosąca ze sobą lotniskowiec, który 
zgniata Biały Dom, czy też pękający fresk 
Michała Anioła w kaplicy Sykstyńskiej na-
prawdę robią wrażenie. 

Emmerich jest w swoim dziele bez-
względny. Nie poprzestaje na milionach 
o� ar, postanawia z biegiem czasu elimi-
nować kolejnych bohaterów różnorodnie 
dobranymi środkami – utonięciem, kata-
strofą lotniczą czy zdmuchnięciem z po-
wierzchni ziemi przez pył wulkaniczny. 
W całą tą masakrę wplątuje krótkie żarty, 

wywołujące śmiech widza. Reżyser stwo-
rzył masakrę z lekkim przymrużeniem oka.

W � lmie oprócz katastrof mamy jesz-
cze oczywiście kilku aktorów, którzy gdzieś 
przemykają pomiędzy kolejnymi scenami 
zrujnowanego Las Vegas i popadającego 
w całkowite zniszczenie Los Angeles. Ro-
land Emmerich zawsze stara się, by w obsa-
dzie znalazły się znane nazwiska. Tym razem 
wybór padł na Johna Cusacka, Woody'ego 
Harrelsona oraz Danny'ego Glovera. 

Pewnie nie wiesz...
★ Film zarobił w kinach na świecie 792 

miliony dolarów, kosztował 200 milionów.
★ Tytuł � lmu odnosi się do apoka-

liptycznej daty w kalendarzu Majów.

★ Film trwa 2 godziny i 38 minut .
★ Tytuł „2012” pojawia się w � lmie do-

piero po 11 minutach i 45 sekundach.
★ Obliczono, że w � lmie ginie od 6,4 do 

7,6 miliarda osób.
★ Gdyby bilety do arki kosztowały 1 

miliard euro za osobę, mniej niż 2100 ro-
dzin na świecie byłoby w stanie sobie na to 
pozwolić.Arki mogą uratować około 400 
000 ludzi. Oznacza to, że większość pasaże-
rów to politycy, naukowcy, lekarze, technicy, 
a nie milionerzy, jak sądzi większość ludzi.

★ Korea Północna zakazała posiada-
nia lub oglądania � lmu. W 2012 roku przy-
padała setna rocznica urodzin założyciela 
narodu, Kim Ir Sena. Film przedstawiają-
cy ten rok negatywnie został uznany przez 
rząd Korei Północnej za obraźliwy. 

★ W � lmie zniszczono: Los Angeles, 
Waszyngton, Watykan, Rio de Janeiro, Ty-
bet, Himalaje, Hawaje i Paryż.

★ Antonov 500, w którym główni bo-
haterowie uciekają z Las Vegas, to tak na-
prawdę Antonov An-225 Mrija – najwięk-
szy samolot świata zbudowany w jednym 
egzemplarzu (drugi egzemplarz pozostał 
niedokończony). Samolot jest z Ukrainy, 
nie z Rosji.

★ Na � lmie pokazano też największy 
seryjnie produkowany śmigłowiec Mil Mi-
26 „Halo”, który dowozi do arki zwierzęta.

2012
Super Polsat, piątek 20.00

Piękny 
koniec 
świata

Ten � lm to efekty specjalne, nie, 
fenomenalne efekty specjalne, 

które wbijają widza w fotel.
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Twój na zawsze

Zemsta
Robert Pattinson i Emilie de Ravin w romantycz-

nej historii.
Tylera poznajemy jako zbuntowanego chłopaka, 

noszącego w sobie samotność i ból po stracie brata 
i skonfliktowanego z apodyktycznym, oschłym oj-
cem, którego obwinia o tę stratę. Pewnego wieczoru, 
wędrując z kumplem ciemnymi ulicami miasta, wda-
je się w przypadkową bójkę, za co zostaje zgarnięty 
przez policję do aresztu. Wkrótce potem, namówio-
ny przez owego kumpla, postanawia odegrać się na 
policjancie, który potraktował go jak zwykłego ban-
dziora. Zemsta ma polegać na rozkochaniu w sobie 

córki policjanta, a następnie jej porzuceniu. Dziew-
czyna jest studentką tej samej uczelni, na której wol-
nym słuchaczem jest Tyler. Realizacja planu idzie 
gładko, zwłaszcza że Ally jest wrażliwa, jednak Tylor 
również angażuje się uczuciowo. Kiedy ojciec Ally 
odkrywa, kim jest chłopak jego córki, natychmiast 
domyśla się, jakie były jego intencje.

„Warto również zwrócić uwagę na relacje między 
Tylerem i jego młodszą siostrą, to nie tylko miłość 
bratersko-siostrzana, ale i prawdziwa przyjaźń. Wy-
raz oczu dziewczynki po  interwencji starszego brata 
w szkole – bezcenny.

Film nie jest ckliwy, bo postaciom nie brak po-
czucia humoru. Sporo go w dialogach Tylera i jego 
kumpla trochę przypominającego wesołego diabła”.

Zakończenie filmu jest zupełnie zaskakujące. 

Pewnie nie wiesz...
H Film zarobił w kinach na świecie 56 milionów 

dolarów, kosztował 16 milionów.
H Podczas kręcenia sceny, w której Tyler demoluje 

szkołę, prawdziwą gaśnicę zastąpiono gaśnicą plasti-
kową, gdyż Pattinson prawdziwej nie mógł udźwignąć.

H W czasie przerwy w zdjęciach sceny ulicznej 
Robert Pattinson uciekając przed fanami i paparazzi, 
wpadł na zaparkowaną taksówkę i dotkliwie sie po-
tłukł.

Twój na zawsze 
TVP1 piątek 22.05, sobota 23.40

Bajkowa adaptacja prawdziwej historii o miło-
ści mormona i muzułmanki. Ich płomienne uczucie 
w 1999 roku stało się przyczyną ostrego konfliktu 
między Bahrajnem a Stanami Zjednoczonymi. 

Stacjonujący w Bahrajnie amerykański żoł-
nierz Jason Johnson (Mark-Paul Gosselaar) traci 
głowę dla pięknej Meriam Al-Khalifa (Marisol 
Nichols). Nie zdaje sobie sprawy, że jego uko-
chana należy do miejscowej rodziny królewskiej. 
W końcu poznaje prawdę. Meriam wie, że jej ro-
mans z Jasonem jest niebezpieczny, ponieważ on 
jest mormonem, a ona muzułmanką. Jej rodzice 
nigdy nie zgodziliby się na ich związek. Zakochani 
kontaktują sie przez listy, które zostawiają u pra-
cownika jednego ze stoisk centrum handlowego. 
Młodzi wiedzą jakie konsekwencje mogą ich spo-
tkać, więc postanawiają uciec do USA gdzie mogą 
się pobrać. W tym celu Jason fałszuje dokumen-

ty Meriam. Dziewczynie udaje się 
przejść przez kontrolę w Bahrajnie. 
Na lotnisku w Chicago czeka ją jed-
nak przykra niespodzianka. 

Johnson został postawiony przed sądem wojen-
nym w związku z tym incydentem, zdegradowany 
i zwolniony z piechoty morskiej. 

Ich prawdziwa historia nie kończy się tam, gdzie 
kończy się film, ale żeby nie psuć przyjemności 
oglądania bajkowej miłości, nie zdradzimy jak to 
sie skończyło. Możecie znaleźć dalsze informacje 
wpisując w wyszukiwarkę Google: Jason Johnson 
i Meriam Al Khalifa.

Księżniczka i żołnierz
Nowa TV sobota 22.55, niedziela 21.45

Niebezpieczna dzielnica
TV Puls piątek 20.00, niedziela 22.00

Sensacyjny. Bobby po odejściu z wojska wiedzie 
spokojne życie razem z żoną i córką. Kiedy pew-
nego dnia staje w obronie żony i zabija właścicie-
la lokalnego baru, zaczynają się ich kłopoty. Brat 
zamordowanego wyznacza sporą sumę za głowę 
Bobby'ego. 

Fujary na tropie
Zoom TV piątek 20.00

Komedia sensacyjna. Nowojorscy policjanci, Jim-
my (Bruce Willis) i Paul, po nieudanej akcji zo-
stają wysłani na bezpłatny urlop. Wkrótce jedne-
mu z nich zostaje skradziona wartościowa rzecz. 
Funkcjonariusze rozpoczynają śledztwo.

Niebezpieczne związki
TVP Kultura sobota 20.00

Dramat obyczajowy. Bohaterką jest markiza de 
Merteuil, mistrzyni intrygi towarzyskiej, inteli-
gentna, kusząca i pozbawiona skrupułów, bezli-
tośnie manipulująca uczuciami innych, znajdu-
jąca w tym wielką przyjemność. Knuje intrygi, 
których stawką są ludzkie losy.

Ostateczna rozgrywka
TVP Puls sobota 20.00

Sensacyjny. Quan Ngoc Minh ( Jackie Chan) 
prowadzi niewielką restaurację w Londynie. 
Pewnego dnia nastoletnia córka Quana, Fan, 
ginie w zamachu terrorystycznym. Zrozpaczony 
mężczyzna postanawia za wszelką cenę ukarać 
sprawców.

Impostor
TV Puls2 sobota 21.50

Horror. Sarah próbuje uciec od dawnego życia. 
Przeprowadza się z synkiem do urokliwej ir-
landzkiej wioski i wynajmuje duży dom. Od po-
czątku dzieją się tu dziwne rzeczy. Pewnej nocy 
syn znika w lesie. Matce udaje się go odnaleźć, 
ale...

Morderstwo od kuchni
WP1 niedziela 15.00

Kryminalny. Henry zostaje wynajęty do odnale-
zienia najlepszego włoskiego kucharza do nowo 
otwartej restauracji. Gdy przystępuje do działa-
nia, niespodziewanie zaczynają ginąć ludzie w ja-
kiś sposób związani z lokalem. 

A to prawdziwe 
zdjęcie sławnych 

zakochanych. 
Bahrańska 

księżniczka Mariam  
Al Khalifa (lat 19)  

i Jason Johnson (lat 
25) przybywają 

na przesłuchanie 
w sprawie azylu 

politycznego dla 
księżniczki  

w San Diego  
17 lipca 2000 r. 

Źródło: Associated Press

Młodzi, piękni, 
zakochani

Pełnometrażowa nowa wersja popularne-
go pod koniec lat 80. serialu policyjnego, zna-
nego w Polsce jako „Policjanci z Miami”. Sen-
sacyjna historia o dwóch policjantach, którzy 
za wszelką cenę chcą dorwać morderców 
swojego informatora. Jest bogato, seksownie 
i słonecznie…

Pochodzący z Południa Sonny Crockett 
(Colin Farrell) to wyluzowany przystojniak 
skłonny do flirtów, lojalny kumpel i prawdzi-
wy twardziel. Ricardo Tubbs ( Jamie Foxx) 
przyjechał do Miami z Nowego Jorku – pre-
feruje wielkomiejski styl życia, ostre kobiety 
i szybkie samochody. Pracują w policji i two-
rzą wyjątkowy, ale skuteczny, duet świetnie 
wyszkolonych agentów.

Gdy pewnego dnia dowiadują się o prze-
cieku, który doprowadził do zabicia dwóch 
ich kolegów z FBI oraz zamordowania całej 
rodziny informatora, bez namysłu przyjmu-
ją sprawę. Zawiłe śledztwo wprowadza ich 
w świat brutalnych zabójców z Bractwa Arian, 
którzy chronią przemytniczą sieć o niespoty-
kanej dotąd skali. Tu nie ma miejsca na sen-
tymenty, gra idzie o życie i niewyobrażalne 
pieniądze.

Pewnie nie wiesz...
H Film zarobił w kinach na świecie 164 mi-

liony dolarów, kosztował 135 milionów.
H Tom Cruise, Brad Pitt i Matthew McCo-

naughey byli kandydatami do roli Sonny'ego 
Crocketta.

H Denzel Washington, Samuel L. Jackson 
i Will Smith byli kandydatami do roli Ricardo 
Tubbsa.

H Zdjęcia zostały wstrzymane ponieważ 
jeden z ochroniarzy pracujących przy filmie zo-
stał postrzelony. Prace opóźniło także uderze-
nie huraganu Katrina. 

H Filmowym autem Jamesa Crocketta 
(Colin Farrell) jest Ferrari F430 Spider. Jego 
maksymalna prędkość to 310 km/godz.,  
a 0 do 100 km/godz. przyspiesza w zaledwie 
3,9 sekundy.

H Reżyser zupełnie zrezygnował z napisów 
początkowych. Tytuł filmu pojawia się dopiero 
na końcu.

H We wszystkich europejskich reklamach 
filmu Colin Farrell był wymieniany jako pierw-
szy. W reklamach amerykańskich to Jamie Foxx 
zajmował pierwsze miejsce.

Miami Vice

Gra o życie

Transporter 3

Fatalna podróż
Francuski film akcji o przygodach znanego wi-

dzom z dwóch poprzednich części Franka Martina 
( Jason Statham). Tym razem Frank dostaje dość 
nietypowe, najtrudniejsze w karierze zadanie. Musi 
bezpiecznie przewieźć z Marsylii do Odessy dwie 
imponujących rozmiarów walizki i Valentinę (Na-
talya Rudakova), córkę ukraińskiego urzędnika. Co 
zawierają walizki? Kim jest dziewczyna? Dlaczego 
Martin musi jej towarzyszyć? Jaka stawka kryje się 
za tą dostawą? Frank nie zna odpowiedzi na żadne 
z tych pytań, nie wie również, jak uniknąć pułapki 

zastawionej przez przeciwnika dużo bardziej nie-
bezpiecznego niż wszyscy inni, z którymi miał do-
tychczas do czynienia...

Jak zawsze Frank robi wszystko, aby wykonać za-
danie, jednak droga pomiędzy miastami nie przebiega 
tak spokojnie, jak chciałby tego mężczyzna. Podróż 
obfituje w pościgi oraz starcia z gangsterami.Wróg 
czyha na niego na każdym kroku. Czy Frankowi uda 
się bezpiecznie dotrzeć do celu z Valentiną?

