
Uroczyste nabożeństwa, orszak 
z wieńcami dożynkowymi i tradycyj-
ne dzielenie się chlebem upieczonym 
z ziaren zebranych z tegorocznych 
plonów, a następnie huczna zabawa. 
Tak podlascy rolnicy podziękowali za 
zebrane plony. Tegoroczne dożynki 
wojewódzkie odbyły się w Dąbrowie 
Białostockiej. Samorząd Wojewódz-
twa Podlaskiego podczas święta 
plonów reprezentowali wicemarszał-
kowie: Marek Olbryś i Stanisław Dere-
hajło oraz członek zarządu Wiesława 
Burnos.

Podlaskie Święto Plonów 
tradycyjnie rozpoczęły nabo-
żeństwa. W cerkwi pw. Świętego 
Jana Teologa liturgii przewod-
niczył abp Jakub ordynariusz 
diecezji białostocko-gdańskiej. 
Mszę w kościele pw. Świętego 
Stanisława Biskupa i Męczen-
nika celebrował abp Edward 
Ozorowski – arcybiskup se-
nior archidiecezji białostockiej. 
Ks. Andrzej Gniedziejko – ar-
chidiecezjalny duszpasterz rol-
ników podczas homilii pod-
kreślał, że praca rolników jest 
„dziełem najważniejszym”.

– Niech dzięki będą wszyst-
kim żniwnym ludziom.

Zgodnie z tradycją w trakcie 
nabożeństwa złożono dary ołta-

rza. Wiesława Burnos i Stanisław 
Derehajło przekazali w imieniu 
zarządu województwa tron pod 
monstrancję.

Dożynki Wojewódzkie 2021
Po mszy uroczystości prze-

niosły się na miejski stadion. 
Ulicami Dąbrowy Białostockiej 

przeszedł orszak dożynkowy, 
któremu przygrywał zespół or-
kiestry dętej. Na czele procesji 
niesiono imponujące wieńce do-
żynkowe. W imieniu marszałka 
Artura Kosickiego gości dożynek 
powitał Marek Olbryś.

– Był czas siewu, później 
zbiorów, teraz jest czas świę-
towania. Chylę czoła przed 
wszystkimi podlaskim rolnika-
mi. To przede wszystkim wasze 
święto, wasz czas. Serdecznie 
dziękuję za waszą ciężką pracę, 
za codzienny trud, który w nią 
wkładacie, za cierpliwość i mi-
łość do ziemi – mówił wicemar-
szałek.

Podziękowania rolnikom zło-
żyła też Wiesława Burnos.

– Żeby nie dotknęła was 
żadna klęska żywiołowa, żeby 
wszystkie sprawy związane 
z waszą pracą układały się jak 
najpomyślniej. Tego wam życzę, 
drodzy rolnicy i serdecznie dzię-
kuję za codzienny trud. Zawsze 
jak najlepszych plonów.

W niezwykły sposób mieszkańcy Wi-
zny i przyjaciele Ziemi Wiskiej oddali 
tym razem hołd kapitanowi Władysła-
wowi Raginisowi i jego żołnierzom, 
którzy walczyli na odcinku "Wizna" 
we wrześniu 1939 roku. W sobotni 
(11.09) wieczór byli wykonawcami 
spektaklu poświęconego tym wyda-
rzeniom, a w niedzielę (12.09) spo-
tkali się tradycyjnie pod pomnikiem 
bohaterskich żołnierzy w centrum 
miejscowości. 

Na scenie    
Spektakl "Ostatni schron 

Góry Strękowej", czyli teatral-
ny obraz walki i śmierci boha-
terskich żołnierzy Września, na-
pisał i wyreżyserował Sławomir 
Konarzewski, nauczyciel histo-
rii w Centrum Kształcenia Rol-
niczego w Starym Lubiejewie 
koło Ostrowi Mazowieckiej. Do 
udziału w przedstawieniu zaan-
gażowało się około 40 mieszkań-

ców gminy Wizna, a wsparły ich 
grupy rekonstrukcyjne z Zam-
browa, Grajewa, Łomży i Pisza.       

- Najserdeczniej dziękuję za 
przyjaźń, zaangażowanie oraz in-
spirację - powiedział Sławomir 
Konarzewski podkreślając, że 
w gronie wykonawców znalazły 
się osoby, których przodkowie 
byli świadkami wydarzeń z wrze-
śnia 1939 (np. pracowali przy bu-
dowie umocnień, zapraszali do 
domów żołnierzy). 

Jak przyznał twórca, inspira-
cją do stworzenia spektaklu sta-
ły się rozmowy z wójtem Mariu-
szem Soliwodą oraz prezesem 
Dariuszem Szymanowskim i   in-
nymi osobami zaangażowanymi 
w działania Stowarzyszenia "Wi-
zna 1939".  

- Można powiedzieć, że hi-
storia kapitana Władysława 
Raginisa powstała z popiołów 
zapomnienia za sprawą preze-

sa Dariusza Szymanowskiego. 
W 2011 roku udało się dopro-
wadzić do ustalenia  dokładne-
go miejsca pogrzebania zwłok 
kapitana Raginisa i porucznika 
Stanisława Brykalskiego, ekshu-
macji, potwierdzenia okolicz-
ności ich śmierci i pochowania 
ich w ruinach schronu dowo-
dzenia w Górze Strękowej, czy-
li w miejscu, które sami wska-
zali. Tym samym to miejsce 
stało się legendarne - opowia-
dał Marcin Sochoń, wicepre-
zes "Wizny 1939". - A teraz, za 
sprawą Sławomira Konarzew-
skiego i mieszkańców  Wizny 
powstało dzieło, dzięki któremu 
będziemy opowiadać i pokazy-
wać wnukom historię "polskich 
Spartan, polskich Termopil".  

Wśród widzów był wicemar-
szałek Marek Olbryś.  
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W imieniu papieża 
Franciszka papieski 
delegat kardynał Marcello 
Semeraro ogłosił kardynała 
Stefana Wyszyńskiego 
i matkę Elżbietę Czacką 
nowymi błogosławionymi. 
W Świątyni Opatrzności Bożej 
w Warszawie 12 września 
2021 r. miały miejsce 
uroczystości beatyfikacyjne 
Prymasa Tysiąclecia 
i założycielki dzieła dla osób 
niewidomych w Laskach.

Wyniesienie Sług Bo-
żych na ołtarze poprzedzi-
ła wypowiedziana przez 
kard. Kazimierza Nycza 
prośba do Ojca Święte-
go o włączenie w poczet 
błogosławionych Pryma-
sa Wyszyńskiego i matki 
Czackiej. Metropolita warszaw-
ski przedstawił też ich życiorysy.

Następnie prefekt Kongrega-
cji Spraw Kanonizacyjnych kar-
dynał Marcello Semeraro wygło-
sił w języku łacińskim formułę 
beatyfikacyjną.

Jej polskie tłumaczenie od-
czytał wiernym bp Michał Jano-
cha:

“My, papież Franciszek, speł-
niając pragnienia Naszego Bra-
ta Kazimierza Nycza, Kardynała 
Świętego Kościoła Rzymskiego, 
Arcybiskupa Metropolity War-
szawskiego, jak również wie-
lu innych Braci w biskupstwie 

oraz licznych wiernych świec-
kich, za radą Kongregacji Spraw 
Kanonizacyjnych, naszą Apo-
stolską władzą zezwalamy, aby 
Czcigodny Sługa Boży STE-
FAN WYSZYŃSKI, Arcybiskup 
Gnieźnieński i Warszawski, Pry-
mas Polski, Kardynał Świętego 
Kościoła Rzymskiego, Pasterz 
według Serca Chrystusowego, 
który poświęcił swoje życie jedy-
nemu Bogu i był niestrudzonym 
obrońcą oraz heroldem godności 
każdego człowieka, a także Czci-
godna Służebnica Boża ELŻBIE-
TA CZACKA (w świecie: Róża), 
Fundatorka Zgromadzenia Sióstr 
Franciszkanek Służebnic Krzy-
ża, która pozbawiona używania 
światła oczu, oczami wiary roz-
poznała Chrystusa – światłość 
świata i z miłującą wiernością 
świadczyła o Nim wobec kro-
czących w ciemności ciała oraz 
ducha, byli odtąd nazywani Bło-
gosławionymi oraz aby co roku 
ich wspomnienia mogły być ob-
chodzone w miejscach i w spo-
sób określony przez prawo, mia-
nowicie: dla pierwszego dnia 
dwudziestego ósmego maja oraz 
dla drugiej dnia dziewiętnastego 
maja. W imię Ojca i Syna, i Du-
cha Świętego. Amen.

Dano w Rzymie, na Latera-
nie, dnia piętnastego sierpnia, 
w Uroczystość Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny, Roku 
Pańskiego 2021, w dziewiątym 

roku Naszego Pontyfikatu”.
Uczestnicy uroczystości od-

powiedzieli śpiewem modlitwy 
“Chwała Ojcu i Synowi i Ducho-
wi Świętemu”. W tym czasie zo-
stały odsłonięte wizerunki no-
wych błogosławionych.

Wizerunek bł. Stefana Wy-
szyńskiego odsłonili członkowie 
założonego przez niego w 1952 
r. Ruchu Apostolskiego “Rodzi-
na Rodzin” – Hanna Kordyasz 
i Piotr Kordyasz, znany autor 
książki “Stefek” o dzieciństwie 
kard. Stefana Wyszyńskiego.

Wizerunek bł. Elżbiety Czac-
kiej odsłoniły s. Aleksandra Ma-
czuga i s. Klara Zosik, nauczyciel-
ki i wychowawczynie z Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego Towa-
rzystwa Opieki nad Ociemniały-
mi w Laskach.

Beatyfikacyjny wizerunek 
Prymasa Wyszyńskiego powstał 
na podstawie fotografii z Archi-
wum Instytutu Prymasowskie-
go a wizerunek matki Elżbiety 
Czackiej na podstawie fotogra-
fii z Archiwum Zgromadzenia 
Sióstr Franciszkanek Służebnic 
Krzyża.

Odczytując z mandatu Ojca 
Świętego list apostolski, w któ-
rym Franciszek wpisał kardyna-
ła  Wyszyńskiego i matkę Czacką 
w poczet błogosławionych, kar-
dynał Semeraro poinformował, 
że wspomnienie liturgiczne bł. 
Stefana Wyszyńskiego obcho-

dzone będzie 28 maja a wspo-
mnienie liturgiczne bł. matki 
Czackiej – 19 maja.

Po odsłonięciu wizerunków 
wyruszyła procesja z relikwiami 
nowych błogosławionych, oto-
czona przez osoby niosące kwia-
ty i świece. W prezbiterium oddał 
im cześć główny celebrans kardy-
nał Semeraro.

Relikwiarz bł. Stefana Wy-
szyńskiego wniosły: uzdrowio-
na za wstawiennictwem nowego 
błogosławionego s. Nulla Lucy-
na Garlińska oraz przedstawi-

cielki Instytutu Prymasa 
Wyszyńskiego Krystyna 
Szajer, która najdłużej 
pracowała w sekretariacie 
prymasa Stefana Wyszyń-
skiego i Dorota Pawlas. 
Reprezentują dwa pokole-
nia instytutu, założonego 
przez kardynała Wyszyń-
skiego: najstarsze i naj-
młodsze.

Relikwiarz bł. Elżbie-
ty Czackiej wniosły na-
tomiast: uzdrowiona za 
wstawiennictwem błogo-
sławionej Karolina Ga-
wrych, niewidoma Tere-
sa Dederko oraz matka 
Judyta Olechowska FSK, 
przełożona generalna 
Zgromadzenia Sióstr Fran-
ciszkanek Służebnic Krzy-
ża.

Podczas wniesienia re-
likwii zebrani w Świątyni 
wraz z chórami zaśpiewa-
li hymny beatyfikacyjne, 
skomponowane specjalnie 
na tę okazję: “Soli Deo – Je-
dynemu Bogu” autorstwa 

ks. prałata Wiesława Kądzieli do 
słów bp. Józefa Zawitkowskiego, 
oraz “Błogosławiona Matko Nie-
widomych” do tekstu s. Damiany 
Laske FSK z muzyką Piotra Pałki.

Następnie kard. Nycz w imie-
niu Archidiecezji Warszawskiej, 
Zgromadzenia Sióstr Franciszka-
nek Krzyża oraz całego Kościoła 
w Polsce podziękował papieżowi 
za ogłoszenie nowych błogosła-
wionych a uczestnicy liturgii za-
śpiewali “Chwała na wysokości 
Bogu”.
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W szczególny sposób, jako mieszkańcy Łomży, mamy dodatkowy powód 
do radości z beatyfikacji Prymasa Tysiąclecia. Pamiętamy bowiem nie tyl-
ko o tym, że urodził się w niedalekiej Zuzeli, parafii należącej obecnie do 
diecezji łomżyńskiej, gdzie przeżywał pierwsze lata swego życia, w para-
fii, w której jego ojciec pełnił posługę organisty. Podkreślamy też, że przez 
kilka lat uczył się w Łomży. Był on bowiem w latach 1915-1917 uczniem 
Prywatnej Siedmioklasowej Szkoły Handlowej Męskiej, mieszkając też na 
stancji przy ul. Krzywe Koło. Sama zaś szkoła mieściła się w budynku znaj-
dującym się na skrzyżowaniu ul. Dwornej i Sadowej. Radujemy się tym, że 
część wczesnych lata życia kard. Wyszyńskiego związana została właśnie 
z naszym miastem – o czym on sam zresztą wspominał mówiąc m.in. że 
jego powołanie kapłańskie także w Łomży się kształtowało.

A już w niedzielę 19 września będziemy przeżywać nasze łomżyńskie 
dziękczynienie za beatyfikację kard. Wyszyńskiego. Uroczystości te będą 
połączone z dożynkami diecezjalnymi. Modlić się będziemy pod prze-
wodnictwem naszego Pasterza, biskupa Janusza Stepnowskiego na Mszy 
św. o godz. 12.00 w katedrze. Zostanie w tym dniu odsłonięta także tabli-
ca pamiątkowa na ścianie budynku na skrzyżowaniu ul. Dwornej i Sado-
wej, a więc w miejscu, gdzie znajdowała się szkoła, do której uczęszczał 
młody Stefan Wyszyński.

Kard. Stefan Wyszyński i matka Elżbieta 
Czacka ogłoszeni błogosławionymi!
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Na jednej ze ścian kamienic Starego 
Rynku odsłonięta i poświęcona zosta-
ła tablica upamiętniająca rotmistrza 
Witolda Pileckiego. Ufundował ją An-
toni Sokołowski. 

Tablica znajduje się na bu-
dynku przy Starym Rynku 2 
w Łomży. Uroczyste odsłonięcie 
poprzedziła Msza św. w koście-
le Braci Mniejszych Kapucynów 
przy ul. Krzywe Koło 3 w intencji 
rotmistrza Pileckiego, Ojczyzny 
i żołnierzy podziemia niepodle-
głościowego.

- To człowiek, który wska-
zał nam drogę, poniósł sztandar 
wszystkich Żołnierzy Wyklętych. 
Zasługuje na to, żeby o nim pa-
miętać i upamiętniać tych, któ-
rych szczątki nie zostały odkryte 
– mówił Antoni Sokołowski ini-
cjator oraz fundator upamiętnia-
jącej tablicy Witolda Pileckiego.