„Typowy akcyjniak – dużo akcji, mało logi-
ki, twarde pięści, szybkie samochody i romans 
w tle. Miało być szybciej, wścieklej i bardziej wi-
dowiskowo niż w poprzednich częściach. I jest. 
Jeśli ktoś lubi typowe kino dla dużych chłopców, 
z pewnością znajdzie coś dla siebie i będzie za-
dowolony”.

Pewnie nie wiesz...
H Film zarobił w kinach 

na świecie 109 milionów do-
larów, kosztował 30 milionów.

H Wszystkie kaskaderskie 
wyczyny samochodowe zostały 
wykonane w czasie rzeczywi-
stym, bez modeli i komputero-
wych sztuczek.

H Valentina ma chiński 
znak wytatuowany na karku, 
jest to znak pokoju.

H Postać Natalii Rudako-
vej nazywa się Valentina. Data 
urodzenia Natalii Rudakovej 
to 14 lutego, dzień Świętego 
Walentego.

Transporter 3
TV Puls niedziela 20.00

Para młodych ludzi, Jim (Zachary Knighton) 
i Grace (Sophia Bush), wyruszają nad jezioro, aby 
chwilę odpocząć od zatłoczonego miasta i spotkać 
się z przyjaciółmi. W deszczową noc, podczas jazdy 
przez pustynię Nowego Meksyku omal nie potrącają 
człowieka stojącego na drodze. Nieznajomy imieniem 
John Ryder (Sean Bean) prosi ich o podwiezienie do 
hotelu. Jim godząc się na to nie zdaje sobie sprawy 
z grożącego im niebezpieczeństwa... W trakcie jazdy 
Ryder grozi młodym nożem. W zamieszaniu udaje się 
im wyrzucić go z auta i odjechać. Następnego dnia za-
uważają go w samochodzie, którym podróżuje cała ro-
dzina. Kilka godzin później znajdują ów samochód na 
drodze. Rozpoczyna się śmiertelna gra w kotka i mysz-
kę z szalonym, psychopatycznym autostopowiczem.

Pewnie nie wiesz...
H Film zarobił w kinach na świecie 25 milionów do-

larów, kosztował 10 milionów.
H Sean Bean spędzał niewiele czasu z młodymi ak-

torami, aby był nieznany, obcy, groźny. Wierzył, że to po-
może im bardziej wczuć się w role.

H To nowa wersja filmowego hitu z 1986 roku. 

Autostopowicz, Stopklatka piątek 22.35

Autostopowicz

Groźny 
pasażer

Miami Vice
TVN7 piątek 23.50
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Twój na zawsze

Zemsta
Robert Pattinson i Emilie de Ravin w romantycz-

nej historii.
Tylera poznajemy jako zbuntowanego chłopaka, 

noszącego w sobie samotność i ból po stracie brata 
i skonfliktowanego z apodyktycznym, oschłym oj-
cem, którego obwinia o tę stratę. Pewnego wieczoru, 
wędrując z kumplem ciemnymi ulicami miasta, wda-
je się w przypadkową bójkę, za co zostaje zgarnięty 
przez policję do aresztu. Wkrótce potem, namówio-
ny przez owego kumpla, postanawia odegrać się na 
policjancie, który potraktował go jak zwykłego ban-
dziora. Zemsta ma polegać na rozkochaniu w sobie 

córki policjanta, a następnie jej porzuceniu. Dziew-
czyna jest studentką tej samej uczelni, na której wol-
nym słuchaczem jest Tyler. Realizacja planu idzie 
gładko, zwłaszcza że Ally jest wrażliwa, jednak Tylor 
również angażuje się uczuciowo. Kiedy ojciec Ally 
odkrywa, kim jest chłopak jego córki, natychmiast 
domyśla się, jakie były jego intencje.

„Warto również zwrócić uwagę na relacje między 
Tylerem i jego młodszą siostrą, to nie tylko miłość 
bratersko-siostrzana, ale i prawdziwa przyjaźń. Wy-
raz oczu dziewczynki po  interwencji starszego brata 
w szkole – bezcenny.

Film nie jest ckliwy, bo postaciom nie brak po-
czucia humoru. Sporo go w dialogach Tylera i jego 
kumpla trochę przypominającego wesołego diabła”.

Zakończenie filmu jest zupełnie zaskakujące. 

Pewnie nie wiesz...
H Film zarobił w kinach na świecie 56 milionów 

dolarów, kosztował 16 milionów.
H Podczas kręcenia sceny, w której Tyler demoluje 

szkołę, prawdziwą gaśnicę zastąpiono gaśnicą plasti-
kową, gdyż Pattinson prawdziwej nie mógł udźwignąć.

H W czasie przerwy w zdjęciach sceny ulicznej 
Robert Pattinson uciekając przed fanami i paparazzi, 
wpadł na zaparkowaną taksówkę i dotkliwie sie po-
tłukł.

Twój na zawsze 
TVP1 piątek 22.05, sobota 23.40

Bajkowa adaptacja prawdziwej historii o miło-
ści mormona i muzułmanki. Ich płomienne uczucie 
w 1999 roku stało się przyczyną ostrego konfliktu 
między Bahrajnem a Stanami Zjednoczonymi. 

Stacjonujący w Bahrajnie amerykański żoł-
nierz Jason Johnson (Mark-Paul Gosselaar) traci 
głowę dla pięknej Meriam Al-Khalifa (Marisol 
Nichols). Nie zdaje sobie sprawy, że jego uko-
chana należy do miejscowej rodziny królewskiej. 
W końcu poznaje prawdę. Meriam wie, że jej ro-
mans z Jasonem jest niebezpieczny, ponieważ on 
jest mormonem, a ona muzułmanką. Jej rodzice 
nigdy nie zgodziliby się na ich związek. Zakochani 
kontaktują sie przez listy, które zostawiają u pra-
cownika jednego ze stoisk centrum handlowego. 
Młodzi wiedzą jakie konsekwencje mogą ich spo-
tkać, więc postanawiają uciec do USA gdzie mogą 
się pobrać. W tym celu Jason fałszuje dokumen-

ty Meriam. Dziewczynie udaje się 
przejść przez kontrolę w Bahrajnie. 
Na lotnisku w Chicago czeka ją jed-
nak przykra niespodzianka. 

Johnson został postawiony przed sądem wojen-
nym w związku z tym incydentem, zdegradowany 
i zwolniony z piechoty morskiej. 

Ich prawdziwa historia nie kończy się tam, gdzie 
kończy się film, ale żeby nie psuć przyjemności 
oglądania bajkowej miłości, nie zdradzimy jak to 
sie skończyło. Możecie znaleźć dalsze informacje 
wpisując w wyszukiwarkę Google: Jason Johnson 
i Meriam Al Khalifa.

Księżniczka i żołnierz
Nowa TV sobota 22.55, niedziela 21.45

Niebezpieczna dzielnica
TV Puls piątek 20.00, niedziela 22.00

Sensacyjny. Bobby po odejściu z wojska wiedzie 
spokojne życie razem z żoną i córką. Kiedy pew-
nego dnia staje w obronie żony i zabija właścicie-
la lokalnego baru, zaczynają się ich kłopoty. Brat 
zamordowanego wyznacza sporą sumę za głowę 
Bobby'ego. 

Fujary na tropie
Zoom TV piątek 20.00

Komedia sensacyjna. Nowojorscy policjanci, Jim-
my (Bruce Willis) i Paul, po nieudanej akcji zo-
stają wysłani na bezpłatny urlop. Wkrótce jedne-
mu z nich zostaje skradziona wartościowa rzecz. 
Funkcjonariusze rozpoczynają śledztwo.

Niebezpieczne związki
TVP Kultura sobota 20.00

Dramat obyczajowy. Bohaterką jest markiza de 
Merteuil, mistrzyni intrygi towarzyskiej, inteli-
gentna, kusząca i pozbawiona skrupułów, bezli-
tośnie manipulująca uczuciami innych, znajdu-
jąca w tym wielką przyjemność. Knuje intrygi, 
których stawką są ludzkie losy.

Ostateczna rozgrywka
TVP Puls sobota 20.00

Sensacyjny. Quan Ngoc Minh ( Jackie Chan) 
prowadzi niewielką restaurację w Londynie. 
Pewnego dnia nastoletnia córka Quana, Fan, 
ginie w zamachu terrorystycznym. Zrozpaczony 
mężczyzna postanawia za wszelką cenę ukarać 
sprawców.

Impostor
TV Puls2 sobota 21.50

Horror. Sarah próbuje uciec od dawnego życia. 
Przeprowadza się z synkiem do urokliwej ir-
landzkiej wioski i wynajmuje duży dom. Od po-
czątku dzieją się tu dziwne rzeczy. Pewnej nocy 
syn znika w lesie. Matce udaje się go odnaleźć, 
ale...

Morderstwo od kuchni
WP1 niedziela 15.00

Kryminalny. Henry zostaje wynajęty do odnale-
zienia najlepszego włoskiego kucharza do nowo 
otwartej restauracji. Gdy przystępuje do działa-
nia, niespodziewanie zaczynają ginąć ludzie w ja-
kiś sposób związani z lokalem. 

A to prawdziwe 
zdjęcie sławnych 

zakochanych. 
Bahrańska 

księżniczka Mariam  
Al Khalifa (lat 19)  

i Jason Johnson (lat 
25) przybywają 

na przesłuchanie 
w sprawie azylu 

politycznego dla 
księżniczki  

w San Diego  
17 lipca 2000 r. 

Źródło: Associated Press

Młodzi, piękni, 
zakochani

Pełnometrażowa nowa wersja popularne-
go pod koniec lat 80. serialu policyjnego, zna-
nego w Polsce jako „Policjanci z Miami”. Sen-
sacyjna historia o dwóch policjantach, którzy 
za wszelką cenę chcą dorwać morderców 
swojego informatora. Jest bogato, seksownie 
i słonecznie…

Pochodzący z Południa Sonny Crockett 
(Colin Farrell) to wyluzowany przystojniak 
skłonny do flirtów, lojalny kumpel i prawdzi-
wy twardziel. Ricardo Tubbs ( Jamie Foxx) 
przyjechał do Miami z Nowego Jorku – pre-
feruje wielkomiejski styl życia, ostre kobiety 
i szybkie samochody. Pracują w policji i two-
rzą wyjątkowy, ale skuteczny, duet świetnie 
wyszkolonych agentów.

Gdy pewnego dnia dowiadują się o prze-
cieku, który doprowadził do zabicia dwóch 
ich kolegów z FBI oraz zamordowania całej 
rodziny informatora, bez namysłu przyjmu-
ją sprawę. Zawiłe śledztwo wprowadza ich 
w świat brutalnych zabójców z Bractwa Arian, 
którzy chronią przemytniczą sieć o niespoty-
kanej dotąd skali. Tu nie ma miejsca na sen-
tymenty, gra idzie o życie i niewyobrażalne 
pieniądze.

Pewnie nie wiesz...
H Film zarobił w kinach na świecie 164 mi-

liony dolarów, kosztował 135 milionów.
H Tom Cruise, Brad Pitt i Matthew McCo-

naughey byli kandydatami do roli Sonny'ego 
Crocketta.

H Denzel Washington, Samuel L. Jackson 
i Will Smith byli kandydatami do roli Ricardo 
Tubbsa.

H Zdjęcia zostały wstrzymane ponieważ 
jeden z ochroniarzy pracujących przy filmie zo-
stał postrzelony. Prace opóźniło także uderze-
nie huraganu Katrina. 

H Filmowym autem Jamesa Crocketta 
(Colin Farrell) jest Ferrari F430 Spider. Jego 
maksymalna prędkość to 310 km/godz.,  
a 0 do 100 km/godz. przyspiesza w zaledwie 
3,9 sekundy.

H Reżyser zupełnie zrezygnował z napisów 
początkowych. Tytuł filmu pojawia się dopiero 
na końcu.

H We wszystkich europejskich reklamach 
filmu Colin Farrell był wymieniany jako pierw-
szy. W reklamach amerykańskich to Jamie Foxx 
zajmował pierwsze miejsce.

Miami Vice

Gra o życie

Transporter 3

Fatalna podróż
Francuski film akcji o przygodach znanego wi-

dzom z dwóch poprzednich części Franka Martina 
( Jason Statham). Tym razem Frank dostaje dość 
nietypowe, najtrudniejsze w karierze zadanie. Musi 
bezpiecznie przewieźć z Marsylii do Odessy dwie 
imponujących rozmiarów walizki i Valentinę (Na-
talya Rudakova), córkę ukraińskiego urzędnika. Co 
zawierają walizki? Kim jest dziewczyna? Dlaczego 
Martin musi jej towarzyszyć? Jaka stawka kryje się 
za tą dostawą? Frank nie zna odpowiedzi na żadne 
z tych pytań, nie wie również, jak uniknąć pułapki 

zastawionej przez przeciwnika dużo bardziej nie-
bezpiecznego niż wszyscy inni, z którymi miał do-
tychczas do czynienia...

Jak zawsze Frank robi wszystko, aby wykonać za-
danie, jednak droga pomiędzy miastami nie przebiega 
tak spokojnie, jak chciałby tego mężczyzna. Podróż 
obfituje w pościgi oraz starcia z gangsterami.Wróg 
czyha na niego na każdym kroku. Czy Frankowi uda 
się bezpiecznie dotrzeć do celu z Valentiną?

„Typowy akcyjniak – dużo akcji, mało logi-
ki, twarde pięści, szybkie samochody i romans 
w tle. Miało być szybciej, wścieklej i bardziej wi-
dowiskowo niż w poprzednich częściach. I jest. 
Jeśli ktoś lubi typowe kino dla dużych chłopców, 
z pewnością znajdzie coś dla siebie i będzie za-
dowolony”.

Pewnie nie wiesz...
H Film zarobił w kinach 

na świecie 109 milionów do-
larów, kosztował 30 milionów.