Rotmistrz Witold Pilecki ma 
już w Łomży swoją ulicę. Z kolei 
w 2018 r. odsłonięty został jego 
pomnik. To już trzecie upamięt-
nienie jego postaci w naszym 
mieście.

Witold Pilecki urodził się 13 
maja 1901 roku w Ołońcu, mie-

ście w północno-zachodniej Ro-
sji. Pochodził z patriotycznej 
rodziny. Od lat nastoletnich an-
gażował się w działalność kon-
spiracyjną. Był rotmistrzem 
kawalerii Wojska Polskiego, 
współzałożycielem Tajnej Armii 
Polskiej, żołnierzem Armii Kra-
jowej, więźniem i organizato-
rem ruchu oporu w obozie Au-
schwitz. Jest autorem pierwszych 
na świecie raportów o Holocau-
ście. Po wojnie oskarżony i skaza-

ny przez władze komunistyczne 
na karę śmierci. Został straco-
ny poprzez strzał w tył głowy 28 
maja 1948 w więzieniu na Mo-
kotowie. Miejsce jego pochówku 
jest ciągle nieznane. Grób sym-
boliczny znajduje się w Kwaterze 
na "Łączce". Unieważnienie wy-
roku nastąpiło w 1990 roku. Po-
śmiertnie, w 2006 otrzymał Or-
der Orła Białego, a w 2013 został 
awansowany do stopnia pułkow-
nika.

Z początkiem września łomżyńscy 
filharmonicy zainaugurowali nowy 
sezon artystyczny. Dla melomanów 
przygotowali prawdziwą muzyczną 
ucztę. W sali Filharmonii Kameralnej 
im. Witolda Lutosławskiego w Łomży 
pod batutą dyrektora Jana Miłosza 
Zarzyckiego rozbrzmiał znakomicie 
wykonany koncert skrzypcowy D-dur 
op.35 Piotra Czajkowskiego oraz V 
symfonia c-moll op. 67 Ludwiga van 
Beethovena. 

Uroczystą inaugurację nowe-
go sezonu artystycznego dopeł-
niła gwiazda światowej wiolini-
styki, pochodząca z Gruzji Veriko 
Tchumburidze, zwyciężczyni 15. 
Międzynarodowego Konkursu 
Skrzypcowego im. H. Wieniaw-

skiego w Poznaniu. Nie zabrakło 
gromkich oklasków oraz owacji. 

Jak przyznaje dyrektor Filhar-
monii Kameralnej im. Witolda Lu-
tosławskiego w Łomży Jan Miłosz 
Zarzycki, zarówno dla niego, jak 
i całej orkiestry była to wyjątkowa 

inauguracja nowego sezonu arty-
stycznego, gdyż po raz pierwszy 
w ponad 40-letniej historii filhar-
monii, nowy sezon został otwarty 
w prawdziwej sali koncertowej. 

Zamordowany za to, że kochał Boga i ojczyznę 
Rotmistrz Witold Pilecki. Tablica upamiętniająca 

postać zawisła na Starym Rynku

Łomżyńscy filharmonicy zainaugurowali 
nowy sezon artystyczny 
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Natomiast Piotr Rećko, Sta-
rosta Sokólski zaznaczył, że „bez 
rolnictwa nie ma powiatu sokól-
skiego i nie ma województwa 
podlaskiego i nie ma Polski”.

Obrzęd dzielenia się chlebem
To jeden z najbardziej sym-

bolicznych momentów Święta 
Plonów. Starostowie dożynek: 
Emilia i Mateusz Adaszczyk oraz 
Halina i Marek Raducha prze-
kazali gospodarzom uroczysto-
ści poświęcony chleb, upieczony 
z ziaren z tegorocznych zbio-
rów. Podzielili się nim goście, 
mieszkańcy Dąbrowy Białostoc-
kiej, duchowni – wszyscy, któ-
rzy w niedzielę świętowali na dą-
browskim stadionie.

Konkurs na wieniec dożynkowy 
i najpiękniejsze stoisko

Były łodzie, krzyże, korony..., 
a wszystko wyplecione z kłosów, 
traw, ziół, ozdobione ziarnami. 
Przygotowały je przede wszystkim 
panie z kół gospodyń wiejskich, 
ale nie tylko. Najmłodsi uczestni-
cy konkursu reprezentowali die-
cezję Drohiczyn. To uczniowie 
szkoły podstawowej, którzy przez 
ostatnie trzy tygodnie wakacji 
spędzali popołudnia, przygotowu-
jąc swój wieniec.

W tym roku przygotowano 
20 wieńców - siedem tradycyj-
nych i 13 nowoczesnych.

Komisja konkursowa pierw-
sze miejsce w kategorii „tradycyj-
ny wieniec dożynkowy” przyzna-
ła gminie Szudziałowo, a wieniec 
z gminy Wyszki zdobył najwięk-
sze uznanie jury w kategorii 
„współczesny wieniec dożynko-
wy”.

Wybrano też najpiękniej-
sze stoisko dożynkowe spośród 

kilkudziesięciu, które kola go-
spodyń wiejskich przygotowa-
ły na okazję święta. Zwyciężyły 
panie z KGW w Nowym Dwo-
rze.

Podziękowania od premiera RP 
i odznaczenia od ministra

Z okazji dożynek wojewódz-
kich specjalny list gratulacyjny 
do podlaskich rolników skiero-
wał premier Mateusz Morawiec-
ki.

„Historia naszego kraju wy-
raźnie pokazuje, że w najtrud-
niejszych dla Ojczyzny chwilach 
chłopi nie tylko żywili, ale tak-
że bronili jej granic. To oni byli 
ostoją polskości, przekazywali 
z pokolenia na pokolenie funda-
mentalne wartości; szacunek do 
ziemi ojców, języka i religii. Ni-
gdy nie zapomnimy o wielkim 

wkładzie mieszkańców wsi w bu-
dowę niepodległej i suwerennej 
Rzeczpospolitej” – napisano 
m.in. w liście.

Listy do władz województwa 
i rolników skierowali też. m.in. 
senator Marek Adam Komorow-
ski, poseł Stefan Krajewski i mi-
nister rolnictwa Grzegorz Puda.

Święto plonów jest zawsze 
okazją do uhonorowania osób 
zasłużonych rolnictwu. W tym 
roku medale Ministra Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi wręczono 
21 osobom. To: Agnieszka Zie-
ziula, Anna Dorota Cilulko, 
Bogusław Bilmin, Kamil Biało-
błocki, Piotr Pawłowski, Piotr 
Rećko, Piotr Zieziula, Sylwia 
Anna Sadłowska, Marek Ra-
ducha, Krzysztof Boguszewski, 
Dorota Adaszczyk, Jan Adasz-
czyk, Czesław Marchel, Kry-

styna Ciulewicz, Marcin Kon-
dracki, Janusz Łazuk, Grzegorz 
Marcińczyk, Tadeusz Mikłosz, 
Tomasz Ciniewicz, Wojciech 
Kułak, Mateusz Adaszczyk.

Jak podkreślił burmistrz Ar-
tur Gajlewicz, Dąbrowa Biało-
stocka na organizację dożynek 
wojewódzkich czekała 40 lat. To 
dla miasta wielki dzień. Na sta-
dionie miejskim zaroiło się od 
różnych stoisk. Swoje punkty 
miał też Urząd Marszałkowski 
Województwa Podlaskiego. Moż-
na było m.in. zmierzyć ciśnienie, 
a później np. zapoznać się z ofer-
tą turystyczną. Były stoiska Pod-
laskiego Instytutu Kultury, Wo-
jewódzkiego Ośrodka Ruchu 
Drogowego i wiele innych.

Zabawa w Dąbrowie Biało-
stockiej trwała do późnego wie-
czora. Na scenie wystąpiły m.in. 
„Kurpie Zielone”, Narwianie, 
Buńczuk, Sorakina, Studio Poezji 
i Solatium.

Dożynki Wojewódzkie 2021 
zakończyły koncerty zespołów 
Miły Pan i Defis.

W dożynkach wojewódz-
kich uczestniczyli też m.in. poseł 
Mieczysław Baszko, radny woje-
wódzki Bogdan Dyjuk, wojewo-
da podlaski Bohdan Paszkowski.

Podlascy rolnicy podziękowali za plony
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Uśmiech przebija się z trudem spod 
warstwy kurzu i błota pokrywającej 
twarze. To już dla Karola i Andrzeja 
koniec ekstremalnego wysiłku. Pro-
szą tylko o trochę wody i już są gotowi 
rozmawiać z wicemarszałkiem Mar-
kiem Olbrysiem i senatorem Markiem 
Komorowskim, którzy zakładają im 
na szyje medale na dowód ukończe-
nia zawodów GROM Challenge - Siła 
i Honor 2021 w Ośrodku Szkolenia 
Poligonowego GROM Group w Czer-
wonym Borze (w sobotę 11.09).

- Jako zarząd województwa 
i sejmik wspieramy sport. To wy-
zwanie, jakiego dzisiaj  jesteśmy 
świadkami, jest jednak szczegól-
ne. Mogą się tu zmierzyć zupeł-
ni amatorzy, ale przewagę jednak 
mają reprezentanci profesji, w któ-
rych sprawność fizyczna, siła, wy-
trwałość, kondycja mają znaczenie 

kluczowe, czyli np. służby mun-
durowe. Mam ogromny szacunek 
i podziw dla wszystkich, którzy 
biorą w tym udział. Wysiłek jest 
ekstremalny, ale to jest chyba nie-
zwykła przygoda, bo większość  
uczestników od razu zapowiada, że  
tu wróci w kolejnych latach. Jako 
reprezentant władz województwa 
bardzo się także cieszę, że dawne 
poligonowe tereny w Czerwonym 
Borze mają tak dobrego gospoda-
rza jak GROM Group - powiedział 
wicemarszałek Marek Olbryś.

- To nadzwyczajne miejsce. 
Dobrze, że służy kształtowaniu 
tężyzny fizycznej postaw mło-
dych ludzi, ale także postaw pa-
triotycznych - stwierdził senator 
Marek Komorowski. 

Ku radości wicemarszałka 
z Łomży i senatora z Zambrowa, 

Karol i Andrzej, których przypa-
dło im dekorować za metą,  to 
akurat "miejscowi", czyli żołnie-
rze z Łomży. Finiszowali jako 
jedni z pierwszych, w pięć - sześć 
godzin po starcie.

- Wyjątkowo trudno jest 
w tym roku. Na trasie mającej 
około 25 kilometrów spodziewa-
liśmy się najlepszych na mecie po 
3,5 godzinach, a jest o godzinę 
więcej. Pogoda jest przepiękna, 
ale jest chyba aż za ciepło. Wy-
startowało tym razem 119 par - 
powiedział jeden z sędziów.

Żołnierz nigdy nie powinien 
walczyć sam - uważa Wojciech 
Grabowski z GROM Group,  je-
den z głównych organizatorów 
ekstremalnego sprawdzianu. Dla-
tego GROM CHALLENGE Ho-
nor i Siła to zawody dla par. Prze-
ważnie męskich, ale jest także 
całkiem sporo mieszanych.   

- To dziewiąta edycja biegu 
w trudnych warunkach tereno-
wych. Na trasie uczestnicy mają 
do pokonania np. żwirownię, 
przeszkodę wodną, zarośnięte 
cieki wodne, odcinki bagienne, 
wzgórza. Uprzedzaliśmy też na 
odprawie, że jest okres rykowi-
ska i mają uważać na gody jeleni 
- z uśmiechem wyjaśniał szczegó-
ły rywalizacji Wojciech Grabow-
ski. Jak dodał, na trasie czekały 
uczestników także specjalne za-
dania związane np. z czytaniem 

mapy, rozminowaniem, czołga-
niem, udzielaniem pierwszej po-
mocy. Już w samej końcówce, gdy 
brakowało sił na zwykłe stawianie 
nogi przed nogą, mieli jeszcze do 
pokonania tor przeszkód ze strze-
laniem z moździerza, wspinaczka-
mi po linach, pełzaniem tunelami.     

Jest w tym wyzwaniu coś 
niezwykłego. Kończą ubłoce-
ni od stóp do głów, zmordowani 
do granic. Jak Adam i Krzysiek, 
pierwsi na mecie (choć ostatecz-
na kolejność par ustalania jest 
później z uwzględnieniem tak-
że zadań specjalnych). Startowa-
li nie pierwszy raz, ale nie mają 
żadnych wątpliwości: wrócą tu 
jeszcze    

Na łomżyniaków, Karola 
i Andrzeja, którzy na mecie po 
przeszło pięciu  godzinach, czeka 
własna grupa kibiców.   

- Myślę, że traciliśmy po kilo-
gramie na godzinę. Powtórzymy 
to na pewno za rok. To najlepszy 
sposób, żeby się  samemu ze sobą 
poznać - powiedzieli.  

Zawody GROM CHAL-
LENGE w Czerwonym Borze to 
dzieło GROM Group założonej 
przez dawnych żołnierzy tej le-
gendarnej jednostki oraz Funda-
cji Niezapomniani, która zwra-
ca uwagę na sytuację weteranów 
w społeczeństwie. 

"GROM Challenge – Siła i Ho-
nor jest ekstremalnym biegiem te-
renowym, dzięki któremu jego 
uczestnicy mogą sprawdzić grani-
ce swojej wytrzymałości – nie ma 
mowy o taryfie ulgowej, GROM 
Challenge zweryfikuje siłę Two-
jego charakteru. To nie tak dawno 
na poligonie w Czerwonym Borze  
żołnierze GROM przygotowywa-
li się do swoich misji, to tutaj byli 
poddawani podczas morderczej se-
lekcji i sprawdzany był ich poziom 
przygotowania do wykonania za-
dania. To wszystko odbywa się na 
trasie, która podczas każdej edy-
cji jest inna. Przeszkody i zadania 
do wykonania to nie wszystko co 
Was spotka w tym roku. Podobnie 
jak podczas selekcji do GROM-
-u – nigdy nie wiecie co Was czeka, 
a jedyne łatwe chwile właśnie się 
skończyły – od teraz liczy się SIŁA 
i HONOR!" - piszą organizatorzy.  

Wysiłkowi towarzyszyły m. 
in. koncerty na scenie tuż koło 
obiektów GROM Group oraz 
zapierający dech w piersiach po-
kaz lotników z Grupy Żelazny. 
Wydarzenia w Czerwonym Bo-
rze relacjonowała na żywo stacja 
Polsat Sport. Jednym z jej roz-
mówców był wicemarszałek Ma-
rek Olbryś.   

GROM CHALLENGE w Czerwonym Borze. 
Łatwe chwile się właśnie skończyły

Relacja w Telewizji Narew  
i na www.narew.info
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- Cieszę się, że województwo 
podlaskie przyczyniło się do tego 
niezwykłego przedsięwzięcia. 
Tego rodzaju widowisko może 
bardziej trafia do emocji i wy-
obraźni niż słowa w książkach. 
Chcę przekazać całej lokalnej 
społeczności ogromne wyrazy 
uznania. Mieszkańcy Ziemi Wi-
skiej tak doświadczonej przez hi-
storię  pokazują jak pięknie moż-
na pamiętać, czcić bohaterów 
i dawać temu  wyraz - powiedział 
Marek Olbryś.

Zaproszenie na spektakl przy-
jęli m. in. także wiceminister edu-
kacji Dariusz Piontkowski, radny 
Sejmiku Piotr Modzelewski, wi-
cestarosta Maria Dziekońska.  