H Wszystkie kaskaderskie 
wyczyny samochodowe zostały 
wykonane w czasie rzeczywi-
stym, bez modeli i komputero-
wych sztuczek.

H Valentina ma chiński 
znak wytatuowany na karku, 
jest to znak pokoju.

H Postać Natalii Rudako-
vej nazywa się Valentina. Data 
urodzenia Natalii Rudakovej 
to 14 lutego, dzień Świętego 
Walentego.

Transporter 3
TV Puls niedziela 20.00

Para młodych ludzi, Jim (Zachary Knighton) 
i Grace (Sophia Bush), wyruszają nad jezioro, aby 
chwilę odpocząć od zatłoczonego miasta i spotkać 
się z przyjaciółmi. W deszczową noc, podczas jazdy 
przez pustynię Nowego Meksyku omal nie potrącają 
człowieka stojącego na drodze. Nieznajomy imieniem 
John Ryder (Sean Bean) prosi ich o podwiezienie do 
hotelu. Jim godząc się na to nie zdaje sobie sprawy 
z grożącego im niebezpieczeństwa... W trakcie jazdy 
Ryder grozi młodym nożem. W zamieszaniu udaje się 
im wyrzucić go z auta i odjechać. Następnego dnia za-
uważają go w samochodzie, którym podróżuje cała ro-
dzina. Kilka godzin później znajdują ów samochód na 
drodze. Rozpoczyna się śmiertelna gra w kotka i mysz-
kę z szalonym, psychopatycznym autostopowiczem.

Pewnie nie wiesz...
H Film zarobił w kinach na świecie 25 milionów do-

larów, kosztował 10 milionów.
H Sean Bean spędzał niewiele czasu z młodymi ak-

torami, aby był nieznany, obcy, groźny. Wierzył, że to po-
może im bardziej wczuć się w role.

H To nowa wersja filmowego hitu z 1986 roku. 

Autostopowicz, Stopklatka piątek 22.35

Autostopowicz

Groźny 
pasażer

Miami Vice
TVN7 piątek 23.50
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Marlena Siok: - Panie Karolu, na 
początek chciałabym złożyć Panu 
wyrazy uznania. Myślę, że nie tylko 
w swoim imieniu, ale także w imie-
niu mieszkańców naszego miasta. To 
wielka duma, móc oglądać swojego 
rodaka na najważniejszych zawodach 
sportowych, jakimi są igrzyska. 

Karol Łebkowski: - Bardzo 
dziękuję. Jednak muszę przy-
znać, że od wielu mieszkańców 
takie wsparcie i słowa otrzymy-
wałem. Zarówno przed, jak i po 
igrzyskach. Gdy się rozpoczę-
ły, padały pytania: Karol, to Ty 
jeszcze tutaj jesteś? Wówczas 
wyjaśniałem, że wylatuje dopie-
ro na drugą część  rywalizacji. 
Podczas zwykłych rozmów na 
ulicy pytano mnie o wrażenia. 
Nawet osoby, których nie znam 
gratulowały mi sukcesu, za co 
serdecznie dziękuję. 

M.S: - Panowie, chciałabym byśmy 
z Łomży przenieśli się do Tokio i wró-
cili do emocji, którymi przez ponad 
2 tygodnie żył cały świat. A trzeba 
przyznać, że podlaskich i łomżyńskich 
akcentów nie brakowało. Wojciech 
Nowicki z Białegostoku zdobywa zło-
to w rzucie młotem, Maria Andrejczyk 
z Suwałk srebro w rzucie oszczepem, 
a Karol Łebkowski sędziuje zapasy na 
olimpiadzie. Panie Andrzeju, chyba 
mamy powody do dumy…

Andrzej Korytkowski: - Jak 
się okazuje z Łomży do Tokio 
jest znacznie bliżej niż mogło-
by się wydawać. Gdy ogląda-
łem transmisje z Tokio, a muszę 
przyznać, że bardzo szczegóło-
wo śledziłem zmagania spor-
towców, zacząłem uświadamiać 
sobie jak wielu z nich u nas by-
wało. Niejednokrotnie łapałem 
się na tym, że wracały wspo-
mnienia występów na naszych 
mityngach, rekordów stadionu 
w Łomży czy chociażby tego, jak 
wspólnie trenowaliśmy. Mam tu 
na myśli oczywiście Joannę Fio-
dorow. Poza tym, to także spo-
tkania, podczas których te drogi 
sportowe się przecinały. W taki 
sposób, że później  być może 
choć w niewielkim stopniu 
przyczyniliśmy się do zdobycia 
medalu. I tu nagle okazało się, że 
jest 15 osób, 13, które startowa-
ły w Łomży plus 2., których roz-
wój kariery sportowej prowadził 
przez Łomżę.  

M.S: - Ale nie możemy zapomnieć tak-
że o pozostałych zawodnikach, którzy 
również tak pięknie reprezentowali 
województwo podlaskie. Mam tu na 
myśli: Klaudię Kardasz, Marcina Ma-
kara, Marlenę Golę, Rafała Kalinow-
skiego, Juliusza Trochimczuka, Pawła 
Arcisewskiego, Joannę Fiodorow czy 
Kamila Szeremeta… Zdaje się, że 
ścieżka sportowa niektórych z nich 
prowadziła przez Łomżę…

A.K: - Otóż to. Na przykład 
Joanna Fiodorow była zawod-
niczką naszego klubu przez 3 
lata. W tym czasie zdobyła 3 
złote medale Młodzieżowych 
Mistrzostw Polski, wicemi-
strzostwo na Młodzieżowych 
Mistrzostwach Europy, 4 miej-
sce na Młodzieżowych Mistrzo-
stwach Europy i 2 medale Mi-
strzostw Polski Seniorów. Na rok 
przed Igrzyskami Olimpijskimi 
w Londynie przyszła propozycja 
z klubu AZS Poznań. Postawili 
sprawę jasno. Albo udźwigniemy 
finansowanie zarówno zawod-

niczki, jak i trenera w wysokości 
4 tysięcy złotych, albo pozwoli-
my jej odejść i takie warunki za-
pewni jej Poznań. My wówczas 
nie mogliśmy myśleć o takich 
pieniądzach. Asia miała stypen-
dium w wysokości 600 złotych 
ufundowane przez prywatnego 
sponsora pana Romana Szmy-
ta. Za co do dziś jestem ogrom-
nie wdzięczny, bo dla nas było 
to ogromne odciążenie. My nie 
mogliśmy zapewnić Asi takich 
warunków jak Poznań, więc pu-
ściliśmy ją z błogosławieństwem, 
bo zależało nam na tym, by mo-
gła rozwijać swoją karierę. I tak 
było, bo później była 10 na Igrzy-
skach Olimpijskich w Londynie, 
9 w Rio de Janeiro i 7 w Tokio. 
Wspominamy ją bardzo ciepło. 
Cieszę się, że mogliśmy przy-
czynić się do jej sukcesów, i do-
łożyć cegiełkę w rozwoju sporto-
wej kariery. Asia była w trudnej 
sytuacji. Po wieku juniora, koń-
czyła szkołę i nie miała klubu. 

My porozumieliśmy się z jej klu-
bem - UKS Technik Augustów 
- i zabraliśmy ją do siebie. I tak 
wyszło, że prawie mieliśmy ko-
lejnego reprezentanta Łomży na 
Igrzyskach Olimpijskich w Lon-
dynie, bo przypomnę, że w 2012 
roku w barwach Polski i naszego 
klubu w biegu na 400 metrów 
przez płotki startowała Anna Je-
sień. Zajęła wówczas 7 miejsce 
w biegu półfinałowym i zosta-
ła sklasyfikowana na 20 pozycji, 
a 11 w sztafecie 4x400 metrów. 
Ale, jeśli rozmawiamy już o olim-
pijczykach, to wcześniej jeszcze 
w 2008 roku na Igrzyskach Olim-
pijskich w Pekinie jako fizjotera-
peuta kadry narodowej Polski 
pracował pochodzący ze Śnia-
dowa Krzysztof Piszczatowski. 
Był także fizjoterapeutą w 2012 
roku na Igrzyskach Olimpijskich 
w Londynie, tylko - co ciekawe 
-  reprezentacji Kataru i osobi-
stym fizjoterapeutą obecnego 
mistrza olimpijskiego Mutazza 

Isa Barszima. To właśnie on wraz 
z Włochem Gianmarco Tam-
beri podzielili się złotym me-
dalem za skok wzwyż na Igrzy-
skach Olimpijskich w Tokio. To 
kolejna ciekawa historia… By-
liśmy na zgrupowaniu w Spale, 
gdzie często bywa trener Stani-
sław Szczyrba - Polak opiekują-
cy się tym zawodnikiem. Na tre-
ningach ciągle coś się działo. 
Mutazz Barszim stawiany był 
przez Krzysztofa Piszczatowskie-
go na czas treningu. Po każdym 
z nich zaczął jednak utykać. Pan 
Krzysztof był tym zaniepokojo-
ny, chciał zabrać swojego zawod-
nika do lekarza do Łodzi. Tak 
się akurat składało, że też razem 
z Justyną mieliśmy wybrać się 
na kontrolę, więc zaproponowa-
liśmy, że zabierzemy Mutazza. 
Co się okazało, miał naderwane 
włókna i krwiaka. Ściągnięto mu 
prawie 20 mililitrów krwi. A za 
trzy dni miał start! Gdyby wte-
dy tam pojechał, najprawdopo-

Trzeba być po prostu najlepszym
Igrzyska Olimpijskie w Tokio dla mieszkańców województwa podlaskiego, Ziemi Łomżyńskiej i Łomży były wyjątkowe. Wojciech Nowicki 

z Białegostoku zdobywa złoto w rzucie młotem, Maria Andrejczyk z Suwałk srebro w rzucie oszczepem, a Karol Łebkowski z Łomży sędziuje zapasy. 
O tym, ale także o wielu innych "łącznikach" regionu z Tokio w rozmowie z Marleną Siok opowiadają: ANDRZEJ KORYTKOWSKI, prezes i szkoleniowiec 

Klubu Sportowego Prefbet-Sonarol oraz KAROL ŁEBKOWSKI, dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kupiskach, sędzia międzynarodowy 
w zapasach, jedyny sędzia z Polski w gronie 50 arbitrów z całego świata na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio. 
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dobniej urwałby mięsień dwu-
głowy. Można powiedzieć, że 
w jakimś stopniu pomogliśmy 
i akcent łomżyński pojawił się na 
drodze sportowej tego zawodni-
ka. Oczywiście nie zapominamy 
także o  Karolu Łebkowskim, 
który w 2016 roku sędziował za-
pasy na Igrzyskach Olimpijskich 
w Rio de Janeiro. Przyznam 
szczerze, że obejrzałem wtedy 
wszystkie walki, które sędziował 
pan Karol. Co więcej, od tamtej 
pory bardzo lubię zapasy. Wcze-
śniej nie miałem okazji się nimi 
interesować. Gdy zacząłem je 
oglądać, właśnie za sprawą pana 
Karola, stwierdziłem, że jest 
to naprawdę ciekawa dyscypli-
na. Co prawda, podczas Igrzysk 
Olimpijskich w Tokio tych walk 
oglądałem nieco mniej, z uwagi 
na porę, w których się odbywa-
ły - jednak 7 godzin różnicy robi 
swoje - ale było to coś naprawdę 
niesamowitego. I to są właśnie 
te związki z Łomżą. Dodatkowo 
na Mityngu Międzynarodowym, 
który rozgrywany był pięciokrot-
nie w naszym mieście, starto-
wało 13 osób, które brały udział 
w Igrzyskach Olimpijskich w To-
kio, z czego 4 mistrzów olimpij-
skich. Jest to Karol Zalewski, 
który ma rekord stadionu na 
150 metrów, Natalia Kaczmarek, 
która na 400 metrów na naszym 
stadionie zdobyła drugi wynik, 
Kajetan Duszyński również z re-
kordem stadionu oraz Małgorza-
ta Hołub-Kowalik. 

M.S: - Panie Andrzeju, Igrzyska Olim-
pijskie w Tokio reprezentanci Polski 
zakończyli z dorobkiem 14 medali 
w pięciu dyscyplinach sportowych: 
4 złote i po 5 srebrnych i brązowych. 
Lekkoatleci wywalczyli 9 z trofeów: 4 
złote, 2 srebrne i 3 brązowe. To chyba 
dobry wynik?

A.K: - Bardzo dobry. Ja w tym 
momencie, jako przedstawiciel 
lekkoatletyki, mogę być tylko 
dumny. Gdy Igrzyska Olimpij-
skie w Tokio dobiegały końca 
i nadszedł czas podsumowań, za-
częły pojawiać się stwierdzenia, 
że lekkoatleci uratowali właściwie 
ten główny dorobek. Od razu sta-
nęła mi przed oczami Łomża. Za-
chowując oczywiście proporcje, 
pomyślałem sobie, że my w łom-
żyńskim sporcie, jako lekkoatleci 
także jesteśmy najlepsi. Poczu-
łem satysfakcję z tego, że funk-
cjonujemy jako klub. Ale prze-
cież to nie tylko my. Jest także 
Ludowy Klub Sportowy Narew 
Kurpiewski Łomża. Zacząłem 
sobie tworzyć małe porównanie, 
i co ciekawego się okazało? Pol-
ski Związek Lekkoatletyki nie-
mal natychmiast odczuł te suk-
cesy. Mamy kilkoro zawodników 
w grupie szkolenia ukierunko-
wanego - GSU, którzy odnoszą 
sukcesy i właśnie po igrzyskach 

otrzymali dodatkowe pieniądze. 
Niestety, u nas w Łomży wyglą-
da to nieco inaczej, ale w tej roz-
mowie skupiamy się przecież na 
olimpizmie. 

M.S: - Panie Karolu, jak bardzo cieszy 
brąz zdobyty w zapasach w stylu kla-
sycznym przez Tadeusza Michalika?

K.Ł: - Ja cieszę się niezmier-
nie, że zapasy są w tym gronie 
medalowym, ponieważ nieprze-
rwanie zapasy przynoszą meda-
le. Także są w tej "grupie złotej", 
czyli koszyku dofinansowywa-
nym przez Ministerstwo Sportu 
i Turystyki. Natomiast jeśli cho-
dzi o Tadeusza Michalika proszę 
pamiętać o tym, że byłem świad-
kiem, jak siostra Tadeusza zdo-
bywała brązowy medal w Rio de 
Janeiro w 2016 roku. To były nie-
samowite emocje. Zwłaszcza, gdy 
wiadomo było, że Monika będzie 
kończyła karierę. Także dla nas, 
jako środowiska zapasów, było 
to niezwykłe przeżycie. Pięć lat, 
i w jej ślady idzie Tadeusz. Żeby 
było więcej takich sportowych 
rodzin...

M.S: - Panie Karolu ale teraz o Igrzy-
skach Olimpijskich od nieco innej 
strony. Jakie to uczucie znaleźć się 
w gronie 50 sędziów z całego świata, 
podjąć tak niezwykle ważne i odpo-
wiedzialne zadanie?

K.Ł: - Tak, jak już wspomina-
liśmy, są to moje drugie igrzyska. 
Pierwsze przeżyłem chyba znacz-
nie bardziej emocjonalnie. Wów-
czas było oczekiwanie czy znajdę 
się w gronie sędziów czy też nie. 
Ja w ogóle nie byłem nastawiony 
na to, że będę sędziował, ponie-
waż od wielu osób, na kilka mie-
sięcy przed igrzyskami, słyszałem 
informacje, że oni już wiedzą. 
Mają deklaracje, której wtedy ja 
nie miałem. Dlatego, gdy poja-
wiła się lista ostateczna, muszę 
przyznać, że byłem bardzo mile 
zaskoczony. To również było 50 
sędziów, w tym jeden z Polski. 
Wówczas nieco więcej było mnie 
widać na macie, ponieważ więcej 
sędziowałem walki. Natomiast 
jeśli chodzi o Tokio, co praw-
da sędziowałem znacznie więcej 
niż w Rio de Janeiro, ale byłem 
kierownikiem mat, czyli odpo-
wiedzialnym za koordynowanie 
pracy. Oznacza to, że musiałem 
podejmować decyzje, w którą 
stronę wynik powędruje. Odpo-
wiedzialność jest niesamowita. 
Dlaczego? Ponieważ osoby, które 
wygrywają walkę, nawet elimina-
cyjną, zostają bohaterami w tych 
państwach. Czy Iran, czy Rosja, 
czy Indie… Tam są to sporty na-
rodowe. W związku z tym, odpo-
wiedzialność jest naprawdę duża. 
A jeśli chodzi o przeżycia? To 
również coś nieprawdopodobne-
go. Na świecie jest około tysiąca 
sędziów w zapasach. Tę elitarną 

grupę sędziującą te najwyższej 
rangi zawody stanowi 86 osób. 
Z tego 50 stanowi  TOP – najlep-
szych z najlepszych. Także zna-
leźć się w tym gronie to ogromne 
wyróżnienie. 

M.S: - Panie Karolu, aby móc znaleźć 
się w elitarnej olimpijskiej pięćdzie-
siątce musiał Pan przejść przez sito 
eliminacji. Rozpoczęły się już we 
wrześniu 2019 roku…

K.Ł: - Tak. Dla nas to były 
Mistrzostwa Świata w Zapasach 
w Nur-Sułtan. Przyznam, że po 
tych zawodach miałem mieszane 
uczucia, ponieważ nie dosędzio-
wałem do końca tych zawodów. 
Mieliśmy 3 turnieje, później tur-
niej kwalifikacyjny europejski 
i światowy. Europejski odbył się 
już w tym roku w Budapeszcie. Na 
każde zawody, na które jechali-
śmy musieliśmy wykonywać testy 
na obecność Covid-19. Zarówno 
przed wyjazdem, jak i w trakcie 
zawodów. Przed wyjazdem do Bu-
dapesztu miałem wynik negatyw-
ny, po przyjeździe także, a w trak-
cie zawodów okazało się, że wynik 
jest pozytywny. Także pierwszego 
dnia zostałem odsunięty od sę-
dziowania, i tak naprawdę został 
mi tylko jeden turniej, ten ostat-
ni światowy, w którym mogłem 
sędziować. W związku z tym do 
końca nie byłem pewny czy znaj-
dę się na liście. Ostatecznie moje 
nazwisko pojawiło się, i było to  
miłe zaskoczenie. 

M.S: - O wielkim wyróżnieniu można 
mówić także w kontekście zawodów 
pod nazwą Event Tokio 2020, które 
miały pomóc w sprawdzeniu stanu 
przygotowań obiektów przez organi-
zacją Olimpiady, w których również 
miał Pan swój udział. Był Pan wów-
czas jedynym Polakiem i jedynym 
z sześciu europejskich sędziów… 

K.Ł: - Tak, było to na pew-
no duże wyróżnienie, ale przede 
wszystkim z tej grupy, którą tam 
byliśmy, chyba tylko 15 osób 
ostatecznie pojechało na Igrzy-
ska Olimpijskie w Tokio. Korzyść 
z tego pierwszego pobytu była 
taka, że mogliśmy zobaczyć stoli-
cę Japonii. Natomiast w przypad-
ku igrzysk poruszaliśmy się tylko 
między hotelem, a obiektem i sa-
lami zlokalizowanymi po drugiej 
stronie ulicy. Gorąco było niesa-
mowicie, dodatkowo nieprawdo-
podobna wilgotność powietrza. 
W linii prostej z hotelu do obiektu 
mieliśmy właściwie 150 - 200 me-
trów, a gdy docieraliśmy na miej-
sce byliśmy dosłownie mokrzy. 

M.S: - W Rio De Janeiro w 2016 roku 
przez 8 dni sędziował pan 30 walk, 
włącznie z najważniejszymi finałami 
o złote medale. A jak wyglądało to 
w przypadku Tokio?

K.Ł: - Przyznam szczerze, że 
nie liczyłem…. Aczkolwiek sę-

dzia, który sędziował na macie 
zwykle do południa sędziował 
2 walki i czasami 2 popołudniu. 
Ja tych walk w ciągu dnia mia-
łem około 7- 8. Ponieważ, tak jak 
powiedziałem, byłem kierowni-
kiem maty. W sumie na każdej 
z mat, a było ich 3, było 4 kierow-
ników. Dlatego tych walk mieli-
śmy dużo więcej. Jest to znacz-
nie większa odpowiedzialność 
i znacznie większe ryzyko popeł-
nienia błędu. 

M.S: - Panie Karolu jak to się zatem 
robi? Jak osiąga się taki sukces?

K.Ł: - Trzeba być najlep-
szym… 

A.K: - Ja pana Karola znam od 
lat… To, co w nim niezmienne, 
to skromność. Staram się zarażać 
się od niego tym olimpizmem. 
Chciałbym, by tych olimpijczy-
ków stąd, z Łomży, było jeszcze 
więcej. Bo skoro pochodzący 
z Tychów Dawid Tomala może 
zostać mistrzem olimpijskim 
w chodzie na 50 kilometrów, sta-
jąc się tym samym drugim i ostat-
nim Polakiem po Robercie Ko-
rzeniowskim, który zwyciężył na 
tym dystansie w igrzyskach olim-
pijskich, to dlaczego olimpijczy-
kiem nie może być łomżyniak? 

K.Ł: - Wydaje mi się także, 
że warto skierować pewne prze-
słanie do młodych ludzi, którzy 
będą czytali tygodnik, a prze-
cież chociażby u Andrzeja w klu-
bie tych dzieciaków przewija się 
setki, że tych dróg jeśli chodzi 
o Igrzyska Olimpijskie jest wie-
le. Tak, jak chociażby w moim 
przypadku. Ja nigdy nie byłem 
zawodnikiem wysokich lotów, 
który miałby szanse, a jednak 
znalazłem profesję wokół sportu, 
która pozwoliła mi uczestniczyć 
w ruchu olimpijskim. Są przecież 
sędziowie, lekarze, fizjoterapeu-
ci, sztab techniczny czy działacze 
polskich związków sportowych. 
Warto pamiętać o tym, że jest 
jeszcze kariera inna, niż kariera 
sportowca. 

M.S: - Panie Andrzeju, te piękne spor-
towe emocje są za nami. Ale już za 
trzy lata Igrzyska Olimpijskie w Pary-
żu. Czy one są w waszym zasięgu? 

A.K: - Czy Paryż? Chyba bar-
dziej pod uwagę bierzemy Igrzy-
ska Olimpijskie, które odbędą się 
w 2028 roku w Los Angeles. Te 3 
lata to dla nas nieco zbyt krótki 
okres, 4 lata przydałyby się nam 
bardziej (śmiech). Ci zawodnicy, 
w których widzimy szanse, mają 
w tej chwili po 16 - 17 lat. Czy 
jednak uzyskają awans? Jest wie-
le kwestii, które to zdeterminu-
ją. To przede wszystkim zdrowie, 
forma, finanse, ale także - co by 
nie mówić - szczęście. Zobaczy-
my. Na pewno będziemy starali 
się i zrobimy wszystko co w na-
szej mocy, by spróbować uzyskać 

awanse. Tak, jak powiedziałem: 
jeśli chodzi o Paryż na pewno 
będzie trudno. Niemniej jednak, 
nie wolno się poddawać. Dlatego 
od 1 września ruszyliśmy z pro-
jektem - akcją Paryż 2024. Mamy 
2-3 osoby, które bierzemy pod 
uwagę, i pokładamy w nich na-
dzieję. Stworzymy im warunki 
i możliwości, bo widzimy w nich 
to zaangażowanie… A co z tego 
wyjdzie? Czas pokaże. Wycho-
dzimy z założenia, że jeśli pojawia 
się nawet cień nadziei, pozwala-
my mu rozbłysnąć. Nie chcemy 
mieć poczucia, że zabrakło na 
przykład 5 setnych, bo czegoś że-
śmy pożałowali. Na chwilę obec-
ną jesteśmy stabilni finansowo. 
Mamy wspaniałych sponsorów, 
którzy nam pomagają, do tego 
chociażby Urząd Marszałkowski 
Województwa Podlaskiego, któ-
ry również oferuje wsparcie… 
I myślę, że gdy będą wyniki, ta 
pomoc wciąż będzie płynęła. Sta-
ramy się, by jej nie zawieść.

K.Ł: - To wsparcie finan-
sowe, o którym mówi Andrzej 
w przypadku młodych zawod-
ników jest niezwykle ważne. 
Wyobraźmy sobie, że młody 
człowiek kończy szkołę, staje 
wówczas przed dylematem co 
robić dalej. Zastanawia się czy 
założyć rodzinę, czy jest w sta-
nie ją utrzymać czy gdy poświę-
ci siebie dla sportu będzie w sta-
nie zapewnić godne życie sobie 
i przyszłej rodzinie. Dlatego 
bardzo ważne jest wsparcie pły-
nące z klubu sportowego czy 
samorządu lokalnego czy wo-
jewódzkiego, jak również mini-
sterstwa. To właśnie ono daje 
ten komfort finansowy, a co za 
tym idzie komfort psychiczny, 
który pozwala podjąć tę decy-
zję, skierowania drogi życiowej 
przez młodego człowieka na 
drogę sportu.

M.S: - Panie Karolu, a Pan się wybiera 
do Paryża? 

K.Ł:- Trzy lata to zbyt odległy 
termin, by składać jakiekolwiek 
deklaracje i być czegokolwiek 
pewnym. Dlatego ja tak daleko 
nie wybiegam… Zobaczymy co 
przyniesie przyszłość. Być może 
za trzy lata również spotkamy się, 
by porozmawiać o igrzyskach, 
być może pod kątem młodych 
zawodników z naszych klubów 
czy dyscyplin, które pojawiają 
się na igrzyskach. W tym roku na 
przykład doszło karate, którego 
za trzy lata już nie będzie. Nato-
miast w 2024 do grona dyscyplin 
olimpijskich dołączy breakdance. 
Kto wie może do Łomży przyje-
dzie medal w tej dyscyplinie, bo 
mamy przecież naprawdę spore 
szanse. 



14 www.narew.infoSrebrni

Wodny świat

Jak trafić 
na ląd?

Po stopnieniu wszystkich lodowców Ziemia zamieniła się 
w gigantyczny ocean. Ludzie, którym udało się przetrwać ka-
taklizm, mieszkają na łodziach i sztucznych atolach. Do jed-
nej z takich konstrukcji przybywa tajemniczy Żeglarz (Kevin 
Costner). Ma on do sprzedania kilogram ziemi, który wymie-
nia na zapas słodkiej wody. Po dokonaniu transakcji mężczy-
zna chce opuścić kolonię. Żeglarz to człowiek-mutant – ma 
błonę pławną miedzy palcami oraz skrzela pozwalające mu 
oddychać pod wodą. Ukrywa te cechy, bo mieszkańcy atoli 
nie lubią odmieńców. Nagle pojawiają się oceaniczni piraci 
dowodzeni przez bezwzględnego Deacona (Dennis Hop-
per). W zamieszaniu wywołanym napadem, Żeglarzowi uda-
je się uciec. Pomagają mu Helen ( Jeanne Tripplehorn) i jej 
podopieczna, Enola (Tina Majorino). Cała trójka opuszcza 
kolonię na pokładzie łodzi Żeglarza. Helen twierdzi, że Enola 
ma na plecach wytatuowaną mapę wskazującą drogę do le-
gendarnego suchego lądu.