- To bardzo dobra  inicjatywa. 
Każda forma, która dodatkowo 
przyciąga do poznawania historii, 
bohaterów jest cenna. Polski rząd 
chce, aby Polacy byli patriotami, 
aby pamiętali o swojej historii  - 
stwierdził wiceminister Dariusz 
Piontkowski.

Spektakl rozpoczął od powi-
tania gości wójt Mariusz Soli-
woda w generalskim mundurze 
(był w przedstawieniu genera-
łem Czesławem Młot-Fijałkow-
skim). Własną piosenkę i wiersz 
poświęcony wydarzeniom i bo-
haterom Września 1939 zapre-
zentował stuletni Tadeusz Gra-
bowski. A potem już przed 
oczami kilkuset widzów "stała 
się historia".

Wokół sceny mieszkańcy Wi-
zny rozpaczali w przeczuciu woj-
ny. Policjanci zawiesili plakaty 
o mobilizacji. W wykreowanych 
przez Rafała Osieckiego na scenie 
schronach odcinka Wizna zamel-
dowali się polscy żołnierze pod 
wodzą kapitana Raginisa (ksiądz 
Mateusz Gąsowski). W sceny 
rozmów wojskowych wplecione 
zostały obrazy z dzieciństwa ma-

łego Władka, który lubił bawić 
się w wojsko, i z zapartym tchem 
słuchał, gdy matka czytała mu 
o śmierci pana Wołodyjowskiego 
w ruinach twierdzy w Kamieńcu. 
Lirycznym przerywnikiem była 
także wstrząsająca rozmowa Wła-
dysława Raginisa z siostrą, w któ-
rej mówił o honorze, żołnierskiej 
i polskiej powinności wobec oj-
czyzny, posłuszeństwie rozkazom 
aż do śmierci.

Potem nadeszli Niemcy. 
Czterdziestokrotnie liczniejsi 
(Polaków było około 700), z czoł-
gami, artylerią (Polacy mieli 6 
dział i 2 karabiny przeciwpancer-
ne). Kiepsko chroniły obrońców 
linii Narwi i Biebrzy niedokoń-
czone schrony, wyschnięte bagna 
i opadłe latem rzeki. A jednak 
walczyli. Aby podnieść ducha 
swoich podkomendnych Wła-
dysław Raginis i Stanisław Bry-
kalski złożyli przysięgę, że żywi 
miejsca obrony nie opuszczą. Tak 
się też stało.                

Na scenie umieszczo-
nej na placu przed kościo-
łem i wokół niej trwała wojna 
z efektami bitewnymi. Zapatrze-
ni i zasłuchani widzowie chłonę-
li rozmowy żołnierzy, wściekłość 
generała Guderiana, patetyczne 
sceny wspomnień i śmierci boha-
tera, przejmująca muzykę Pawła 
Andruszkiewicza. "Bohaterom 
chwała..." - zabrzmiała pieśń.

Burzą oklasków przyjęli wi-
dzowie niezwykłe przedstawie-
nie. Potem na scenie Sławomir 
Konarzewski zaprezentował 
wszystkich wykonawców, któ-
rym dziękował. O swoich wra-
żeniach, opowiadali też Dariusz 
Szymanowski i Marcin Sochoń 
z "Wizny 1939".     

- To wielkie rekolekcje patrio-
tyczne - mówili twórcy o pracy 
nad spektaklem.  

Pod pomnikiem
Walki na "odcinku Wizna" we 

wrześniu 1939 nie były całkowi-
cie zapomnianą kartą za czasów 
PRL. Powstał wówczas w cen-
trum miejscowości pomnik bo-
haterów. Od kilku dopiero lat 
rocznicowe uroczystości mają 
bardziej okazały charakter. 

- W kalendarzu uroczystości 
narodowych słowa "Bóg Honor 
Ojczyzna" tworzą klamrę ze sło-
wem "Patriotyzm" - powiedział 
wicemarszałek Marek Olbryś. 

Po mszy w wiskim koście-
le prowadzeni przez orkiestrę 
z Wasilkowa i czirliderki uczest-
nicy przeszli pod pomnik. Go-
ści powitał wójt Mariusz So-
liwoda  fragmentem pieśni z  
przedstawienia "Ostatni schron 
Góry Strękowej".    

- Jak co roku spotykamy się 
tu, aby oddać cześć i hołd bohate-
rom, którzy bronili odcinka "Wi-
zna". Cieszę się, że w tak licznym 
gronie. Pamiętajmy o etosie żoł-
nierza - powiedział  Mariusz So-
liwoda.

Uczestnikami uroczystości 
byli m. in. wojewoda Bohdan 
Paszkowski, radny sejmiku Piotr 
Modzelewski, wicestarosta Maria 
Dziekońska, historyk Krzysztof 
Sychowicz, harcerze, samorzą-
dowcy, delegacje służb mundu-
rowych, mieszkańcy.   

- Uroczystości tu mają nie 
tylko lokalny, ale także ogólno-
państwowy charakter - powie-
dział wojewoda Bohdan Pasz-
kowski, który także przekazał 
zebranym treść listu premiera 
Mateusza Morawieckiego. Szef 
rządu zawarł w nim m. in. słowa 
o "Polskich Termopilach" pod 
Wizną. 

Uczestnicy uroczystości zło-
żyli pod pomnikiem bohaterów 
kwiaty i zapalili znicze pamięci.   

„Polskie Termopile”  
Wojenna rocznica w Wiźnie
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Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych 

i Autostrad zawarła umowy 

na projekt i budowę dwóch 

odcinków drogi ekspresowej S19 

w województwie podlaskim. To 

kolejne 25 kilometrów Via Carpatii, 

międzynarodowego korytarza 

transportowego łączącego państwa 

bałtyckie, poprzez Białystok, Lublin 

i Rzeszów, z południem Europy.

81 km w realizacji
Podpisane umowy finalizują 

kolejne dwa z dziesięciu przetar-
gów ogłoszonych w 2020 roku na 
budowę drogi ekspresowej S19 
w woj. podlaskim. Odcinki, któ-
re wchodzą do realizacji w syste-
mie Projektuj i Buduj mają od-
powiednio 9 km (Haćki - Bielsk 
Podlaski) oraz 15,9 km (Boćki – 
Malewice). W sumie w woj. pod-
laskim jest już w realizacji 81 km 
szlaku Via Carpatia (na osi pół-
noc – południe). 

- Podpisane umowy to kolej-
ny krok do zrealizowania szlaku 
Via Carpatia na terenie Polski. 
W sumie mamy już osiem umów 

na realizację S19 w woj. podla-
skim. W zeszłym roku ogłosili-
śmy przetargi na 10 odcinków tej 
drogi w tym województwie - po-
wiedział Tomasz Żuchowski, p.o. 
Generalnego Dyrektora Dróg 
Krajowych i Autostrad. 

Na podpisanie umów czeka-
ją jeszcze dwa podlaskie odcinki 
Via Carpatii: Bielsk Podlaski – 
Boćki (GDDKiA czeka na wyja-
śnienia do złożonej oferty) oraz 
Malewice - Chlebczyn (obecnie 
trwa kontrola uprzednia Preze-
sa Urzędu Zamówień Publicz-
nych).

Poza szlakiem Via Carpatia 
powstaje jeszcze 15,8 km dwu-

jezdniowej drogi od Kuźnicy 
(granica z Białorusią) do Sokół-
ki. Początkowe 5,25 km w klasie 
GP (droga główna ruchu przy-
spieszonego), a dalsze 10,5 km 
w standardzie drogi ekspresowej 
S19. 

Standard „eski”
Odcinki, na które Generalna 

Dyrekcja Dróg Krajowych i Au-
tostrad właśnie podpisała umo-
wy mają być wybudowane jako 
dwujezdniowa droga ekspreso-
wa, z konstrukcją przystosowa-
ną do obciążeń 11,5 tony na oś. 
Rodzaj nawierzchni (betonowa 
czy bitumiczna) wybierze wyko-
nawca na etapie projektu budow-
lanego.

Uzyskanie decyzji o zezwole-
niu na realizację inwestycji dro-
gowej (ZRID) przewidziane jest 
– w obu przypadkach - na I kwar-
tał 2023 r. Zakończenie prac 
i oddanie odcinków do użytku 
GDDKiA zaplanowało pod ko-
niec I kwartału 2025 r. 

S19 Haćki - Bielsk Podlaski to także 
obwodnica Bielska

Ten 9-kilometrowy fragment 
„eski” jest bardzo istotny dla ru-
chu tranzytowego, który obecnie 
przechodzi przez centrum Biel-
ska Podlaskiego. Po wybudowa-
niu tego odcinka wraz z dwoma 
węzłami - Bielsk Północ (skrzy-
żowanie z istniejącą DK19) 
i Bielsk Zachód (skrzyżowanie 

z DK66) - tranzyt na osi północ-
-południe (Białystok - Lublin) 
ominie miasto od zachodu.

W ramach zadania powsta-
nie siedem wiaduktów i dwana-
ście przejść dla małych i dużych 
zwierząt. Ponadto zgodnie z de-
cyzją środowiskową powstaną 
m.in. ogrodzenia zabezpiecza-
jące przed przedostawaniem 
się zwierząt na drogę, zbiorni-
ki kompensacyjne dla płazów 
i nasadzenia na obszarze ponad 
3 ha.

Wybudowany zostanie też 
Obwód Utrzymania Drogowe-
go z budynkiem administracyj-
no-socjalnym i budynkami to-
warzyszącymi (w rejonie węzła 
Bielsk Podlaski Zachód). 

Kontrakt o wartości 325,98 
mln zł zrealizuje firma Budimex.

S19 Boćki - Malewice
To dłuższy, bo prawie 16-ki-

lometrowy odcinek drogi ekspre-
sowej pomiędzy węzłem Boćki 
a rejonem miejscowości Malewi-
ce, obok której ten fragment S19 
będzie się kończył. 

Wraz z jezdnią powsta-
nie dziesięć wiaduktów i sześć 
przejść dla zwierząt. Tutaj rów-
nież decyzja środowiskowa, 
oprócz standardowych urządzeń 
ochrony środowiska, przewiduje 
siatkę dogęszczającą i nasadzenia 
na obszarze ok. 5,7 ha.

Kontrakt o wartości 343,58 
mln zł zrealizuje firma Strabag.

na drogach

Rusza remont Wojska Polskiego. 
Są utrudnienia w ruchu

Jak informuje Urząd Miejski w Łomży, w związku z kolejnym etapem remontu 
ulicy Wojska Polskiego (DK 61) nastąpiła zmiana organizacji ruchu. Od ponie-
działku (13 września) odbywa się on jednokierunkowo w stronę Ostrołęki – od 
skrzyżowania z ulicą Kwadratową do ronda z ulicami Poznańską i Browarną (zo-
stał zamknięty jeden pas ruchu). 

Inwestycja na ulicy Wojska Polskiego obejmuje budowę 514 me-
trów nowej nawierzchni jezdni wraz z konstrukcją drogi, remont ka-
nalizacji deszczowej na całym odcinku, wymianę włazów studni ka-
nalizacji sanitarnej, wymianę krawężników na kamienne. Powstanie 
również tam nowe oznakowanie pionowe i poziome oraz będą wyko-
nane nasadzenia zastępcze drzew.

Koszt remontu oscyluje w granicach 5 mln zł, z czego około 3,8 
mln stanowi dofinansowanie ze środków rezerwy subwencji ogólnej. 
Prace mają zakończyć się z końcem listopada.

VIA CARPATIA W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM

Umowy na budowę kolejnych 
odcinków podpisane
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Grissom ( Jack Palance) i jego nieobliczalny podopieczny 
Jack Napier ( Jack Nicholson). Nie radzą sobie z przestęp-
czością ani komisarz policji, ani miejscowy prokurator. 
Przed złoczyńcami miasto zaczyna chronić tajemniczy 
Batman (Michael Keaton). Pod maską nietoperza (bat 
to po angielsku nietoperz) ukrywa się miliarder Bruce 
Wayne, którego rodzice zostali zabici przez rzezimiesz-
ków, kiedy był dzieckiem. O jego tajemnicy wie tylko ka-
merdyner, a jednocześnie jedyna bliska Bruce’owi osoba 
– Alfred. 

Do prawdy chce dojść dziennikarz Aleksander Knox 
razem z fotoreporterką Vicky Vale (Kim Basinger), która 
do miasta Gotham przybyła z powodu artykułu poświę-
conego grasującemu na ulicach wielkiemu nietoperzowi. 

Pod postacią Batmana człowieka-nietoperza kryje się 
atletycznie zbudowany, super inteligentny mężczyzna, 
uzbrojony w niesamowitej konstrukcji przedmioty, służą-
ce walce i przemieszczaniu się w przestrzeni. Powołaniem 
naszego bohatera jest niesienie pomocy i wybawienia 
wszystkim będącym w potrzebie ludziom.

Pewnej nocy, podczas porachunków bandytów Bat-
man spycha do kadzi z kwasem Jacka Napiera, ambitne-
go człowieka ma� jnego bossa. Jack przeżywa, lecz żrąca 
substancja oszpeca jego twarz, która teraz wygląda na 
wiecznie uśmiechniętą. Do Gotham Napier powraca już 
jako Joker. Zamierza przejąć władzę w mieście i zemścić 
się na Batmanie. Bezwzględny Joker zaczyna siać terror 
w Gotham.

Komiks o przygodach Batmana swoją premierę miał 
w 1939 roku. Od tego czasu superbohater stworzony 
przez Boba Kane'a i Billa Fingera cieszy się niesłabnącą 
popularnością. Pierwsze, telewizyjne ekranizacje jego 
przygód powstały już w latach 40. Pięćdziesiątą rocznicę 
urodzin „Batmana” postanowił uczcić Hollywood. Rolę 
reżysera od producentów otrzymał Tim Burton – twórca 
dość nietypowych i zwariowanych � lmów. Ten zaś do ty-
tułowej roli w � lmie zaangażował Michaela Keatona – ak-
tora kojarzonego wcześniej z rolami w niewyszukanych, 
mało ambitnych komediach. Kiedy Keaton dostał tą rolę, 
producenci uważali, że Burton zwariował, ale ten przecież 
doskonale wiedział, co robi. Trafny okazał się wybór Ke-
atona, który znakomicie przeobraża się z wymuskanego, 
w sumie niepozornego Bruce'a w mściciela w masce. 

Drugą ważną w � lmie postacią, jest przeciwnik nasze-
go bohatera, czyli Joker. W tę ciekawą i zapewne budzącą 
u widza niechęć postać wcielił się sam Jack Nicholson. 
To jego znakomita rola. Na nim skupia się większa część 
� lmu. Zaprezentował niesamowity spektakl aktorski. Po-
wołał do życia postać groźnego przestępcy i zagrał tę rolę 
mistrzowsko! Wielu krytyków było zdziwionych, że nie 
dostał za to Oskara.

Pewnie nie wiesz...
★ Film zarobił w kinach na świecie 411 milionów dola-

rów, kosztował 35 milionów.
★ Michael Jackson został poproszony o napisanie i wy-

konanie piosenek do � lmu, ale musiał odrzucić propozycję 
z powodu zobowiązań koncertowych.

★ Michael Keaton przez dwa miesiące przygotowywał 
się do roli. Nauczył się nawet kickboxingu od swojego duble-
ra. Keaton odgrywał większość scen walki sam. Dubler wy-
stępuje jedynie w scenie walki na noże.