Pewnie nie wiesz...
H Film miał sporego pecha. Tornado zniszczyło prawie 

gotowe, budowane przez blisko dwa miesiące na specjalnych 
tratwach dekoracje do filmu. Pracę trzeba było zacząć od po-
czątku. Zastrajkowali pracownicy techniczni, co oznaczało 
kolejne opóźnienie i kolejne niezaplanowane koszty. Następ-
nie zbuntowali się aktorzy – przedłużenie zdjęć sprawiało, że 
nie mogli grać w innych filmach. Reżyser, Kevin Reynolds, dwa 
tygodnie przed zakończeniem zdjęć opuścił plan. Za reżyserię 
zabrał się Costner. Budżet zamiast planowanych 175 mln do-
larów, sięgnął 225 milionów. 

H Do dziś film zarobił ponad 264 mln dolarów, wreszcie 
wychodząc na swoje.

H Costner spędził na planie 157 dni pracując 6 dni w tygo-
dniu po kilkanaście godzin. 

H Kevin Costner zażądał, aby cyfrowo dodano mu wło-
sów, co w 1995 roku kosztowało spore pieniądze.

H Jeanne Tripplehorn odmówiła rozebrania się i sama 
wybrała dublerkę w swojej przyczepie, oglądając nago trzy wy-
brane kobiety.

Wodny świat
TVN piątek 22.20

Młody Afroamerykanin Cecil Gaines 
(Forest Whitaker) mieszka z rodzicami 
w należącej do białych plantatorów po-
siadłości w stanie Georgia. Pewnego dnia 
matka chłopaka zostaje zgwałcona i pobi-
ta przez właściciela plantacji. Gdy ojciec 
Cecila próbuje wymierzyć oprawcy spra-
wiedliwość, zostaje zabity. Zrozpaczonego 
chłopca bierze pod opiekę Annabeth (Va-
nessa Redgrave), babka właściciela planta-
cji i szkoli go na służącego. W wieku 15 lat 
Gaines opuszcza rodzinne strony.

Po kilku latach tułaczki i pracy w charak-
terze kelnera mężczyzna trafia do Waszyng-
tonu. Wkrótce otrzymuje posadę kamerdy-
nera w Białym Domu. Osobiście obsługuje 
prezydenta Dwighta D. Eisenhowera (Robin 
Williams) i jego następców. Przez ponad trzy 
dekady Cecil jest świadkiem wydarzeń, które 
zmieniają losy świata.

Pewnie nie wiesz...
H Film zarobił w kinach na świecie 177 

miliony dolarów, kosztował 30 milionów.
H Kamerdyner to osobisty lokaj pana 

domu. Jest świetnie zorientowany w prywatnym 
życiu swojego szefa, cieszy się jego zaufaniem.

H Postać Cecila Gainesa została oparta 
na Eugene Allenie, który przez ponad 30 lat 
służył jako kamerdyner w Białym Domu dla 8 
prezydentów: Trumana, Eisenhowera, JF Ken-
nedy’ego, Johnsona, Nixona, Forda, Cartera 
i Reagana.  

H W obsadzie filmu znalazło się aż pię-
cioro zdobywców Oscara: Forest Whitaker, Ro-
bin Williams, Jane Fonda, Vanessa Redgrave 
i Cuba Gooding Jr. oraz dwoje nominowanych 
do Oscara: Oprah Winfrey i Terrence Howard.

Kamerdyner
Stopklatka piątek 13.00

Duchy moich byłych

Podróż  
w przeszłość
Lekkomyślny, ceniący ponad wszystko 

dobrą zabawę Connor nie myśli o tym, żeby 
się ustatkować, w przeciwieństwie do młod-
szego brata, w którego ceremonii ślubnej ma 
uczestniczyć. Podczas uroczystości zaczy-
na swoje sztuczki, próbując uwieść kolejno 
matkę panny młodej, druhny i właściwie 
każdą kobietę, która się pojawi na horyzon-
cie. Równocześnie w jego coraz bardziej 
pijanej wyobraźni – bo nie żałuje sobie al-
koholu – pojawiają się duchy byłych dziew-
czyn, z którymi rozstał się w bardziej lub 
mniej przyjazny sposób. Przewodniczką po 
świecie byłych narzeczonych jest pierwsza 
miłość Connora, Jenny. A za tym wszystkim 
stoi duch wuja Wayne’a (Michael Douglas), 
mentora Connora i nauczyciela, który teraz 
z zaświatów pragnie nawrócić bratanka na 
właściwą drogę…

 
Duchy moich byłych
TVN7 piątek 21.35

Kamerdyner

Blisko  
prezydenta
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Grupa oszustów podróżuje od miasta do miasta. Prze-
wodzi im Jake Vig (Edward Burns), osobnik przystojny, 
inteligentny i niezwykle stylowy. Jake i jego wspólnicy 
właśnie ukradli 100 000 dolarów niejakiemu Lionelowi 
Dolby'em.

Na nieszczęście dla nich jest to księgowy Winstona 
Kinga (Dustin Hoffman), grubej ryby świata przestęp-
czego Los Angeles. Z Kingiem żartów nie ma. Wkrótce 
oszuści znajdują zwłoki kolegi z ich paczki. Jake postana-
wia przekonać Kinga, by wstrzymał się z dalszym mor-
dowaniem. Gangster chce w zamian, by okradli jednego 
z najbogatszych bankierów w mieście, Morgana Price'a, 
piorącego w swoich legalnych firmach brudne pieniądze 
z przestępczej działalności.

Do zespołu Jake'a dołącza sprytna i piękna Lily (Ra-
chel Weisz). Jest to dobrą wiadomością, natomiast złą 
jest to, że Jake'owi zaczyna deptać po piętach agent FBI 
(Andy Garcia). Oszust opracowuje jednak plan, który za-
skakuje nawet samego Kinga...

Pewnie nie wiesz...
H Film zarobił w kinach na świecie 23 miliony dolarów, 

kosztował 15 milionów.
H Winston King miał być właścicielem sali bokserskiej, 

wielkim, 120 kilowym mężczyzną. Kiedy Dustin Hoffman 
przeczytał scenariusz i powiedział, że interesuje go ta histo-
ria, ale nie zagra takiej postaci, zmieniono Kinga na właści-
ciela klubu nocnego.

H Scenę, w której King (Hoffman) spotyka Ja-
ke'a (Burns) i Lily (Rachel Weisz) po raz pierwszy, Hoffman 
i Burns intensywnie ćwiczyli bez Rachel, by nie widziała jak 

będzie przebiegać scena. Kiedy więc Hoffman chwyta ją za 
pierś, szok Weisz jest autentyczny.

H Słowo „k....” zostało w filmie wypowiedziane sto trzy-
dzieści razy.

Przekręt doskonały
Metro piątek 21.00, niedziela 22.15

Przekręt doskonały

Gangster z oszustem 

Korupcja, morderstwa i tłum 
gwiazd... Dziewczyna na telefon, homo-
seksualista, dziennikarz oraz komen-
dant policji jako główni bohaterowie 
tajemniczej historii o ambicji, korupcji 
i marzeniach. W takim świecie trzech 
policjantów walczy, by odkryć prawdę 
o brutalnym masowym zabójstwie.

Los Angeles, rok 1953. Trzej poli-
cjanci – ambitny Ed Exley (Guy Pear-
ce), brutalny i bezpośredni Bud White 
(Russel Crowe) i szukający rozgłosu 
Jack Vincennes (Kevin Spacey) – zosta-
ją oddelegowani do sprawy bezwzględ-
nej masakry dokonanej na kilkunastu 
Meksykanach. Okazuje się, że morder-
stwo zostało dokonane przez funkcjo-
nariuszy policji. Ed bez wahania donosi 
o tym przełożonym, co oczywiście nie 
zyskuje mu sympatii wśród kolegów. 
Wszystko wskazuje jednak na to, że za 
masakrą kryje się dużo bardziej zawiła 
intryga. Trop wiedzie do luksusowe-
go domu publicznego z prostytutkami 
ucharakteryzowanymi na gwiazdy fil-
mowe.

W nagrodzonym Oscarem za 
najlepszy scenariusz adaptowany 

kryminale Curtisa Hansona zobaczy-
my całą plejadę gwiazd Hollywood. 
Prócz już wymienionych, w filmie 
wystąpili: Kim Basinger (za swoją 
kreację nagrodzona Oscarem dla naj-
lepszej aktorki drugoplanowej), Dan-
ny DeVito, James Cromwell i David 
Strathairn.

Pewnie nie wiesz...
H Film zarobił w kinach na świecie 

126 milionów dolarów, kosztował 35 mi-
lionów.

H Pierwszoplanową rolę żeńską pro-
ponowano Izabelli Scorupco, która odmó-
wiła.

H W filmie marihuana pokazywana 
jest w plastikowych woreczkach, które nie 
istniały w 1953 roku.

H Russell Crowe grał Buda White’a, 
który nie pije, więc Crowe nie pił przez 
okres kręcenia filmu. Określił to jako „naj-
bardziej bolesny okres w moim życiu”.

H Liczba ofiar: trzydzieści.

Tajemnice Los Angeles
Stopklatka niedziela 21.45

Papillon

Uciec  
za wszelką 

cenę
Oparta na autentycznych wydarze-

niach historia Henri Charriera (Steve 
McQueen), znanego również jako Pa-
pillon (Motylek). Ten drobny paryski 
przestępca zostaje omyłkowo skaza-
ny na dożywocie za zbrodnię, której 
nie popełnił. Trafia do kolonii karnej 
w Gujanie Francuskiej. 

Na pokładzie statku wiozącego go 
do więzienia poznaje innego skazań-
ca, Louisa Degę (Dustin Hoffman), 
genialnego fałszerza pieniędzy. Dega 
ma przy sobie dużą sumę pieniędzy 
poukrywaną w różnych zakamarkach 
na ciele. Silny, rosły Papillon zgadza się 
zostać jego ochroniarzem w zamian za 
sfinansowanie ucieczki z kolonii kar-
nej. Na miejscu obaj mężczyźni trafia-
ją do obozu pracy w środku dżungli. 
Dega, który dzięki swym pieniądzom 
zapewnił sobie względny spokój 
i komfort w obozie, waha się, czy uciec 
wraz z nim. Więzienie na Diabelskiej 
Wyspie słynie z tego, że ucieczka z nie-
go jest niemożliwa. A jednak Papil-
lon próbuje kilkakrotnie uciec – bez 
względu na minimalne szanse powo-
dzenia i surowość kar, jakie musi póź-
niej ponosić. Wolność jest dla niego 
ważniejsza, niż przeżycie.

Pewnie nie wiesz...
H Film zarobił w kinach na świecie 

53 miliony dolarów, kosztował 12 milio-
nów.

H Steve McQueen za rolę Motylka 
otrzymał bajeczne, jak na tamte czasy 

(1973 rok), honorarium miliona dola-
rów.  

H Podczas kręcenia filmu Dustin 
Hoffman nosił soczewki kontaktowe, 
po to, by móc poprawnie widzieć przez 
grube okulary, które nosił jego filmowy 
bohater.

H Na Jamajce, gdzie kręcono film, 
miejscowi kradli kostiumy i elementy 
dekoracji. Zginęło m.in. 600 par butów.

H Kiedy kierowca Dustina Hoffma-
na potrącił pieszego i spowodował jego 
poważne obrażenia, to aktor, a nie kie-
rowca, zaczął otrzymywać groźby śmier-
ci od miejscowych.

H Dustin Hoffman stracił 9 kilo, 
przygotowując się do roli Louisa Degi. 
Przeszedł na szybką dietę, w której pod-
stawowym pożywieniem były kokosy.

Papillon
TVP Kultura piątek 20.05

Tajemnice Los Angeles

Niewygodna prawda
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Małe dzikusy

Ukryty skarb
Albie i jego siostra, zbuntowana nastoletnia Tiffany, spę-

dzają czas u swojej ekscentrycznej ciotki Jackie, która mieszka 
w pobliżu urokliwego jeziora. Początkowo nic nie zapowiada, 
że będą to chwile pełne wrażeń. Pewnego dnia Albie spotyka 
Eddiego, który poznaje go z grupą miejscowych łobuziaków, 
tworzącą gang „Małych dzikusów”. Od tej pory zaczyna się 
wielka przygoda. Rodzeństwo staje do rywalizacji, której staw-
ką jest ukryty przez ekscentrycznego milionera skarb.

Małe dzikusy
TV6 sobota 8.55

A. X. L.

Robot-pies
Tajny projekt wykorzystujący zaawansowaną sztucz-

ną inteligencję i mający służyć do ochrony żołnierzy 
podczas walki, pies-robot, wydostaje się z ośrodka ba-
dawczego i zostaje znaleziony przez nastoletniego Mile-
sa. Dzięki przyjaźni z niezwykłym czworonogiem Miles 

nabiera wiary w siebie i poznaje świetną dziewczynę, 
Sarę. Wszystko się skomplikuje, gdy pojawią się woj-

skowi, którzy chcą odzyskać swojego robota.
A. X. L.

TV4 sobota 10.45

Uprowadzona księżniczka

Uwolnić 
ukochaną

Remik i Miłka są dla siebie stworzeni. Od 
pierwszej chwili wiedzą, że nic nie może ich roz-
dzielić, nawet fakt, że ona jest księżniczką, a on 
skromnym wędrowcem. Ich szczęście szybko jed-

nak zmąci podstępny plan złego czarownika, któ-
ry pragnąc zdobyć nieśmiertelność porywa Miłkę. 
Wierzy, że pomoże mu ona w pewnym czarno-
księskim magicznym rytuale. Remik wraz z kom-
panią zwariowanych zwierzaków, rusza ukochanej 
z odsieczą. Czeka go długa droga pełna niebezpie-
czeństw, naszpikowana czarami, pułapkami i setką 
kłopotów.  

Uprowadzona księżniczka
TV Puls2 niedziela 8.45

Latająca maszyna

Niezwykły 
fortepian

Historia dziewczynki, której ojciec wyjechał do Londy-
nu. Ania i jej kuzyn znajdują zdewastowany fortepian, który 
skrywa niezwykłą tajemnicę. Pod wpływem łez instrument 
zamienia się w latającą maszynę i zabiera bohaterów w pełną 
przygód podróż po Europie. 

Londyńska bizneswoman Georgie, para jej dzieci oraz pia-
nista Lang Lang zostają wciągnięci do świata animowanego fil-
mu 3D, gdzie czeka ich misja sprowadzenia latającej machiny 
z powrotem do Polski.

Latająca maszyna
TVP Kultura piątek 16.50
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W czwartek (2 września) prezydent 
Andrzej Duda podpisał rozporządze-
nie, które ustanowiło stan wyjątko-
wy na obszarze części województwa 
podlaskiego oraz części wojewódz-
twa lubelskiego, na terenie niespeł-
na dwustu miejscowości graniczą-
cych z Białorusią. Ma to związek ze 
wzmożonymi próbami nielegalne-
go wchodzenia na terytorium na-
szego kraju. Co znalazło się w treści 
dokumentu?

Co się dzieje na granicy?
W miejscu, gdzie Polska 

znajduje się w bezpośrednim 
sąsiedztwie Białorusi, utknę-
ła kilka tygodni temu grupa 
uchodźców podających się za 
obywateli Afganistanu. Migran-
ci ubiegają się o azyl w naszym 
kraju, jednak władze uniemożli-
wiają im skorzystanie z ochrony. 
Według wielu świadków, osoby 
te mają być pobawione możli-
wości zaspokajania nawet pod-
stawowych, życiowych potrzeb 
a ich stan zdrowia pogarszać się. 
Granicy pilnują funkcjonariusze 
Wojska Polskiego, policji oraz 
Straży Granicznej.   Powstaje 
tam również płot z drutu kolcza-
stego, aby dodatkowo wzmoc-
nić zabezpieczenia.

Stan wyjątkowy
W czwartek w Dzienniku Ustaw 

ukazało się podpisane przez An-
drzeja Dudę rozporządzenie, które 
wprowadza stan wyjątkowy na tere-
nie 183 miejscowości w wojewódz-
twie podlaskim i lubelskim położo-
nych tuż przy granicy z Białorusią.

„Reżim Łukaszenki chce wy-
pchnąć migrantów na teren Pol-
ski, Litwy i Łotwy, aby zdesta-

bilizować sytuację w regionie, 
dlatego musimy na 30 dni wpro-
wadzić  stan wyjątkowy. Pozwo-
li on uszczelnić granice i ułatwi 
prace służbom.” – wyjaśniał pod-
czas konferencji prasowej pre-
mier Mateusz Morawiecki.

Co to właściwie oznacza?
W rozporządzeniu znalazły 

się następujące punkty:

1. Zawieszone zostało prawo 
do organizowania i przeprowa-
dzania zgromadzeń, na obszarze 
objętym stanem wyjątkowym.

2. Zawieszono również możli-
wość organizowania i przeprowadza-
nia na tym samym obszarze imprez 
masowych oraz prowadzonych w ra-
mach działalności kulturalnej imprez 
artystycznych i rozrywkowych, nie-
będących imprezami masowymi.

3. Wprowadzony został obo-
wiązek posiadania przy sobie 
dowodu osobistego lub inne-
go dokumentu stwierdzające-
go tożsamość przez osoby, które 
ukończyły 18 lat, przebywające 
w miejscach publicznych na ob-
szarze objętym stanem wyjąt-
kowym. Osoby niepełnoletnie, 
uczące się, muszą mieć przy sobie 
legitymację szkolną.

4. Należy stosować się do za-
kazów przebywania w ustalonym 
czasie w oznaczonych miejscach, 
obiektach oraz obszarach.

5. Nie wolno utrwalać za po-
mocą środków technicznych 
wyglądu lub innych cech okre-
ślonych miejsc, obiektów lub ob-
szarów.

6. Ograniczono prawa po-
siadania broni palnej, amunicji 
i materiałów wybuchowych oraz 
innych rodzajów broni, poprzez 
wprowadzenie zakazu ich nosze-
nia.

7. Ograniczono dostęp do 
informacji publicznej dotyczą-
cej czynności prowadzonych na 
obszarze objętym stanem wy-
jątkowym, w związku z ochroną 
granicy państwowej oraz zapo-
bieganiem i przeciwdziałaniem 
nielegalnej migracji.

Za nami kolejna odsłona Ogólnopol-
skiego Rankingu Najlepszych Spół-
dzielni Mleczarskich, w  którym SM 
Mlekpol zajęła 2. miejsce, potwier-
dzając tym samym swoją wysoką 
i kluczową dla rozwoju rynku prze-
twórstwa mleczarskiego pozycję. 

Ogólnopolski Ranking Spół-
dzielni Mleczarskich dokonuje 
oceny ich działalności i ustala li-
derów wśród znakomitego gro-
na spółdzielców. Do głównych 
czynników, które brane są pod 
uwagę w rankingu należą m.in. 
wyniki ekonomiczne za dany rok, 
rozwój oferty produktowej, dzia-
łania CSR i wpływ na życie lokal-
nych społeczności czy realizacja 
nowych inwestycji. Prowadzo-
ne przez SM Mlekpol działania 
i osiągnięte wyniki sprawiły, że 
znalazła się ona na drugim miej-
scu wśród najlepszych spółdziel-
ni mleczarskich w Polsce.

- Miejsce na podium w tak 
ważnym rankingu to dla nas wy-
różnienie i satysfakcja z wyko-
nywanej pracy. Jednocześnie 
czujemy się zobowiązani do dal-
szego intensywnego rozwoju – 
wszystko po to, by sprostać ocze-
kiwaniom i potrzebom naszych 
konsumentów. Po raz kolejny 
pragnę zaznaczyć, że osiągnię-
ty sukces nie byłby możliwy bez 
naszych rolników, współpracow-
ników i kontrahentów. To dzięki 

ich zaangażowaniu możemy sta-
le umacniać naszą pozycję, jako 
jednego z liderów sektora mle-
czarskiego w Polsce – komentuje 
Edmund Borawski, Prezes Zarzą-
du SM Mlekpol.

Spółdzielnia Mleczarska 
Mlekpol w Grajewie to jeden 
z największych producentów 
mleka i wyrobów mleczarskich 
w Polsce. Rok 2020 przyniósł 

wiele zmian, a ze względu na pan-
demię Covid-19 stanowił ogrom-
ne wyzwanie dla wielu produ-
centów. Mlekpol udowodnił, że 
dzięki szybkości działania, inno-
wacyjności i otwartości na nowe 
rozwiązania udało się tę trudną 
sytuację przezwyciężyć. W ubie-
głym roku Spółdzielnia skupiła 
od hodowców rekordową ilość 
surowca – do 13 zakładów prze-

twórczych SM Mlekpol trafiło 
prawie 1 miliard 980 milionów li-
trów mleka. Tym samym, dzien-
ny skup wyniósł 5,5 miliona li-
trów, a w okresie letnim blisko 6 
milionów litrów. Stanowi to aż 
16,4% krajowego skupu, przy dy-
namice wynoszącej 2,6%. 

Produkty Mlekpolu powstają 
w 13 nowoczesnych i wysoko wy-
specjalizowanych zakładach pro-

dukcyjnych w: Grajewie, Zambro-
wie, Mrągowie, Kolnie, Sejnach, 
Bydgoszczy, Sokółce, Dąbrowie 
Białostockiej, Radomiu, Zwole-
niu, Gorzowie Wielkopolskim 
i Suwałkach. SM Mlekpol oferu-
je konsumentom szeroki asorty-
ment produktów mleczarskich, do 
których m.in. należą marki: Łacia-
te, Milko, Maślanka Mrągowska, 
Rolmlecz i Mazurski Smak. 

Stan wyjątkowy przy granicy z Białorusią 

SM Mlekpol zajmuje miejsce na podium w Ogólnopolskim 
Rankingu Najlepszych Spółdzielni Mleczarskich
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120 zawodników pobiegło ulicami 
Akademicką i Spokojną 5 lub 10 km 
w mistrzostwach, które miały odbyć 
się raz, a stały się tradycją. Biegacze 
przyjechali do Łomży z całego regio-
nu, z bardziej odległych miast, a na-
wet z Hiszpanii. Było słonecznie, ale 
chłodno. 

- Wiatr wiał, było to czuć, po-
goda nie ułatwiała zadania – przy-
znał Patryk Drężek z Gib, który 
zwyciężył bieg główny na 10 km. 
– Lubię jednak biegać w Łomży, 
tu wygrałem swój pierwszy pół-
maraton, więc fajnie tu wracać. 
Mistrzostwa są świetnym pomy-
słem, może też pomogą w popu-
laryzacji biegania wśród studen-
tów – nie krył nadziei. 

Otwarte Akademickie Mi-
strzostwa Łomży w Biegu Ulicz-
nym to inicjatywa, która w 2019 
roku miała uczcić 15-lecie istnie-
nia Państwowej Wyższej Szkoły 
Informatyki i Przedsiębiorczości 
w Łomży. 

- Z rocznicy wynikają też dy-
stanse naszego biegu. W związku 
z tym, że raczej dystansu 15 km 
się nie praktykuje, postanowili-
śmy zrobić dwa, żeby się sumo-
wały, czyli 10 km bieg główny 
i 5 km bieg towarzyszący – mówi 
dr Dariusz Perło, prorektor ds. 
dydaktyki i spraw studenckich 
PWSIiP, który od początku star-
tuje z żoną w mistrzostwach. -  
Bieg trzy lata temu miał być bie-
giem jednorazowym, natomiast 
spotkał się z niezwykle entuzja-

stycznym przyjęciem uczestni-
ków i organizatorów. Uznaliśmy 
zatem, że trzeba go organizować 
co roku. Mam nadzieję, że tak bę-
dzie i co roku będziemy się spo-
tykać – dodaje. 

O rocznicy przypomi-
na co roku nagroda specjalna 
w biegu. Oprócz zwycięskich 

trzech miejsc na obu dystan-
sach i w poszczególnych kate-
goriach wiekowych, nagradzany 
jest zawodnik, który przybiega 
z liczbą odpowiadającą wieko-
wi PWSIiP. W tym roku nagro-
dzony został Przemysław Dawi-
dziuk, który jako siedemnasty 
przybiegł na metę. 

Tegoroczna edycja biegu od-
była się nieco później niż zamie-
rzali organizatorzy, we wrześniu. 
Za rok jednak planuje się mistrzo-
stwa w kwietniu, bo w tym mie-
siącu przypada rocznica istnienia 
uczelni. Chętnych z pewnością 
nie zabraknie, bo bieganie staje się 
coraz popularniejszą aktywnością. 

- Każdy stawia sobie inne cele 
– mówi Mariusz Niziński, dyrek-
tor III Otwartych Akademickich 
Mistrzostw w Biegu Ulicznym. 
- Przede wszystkim biegamy dla 
zdrowia, bo nasze serce, nasz or-
ganizm potrzebuje wysiłku - czy-
li biegamy, aby podnosić swoją 
sprawność i dbać o swoje zdro-
wie. Biegamy też jednak dla spo-
tkania z innymi, dla rywalizacji, 
po to, żeby cokolwiek w życiu ro-
bić, mieć pasję. My ten bieg or-
ganizujemy głównie dla Łomży-
niaków, żeby mieli gdzie biegać. 
Mamy dwa dystanse, możemy 
wybrać. A w zdrowym ciele zdro-
wy duch! 

Organizatorami biegu są: 
Państwowa Wyższa Szkoła In-
formatyki i Przedsiębiorczości 
w Łomży, Klub Uczelniany Aka-
demickiego Związku Sporto-
wego PWSIiP w Łomży, Miasto 
Łomża. 

Honorowy patronat nad im-
prezą objął prezydent Łomży, 
a wsparcia udzieliło Miejskie 
Przedsiębiorstwo Energetyki 
Cieplnej w Łomży. 

Dietetyka, kosmetologia, 
pielęgniarstwo, fizjoterapia 
i wychowanie fizyczne. PWSIiP 
ma szeroką ofertę dla osób 
zainteresowanych zdrowiem.  

Coraz bardziej dbamy o sie-
bie, wygląd i kondycję. Dłużej ży-
jemy, doceniamy ruch i wybiera-
my aktywność. Chcemy zdrowo 
się odżywiać dla urody i zdrowia. 
A także wiemy, że lepiej zapobie-
gać niż leczyć, stąd chętniej się-
gamy po profilaktykę w postaci 
diety i ćwiczeń.  Wydział Nauk 
o Zdrowiu Państwowej Wyższej 
Szkoły Informatyki i Przedsię-
biorczości w Łomży kształci spe-
cjalistów, którzy w tym pomaga-
ją i po zdobyciu dyplomu śmiało 
wchodzą w biznes branży beau-
ty, trenerów personalnych, rynek 
medyczny. To sektor, który dyna-
micznie się rozwija.  

Studenci poznają wiedzę nie 
tylko w teorii. Mają świetnie wy-

posażone pracownie dietetycz-
ne i kosmetologiczne, Centrum 
Symulacji Medycznej, które od-
wzorowuje sale szpitalne. Ko-
rzystają z praktyk w szpitalach, 
instytucjach medycznych i gabi-
netach prywatnych, placówkach 
oświatowych i pomocowych, jeż-
dżą na zgrupowania i obozy stu-
denckie.    

Państwowa Wyższa Szkoła 
Informatyki i Przedsiębiorczo-
ści w Łomży jest uczelnią no-
woczesną i nową, z ambicjami 
i perspektywą rozwoju. W subre-
gionie łomżyńskim to jedyna pu-
bliczna uczelnia wyższa. Studia 
stacjonarne są bezpłatne, a kosz-
ty utrzymania w Łomży niższe 
niż w dużym ośrodku akademic-
kim. 

Rekrutacja w PWSIiP  
w Łomży trwa do 10 września. 

Szczegóły:  
https://www.pwsip.edu.pl/kandydaci/ 

Łomża czeka  
na studentów

III Otwarte Akademickie Mistrzostwa 
Łomży w Biegu Ulicznym 

Relacja w Telewizji Narew  
i na www.narew.info
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Występy zespołów muzycznych, jak 
chociażby Kapeli Kurpiowskiej Gminy 
Łomża czy Studia Wokalnego eMDeK. 