★ Scenograf Anton Furst umyślnie wymieszał wszelkie 
możliwe style, by takie eklektyczne Gotham City stało się 
najbrzydszą możliwą do wyobrażenia metropolią. 

★ Prawdziwe nazwisko Jokera było hołdem złożonym 
aktorowi, który od 1966 do 1968 roku grał Al� eda w serialu 
o przygodach Batmana. Alan Napier zmarł na dwa miesiące 
przed rozpoczęciem zdjęć do � lmu Burtona.

★ W 2008 roku burmistrz miasta Batman w Turcji, Hu-
sejn Kalkan zapowiedział pozew przeciwko producentom 
� lmu i zabawek za nielegalne wykorzystanie nazwy miasta.

★ Podczas noszenia kompletnego stroju Batmana, Mi-
chael Keaton nic nie słyszał.

★ Mapa Gotham, którą studiują Vicki Vale i Alexan-
der Knox, w rzeczywistości przedstawia kanadyjskie miasto 
Vancouver.

★ Jack Nicholson powiedział o swojej roli: „W Jokerze 
podoba mi się to, że jego poczucie humoru jest całkowicie 
pozbawione smaku”. Później dodał, że Joker był jedną z jego 
ulubionych ról.

★ Jack Nicholson otrzymał procent od wpływów z � l-
mu, zainkasował około 60 milionów dolarów! (dziś byłoby 
to ponad 100 milionów). To najwyższa gaża jednego aktora 
za jeden � lm.

★ Jack Nicholson tak bardzo pokochał swój występ 
w tym � lmie, że w pewnym momencie oglądał Batmana raz 
w tygodniu w swoim domu.

★ Dwie godziny trwała charakteryzacja Jacka Nichol-
sona do roli Jokera. 

★ Kinomani obliczyli: Vicki Vale (Kim Basinger) krzy-
czy dwadzieścia trzy razy, gdy jest w niebezpieczeństwie (lub 
po prostu myśli, że jest w niebezpieczeństwie) i sześć razy 
wzdycha.

★ Projektant kostiumów, Bob Ringwood, przestudio-
wał ponad dwieście komiksów w poszukiwaniu inspiracji. 
Przedstawił dwadzieścia osiem projektów kostiumu Batma-
na, dwadzieścia pięć różnych peleryn i sześć różnych głów, co 
kosztowało ponad 250 tys. dolarów.

★ Liczba o� ar na ekranie: pięćdziesiąt sześć.

Batman
Stopklatka sobota 15.00

Tajemniczy 

obrońca

Gotham City wydaje się miastem z koszmaru, 
cały czas spowite mgłą, obskurne, pełne cuchnących 

fabryk i brzydkich budynków. Nic dziwnego, 
że w takim mieście rozpleniła się zbrodnia. 

To miasto ogarnięte przemocą i korupcją. 

Batman

Imponującą siedzibę zyska 
Państwowa Wyższa Szkoła 
Informatyki i Przedsiębiorczości 
w Łomży. Uczelnia rozstrzygnęła 
konkurs na koncepcję rozbudowy 
swoich budynków.

Zwycięska praca Bogumi-
ła Kidziaka z Warszawy zakła-
da połączenie głównej siedziby 
PWSIiP z biurowcem w bezpo-
średnim sąsiedztwie poprzez bu-
dowę przeszklonego łącznika. 
W przyszłości to tam przeniesie 
się centrum uczelni. Dwupozio-
mowy budynek o lekkiej, przej-
rzystej konstrukcji, będzie pełnił 
rolę atrium – głównego miejsca 
spotkań, wypoczynku. Pierwszy 
poziom zostanie przeznaczony 
na dydaktykę, drugi – na co dzień 
jako hol główny, będzie wyko-
rzystywany na organizację wy-
darzeń, uroczystości, wykładów. 
Dzięki mobilnym ścianom moż-
na tam wydzielić salę wielofunk-
cyjną, z rozsuwaną widownią na 
ok. 200 miejsc.

- Werdykt był jednogłośny 
– mówi dr Janusz Grycel, prze-
wodniczący sądu konkursowe-
go. - Przestrzeń związana z bu-
dynkami edukacyjnymi zmienia 

się. Ten budynek jest wyrazem 
tej tendencji łączenia, przenika-
nia się przestrzeni wielofunkcyj-
nych, które dają możliwość rów-
nocześnie nauki i rekreacji. Ten 
budynek ma szansę stać się ikoną 
architektury, nie tylko miasta czy 
regionu, ale i Europy.

- Projektując chciałem nawią-
zać do regionu – opowiada Bo-
gumił Kidziak. – Pojawiają się tu 
ślady meandrów Narwi, sklepie-

nie z liści, element podobny do 
plecionego kosza, nawiązujący 
do kultury ludowej. To jest dla 
mnie wyzwanie, ale im trudniej, 
tym projekt może być lepszy.

Biurowiec za główną siedzi-
bą zostanie przeznaczony głów-
nie na sale dydaktyczne oraz po-
mieszczenia dla administracji 
i wykładowców. Oba budynki zy-
skają jednolity wygląd – wyrów-
nana zostanie ich wysokość i ko-

lorystyka (jasna szarość), która 
nawiąże też do stylu pozostałych 
budynków kampusu przy Aka-
demickiej 1. Efekt ujednolicenia 
elewacji osiągnięty zostanie też 
przez jednorodną ramę kompo-
zycji pomieszczeń w szczytowej 
elewacji. Jako materiały wykoń-
czeniowe zaplanowano beton, 
drewno, szlachetny tynk. Zapro-
ponowana koncepcja ma bardzo 
nowoczesną, efektowną formę.

Zmieni się też otoczenie 
uczelni. W północnej części te-
renu pozostanie parking, zmo-
dernizowana zostanie jego na-
wierzchnia (pokrycie kostką 
granitową) oraz system oświe-

tlenia (zastosowane panele foto-
woltaiczne, proponuje się stację 
ładowania samochodów elek-
trycznych). Teren zostanie obsa-
dzony szpalerami drzew. Parking 
może okazjonalnie, w połączeniu 
z niższym poziomem łącznika, 
stanowić całość wykorzystywa-
ną np. na targi, wystawy, imprezy 
okazjonalne.

Południowa część działki bę-
dzie przeznaczona na ogród – 
łąkę. Planuje się utworzenie no-
wych ciągów zieleni łączących 
budynki kampusu. Zieleń poja-
wi się też na dachu adaptowane-
go biurowca, a także w otocze-
niu - w skrzyniach i donicach, 
z pasieką uli i miejscami do wy-
poczynku, systemem retencji 
wody i ogrodami deszczowymi. 
Powierzchnie na zewnątrz mają 
przepuszczać wodę, a kompo-
zycje roślinne dobrane zostaną 
tak, aby były przyjazne owadom, 
zwłaszcza zapylającym.

- To będzie fajne miejsce nie 
tylko dla uczelni, ale i miasta – 
podkreśla prof. Dariusz Suro-
wik, rektor PWSIiP w Łomży. 
- Realizacja zależy od tego, jak 
szybko będzie przygotowana 
dokumentacja, liczę że będzie 
to rok. Środki wstępnie mamy 
zabezpieczone, ale będziemy 
też ubiegać się o dofinansowa-
nie. Chcemy z pracami budow-
lanymi wejść w przyszłym roku, 
zależy nam, aby to się zadziało 
jak najszybciej.

Na parterze budynku uczel-
ni przy Akademickiej 1 do koń-
ca października można oglądać 
zwycięską i pozostałe prace kon-
kursowe.

Efektowna koncepcja 
przebudowy PWSIiP

Relacja w Telewizji Narew  
i na www.narew.info
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czością ani komisarz policji, ani miejscowy prokurator. 
Przed złoczyńcami miasto zaczyna chronić tajemniczy 
Batman (Michael Keaton). Pod maską nietoperza (bat 
to po angielsku nietoperz) ukrywa się miliarder Bruce 
Wayne, którego rodzice zostali zabici przez rzezimiesz-
ków, kiedy był dzieckiem. O jego tajemnicy wie tylko ka-
merdyner, a jednocześnie jedyna bliska Bruce’owi osoba 
– Alfred. 

Do prawdy chce dojść dziennikarz Aleksander Knox 
razem z fotoreporterką Vicky Vale (Kim Basinger), która 
do miasta Gotham przybyła z powodu artykułu poświę-
conego grasującemu na ulicach wielkiemu nietoperzowi. 

Pod postacią Batmana człowieka-nietoperza kryje się 
atletycznie zbudowany, super inteligentny mężczyzna, 
uzbrojony w niesamowitej konstrukcji przedmioty, służą-
ce walce i przemieszczaniu się w przestrzeni. Powołaniem 
naszego bohatera jest niesienie pomocy i wybawienia 
wszystkim będącym w potrzebie ludziom.

Pewnej nocy, podczas porachunków bandytów Bat-
man spycha do kadzi z kwasem Jacka Napiera, ambitne-
go człowieka ma� jnego bossa. Jack przeżywa, lecz żrąca 
substancja oszpeca jego twarz, która teraz wygląda na 
wiecznie uśmiechniętą. Do Gotham Napier powraca już 
jako Joker. Zamierza przejąć władzę w mieście i zemścić 
się na Batmanie. Bezwzględny Joker zaczyna siać terror 
w Gotham.

Komiks o przygodach Batmana swoją premierę miał 
w 1939 roku. Od tego czasu superbohater stworzony 
przez Boba Kane'a i Billa Fingera cieszy się niesłabnącą 
popularnością. Pierwsze, telewizyjne ekranizacje jego 
przygód powstały już w latach 40. Pięćdziesiątą rocznicę 
urodzin „Batmana” postanowił uczcić Hollywood. Rolę 
reżysera od producentów otrzymał Tim Burton – twórca 
dość nietypowych i zwariowanych � lmów. Ten zaś do ty-
tułowej roli w � lmie zaangażował Michaela Keatona – ak-
tora kojarzonego wcześniej z rolami w niewyszukanych, 
mało ambitnych komediach. Kiedy Keaton dostał tą rolę, 
producenci uważali, że Burton zwariował, ale ten przecież 
doskonale wiedział, co robi. Trafny okazał się wybór Ke-
atona, który znakomicie przeobraża się z wymuskanego, 
w sumie niepozornego Bruce'a w mściciela w masce. 

Drugą ważną w � lmie postacią, jest przeciwnik nasze-
go bohatera, czyli Joker. W tę ciekawą i zapewne budzącą 
u widza niechęć postać wcielił się sam Jack Nicholson. 
To jego znakomita rola. Na nim skupia się większa część 
� lmu. Zaprezentował niesamowity spektakl aktorski. Po-
wołał do życia postać groźnego przestępcy i zagrał tę rolę 
mistrzowsko! Wielu krytyków było zdziwionych, że nie 
dostał za to Oskara.

Pewnie nie wiesz...
★ Film zarobił w kinach na świecie 411 milionów dola-

rów, kosztował 35 milionów.
★ Michael Jackson został poproszony o napisanie i wy-

konanie piosenek do � lmu, ale musiał odrzucić propozycję 
z powodu zobowiązań koncertowych.

★ Michael Keaton przez dwa miesiące przygotowywał 
się do roli. Nauczył się nawet kickboxingu od swojego duble-
ra. Keaton odgrywał większość scen walki sam. Dubler wy-
stępuje jedynie w scenie walki na noże.

★ Scenograf Anton Furst umyślnie wymieszał wszelkie 
możliwe style, by takie eklektyczne Gotham City stało się 
najbrzydszą możliwą do wyobrażenia metropolią. 

★ Prawdziwe nazwisko Jokera było hołdem złożonym 
aktorowi, który od 1966 do 1968 roku grał Al� eda w serialu 
o przygodach Batmana. Alan Napier zmarł na dwa miesiące 
przed rozpoczęciem zdjęć do � lmu Burtona.

★ W 2008 roku burmistrz miasta Batman w Turcji, Hu-
sejn Kalkan zapowiedział pozew przeciwko producentom 
� lmu i zabawek za nielegalne wykorzystanie nazwy miasta.

★ Podczas noszenia kompletnego stroju Batmana, Mi-
chael Keaton nic nie słyszał.

★ Mapa Gotham, którą studiują Vicki Vale i Alexan-
der Knox, w rzeczywistości przedstawia kanadyjskie miasto 
Vancouver.

★ Jack Nicholson powiedział o swojej roli: „W Jokerze 
podoba mi się to, że jego poczucie humoru jest całkowicie 
pozbawione smaku”. Później dodał, że Joker był jedną z jego 
ulubionych ról.

★ Jack Nicholson otrzymał procent od wpływów z � l-
mu, zainkasował około 60 milionów dolarów! (dziś byłoby 
to ponad 100 milionów). To najwyższa gaża jednego aktora 
za jeden � lm.

★ Jack Nicholson tak bardzo pokochał swój występ 
w tym � lmie, że w pewnym momencie oglądał Batmana raz 
w tygodniu w swoim domu.

★ Dwie godziny trwała charakteryzacja Jacka Nichol-
sona do roli Jokera. 

★ Kinomani obliczyli: Vicki Vale (Kim Basinger) krzy-
czy dwadzieścia trzy razy, gdy jest w niebezpieczeństwie (lub 
po prostu myśli, że jest w niebezpieczeństwie) i sześć razy 
wzdycha.

★ Projektant kostiumów, Bob Ringwood, przestudio-
wał ponad dwieście komiksów w poszukiwaniu inspiracji. 
Przedstawił dwadzieścia osiem projektów kostiumu Batma-
na, dwadzieścia pięć różnych peleryn i sześć różnych głów, co 
kosztowało ponad 250 tys. dolarów.
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Tajemniczy 

obrońca

Gotham City wydaje się miastem z koszmaru, 
cały czas spowite mgłą, obskurne, pełne cuchnących 

fabryk i brzydkich budynków. Nic dziwnego, 
że w takim mieście rozpleniła się zbrodnia. 

To miasto ogarnięte przemocą i korupcją. 

Batman
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twarzy Greya
wybierz  

coś  
dla siebie

Baby mama

Zwariowana 
surogatka

Kate Holbrook (Tina Fey) jest zbliżającą się do 
czterdziestki, zapracowaną i coraz bardziej znerwi-
cowaną bizneswoman, która całe swoje życie pod-
porządkowała karierze. To także zdeklarowana, nie 
mająca czasu na użeranie się z partnerami dama. 
Jednak jej zegar biologiczny nieubłaganie tyka. Kate 
decyduje się na dziecko. Niestety lekarze dają jej 

niewielkie szanse na zajście w ciążę. Po rozważeniu 
możliwości adopcji, która okazuje się zbyt czaso-
chłonna, kobieta postanawia wynająć matkę zastęp-
czą. Jej dziecko ma urodzić Angie Ostrowiski (Amy 
Poehler), wyjątkowo nieznośna i niedojrzała dziew-
czyna. Gdy sprawy zdają się być na dobrej drodze 
i pozostaje jedynie cierpliwie czekać na potomka, 
pewnego dnia w drzwiach domu Kate staje zwario-
wana Angie. W tym momencie uporządkowane ży-
cie Kate przewraca się do góry nogami.