Pokaz sztuk walki zaprezen-
towany przez Black Horse MMA 
Łomża. Animacje dla dzieci, 
dmuchane zabawki, konkursy 
z nagrodami, prezentacja udzie-
lania pierwszej pomocy przed-
medycznej, stragan rozmaitości, 
a do tego piknikowe pyszności – 
grochówka i dania z grilla serwo-
wane przez Zespół Szkół Wetery-
naryjnych i Ogólnokształcących 
nr 7 w Łomży. W niedzielę (5 
września) w Parku Jakuba Wagi 
w Łomży bawili się wszyscy. Od 
juniora do seniora. A wszystko 
w ramach pikniku integracyjne-
go. Organizatorami wydarzenia 
były Rady Osiedli nr: 4, 8 i 15, 
które na ten cel wykorzystały 
pieniądze pochodzące z Budże-
tu Obywatelskiego, a także na-
wiązały współpracę z Miejskim 
Domem Kultury-Domem Śro-

dowisk Twórczych, Miejskim 
Ośrodkiem Sportu i Rekreacji 
czy Łomżyńskim Stowarzysze-
niem Zdrowie i Trzeźwość. Pa-
tronat honorowy nad piknikiem 

objął prezydent 
Łomży Mariusz 
Chrzanowski.  

Impreza, któ-
ra rozpoczęła się 
jeszcze przed po-
łudniem, a zakoń-
czyła aż po zapad-
nięcia zmroku, 
cieszyła się bar-
dzo dużym zainte-
resowaniem. Nie 
tylko wypełniła 
słoneczny dzień 
radością, muzyką 
i dobrą zabawą, ale 
przypomniała tak-

że czas, kiedy Park Jakuba Wagi 
tętnił życiem, kiedy tak jak w nie-
dzielne popołudnie i wieczór in-
tegrował kilka pokoleń miesz-
kańców Łomży. 

 II ETAP

42
ZAWADZKA 27

99

Bawili się wszyscy.  
Od juniora do seniora 
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Lizzie jest jedną z kilku najpięk-
niejszych i najlepszych w Polsce, 
a pewnie i na świecie. Mieszka we 
wsi Kamińskie-Wiktory (gm. Poświęt-
ne) w województwie podlaskim. To 
wzorzec, ideał – mówią o krowie ze 
swojej hodowli Stanisław Żochow-
ski i jego córka Anna. Z ich zdaniem 
w pełni zgadzają się fachowcy, którzy 
w Podlaskim Ośrodku Doradztwa Rol-
niczego w Szepietowie brali udział w  
XXVII Regionalnej Wystawie Zwierząt 
Hodowlanych i Dniach z Doradztwem 
Rolniczym.        

- Proszę przyjąć wyrazy naj-
wyższego uznania i szacunku za 
przemiany jakich  dokonaliście 
w zakresie hodowli bydła, a prak-
tycznie we wszystkich działach 
rolnictwa, w ostatnich latach. 
Myślę, że to największy postęp 
w kraju – z nutką zazdrości i po-
dziwu mówił o podlaskich rolni-
kach Leszek Hądzlik, prezydent  
Polskiej Federacji Hodowców 
Bydła i Producentów Mleka.

Wśród organizatorów wiel-
kiego rolniczego święta był Urząd 
Marszałkowski Województwa 
Podlaskiego. Samorządowe wła-
dze województwa reprezentowa-
li wicemarszałek Marek Olbryś 
oraz wiceprzewodniczący Sejmi-
ku Łukasz Siekierko i radna Ja-
dwiga Zabielska.

- Gratuluję i dziękuję uczest-
nikom i organizatorom wystawy 
w imieniu zarządu województwa 
podlaskiego. Więcej podziękowań 
dla rolników będzie już za kilka 
dni podczas wojewódzkich do-
żynek w Dąbrowie Białostockiej. 
Jesteśmy dumni jako współtwór-
cy tej wystawy, która – bez żadnej 
przesady - jest na światowym po-
ziomie. Tytuły dla wzorcowych 
okazów hodowlanych zdobywane 
w Szepietowie oznaczają najczę-
ściej najwyższą klasą krajową i mię-
dzynarodową. Powtórzę tu zdanie 
fachowców: w rolnictwie jesteśmy 
jednymi z najlepszych w Polsce - 
mówił wicemarszałek Marek Ol-
bryś. – Jeszcze niedawno uczyli-
śmy się w innych regionach kraju, 
a teraz możemy powiedzieć że tu 
w Szepietowie są najlepsze wysta-
wy rolnicze w Polsce – dodał wice-
przewodniczący Łukasz Siekierko.

W ocenie Wojciecha Mojkow-
skiego, dyrektora Podlaskiego 
Ośrodka Doradztwa Rolniczego, 
potwierdzeniem wysokiej rangi 
wystawy w Szepietowie i tego jak 
bardzo jej brakowało po ubiegło-
rocznej pandemicznej przerwie, 
stał się rekordowy udział firm 
prezentujących najbardziej inno-
wacyjne rozwiązania w zakresie 
sprzętu i techniki rolniczej, genety-

ki, materiału siewnego oraz wszel-
kich wyrobów i usług towarzyszą-
cych rolnictwu. Wystawcy zajęli 
ogromne tereny ośrodka całkowi-
cie. Hodowcy przywieźli kilkaset 
sztuk zwierząt. Wystawa w PODR 
to przede wszystkim „festiwal” by-
dła mlecznego i mięsnego, ale były 
także wspaniałe konie, owce, kró-
liki, a nawet urocze alpaki przypo-
minające żywe pluszowe zabawki.

- Jak ważne jest rolnictwo dla 
polskiej gospodarki, nikogo z tu 
zebranych nie trzeba przekony-
wać. Mimo pandemii będzie to 
kolejny rok wzrostu wartości eks-
portu polskich produktów spo-

żywczych, znaczna nadwyżka 
nad importem. Województwo 
podlaskie ma w tej dziedzinie 
mocną pozycję. Mamy się czym 
pochwalić – powiedział Woj-
ciech Mojkowski.

Uczestnicy uczcili chwilą ci-
szy zmarłego w tym roku Krzysz-
tofa Banacha z Kalinowa koło 
Piątnicy, czołowego krajowego 
działacza związku hodowców.  

Święto hodowców w Szepieto-
wie to tradycyjnie „robocza” sobo-
ta z ocenami fachowców i przyzna-
waniem laurów oraz „świąteczna” 
niedziela z wręczaniem pucharów 
i medali oraz pokazami. Tradycyj-
nie rozpoczyna ją polowa msza 
święta  (tym razem także z akcen-
tami dożynkowymi). Potem jest 
przecinanie wstęgi, wystąpienia 
gości. Tym razem był wśród nich 
m. in. senator Jacek Bogucki, któ-
ry mówił o przygotowaniach do 
Polskiego Ładu w rolnictwie. Za-
powiedział przede wszystkim  zna-
czący wzrost dopłat i wyrównanie 
poziomu pomocy dla rolnictwa do 
innych krajów oraz poprawę bez-
pieczeństwa ekonomicznego tej 
dziedziny gospodarki.

Gratulacje i podziękowania 
dla rolników i wszystkich, którzy 
wspierają rolnictwo przekazali 
też poseł Stefan Krajewski i woje-
woda Bohdan Paszkowski.

Finałowym akcentem wysta-
wy była jak zwykle parada su-
perczempionów, czempionów 
i wiceczempionów oraz ich ho-
dowców na specjalnie przygo-
towanej arenie w PODR. Roz-
począł ją pokaz Szkoły Młodych 
Hodowców, czyli młodych (13 – 
23 lata) nadziei polskiej hodowli 
z województwa podlaskiego, ku-
jawsko – pomorskiego, pomor-
skiego i lubelskiego. Po nich za-
prezentowały się dzieci (od 6 lat) 
ze swoimi cieliczkami. Pełen uro-
ku pokaz wzbudził entuzjazm, 
a najmłodsi obsypani zostali pre-
zentami.

I wreszcie uhonorowani zo-
stali najlepsi hodowcy i ich 
„dzieła”. Puchary i nagrody za 
superczempionów wśród bydła 
mlecznego otrzymali Anna i Sta-
nisław Żochowski za Lizzie 118 
i Veelę 719 oraz Adam Pietru-
szyński za Elwirę.     

- Lizzie to krowa doskonała 
– podkreślał Stanisław Żochow-
ski, który pracuje w gospodar-
stwie należącym do rodziny od 
70 lat. Ma ponad 600 sztuk bydła, 
w tym 240 krów. – Specjalizuje-
my się w produkcji mleka, ale też 
w genetyce.   

Organizatorami XXVII wy-
stawy w PODR w Szepietowie 
byli m. in. : Podlaski Ośrodek Do-
radztwa Rolniczego w Szepieto-
wie, Podlaski Urząd Wojewódzki, 
Urząd Marszałkowski Wojewódz-
twa Podlaskiego, Krajowy Ośro-
dek Wsparcia Rolnictwa, Agencja 
Restrukturyzacji i Moderniza-
cji Rolnictwa, Podlaski Związek 
Hodowców Bydła i Producentów 
Mleka, Polska Federacja Hodow-
ców Bydła i Producentów Mleka, 
Polski Związek Hodowców i Pro-
ducentów Bydła Mięsnego, or-
ganizacje hodowców owiec, kóz, 
koni, drobiu, królików. 

Wystawa zwierząt hodowlanych  
w Szepietowie. Inni mogą pozazdrościć  

Relacja w Telewizji Narew  
i na www.narew.info
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RÓŻNE/SPRZEDAM

SZYCIE I NAPRAWA: PARASOLE, ALTANY, 
PRZEDSIONKI CAMPINGOWE, POKRYCIE 
NA ŁAODZIE, TAPICERKA, SKÓRY, TRUD-
NE MATERIAŁY. KOLNO UL. SENATORSKA 
2. TEL. 698 947 100. 

Sprzedam widlak - udźwig do 1 tony, wy-
sokośc 1,6 m, silnik dwucylindrowy chło-
dzony powietrzem. Stan dobry , cena do 
uzgodnienia. Tel. 796 371 614.

Kupie piec do centralnego ogrzewania 
0.6-1.2kW,stare koła metalowe od gra-
barki lub całe grabarki, łakę, las lub grunt 
nad rzeką. Tel. 737 164 200.

Tanio sprzedam 2 duże walizki amery-
kańskie, grilla na kółkach, wiertarkę elek-
tryczną, ławe od regału i notesik  z ok. 40 
autografami lekkoatletów, m.in. St. Wala-
siwewicz i I. Szewińskiej. Tel. 881 722 339.

Zgubiłem prawo jazdy na nazwisko: STA-
NISŁAW WĘGROWSKI. Uczciwego znalaz-
ce bardzo proszę o kontakt Tel. 86 2190 
725.

ZGUBIŁEM APARAT SŁUCHOWY  
W REJONIE STARY RYNEK - DWORNA. 

WIADOMOŚĆ POD  
NR. TEL. 784 664 915.

NIERUCHOMOŚCI 

Na sprzedaż lokal usługowy o pow. 203, 
5 m2 przy Al. Legionów  141 w Łomży. 
Lokal posiada trzy wejścia i dodatkowo 2 
piwnice po 39, 3 m2 każda. Istnieje moż-
liwość przekształcenia piwnicy w lokal 
usługowy. Cena do uzgodnienia. 
Tel. 668 272 519, 602 777 371.

Mieszkanie do wynajęcia 46 m2 częścio-
wo umeblowane. Łomża, ul. Rycerska 16 
a IV p. Tel. 502 863 569

Do wynajęcia lokal 240 m2  
po My Center  

Al. Legionów 60 B obok Żabki.  
Tel. 512 560 894.

USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE

Szpachlowanie, malowanie, panele pod-
łogowe i inne prace wykończeniowe.
Tel. 791 538 893. 

Pomalują, poszpachlują. Tel. 503 969 530 
Tynki gipsowe agregatem, profesjonal-
nie i z doświadczeniem. Tel. 511 917 737 

Układanie kostki brukowej z materiału 
własnego i powierzonego. Projekt GRA-
TIS. Doświadczenie, szybko i solidnie. Tel. 
602 520 783. 

Usługi dekar-
skie- Perfekt 
dach: pokry-
cia dachowe, 
wymiana konstrukcji dachowych, komi-
ny z klinkieru, podbitki, montaż okien 
dachowych i włazów, materiały. Łomża, 
Boguszyce 17, Łukasz Just. Tel. 508 637 
509.
 
IWBUD Iwona Wiśniewska wypożyczal-
nia sprzętu budowlanego i ogrodni-
czego: -młoty wyburzeniowe i inne -za-
gęszczarki –rusztowania, piły spalinowe 
- kosiarki, wykaszarki do trawy, areator 
- sprzęt rolniczy Łomża, ul. Nowogrodzka 
44B. Tel. 600 011 914. 

Usługi hydrauliczne PLUMBER 
Sobociński Sławomir: instalacje CO, 

instalacje wodno-kanalizacyjne, 
montaż urządzeń sanitarnych, 
kotłowanie (olejowe, gazowe, 

węglowe), kolektory słoneczne,  
pełen zakres usług. 

Tel. 516 376 389.

Układanie kostki brukowej: podjazdy, 
tarasy, chodniki i schody. SOLIDNIE. Tel. 

509 981 956. Usługi wykończeniowe so-
lidnie i szybko - szpachlowanie i malowa-
nie. Tel. 503 969 530 

DOM

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

USŁUGI FINANSOWE

E-dyt biuro ra-
chunkowe, Edy-
ta Sokołowska 
- twoja pewność 
w rozliczeniach 
z Urzędem Skarbowym i ZUS. Zapra-
szamy: NOWY ADRES Łomża, ul. No-
wogrodzka 155 d. Tel. 862 173 474,  
606 728 258. 