Pewnie nie wiesz...
H Film zarobił w kinach na świecie 64 miliony do-

larów, kosztował 30 milionów.
H W każdej scenie, w której występuje, Amy Po-

ehler (Angie) ma inną fryzurę.
H Angie, w książce dla rodziców może przeczytać, 

że dzieci mogą urodzić się z zębami. Według danych 
statystycznych jeden noworodek na 2-3 tysiące dzieci 
przychodzi na świat z częściowym uzębieniem. Takie 
prazęby lub zęby płodowe to najczęściej dolne jedynki.

Baby mama (Mama do wynajęcia)
Zoom TV piątek 20.00, niedziela 13.45

21-letnia Anastasia (Dakota Johnson), student-
ka literatury, w zastępstwie swej chorej koleżanki 
jedzie do Seattle przeprowadzić wywiad ze star-
szym o 6 lat multimilionerem Christianem Greyem 
( Jamie Dornan). Mężczyzna jest wyraźnie oczaro-
wany dziewczyną, ta jednak odrzuca jego awanse. 
Grey nie poddaje się, dzwoni, wysyła drogi prezent. 
Pewnego dnia Anastasia znów spotka się z miliar-
derem, tym razem już prywatnie. Po tym spotkaniu 
będą następne, w trakcie których odkryje, że ułożo-
ny Grey lubi ostry seks i bezwzględne podporząd-
kowanie. Mimo początkowych oporów Anastasia 
pokonuje kolejne bariery w niecodziennej, pełnej 
erotyki relacji z nowym znajomym.

Jedna z najbardziej oczekiwanych premier 2015 
roku. Ekranizacja pierwszej z czterech części przy-
gód Christiana Greya autorstwa E.L. James (tak 
naprawdę Eriki Mitchell) okazała się, podobnie jak 
książka, ogromnym sukcesem komercyjnym: blisko 
600 milionów dolarów wpływów przy 40 milionach 
budżetu! Ta opowieść o odkrywaniu kobiecości 
i skrytych pragnień była ewenementem: oto wszy-
scy zaklinali się, że takiej szmiry w kinie jeszcze nie 
było, ale publika z wypiekami na twarzach ustawiała 
się w kolejkach przed seansami.

Pewnie nie wiesz...
H Autorka powieści E.L. James chciała, aby rolę 

Christiana Greya dostał Robert Pattinson.
H Wyreżyserowanie filmu zaproponowano Ange-

linie Jolie, ale odmówiła.
H Film z powodu przedłużających się i jedno-

znacznych scen seksualnych został zakazany w wielu 
krajach, m.in. w Nigerii, Indiach i Kenii.

H Zdalnie sterowane kamery były używane 
w większości scen seksu, dzięki czemu aktorzy byli 
mniej speszeni.

H Jamie Dornan trenował na siłowni przez 3 go-
dziny dziennie, gdy tylko został obsadzony w roli Chri-
stiana Greya. Pił koktajle proteinowe pięć razy dzien-
nie, w tym jeden codziennie o czwartej rano.

H Dakota Johnson poprosiła rodziców, Dona 
Johnsona i Melanie Griffith, aby nie oglądali filmu na 
premierze.

Pięćdziesiąt twarzy Greya
TVN niedziela 22.35

Nigdy cię tu nie było
TVP Kultura piątek 20.05

Dramat kryminalny. Joe ( Joaquin Phoenix), były 
agent do zadań specjalnych, zmaga się z proble-
mami psychicznymi. Pewnego dnia podejmuje 
się odnalezienia zaginionej nastolatki. Sprawa 
jest o wiele trudniejsza, niż się wydawało.

Wpadka
TVN7 piątek 21.35

Komedia romantyczna. Ambitna Alison i lekko-
duch Ben spotykają się w klubie i spędzają ze 
sobą noc. Po kilku tygodniach Alison dzwoni do 
Bena i informuje go, że zaszła w ciążę. Teraz mu-
szą zweryfikować dotychczasowe plany na życie.

Na szlaku
TV Puls2 sobota 22.05

Thriller. Trzymający w napięciu obraz zagubio-
nej pary w mrocznym i pełnym niebezpieczeństw 
lesie. Alex po długich namowach przekonuje 
swoją ukochaną, aby wakacje spędzili w zaciszu 
kanadyjskiej puszczy. Wkrótce oboje zaczną ża-
łować swojej decyzji.

Red
TV Puls niedziela 20.00

Komedia sensacyjna. Frank (Bruce Willis), Joe 
(Morgan Freeman), Marvin ( John Malkovich) 
i Victoria (Helen Mirren) są emerytowanymi 
agentami CIA. Z niewiadomych przyczyn wszy-
scy stają się celem ataku zawodowych zabójców. 
Muszą na nowo zjednoczyć siły i odkryć, kto stoi 
za intrygą.

Wonder Woman
TVN7 niedziela 20.00

Fantastyczny. Diana jest amazońską księżniczką, 
która wychowała się na rajskiej wyspie. Gdy ame-
rykański pilot opowiada jej o konflikcie, który 
ogarnia świat, księżniczka postanawia uratować 
ludzkość przed zagładą.

Badlands
TVP Kultura niedziela 20.00

Sensacyjny. Film nawiązuje do historii, która wy-
darzyła się w latach 50. XX w. w Nebrasce. Para 
morderców ucieka przed policyjnym pościgiem. 
Trasę ucieczki znaczą trupy kolejnych ofiar.

Mroczne 
pragnienia

Baby (Ansel Elgort) jest młodym, utalento-
wanym kierowcą, który zarabia na życie biorąc 
udział w napadach. Jego zadanie jest zawsze ta-
kie samo – jak najszybsze zabranie całej ekipy 
z miejsca zdarzenia. Wielką pasją chłopaka jest 
muzyka. To ona pomaga mu być najlepszym 
w tym biznesie. Kiedy poznaje dziewczynę swo-
ich marzeń – Deborah (Lily James) – postanawia 
porzucić przestępczą przeszłość i w końcu zacząć 
żyć normalnie. Szybko jednak okaże się, że nie 
będzie to takie łatwe. Mafijny boss (Kevin Spa-
cey) zmusza go do udziału w jeszcze jednym sko-
ku, w którym Baby może stracić wszystko, co dla 
niego najważniejsze – miłość, wolność i... życie.

Pewnie nie wiesz...
H Film zarobił w kinach na świecie 227 milio-

nów dolarów, kosztował 34 miliony.
H Jednym z konsultantów filmu był Joe Loya, 

który odsiedział siedem lat więzienia za napad na 
bank.

H Do filmu wykorzystano ponad 150 samo-
chodów.

H W tle niemal każdej sceny słychać piosenkę. 
H Tytuł filmu pochodzi od piosenki Simona 

i Garfunkela „Baby Driver” z 1970 roku. Piosenka 
pojawia się w filmie podczas napisów końcowych.

H Samochód, którym jeździ Baby w scenie 
otwarcia, to Subaru impreza WRX STI 2006 w ko-
lorze San Remo Red. Elgort dostał go w prezencie 
po nakręceniu filmu.

H Liczba ofiar: 23.
 

Baby Driver
Nowa TV piątek 21.00

Baby Driver

Uciec 
jak 
najszybciej

60 sekund

Seryjna 
kradzież

Sławny Randall „Memphis” Raines 
(Nicolas Cage) jest super złodziejem. 
Więcej – jest legendą w swoim śro-
dowisku, bo w ciągu 60 sekund jest 
w stanie ukraść każdy samochód. Ale 
jest złodziejem na emeryturze, bo po 
wyjściu z więzienia gdzie spędził tro-
chę czasu, postanowił, że nigdy już 
nie wróci za kraty. Przeszłość jednak 
powróciła – by ocalić przed zemstą 
mafii młodszego brata (Giovanni Ribi-
si) – musi znów zorganizować kradzież 

samochodów. Zbiera dawnych kumpli 
i przygotowuje się do wykonania zada-
nia specjalnego. W ciągu jednej nocy, 
na specjalne zamówienie, ma ukraść 50 
samochodów. Z pomocą swoich przy-
jaciół – Otto Halliwella (Robert Du-
vall), Sphinksa (Vinnie Jones) i dawnej 
kochanki Sary Sway Wayland (Angeli-
na Jolie) rozpoczyna realizację planu. 
Sprawa nie będzie prosta – ich śladem 
rusza policja.

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

237 milionów dolarów, kosztował 90 mi-
lionów.

H Nicolas Cage wykonał samodzielnie 
większość samochodowych kaskaderskich 
ewolucji. W tym celu chodził do szkoły dla 
kierowców wyścigowych w Phoenix i Wil-
low Springs oraz do szkoły jazdy kaska-
derskiej. 

H Specjalnie do filmu zbudowano 
siedem replik słynnego Forda Mustanga 
GT500 Eleanor. Pięć aut użyto w trakcie 
ujęć kaskaderskich. Pozostałe dwa dostali 
Nicolas Cage i reżyser, Jerry Bruckheimer. 

H Ostatnia scena pościgu była w dużej 
mierze improwizowana.

H Rola Sary Sway Wayland została 
napisana specjalnie dla Angeliny Jolie.

H W 2012 roku, w Wielkiej Brytanii, 
grupa o nazwie „Gang Sześćdziesięciu Se-
kund” została aresztowana za kradzież 39 
samochodów.

60 sekund
TV Puls sobota 20.00

Teoria chaosu

Napad  
na bank

Grupa zamaskowanych włamy-
waczy dowodzonych przez sprytne-
go i do tej pory nieuchwytnego prze-
stępcę Lorenza (Wesley Snipes), 
dokonuje napadu na bank. Wkrótce 
złodzieje przedstawiają policji swoje 
żądania – chcą negocjatora. Wska-
zują Quentina Connersa ( Jason 
Statham) – doświadczonego detek-
tywa, który w przeszłości został za-
wieszony za zastrzelenie zakładnika 
podczas jednej z akcji. Przełożony 
Connersa zostaje zmuszony do 
przywrócenia go do pracy. Do po-
mocy daje mu żółtodzioba Dekkera 
(Ryan Phillippe). Jak nietrudno się 
domyśleć, mężczyźni na początku 
patrzą na siebie spode łba, by po 
chwili świetnie się dogadywać. 

Policja wkracza do środka, ale nie 
udaje jej się złapać żadnego z prze-
stępców, a co dziwniejsze, z banku 
nic nie ginie. Rozpoczyna się pościg 
za Lorenzem i jego grupą. Policjanci 
szybko wpadają na trop przestępców, 
jednak okazuje się, że Lorenz jest cały 
czas krok przed nimi i eliminuje swo-
ich wspólników, zanim policja zdą-
ży ich przesłuchać. Rozpoczyna się 
ważna gra, w której stawką jest życie 
zakładników. 

Teoria chaosu
TV Puls piątek 22.00
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Pięćdziesiąt 
twarzy Greya

wybierz  
coś  

dla siebie

Baby mama

Zwariowana 
surogatka

Kate Holbrook (Tina Fey) jest zbliżającą się do 
czterdziestki, zapracowaną i coraz bardziej znerwi-
cowaną bizneswoman, która całe swoje życie pod-
porządkowała karierze. To także zdeklarowana, nie 
mająca czasu na użeranie się z partnerami dama. 
Jednak jej zegar biologiczny nieubłaganie tyka. Kate 
decyduje się na dziecko. Niestety lekarze dają jej 

niewielkie szanse na zajście w ciążę. Po rozważeniu 
możliwości adopcji, która okazuje się zbyt czaso-
chłonna, kobieta postanawia wynająć matkę zastęp-
czą. Jej dziecko ma urodzić Angie Ostrowiski (Amy 
Poehler), wyjątkowo nieznośna i niedojrzała dziew-
czyna. Gdy sprawy zdają się być na dobrej drodze 
i pozostaje jedynie cierpliwie czekać na potomka, 
pewnego dnia w drzwiach domu Kate staje zwario-
wana Angie. W tym momencie uporządkowane ży-
cie Kate przewraca się do góry nogami.

Pewnie nie wiesz...
H Film zarobił w kinach na świecie 64 miliony do-

larów, kosztował 30 milionów.
H W każdej scenie, w której występuje, Amy Po-

ehler (Angie) ma inną fryzurę.
H Angie, w książce dla rodziców może przeczytać, 

że dzieci mogą urodzić się z zębami. Według danych 
statystycznych jeden noworodek na 2-3 tysiące dzieci 
przychodzi na świat z częściowym uzębieniem. Takie 
prazęby lub zęby płodowe to najczęściej dolne jedynki.

Baby mama (Mama do wynajęcia)
Zoom TV piątek 20.00, niedziela 13.45

21-letnia Anastasia (Dakota Johnson), student-
ka literatury, w zastępstwie swej chorej koleżanki 
jedzie do Seattle przeprowadzić wywiad ze star-
szym o 6 lat multimilionerem Christianem Greyem 
( Jamie Dornan). Mężczyzna jest wyraźnie oczaro-
wany dziewczyną, ta jednak odrzuca jego awanse. 
Grey nie poddaje się, dzwoni, wysyła drogi prezent. 
Pewnego dnia Anastasia znów spotka się z miliar-
derem, tym razem już prywatnie. Po tym spotkaniu 
będą następne, w trakcie których odkryje, że ułożo-
ny Grey lubi ostry seks i bezwzględne podporząd-
kowanie. Mimo początkowych oporów Anastasia 
pokonuje kolejne bariery w niecodziennej, pełnej 
erotyki relacji z nowym znajomym.

Jedna z najbardziej oczekiwanych premier 2015 
roku. Ekranizacja pierwszej z czterech części przy-
gód Christiana Greya autorstwa E.L. James (tak 
naprawdę Eriki Mitchell) okazała się, podobnie jak 
książka, ogromnym sukcesem komercyjnym: blisko 
600 milionów dolarów wpływów przy 40 milionach 
budżetu! Ta opowieść o odkrywaniu kobiecości 
i skrytych pragnień była ewenementem: oto wszy-
scy zaklinali się, że takiej szmiry w kinie jeszcze nie 
było, ale publika z wypiekami na twarzach ustawiała 
się w kolejkach przed seansami.

Pewnie nie wiesz...
H Autorka powieści E.L. James chciała, aby rolę 

Christiana Greya dostał Robert Pattinson.
H Wyreżyserowanie filmu zaproponowano Ange-

linie Jolie, ale odmówiła.
H Film z powodu przedłużających się i jedno-

znacznych scen seksualnych został zakazany w wielu 
krajach, m.in. w Nigerii, Indiach i Kenii.

H Zdalnie sterowane kamery były używane 
w większości scen seksu, dzięki czemu aktorzy byli 
mniej speszeni.

H Jamie Dornan trenował na siłowni przez 3 go-
dziny dziennie, gdy tylko został obsadzony w roli Chri-
stiana Greya. Pił koktajle proteinowe pięć razy dzien-
nie, w tym jeden codziennie o czwartej rano.

H Dakota Johnson poprosiła rodziców, Dona 
Johnsona i Melanie Griffith, aby nie oglądali filmu na 
premierze.

Pięćdziesiąt twarzy Greya
TVN niedziela 22.35

Nigdy cię tu nie było
TVP Kultura piątek 20.05

Dramat kryminalny. Joe ( Joaquin Phoenix), były 
agent do zadań specjalnych, zmaga się z proble-
mami psychicznymi. Pewnego dnia podejmuje 
się odnalezienia zaginionej nastolatki. Sprawa 
jest o wiele trudniejsza, niż się wydawało.

Wpadka
TVN7 piątek 21.35

Komedia romantyczna. Ambitna Alison i lekko-
duch Ben spotykają się w klubie i spędzają ze 
sobą noc. Po kilku tygodniach Alison dzwoni do 
Bena i informuje go, że zaszła w ciążę. Teraz mu-
szą zweryfikować dotychczasowe plany na życie.

Na szlaku
TV Puls2 sobota 22.05

Thriller. Trzymający w napięciu obraz zagubio-
nej pary w mrocznym i pełnym niebezpieczeństw 
lesie. Alex po długich namowach przekonuje 
swoją ukochaną, aby wakacje spędzili w zaciszu 
kanadyjskiej puszczy. Wkrótce oboje zaczną ża-
łować swojej decyzji.

Red
TV Puls niedziela 20.00

Komedia sensacyjna. Frank (Bruce Willis), Joe 
(Morgan Freeman), Marvin ( John Malkovich) 
i Victoria (Helen Mirren) są emerytowanymi 
agentami CIA. Z niewiadomych przyczyn wszy-
scy stają się celem ataku zawodowych zabójców. 
Muszą na nowo zjednoczyć siły i odkryć, kto stoi 
za intrygą.

Wonder Woman
TVN7 niedziela 20.00

Fantastyczny. Diana jest amazońską księżniczką, 
która wychowała się na rajskiej wyspie. Gdy ame-
rykański pilot opowiada jej o konflikcie, który 
ogarnia świat, księżniczka postanawia uratować 
ludzkość przed zagładą.

Badlands
TVP Kultura niedziela 20.00

Sensacyjny. Film nawiązuje do historii, która wy-
darzyła się w latach 50. XX w. w Nebrasce. Para 
morderców ucieka przed policyjnym pościgiem. 
Trasę ucieczki znaczą trupy kolejnych ofiar.

Mroczne 
pragnienia

Baby (Ansel Elgort) jest młodym, utalento-
wanym kierowcą, który zarabia na życie biorąc 
udział w napadach. Jego zadanie jest zawsze ta-
kie samo – jak najszybsze zabranie całej ekipy 
z miejsca zdarzenia. Wielką pasją chłopaka jest 
muzyka. To ona pomaga mu być najlepszym 
w tym biznesie. Kiedy poznaje dziewczynę swo-
ich marzeń – Deborah (Lily James) – postanawia 
porzucić przestępczą przeszłość i w końcu zacząć 
żyć normalnie. Szybko jednak okaże się, że nie 
będzie to takie łatwe. Mafijny boss (Kevin Spa-
cey) zmusza go do udziału w jeszcze jednym sko-
ku, w którym Baby może stracić wszystko, co dla 
niego najważniejsze – miłość, wolność i... życie.

Pewnie nie wiesz...
H Film zarobił w kinach na świecie 227 milio-

nów dolarów, kosztował 34 miliony.
H Jednym z konsultantów filmu był Joe Loya, 

który odsiedział siedem lat więzienia za napad na 
bank.

H Do filmu wykorzystano ponad 150 samo-
chodów.

H W tle niemal każdej sceny słychać piosenkę. 
H Tytuł filmu pochodzi od piosenki Simona 

i Garfunkela „Baby Driver” z 1970 roku. Piosenka 
pojawia się w filmie podczas napisów końcowych.

H Samochód, którym jeździ Baby w scenie 
otwarcia, to Subaru impreza WRX STI 2006 w ko-
lorze San Remo Red. Elgort dostał go w prezencie 
po nakręceniu filmu.

H Liczba ofiar: 23.
 

Baby Driver
Nowa TV piątek 21.00

Baby Driver

Uciec 
jak 
najszybciej

60 sekund

Seryjna 
kradzież

Sławny Randall „Memphis” Raines 
(Nicolas Cage) jest super złodziejem. 
Więcej – jest legendą w swoim śro-
dowisku, bo w ciągu 60 sekund jest 
w stanie ukraść każdy samochód. Ale 
jest złodziejem na emeryturze, bo po 
wyjściu z więzienia gdzie spędził tro-
chę czasu, postanowił, że nigdy już 
nie wróci za kraty. Przeszłość jednak 
powróciła – by ocalić przed zemstą 
mafii młodszego brata (Giovanni Ribi-
si) – musi znów zorganizować kradzież 

samochodów. Zbiera dawnych kumpli 
i przygotowuje się do wykonania zada-
nia specjalnego. W ciągu jednej nocy, 
na specjalne zamówienie, ma ukraść 50 
samochodów. Z pomocą swoich przy-
jaciół – Otto Halliwella (Robert Du-
vall), Sphinksa (Vinnie Jones) i dawnej 
kochanki Sary Sway Wayland (Angeli-
na Jolie) rozpoczyna realizację planu. 
Sprawa nie będzie prosta – ich śladem 
rusza policja.

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

237 milionów dolarów, kosztował 90 mi-
lionów.

H Nicolas Cage wykonał samodzielnie 
większość samochodowych kaskaderskich 
ewolucji. W tym celu chodził do szkoły dla 
kierowców wyścigowych w Phoenix i Wil-
low Springs oraz do szkoły jazdy kaska-
derskiej. 

H Specjalnie do filmu zbudowano 
siedem replik słynnego Forda Mustanga 
GT500 Eleanor. Pięć aut użyto w trakcie 
ujęć kaskaderskich. Pozostałe dwa dostali 
Nicolas Cage i reżyser, Jerry Bruckheimer. 

H Ostatnia scena pościgu była w dużej 
mierze improwizowana.

H Rola Sary Sway Wayland została 
napisana specjalnie dla Angeliny Jolie.

H W 2012 roku, w Wielkiej Brytanii, 
grupa o nazwie „Gang Sześćdziesięciu Se-
kund” została aresztowana za kradzież 39 
samochodów.

60 sekund
TV Puls sobota 20.00

Teoria chaosu

Napad  
na bank

Grupa zamaskowanych włamy-
waczy dowodzonych przez sprytne-
go i do tej pory nieuchwytnego prze-
stępcę Lorenza (Wesley Snipes), 
dokonuje napadu na bank. Wkrótce 
złodzieje przedstawiają policji swoje 
żądania – chcą negocjatora. Wska-
zują Quentina Connersa ( Jason 
Statham) – doświadczonego detek-
tywa, który w przeszłości został za-
wieszony za zastrzelenie zakładnika 
podczas jednej z akcji. Przełożony 
Connersa zostaje zmuszony do 
przywrócenia go do pracy. Do po-
mocy daje mu żółtodzioba Dekkera 
(Ryan Phillippe). Jak nietrudno się 
domyśleć, mężczyźni na początku 
patrzą na siebie spode łba, by po 
chwili świetnie się dogadywać. 

Policja wkracza do środka, ale nie 
udaje jej się złapać żadnego z prze-
stępców, a co dziwniejsze, z banku 
nic nie ginie. Rozpoczyna się pościg 
za Lorenzem i jego grupą. Policjanci 
szybko wpadają na trop przestępców, 
jednak okazuje się, że Lorenz jest cały 
czas krok przed nimi i eliminuje swo-
ich wspólników, zanim policja zdą-
ży ich przesłuchać. Rozpoczyna się 
ważna gra, w której stawką jest życie 
zakładników. 

Teoria chaosu
TV Puls piątek 22.00
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Niedzielne popołudnie  22 sierpnia wypełniło bulwary nad Narwią bar-
dzo licznie mieszkańcami Łomży. Zaproszenie przez rady Osiedli nr 5 i 6 
skierowane do mieszkańców było zwyczajne: poznaj sąsiada. W pikniku 
uczestniczyły osoby starsze, młode i dzieci, aktywne i stroniące od ak-
tywności.  Prowadzone rozmowy biesiadne potwierdzały, że jesteśmy 
normalni, że szukamy prawdy, że jesteśmy obiektywni, że interesuje nas 
los każdego człowieka, przyszłość naszych dzieci i wnuków.  Były prowa-
dzone opowieści, które można snuć bez końca.

Serwowano smakowitości. Do tego potańcówka. Grał ze-
spół wygrywając na tradycyjnych instrumentach mazurka, po-
lkę, kujawiaka.  Rozruszali niemal każdego. Czego chcieć wię-
cej?

Dziś naprawdę znajdujemy powody do optymizmu. Spędzi-
liśmy czas w miejscu, do którego wróciliśmy, do bulwarów i na-
szej pełnej uroków i tajemnic rzeki Narew. Spędziliśmy aktyw-
nie czas między „ziemią a niebem”.

Mamy przekonanie i potwierdzenie, że w wielu miejscach na-
szego życia mamy urzędników samorządowych nam przyjaznych.  
Dopuśćmy mieszkańców do pełnej współpracy, do ludzi, by byli 
bliżej ich problemów i by lepiej ich rozumieli. By razem z młody-
mi wsiąść na kajaki. Może wówczas poradzimy sobie z wszelki-
mi kłopotami. Temu dano początek. Ta niedziela potwierdza, że 
można zrobić udaną imprezę organizowaną oddolnie, za nieduże 
pieniądze, dla kilku tysięcy osób w różnym wieku. Zrobiły to oso-
by mające odpowiednią wrażliwość, potrafiące łączyć wiele zadań 
i widzące problemy szerzej. Refleksja końcowa – widzę wrażli-
wość, która naprawdę wyjdzie nam na dobre.

Niech przykład tamtej niedzieli będzie zachętą i bodźcem 
do naśladowania.  Członkowie Rad Osiedla nr 5 i 6, pracownicy 
Miejskiego Domu Środowisk Twórczych,  Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji, Miejskiego Centrum Integracji Społecznej 
i mieszkańcy, pokazali ducha społeczeństwa obywatelskiego. Za 
co im serdecznie dziękujemy. SENIOR STANISŁAW KASEJA

Srebrni

Czytanie książek 
czyli podpowiadamy, po jaką pozycję sięgnąć 

Ałbena Grabowska 
„Uczniowie Hippokratesa. Doktor Bogumił”.  

Autorka wielu powieści, min. sfilmowa-
nej sagi „Stulecie Winnych” . Z wykształce-
nia lekarz medycyny. Pisze o czasach,  w któ-
rych medycyna raczkowała: lekarze uważali 
że mycie rąk to herezja, najbardziej szano-
wany lekarz to ten, który ma najbrudniejszy 
fartuch, a kobieta ma rodzić w bólach. Opi-
suje zmagania pionierów medycyny, którzy 
walczą o pacjentów. Fikcyjne wydarzenia 
przeplatane są z historiami prawdziwych bo-
haterów medycyny, dzięki którym lekarze 
myją ręce, mamy szczepionki, antybiotyki.  

Ałbena Grabow-
ska przenosi czytel-
ników do połowy 
XIX wieku. Z wy-
czuciem ukazuje ów-
czesne realia spo-
łeczno-polityczne, 
obyczajowość i życie 
codzienne. Portre-
tuje też ówczesnych 
ludzi – boleśnie nie-
doskonałych, zmu-
szonych mierzyć się 
z rzeczywistością, która czasem ich przera-
stała, pełnych marzeń i pragnień, a jedno-
cześnie stojących w obliczu ograniczeń i ba-
rier, których nie sposób przekroczyć. 

Bohater książki, Bogumił Korczyński, 
ukończył Uniwersytet Medycyny. Podej-
muje pracę na Oddziale chorób wewnętrz-
nych w Warszawie. Pragnie zostać ginekolo-
giem i tym samym pomóc kobietom, takim 
jak jego żona, która kolejny poród przepła-
ca niemal życiem. Jednocześnie lekarz zma-
ga się z własnymi demonami i przeszłością, 
o której ani żona, ani jej rodzina nie mają po-
jęcia. Pomaga mu szwagierka Augusta, któ-
ra marzy, żeby zostać lekarką. Jednak w tych 
czasach zawód ten jest zarezerwowany wy-
łącznie dla mężczyzn. Kobiety nie mają pra-
wa wstępu na uniwersytety.

Na stronach swej książki Ałbena Gra-
bowska opisuje także historie sławnych 
lekarzy, tych, którzy zrewolucjonizowali 
medycynę, a jednocześnie których odkry-
cia w jakiś  sposób związane są z fabular-
ną warstwą książki. Jest więc Horace Wells 
– odkrył znieczulające eter  i James Young 
Simpson, który znieczulił do porodu królo-
wą Wiktorię, Robert James Graves i Gustav 
Adolf Michaelis, bezskutecznie próbujący 
wprowadzić zasady aseptyki na sale poro-
dowe,, Charles Edouard Brown-Sequard, 
Ignaz Philipp Semmelweiss oraz Edward 
Jenner. Genialni, często nierozumiani przez 
współczesnych, odrzuceni, czasem – uznani 
za szaleńców. Poświęcili wszystko, by ów-
czesnym (i współczesnym) ludziom żyło się 
lepiej. 

Poruszające jest to, jak wiele świat opisa-
ny w powieści Ałbeny Grabowskiej dzieli od 
współczesności. Podmiotowość i prawa ko-
biet to jedna sprawa, ale szokują także wa-
runki panujące w XIX-wiecznych szpitalach, 
niektóre metody leczenia i opór wobec po-
stępu, który dotyczył nawet wielu znako-
micie wykształconych, z pozoru otwartych 
i nowoczesnych wybitnych medyków.

TERESA RĘBIŚ

Lato 
w mieście

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

Rady Seniorów
„(…) Gmina sprzyja solidarności mię-
dzypokoleniowej oraz tworzy warun-
ki do pobudzania aktywności obywa-
telskiej osób starszych w społeczności 
lokalnej. (…) Rada gminy, z własnej 
inicjatywy lub na wniosek zaintere-
sowanych środowisk, może utworzyć 
gminną radę seniorów. (…) Gminna 
rada seniorów ma charakter konsul-
tacyjny, doradczy i inicjatywny (…).”

Cytowany zapis pochodzi 
z Ustawy o samorządzie gmin-
nym, a uzasadnieniem jego wpro-
wadzenia jest coraz większa licz-
ba osób starszych i coraz większa 
aktywność tych osób na różnych 
polach. Powołanie gminnych rad 
seniorów pozwala skuteczniej 
przedstawiać oczekiwania osób 
starszych wobec władz lokalnych 
i powoduje, że działania władz 
w większym stopniu odpowiada-
ją na ich rzeczywiste potrzeby.

Łomżyńska Rada Seniorów 
funkcjonuje już drugą kadencję. 
W 2015 roku Zarządzeniem Pre-
zydenta Miasta Łomża Mariusza 
Chrzanowskiego została powo-
łana Łomżyńska Społeczna Rada 

Seniorów, która działała od 2018 
roku. Od 2019 roku funkcjonuje 
jako Łomżyńska Rada Seniorów 
i została powołana Uchwałą Rady 
Miejskiej Łomży z nadanym Sta-
tutem. Rada liczy 13 członków, 
(w tym przedstawiciele Prezy-
denta – 2 osoby i Rady Miejskiej 
– 1 osoba). Członkowie Rady 
pełnią swoje funkcje społecz-
nie. Kadencja ŁRS wynosi 5 lat. 
Członkami Rady mogą zostać 
osoby działające na rzecz osób 
starszych lub związane z tym śro-
dowiskiem. Prawo głosu w wy-
borach mają mieszkańcy Łomży, 
którzy ukończyli 60 lat.