USŁUGI RTV-AGD 

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

Zakład usługowy RTV – marek Brzeziak 
ul. Wojska Polskiego 26A, Łomża. Tel. 862 
115 343, 696 884 735. Usługi w zakresie 
naprawy: TV, DVD VCR, KAMERY, LAPTO-
PY, MONITORY KOMPUTEROWE I INNE 
oraz montaż anten TV i SAT. www.brze-
siakrtv.pl 

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

USŁUGI SZEWSKIE 

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

SALE WESELNE, USŁUGI WIDEOFILMOWANIE, 
ZESPOŁY MUZYCZNE 

Fotografia ślubna, portretowa i okolicz-
nościowa. rafallesicki.com 
Tel. 600 455 252. 

Wesela, imprezy okolicznościowe, muzyka 
romska. Gra, śpiewa i tańczy ,,Dżudli”. Gwa-
rancja dobrej zabawy. Tel. 698 621 178. 

Zespół Mu-
zyczny Amor. 
Zagramy na weselu, studniówce, balu 
okolicznościowym i inne imprezy. Tel. 
508 637 509. www.zespol-amor.dzs.pl 

MOTORYZACJA 

AUTOZŁOMOWANIE, SKUP AUT DO DE-
MONTAŻU, ODBIÓR U KLIENTA. DOBRE 
CENY. 18-400 Grzymały k. Łomży. 
Tel. 602 259 306, 734 857 500. 

Elektromechanika samochodowa. Kom-
pleksowy serwis klimatyzacji, nabijanie, 
odgrzybianie, sprawdzenie szczelności. 
Stara Łomża p/sz., ul. Akacjowa 5. 
Tel. 518 362 426.

ZDROWIE/ URODA 

Specjalista foniatra-otolaryngolog Lilian-
na U. Lechowicz. 
Tel. 086 218 22 29, 604 504 694. 

PRACA

HOTEL GROMADA W ŁOMŻY poszukuje 
kucharza/szefa kuchni z doświadcze-
niem. Prosimy o przesłanie CV na adres: 
w.taraszkiewicz@gromada.pl. 
Tel. 502 456 680.

Zatrudnię magazyniera. Praca w godzi-
nach nocnych, Piekarnia Piątnica Stawi-
skowska 53b, kontakt w godz. 8-12. 
Tel. 86 219 13 34, 602 490 563, 
piekarnia.piatnica@op.pl.

Mężczyznę lub małżeństwo do pracy. 
Okolice Łomży. Bardzo dobre warunki. 
Tel. 502 712 884.

Wynajmę lokal 100 m2  
w centrum Łomży  

(ul. Długa na zapleczu Dwornej). 
Tel. 606 878 444.

OGLĄDAJ  NA  140  KANALE

tel. 503 010 038
Zegarmistrz przeniósł się  
na Stary Rynek 13 – wcześniej  
pod filarami. Zapraszam  
poniedziałek – piątek od 9.00 – 17.00, 
a sobota od 10.00 – 14.00.

Wasz zegarmistrz od 1981 roku

RĘCZNA MYJNIA
ZBIGNIEW JAKACKI

 602 422 762

 Łomza, ul. Nowogrodzka 24

-CZYSZCZENIE I KONSERWACJA 
TAPICEREK SKÓRZANYCH

-ODŚWIEŻANIE I KOREKTA POWŁOK 
LAKIERNICZYCH

-CERAMICZNE I SZKLANE POWŁOKI
ZABEZPIECZAJĄCE

-TWARDE WOSKI OCHRONNE
-GLINKOWANIE I INSPEKCJA POWŁOK

LAKIERNICZYCH
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Wyższa Szkoła Agrobiznesu 
wraz z  Łomżyńskim Forum 
Samorządowym oraz Mini-
sterstwem Edukacji i Nauki 
zaprasza na III Międzynarodo-
we Forum Gospodarcze, które 
odbędzie się 9 i 10 września 
2021 roku w budynku Wyższej 
Szkoły Agrobiznesu przy ulicy 
Studenckiej 19 w Łomży.

Konferencja jest kon-
tynuacją cyklu między-
narodowych spotkań 
w s p ó ł f i n a n s o w a n y c h 
z programu Odpowie-
dzialność Nauki - Dosko-
nała Nauka - Ministerstwa 
Edukacji i Nauki.

Trudna sytuacja go-
spodarcza wywołana pan-
demią spowodowała, że 
kontakty gospodarcze ule-
gły zawieszeniu. III Mię-

dzynarodowe Forum Gospo-
darcze jest okazją do odbudowy 
i nawiązania nowych kontaktów, 
wymianęy doświadczeń, wy-
pracowania nowych sposobów 
działania w zmieniającej się go-
spodarce, a także możliwością 
promocji oferty polskich uczelni 
wyższych, wyników badań, prac 
rozwojowych, w środowiskach 
lokalnych oraz wśród przedsta-
wicieli Łotwy, Niemiec, Ukra-
iny, Litwy, Białorusi, Portugalii, 
Belgii, Szwecji, Włoch, Słowenii. 
Wydarzenie to, to również spo-

sób na angażowanie uczelni do 
współpracy z małymi i średnimi 
przedsiębiorstwami, jednostka-
mi samorządu terytorialnego, or-
ganizacjami pozarządowymi.

Od 2017 roku Forum Gospo-
darcze Subregionu Łomżyńskiego 
stanowi platformę wymiany do-
świadczeń między przedsiębior-
cami, szczególnie małych i śred-
nich firm, a samorządem.

Dzięki współpracy z 24 sa-
morządami, członkami stowa-
rzyszenia Łomżyńskiego Forum 
Samorządowego, ich partnerami 

zagranicznymi, przedstawiciela-
mi administracji rządowej oraz 
instytucjami biznesowymi w III 
Forum udział wezmą reprezen-
tanci organizacji pozarządowych 
z Polski, Włoch, Belgii i Portugali. 
Swój udział zapowiedzieli repre-
zentanci Ministerstwa Funduszy 
i Polityki Regionalnej, Minister-
stwa Rodziny i Polityki Społecz-
nej. Wśród zaproszonych gości 
są również przedstawiciele Mini-
sterstwa Rozwoju, Pracy i Tech-
nologii, Pełnomocnik Rządu ds. 
inwestycji zagranicznych, Pełno-
mocnik Prezesa Rady Ministrów 
do spraw promocji polskiej marki 
oraz reprezentanci Ministerstwa 
Edukacji i Nauki oraz Minister-
stwa Obrony Narodowej.

Ziemia Łomżyńska

Do wyboru 4 sale   
www.nafarnej.pl 
Tel. 512 113 853

100-LETNIA TRADYCJA ZOBOWIĄZUJE
ul. M.C. Skłodowskiej 1 Łomża
ul. Sikorskiego 27  Łomża
ul. Sienkiewicza 2 Łomża
ul. Bernatowicza 6 Łomża
ul. Kołłątaja 1A/17  Łomża
ul. Przykoszarowa 22 Łomża
ul. Stacha Konwy 11 Łomża
ul. Wyszyńskiego 4D Zambrów
ul. Wojska Polskiego 31 Zambrów

III Międzynarodowe Forum Gospodarcze  
„Rozwój innowacyjnej nauki. Nauka – klucz do wzrostu i rozwoju”
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Bardzo okazale wypadł debiut 
Piotra Łobodzińskiego w biegach 
kategorii ultra. Zawodnik Klubu 
Sportowego Prefbet-Sonarol 
podczas rozegranego w Krynicy 
Europejskiego Festiwalu Biegowego 
wywalczył drugą lokatę na dystansie 
100 kilometrów. 

- Najdłuższym jak 
do tej pory dystansem 
na zawodach, jaki po-
konał Piotr były 33 ki-
lometry. Tym razem 
najlepszy na świecie 
biegacz po schodach 
podjął nowe wyzwanie 
i stanął na starcie gór-
skiej 100 kilometrowej 
trasy wokół Krynicy 
- relacjonuje Andrzej 
Korytkowski, prezes 
i szkoleniowiec klubu.  

Piotr Łobodziński, który nie 
miał doświadczenia w biegach 
ultra, bardzo dobrze zniósł wy-
siłek i ukończył zawody w 9 go-
dzin i 46 minut. O 12 minut wy-
przedził go zawodnik światowej 
czołówki biegów ultra - Hawks 
Hayden (USA), a trzecią lokatę 
ze stratą 6 minut do Łobodziń-

skiego wywalczył Czech Cauidis 
Marek. 

Jak relacjonuje Piotr Łobo-
dziński, z Amerykaninem biegł 
do około 50. kilometra, następ-
nie rywal powoli zaczął zwięk-
szać przewagę. 

- Nasz zawodnik jest bardzo 
zadowolony z debiutu bo myślał, 
że będzie dużo ciężej, jedynie 

czego zabrakło to pobytu w gó-
rach przed tym startem – dodaje 
Andrzej Korytkowski. 

Jak zwykle w aktywności 
klubu Prefbet-Sonarol, nie był 
to jedyny sukces w minionego 
weekendu. W V Biegu O Złotą 
Podkowę Kasztanki w Sulejów-
ku na starcie stanęło 212 osób 
w tym 82 kobiety. Pierwsze miej-

sce wśród kobiet oraz czwarte 
w ogóle zajęła Ewa Jagielska, dla 
której to było drugie zwycięstwo  
w ostatnich dniach.

Mateusz Niemczyk zwyciężył 
na dystansie 10 km podczas VIII 
Biegu o Złotą Górę w Kartuzach.

Monika Nawrat podczas pół-
maratonu rozegranego w Pile 
w kategorii open kobiet zajęła 

6. lokatę, natomiast pod-
czas tych zawodów odbyły 
się Międzynarodowe Mi-
strzostwa Policji, w któ-
rych biegaczka zwyciężyła 
(1:26,56).

- Kolejna impreza, 
w której wzięliśmy udział 
to zawody lekkoatletyczne 
imienia Eugeniusza Lokaj-
skiego w Warszawie, gdzie 
na trzech naszych reprezen-
tantów, dwoje osiągnęło re-
kordy życiowe. Szczególnie 
duży "skok" wynikowy zro-

biła juniorka młodsza Wiktora 
Grabowska, która w biegu na 400 
metrów poprawiła się aż o 2,48 
s. osiągając dobry wynik 58,72. 
Również o rekord życiowy posta-
rał się młodzik Bartosz Rogiński 
w biegu na 200 m (23.54), a na 
tym samym dystansie Bartosz 
Jurak osiągnął czas 23,22 – opo-
wiada Andrzej Korytkowski. 

W ramach Narodowego Dnia Tenisa 
2021, w tym samym czasie w 14 mia-
stach w Polsce, została rozegrana Te-
nisowa Talentiada Kinder Joy of Mo-
ving- faza eliminacyjna. Drużyna UKS 
Return Łomża zdobyła piąte miejsce, 
co zapewniło jej awans do fazy półfi-
nałowej. 

Drużyna UKS Return Łomża 
działająca przy III LO wystąpiła 
w składzie:

Artur Modzelewski - 
uczeń Szkoły Podstawowej nr 10 
w Łomży,

Aleksander Kaczyń-
ski - uczeń Szkoły Podstawowej 
w Piątnicy,

Izabela Waldzińska - 
uczennica Szkoły Podstawowej 
nr 7 w Łomży,

Magdalena Biedrzycka 
- uczennica Szkoły Podstawowej 
nr 7 w Łomży,

Aleksandra Waldziń-
ska - uczennica Szkoły Podsta-
wowej nr 7 w Łomży,

Jan Charmas - Przedszkole 
Publiczne nr 15 w Łomży,

Alan Galiński - Przed-
szkole Publiczne nr 15 w Łomży

Swoje konkurencje sprawno-
ściowe, paratenisowe i tenisowe 
ekipa Returnu rozegrała w War-
szawie. Organizatorem zawodów 
był warszawski Klub Tenisowy 
Hutnik. W turnieju fazy elimina-

cyjnej wzięło udział 15 drużyn 
z województw mazowieckiego, 
warmińsko-mazurskiego i podla-
skiego. Zdobycie piątego miejsca 
w Warszawie zapewniło drużynie 
UKS Return Łomża awans do 
fazy półfinałowej !!!

- Zatem już w najbliższą nie-
dzielę jedziemy do Radomia. Je-
steśmy bardzo szczęśliwi i miło 
zaskoczeni tym faktem. Do 
Warszawy pojechaliśmy przede 

wszystkim z zamiarem dobrej 
zabawy na korcie, gdyż w kate-
goriach Tenis 10 rywalizacja jest 
zdecydowanie na dalszym pla-
nie – przyznaje trener Tomasz 
Waldziński. - Niestety nasi mło-
dzi tenisiści po takim sukcesie 
zaczęli już myśleć nieco inaczej, 
więc zabieramy za intensywne 
przygotowania do półfinałów 
Kinder Joy of Moving w Rado-
miu. Trzymajcie kciuki – dodaje. 

Turniej Ośmiu Narodów U-20 
Polska - Włochy

Piłkarska reprezentacja Polski do lat 20, czyli podopieczni trenera Miłosza Stę-
pińskiego, przegrali z rówieśnikami z Włoch 0:2. Mecz rozegrany został na Sta-
dionie Miejskim w Łomży w ramach Turnieju Ośmiu Narodów.

 Od początku przewagę mieli Włosi. Gole dla reprezentacji Włoch 
strzelił Alessandro Cortinovis (7 min.) i Gaetano Oristanio (31. 
min.). Olaf Kobacki oddał strzał z linii pola karnego, niestety w po-
przeczkę.

  Żółte kartki otrzymali Kacper Łopata, Jan Biegański (Polska 
U-20) oraz Edoardo Bove, Nicolo Armini (Włochy U-20).

 W kolejnym spotkaniu 7 września Polacy zmierzą się z Portugalią 
w Lizbonie.

NARODOWY DZIEŃ TENISA – TALENTIADA TENISOWA 2021

UKS Return Łomża jedzie  
do Radomia na półfinały 

Łobodziński debiutuje na setkę
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