Bardzo często Łomżyńska 
Rada Seniorów jest utożsamia-
na z organizacją pozarządową 
i oczekuje się od niej wymier-
nych działań na rzecz seniorów. 
Jest to mylne podejście, bowiem 
w ramach swoich ustawowych 
kompetencji Rada Seniorów peł-
ni funkcje: 

konsultacyjne dające moż-
liwość opiniowania lokalnych 
strategii, programów rozwoju, 
projektów uchwał, podejmowa-
nych przedsięwzięć czy inwe-
stycji, w szczególności w zakre-
sie wpływu na jakość życia osób 
starszych,

doradcze dające możliwość 
wykorzystania wiedzy o potrze-

bach, prawach i możliwościach 
osób starszych przy opracowywa-
niu strategii, programów i innych 
dokumentów służących rozwo-
jowi działalności na rzecz osób 
starszych, zgłaszania uwag, opinii 
i sugestii do działań Miasta,

inicjatywne, w ramach któ-
rych może zgłaszać własne po-
mysły na działania skierowane do 
osób starszych, wspierać działa-
nia międzypokoleniowe, wspie-
rać wszelkie formy aktywności 
seniorów, w tym zmierzające do 
wykorzystania potencjału i czasu 
osób starszych na rzecz inicjatyw 
środowiskowych.

Celem działania Rady jest 
integracja całego środowiska 
lokalnego, a w szczególności 
wspieranie i reprezentowanie 
zbiorowych interesów osób star-
szych poprzez ścisłą współpracę 

z władzami Miasta oraz organiza-
cjami i instytucjami zajmującymi 
się problematyką dotyczącą osób 
starszych. 

Zakres działań Rady obejmu-
je zatem w szczególności: 

• przedstawianie propozycji 
zadań i działań na rzecz seniorów, 

• wydawanie opinii i formu-
łowanie wniosków służących roz-
wojowi działalności samorządu 
na rzecz seniorów, 

• udział w opracowywaniu 
strategii, programów i innych do-
kumentów służących rozwojowi 
działalności na rzecz osób star-
szych, 

• opiniowanie projektów ak-
tów prawa miejscowego doty-
czących spraw ważnych dla osób 
starszych,

• wspieranie wszelkich form 
aktywności seniorów, 

• działania na rzecz umacnia-
nia międzypokoleniowych więzi 
społecznych, 

• upowszechnianie wiedzy 
o potrzebach, prawach i możli-
wościach osób starszych, a przez 
to wzmocnienie wpływu senio-
rów na decyzje podejmowane 
przez władze lokalne, w tym na 
jakość usług przeznaczonych dla 
seniorów, 

• podejmowanie działań 
zmierzających do wykorzystania 

potencjału i czasu osób starszych 
na rzecz inicjatyw środowisko-
wych, w tym w zakresie kultury, 
sportu, rekreacji, edukacji.

Rada Seniorów nie ma mocy 
decyzyjnej, nie dysponuje też 
środkami finansowymi na wła-
sne funkcjonowanie i działania 
skierowane do seniorów. Przy tak 
skonstruowanej podstawie praw-
nej wiele zależy od zaangażowa-
nia i wiedzy samych członków 
i członkiń tego zespołu oraz od 
współpracy z lokalnym samorzą-
dem. Wiele inicjatyw Rady znaj-
duje zrozumienie u władz Miasta, 
jednak należy liczyć się z tym, że 
nie wszystkie zostaną zrealizowa-
ne. Ograniczeniem jest niestety 
budżet Miasta. 

Realizując zadania statuto-
we Łomżyńska Rada Seniorów 
czynnie włącza się w działania 
samorządu skierowane do środo-
wiska osób starszych oraz współ-
pracuje z wieloma instytucjami 
i organizacjami w regionie i kra-
ju, aby czerpać wiedzę, a dobre 
praktyki implementować na lo-
kalny grunt.

GRAŻYNA CZAJKOWSKA
PRZEWODNICZĄCA 

ŁOMŻYŃSKIEJ RADY SENIORÓW
kontakt: rada.seniorow@um.lomza.pl

Już 15 września na parkingu przy Par-
ku Wodnym MOSiR, w okolicy Parku 
Jana Pawła II – Papieża Pielgrzyma 
odbędzie się Seniorada, czyli wielkie 
święto łomżyńskich nestorów. Orga-
nizatorem wydarzenia jest prezydent 
Łomży Mariusz Chrzanowski, Łom-
żyńska Rada Seniorów oraz Fundacja 
Sztuk i Dialogu.

Program tegorocznej Senio-
rady obfituje w ciekawe wydarze-
nia. Zaplanowano m.in. występy 
artystyczne. Na scenie pojawią 
się grupy muzyczne z Łomży, 
Piątnicy, Kolna i Grajewa, a na 
zakończenie uczestnicy imprezy 
będą bawić się przy dyskoteko-
wych rytmach zespołu Souvenire 
z Białegostoku.

Nie zabraknie także stoisk 
prozdrowotnych, na których bę-
dzie można zrobić badania profi-
laktyczne, poradzić się dietetyka 
i fizjoterapeuty. Będą też konkur-
sy z nagrodami i kulinarne niespo-
dzianki. Seniorada rozpocznie się 
o godz. 13.00 i potrwa do 18.00.

W ramach obchodów świę-
ta łomżyńskich seniorów odbę-
dzie się również spektakl teatral-
ny w wykonaniu aktorów Teatru 
Dramatycznego w Białymstoku. 
Kultowe ,,Zapiski oficera Armii 
Czerwonej”, można będzie zo-

baczyć dzień później, w czwartek 
16 września o godz. 14:00 w Hali 
Kultury.

Jednoosobowe wejściówki na 
to przedstawienie będą do odbio-
ru od poniedziałku 13 września, 
przy ul. Farnej 1, w pokoju numer 
8. Zaproszenia przeznaczone są 
dla posiadaczy karty seniora.
Partnerzy „Seniorady”:
- Dzienny Dom Senior+
- Klub Seniora
- Centrum Integracji Społecznej
- Komenda Miejska Policji w Łomży
- 13. batalion lekkiej piechoty
- Grupa Ratownicza „Nadzieja”
- Stowarzyszenie Pielęgniarek i Po-
łożnych na Rzecz Rozwoju, Promocji 
i Doskonalenia Zawodowego
- Centrum Medyczne CEMED
- Fundacja Działań Lokalnych LOGOS
- „ELITE” Strefa Kobiet
- Filharmonia Kameralna Im. Witolda 
Lutosławskiego
- Teatr Lalki i Aktora
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
- Miejskie Przedsiębiorstwo Gospo-
darki Komunalnej i Mieszkaniowej
- Miejskie Przedsiębiorstwo Wodo-
ciągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
- Miejskie Przedsiębiorstwo Komuni-
kacji sp. z o.o.
- Sonova Audiological Care Polska
- Salon Optyczny Luxvision s.c.

Seniorada 2021 coraz bliżej 
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zjednoczyć siły. Nowicjuszka w mundurze i latynoska 
seksbomba będą musiały dokonać niemożliwego – do-
gadać się. Jeśli im się to uda, przestępcy będą bez szans. 
Żaden z nich nie jest gotowy na starcie z kobiecą logiką! 
Czeka je wiele przygód, ale i niebezpiecznych sytuacji. 
Czy dotrą do sądu w jednym kawałku? Jedno jest pewne: 
w kobietach siła!

Pewnie nie wiesz...
H Film zarobił w kinach na świecie 51,5 miliona dola-

rów, kosztował 35 milionów. 
H Didżej Manolo to Gonzalez Vergara, syn Sofii Ver-

gary (Danielle).
H Za każdym razem, gdy słychać ich opis w telewizji, 

wzrost Cooper (Reese Witherspoon) jest coraz niższy, pod-
czas gdy wiek Danielli (Sofía Vergara) jest coraz wyższy.

Gorący pościg
TV Puls niedziela 22.10

Gorący pościg

Kobiety 
uciekają
Najseksowniejszy świadek koronny  

w historii mafii i jej totalnie  
nieogarnięta policyjna obstawa. 

Naiwna i nieudolna policjantka Rose Cooper (Reese 
Witherspoon) po serii koszmarnych wpadek dostaje ko-
lejną szansę. Zostaje przydzielona do eskortowania Da-
nielle Rivy (Sofía Vergara), niezwykle seksownej wdowy 
po narkotykowym bossie, której zeznania mogą pomóc 
w aresztowaniu szefa kolumbijskiego kartelu. Sprawa nie 
będzie prosta, ponieważ w pościg za ekscentrycznym 
duetem wyruszą zarówno gangsterzy, jak i skorumpowa-
ni gliniarze! W tej podróży kobiety będą mogły polegać 
wyłącznie na sobie. Obie, choć niechętnie, będą musiały 

Skrzypek na dachu

Tradycja!
Rok 1905. W małej wiosce Ana-

tewka w Rosji, zamieszkanej niemal 
przez samych Żydów-chasydów, pędzi 
spokojny żywot wraz z żoną i pięcioma 
córkami mleczarz Tewje (Chaim To-
pol). Nade wszystko szanuje tradycję, 
ale życie zmusza go do postępowania 
wbrew własnym zasadom. Zawsze 
pragnął, by córki miały bogatych 
i dobrych mężów. Ale jego wyobra-
żenia o szczęściu rozmijają się całko-
wicie z ich pragnieniami i dążeniami. 
W końcu musi się pogodzić z faktem, 
że najstarsza Cejtl odrzuca bogatego 
rzeźnika i idąc za głosem serca wybiera 
biednego krawca Motela. Akceptuje 
ostatecznie Perczyka, młodego stu-
denta socjalistę zakochanego w Ho-
del, o którą wcześniej starał się syn 
rabina. Nie może też stanąć na drodze 
do szczęścia Chawy, która wbrew woli 
ojca wybiera Rosjanina Fiedkę. 

Spektakl przygotowany przez Jo-
sepha Steina według opowiadań Sho-
lema Alejchema święcił triumfy na 

Broadwayu, cieszył się też niezmien-
nym powodzeniem u publiczności 
całego świata. Na fali oszałamiające-
go sukcesu sztuki Stein napisał sce-
nariusz do wspaniałego filmu, który 
został obsypany nagrodami i zyskał 
miano musicalu wszech czasów. Aka-
demia Filmowa uhonorowała dzieło 
w reżyserii Normana Jewisona, trzema 
Oscarami – za zdjęcia, dźwięk i muzy-
kę. Z Broadwayu zostały przeniesione 
na ekran znakomite układy choreo-
graficzne oraz skrzypcowe sola, które 
wykonał Isaak Stern, jeden z najwybit-
niejszych wirtuozów świata. 

Pewnie nie wiesz...
H Reżyser Norman Jewison został 

zaangażowany m.in. dlatego, że wszy-
scy myśleli, iż jest z pochodzenia Żydem. 
Pierwsze zdanie na planie brzmiało: 
„Wiecie, nie jestem Żydem, ok?”.

H Tytuł filmu inspirowana jest słyn-
nymi obrazami Marca Chagalla, na któ-
rych przedstawiał skrzypków stojących 
na dachu.

H Za każdym razem, gdy Topol 
rozmawia przed kamerą z Bogiem, 
rozmawia z białą kulką na końcu kija, 

trzymaną poza zasięgiem 
kamery.

H Aby Topol wyglą-
dał starzej, kilkanaście 
siwych włosów z brody 
reżysera przyklejono do 
brwi Topola.
Skrzypek na dachu

TVP Kultura 
piątek 15.05

Robin Hood

Łucznik 
czyni dobro

Russell Crowe wciela się w rolę le-
gendarnej postaci znanej pokoleniom 
jako Robin Hood. 

W XIII-wiecznej Anglii, Robin 
i dowodzona przez niego banda rabu-
siów stawiają czoła korupcji w wiosce 
i prowadzą rebelię przeciwko koronie. 
Kronika przygód Robin Hooda, do-
świadczonego łucznika, pokazuje jego 
losy począwszy od służby w armii króla 
Ryszarda walczącego z Francuzami. Po 
śmierci Ryszarda, Robin udaje się do 
Nottingham, miasta opanowanego przez 
korupcję i wyniszczające podatki nało-
żone przez despotycznego szeryfa. Tam 
zakochuje się w pełnej energii wdowie 
Lady Marion (Cate Blanchett), kobiecie 
sceptycznie nastawionej co do tożsamo-
ści i motywów przybysza z lasu. 

Mając nadzieję na zdobycie ręki 
Marion i uratowanie wioski, Robin 
zbiera grupę ludzi i wspólnie zaczynają 
polować na bogaczy, aby wyrównać nie-
sprawiedliwość panującą pod rządami 
szeryfa. Żyjąc w państwie osłabionym 
dziesięcioleciami wojnami, źle rządzo-
nym przez nowego króla, Robin i jego 
ludzie szykują się na jeszcze większą 
przygodę. Najbardziej niesamowity 
z bohaterów i jego sprzymierzeńcy wy-
ruszają, aby bronić kraju przed krwawą 
wojną domową i jeszcze raz przywrócić 
chwałę Anglii.

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

322 miliony dolarów, kosztował 200 mi-
lionów.

H Na początku Russell Crowe miał 
zagrać dwie postaci w filmie: Robina Hoo-
da oraz Szeryfa z Nottingham, ale pomysł 
został odrzucony.

H W filmie król Ryszard Lwie Serce 
mówi po angielsku. W rzeczywistości wszy-
scy królowie rządzący Anglią po 1066 
roku mówili tylko po francusku. Pierw-
szym władcą, który znowu używał języka 
angielskiego, był brat Ryszarda, John.

H W odpowiedzi na krytykę, że jest 
za stary, aby zagrać Robin Hooda, Russell 
Crowe przeszedł na dietę przed rozpoczę-
ciem zdjęć.

Robin Hood
TVN piątek 22.00
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Clark Griswold (Chevy Chase) otrzymuje podwyżkę 
za wynalezienie wiecznotrwałej żywności i postanawia 
zabrać swoją rodzinę do bajecznego Las Vegas. Uwielbia 
planować rodzinne wakacje, a w pokonywaniu przeszkód 
stojących na drodze familijnemu urlopowi nie ma rów-
nych sobie. 

Amerykańskie Miasto Grzechu – Las Vegas oferu-
je przyjezdnym wiele różnorodnych atrakcji, niektóre 
z nich, choć kuszące, wydają się mocno ryzykowne. Żona 
Clarka, Ellen, która dotąd świata poza mężem nie widzia-
ła, ulega czarowi pewnego artysty i jest zdecydowana zgo-
dzić się na wszelkie jego propozycje. Syn Clarka, Rusty, 

wpada w szpony hazardu i już wkrótce staje się znanym 
bywalcem kasyn. Przed córką Clarka, Audrey, otwiera się 
szansa na udział w dość nietypowych występach scenicz-
nych. Nawet sam Clark nie potrafi się oprzeć kusicielskie-
mu przyciąganiu gier hazardowych. Pochłonięty karcia-
nymi rozgrywkami zaczyna tracić coraz więcej pieniędzy 
i popada w pokaźne długi. 

Sojusznikiem i towarzyszem niedoli staje się jego 
kuzyn Eddie, który wraz z żoną Catherine mieszka 
w przyczepie kempingowej na przedmieściach Las Vegas. 
Zaplanowane przez Clarka wakacje przybrały zupełnie 
nieoczekiwany obrót. Czy po takiej dawce wrażeń, emo-

cji i nowych doświadczeń rodzina Griswoldów będzie 
potrafiła docenić jeszcze wagę więzów krwi i w niezmie-
nionym składzie wrócić do domu?

Pewnie nie wiesz...
H Film zarobił w kinach na świecie 37 milionów dola-

rów, kosztował 15 milionów.
H Dziecięca gra karciana w wojnę jest prawdziwą grą 

kasynową: patent na to dostała w 1993 roku, a po raz pierw-
szy do kasyn w USA wprowadzono ją w 1994 roku.

H Cztery samochody, które Rusty wygrał na automa-
tach to: czerwony Dodge Viper, bordowy Ford Mustang, 
czarny Hummer H1 i biały Ford Aspire. 

W krzywym zwierciadle: Wakacje w Vegas
Stopklatka piątek 20.00

W krzywym zwierciadle: 
Wakacje w Vegas

Na całego!

Wolny strzelec

Po 
trupach...

Każdej nocy Los Angeles prze-
mierzają łowcy sensacji. Wyposażeni 
w szybkie samochody, drogie kamery 
wideo i skanery radiowe polują na wy-
padki samochodowe, pożary, morder-
stwa i katastrofy. Jeśli materiał jest atrak-
cyjny, zostaje zakupiony przez lokalne 
stacje telewizyjne. 

Louis Bloom(znakomita rola Ja-
ke'a Gyllenhaala), bezrobotny, utrzy-
mujący się z drobnych rozbojów 
i kradzieży, chciałby znaleźć jakiś inny 
sposób na życie, ale nikt nie daje mu 
szansy. Pewnego razu jest świadkiem 
wypadku na autostradzie. Kiedy ratow-
nicy patrolu drogowego udzielają po-
mocy kierowcy, nagle zjawia się grupka 
amatorów ze sprzętem filmowym, która 
rejestruje całe zajście. Okazuje się, że 
„filmowcy” sprzedają później nakrę-
cony przez siebie materiał telewizyjnej 
stacji informacyjnej. Do Louisa dociera 
genialna myśl, że zajęcie wolnego strzel-
ca to świetny sposób na szybki i łatwy 

zarobek. Wyposażony w skaner do na-
słuchu policyjnych częstotliwości i ka-
merę, lokalizuje i filmuje miejsca wy-
padku. Pierwszy nakręcony przez siebie 
materiał dostarcza do Niny Rominy, 
szefowej programów newsowych jednej 
ze stacji telewizyjnych. Okazuje się, że 
jest w tym bardzo dobry i zostaje szyb-
ko doceniony. Stara się ulepszać swoje 
filmy, stosując różne sztuczki. Zatrudnia 
też do pomocy bezdomnego i naiwnego 
młodzieńca Ricka. Wkracza w krymi-
nalny, mroczny świat Los Angeles.   

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

39 milionów dolarów, kosztował 8,5 mln.
H Jake Gyllenhaal schudł prawie  

10 kg przygotowując się do roli Lou.
H Podczas sceny, w której Jake Gy-

llenhaal krzyczy na siebie w lustrze, po 
uderzeniu, odłamki szkła przecięły mu 
rękę. Został przewieziony do szpitala. 
Podczas czterogodzinnej operacji założo-
no mu 46 szwów. To dlatego aktor trzyma 
rękę za plecami w scenie, w której rozma-
wia na złomowisku.

H Film był kręcony przez 28 nocy.
Wolny strzelec

TVP Kultura sobota 20.00

Pokerzyści

Pokonać 
najlepszego

Los Angeles, rok 2000. W mrocz-
nej atmosferze nielegalnych kasyn gry 
w Los Angeles grube ryby i oszuści 
spotykają się, aby grać w karty. Oszu-
stwa i kłamstwa są głównymi regułami 
w grze, w której nic nie jest tym, na co 
wygląda, a wszyscy mają pokerowe 
twarze. 

Vernon jest świetnym oszustem, 
jednym z najlepszych w biznesie. 
Mistrz pokera nie ma sobie równych 
w światku klubów i kasyn. Jedynym, 
którego nie pokonał, jest legendarny 
Dean Stevens. Młody mężczyzna zdaje 
sobie sprawę, że bez pomocy nie roz-
prawi się z potężnym przeciwnikiem. 
Prosi o wsparcie dawnych wspólni-
ków: Charlie'go i Tiffany. By stanąć 
do rozgrywki, potrzebne są duże pie-
niądze. Ich dostarczenia podejmuje się 

kolejny karciarz, próbując je zdobyć 
w ustawionych partiach. Gdy oszu-
stwo wychodzi na jaw, szajka musi 
stoczyć z gangsterami pojedynek o naj-
wyższą stawkę.

Pewnie nie wiesz...
H Charlie Miller, Max Malini, Dai 

Vernon, Larry Jennings, Nate Leipzig 
i Jacob Daley to sławni prestidigitatorzy. 
Prawie wszystkie męskie postacie w fil-
mie otrzymały imiona i nazwiska zna-
nych magików.

H Najlepsi magicy uczyli Sylvestra 
Stallone (Syevens) i Stuarta Townsenda 
(Vernon) sztuczek karcianych wykony-
wanych przez nich w filmie.

H Wszystkie sztuczki karciane w fil-
mie są prawdziwe.

H W niektórych scenach filmu widać 
jak bohater, odtwarzany przez Sylvestra 
Stallone, natłuszcza dłonie. To pomaga 
później manipulować kartami.

Pokerzyści
Metro sobota 20.00
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Beethoven 5

Skarb
Sara zabiera Beethovena na wakacje do swojego zdziwa-

czałego wuja Freddy'ego, który mieszka w starym górniczym 
miasteczku. Pewnego dnia bernardyn znajduje banknot dwu-
dziestodolarowy z 1920 r. Odkrycie Beethovena wywołuje 
wśród miejscowych niewiarygodną gorączkę poszukiwań. 
Wkrótce okazuje się, że wakacyjna przygoda przybiera nie-
oczekiwany obrót, ponieważ nasi bohaterowie spotykają du-
cha, strzegącego największych tajemnic miasta.

Beethoven 5
TVN sobota 14.50

Ralf Demolka

Czarny 
charakter

Ralph jest osiłkiem, który pracuje jako czarny 
charakter w grze komputerowej. To niewdzięczne 
zajęcie sprawia, że nikt go nie lubi. Pewnego dnia 

Ralph postanawia udowodnić, że jest lepszy, niż 
wszyscy myślą. Zdeterminowany wyrusza w niezwy-
kłą podróż, aby zdobyć Medal Bohatera. Na swojej 
drodze spotyka Vanellope, która również została 
odrzucona przez swoich bliskich. Gdy okoliczności 
zmuszą ich do współpracy, para odkryje, że prawdzi-
wa przyjaźń jest najcenniejszą wartością na świecie. 

Ralf Demolka
TV Puls2 sobota 20.00, niedziela 11.45

Shrek

Wygnani  
z bajek

Dawno temu, na odludnym bagnie, żył 
samotnie wstrętny ogr. Miał na imię Shrek. 
Pewnego dnia jego spokojny dom nawiedziły 
wszystkie postaci z bajek, które wygnał z ich 
dotychczasowych kryjówek podły i chciwy lord 

Farquaad, właściciel zamku Duloc. Shrek, który 
pragnął odzyskać swoją samotnię, zmuszony sy-
tuacją, zawarł układ z Farquaadem. Zgodził się 
uwolnić piękną księżniczkę Fionę i sprowadzić 
ją do Duloc, w zamian za przysługę – Farquaad 
zwróci Shrekowi jego bagno. Ogr wyruszył więc 
na wyprawę w towarzystwie gadającego Osła, 
który zapałał do Shreka wielką sympatią i gotów 
był dla niego na każde poświęcenie, z wyjątkiem 
jednego – na pewno nie będzie milczał.

Shrek
TVN piątek 20.00, niedziela 16.00

Wallace i Gromit: Klątwa królika

Bestia
Pan Wallace i jego przyjaciel pies Gromit prowadzą firmę 

Anti-Pesto. Zajmują się unieszkodliwianiem królików zagraża-
jących ogródkowym uprawom. Robią to za pomocą maszyny, 
która wyłapuje szkodniki, ale ich nie zabija. Zbliża się kon-
kurs na najbardziej dorodne warzywo. Ku przerażeniu jego 
organizatorki, lady Campanuli Tottington, uprawy pustoszy 
nieuchwytna bestia. Hodowcy postanawiają zwrócić się do 
Wallace'a i Gromita z prośbą o unieszkodliwienie niszczycie-
la. Tymczasem pretendent do ręki lady Tottington zamierza 
ustrzelić szkodnika.

Wallace i Gromit: Klątwa królika
Polsat sobota 8.30
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Uzależnienie jest niczym innym jak 
silnym pragnieniem zażywania kon-
kretnych środków lub wykonywania 
jakiejś czynności. Można uzależnić się 
od alkoholu, narkotyków, hazardu czy 
internetu. Osoba dotknięta proble-
mem traci zdolności prawidłowego 
funkcjonowania psychicznego, fizycz-
nego oraz społecznego. 

Przyglądanie się postępowa-
niu osób uzależnionych pozwoli-
ły na wyłonienie i zdefiniowanie 
trzech tzw. mechanizmów uza-
leżnienia, które są aktywizowa-
ne szczególnie przez negatywne 
emocje, a także doświadczenia 
kojarzone ze stresem lub kon-
kretnymi czynnikami zewnętrz-
nymi. 

Jak zauważa PARPA według 
obecnego stanu wiedzy na przy-
kładzie uzależnienia od alkoholu 
można stwierdzić, iż uzależnienie 
to problem, który spowodowany 
jest występowaniem wielu czyn-
ników. Zalicza się do nich czyn-
nik biologiczny, psychologiczny 
oraz środowiskowy. Żaden z nich 
występujący samodzielnie nie 
doprowadza do uzależnienia. 

Omawiając mechanizmy psy-
chologiczne powodujące uzależ-
nienie, by lepiej zobrazować ich 
system działania warto posłu-
żyć się konkretnym problemem. 
W związku z tym biorąc jako 
przykład uzależnienie od alkoho-
lu należy zwrócić uwagę na: 

Mechanizm nałogowej regulacji emocji 
Długotrwałe i intensywne 

picie alkoholu powoduje po-
ważne szkody w życiu emocjo-
nalnym. Patologiczny przebieg 
procesów emocjonalnych osoby 
uzależnionej prowadzi do wy-
tworzenia się specyficznego sys-
temu regulacji psychicznej w tej 
sferze. Różnorodne stany i reak-
cje emocjonalne, niezależnie od 
ich rzeczywistych źródeł, są do-
świadczane przez osobę uzależ-
nioną jako pragnienie alkoholu. 
Dążenie do szybkiego złagodze-
nia lub uśmierzenia przykrych 
stanów emocjonalnych za pomo-
cą alkoholu staje się motywem 
dominującym. Rozwija się wów-
czas silna tendencja do reagowa-
nia na stres poczuciem zagroże-
nia, któremu często towarzyszą 
lęk, złość, smutek i ból oraz go-
towość do radzenia sobie ze stre-
sem przez próby bezpośredniego 
łagodzenia przykrych emocji, za-
miast zmiany okoliczności two-
rzących stres. 

Niski poziom odporności na 
cierpienie, osłabiany przez bio-
chemiczne skutki nadużywania 
alkoholu powoduje, że do przy-
krych stanów emocjonalnych, ta-
kich jak niepokój, rozdrażnienie 
czy przygnębienie, dołącza się 

poczucie „bolesności”, co nasila 
dążenie do szybkiego ich złago-
dzenia alkoholem. W chwilach 
nasilania się cierpienia i lęku za-
czyna się rozwijać proces panicz-
nego poszukiwania ulgi, który 
nadaje pragnieniu alkoholu cha-
rakter wewnętrznego przymusu 
i konieczności picia. Wzmacnia-
na lękiem i cierpieniem ucieczka 
w alkohol z nadzieją na uśmierze-
nie i uspokojenie jest często do-
świadczana jak tzw. głód alkoho-
lu, a największym zagrożeniem 
staje się wtedy perspektywa utra-
ty dostępu do niego. 

Część doświadczeń oso-
by uzależnionej związanych 
z piciem alkoholu ukształtowa-
ła przyjemne oczekiwania pozy-
tywnego tego skutków. Tworzy 
to pokusę ponownego przeżycia 
takich stanów. Wzmaga ona dą-
żenie do uśmierzenia przykrych 
przeżyć. Tak więc siła pragnienia 
alkoholu pochodzi zarówno z dą-
żenia do uśmierzenia przykrych 
stanów związanych z niepokojem 
i z cierpieniem, jak i pokusy osią-
gnięcia przyjemności bezpośred-
nio po uwolnieniu się od przy-
krości. 

Mechanizm iluzji zaprzeczenia
Do świadomości osoby, u któ-

rej rozwija się uzależnienie, do-
cierają dwie ścierające się ze sobą 
informacje- jedna dotyczy szkód 
powodowanych przez picie, 
a druga- zapotrzebowania na po-
zytywne, emocjonalne efekty pi-
cia. Rozbieżność ta coraz częściej 
redukowana jest przez zaprzecze-
nie informacjom o szkodach, do 
doprowadza do wytworzenia się 
patologicznego systemu regulacji 
psychicznej w tej sferze. Nazywa-
my go mechanizmem iluzji i za-
przeczenia. 

Emocjonalne pragnienie al-
koholu prowadzi do potężnych 
i wybiórczych zniekształceń pra-
cy umysłu osoby uzależnionej 
służących podtrzymywaniu pi-
cia mimo szkód, które ono po-
woduje. Powstaje mechanizm 
utrudniający rozpoznawanie 
szkód i ich alkoholowej przyczy-
ny, którzy tworzy złudne i pozy-
tywne wizje życia z alkoholem. 
Przeszkadza to w powstrzyma-
niu uzależnienia. Mechanizm 
ten działa okresowo i bez udzia-
łu świadomości. Aktywizuje się 
wtedy, gdy nasila się dążenie do 
uśmierzania przykrych stanów 
emocjonalnych i pojawia się po-
kusa doświadczenia pozytyw-
nych skutków picia oraz gdy te-
matem procesów umysłowych 
stają się sprawy związane z pi-
ciem alkoholu. 

Mechanizm ten powoduje, że 
umysł osoby uzależnionej two-

rzy własne przekonania i wła-
sną wizję świata oraz innych lu-
dzi, które są w znacznym stopniu 
oderwane od rzeczywistości, po-
nieważ są podporządkowane po-
trzebie picia. 

W obrębie tego wewnętrz-
nego świata obowiązuje specy-
ficzna „nałogowa logika”, obej-
mująca zbiór reguł sterujących 
procesami umysłowymi osoby 
uzależnionej. Zbudowana jest 
w szczególności na następują-
cych zasadach: „To nie ja”, „To nie 
dlatego”, „To nie tak było”, „Tym 
razem na pewno się uda” „Od ju-
tra będzie zupełnie inaczej, „Oni 
są do mnie uprzedzeni”, „Co by 
nie było to jakoś to będzie”. 

Ponieważ doświadczenia 
uzyskiwane bezpośrednio po 
wypiciu alkoholu są niezwykle 
atrakcyjne, nadzieja na powstrzy-
manie uzależnienia opiera się tyl-
ko na występowaniu rozmaitych 
szkód związanych z piciem. Me-
chanizm iluzji i zaprzeczenia 
utrudnia dostrzeganie tych szkód 
i ich związku z piciem. Jednak od 
czasu do czasu alkoholik staje się 
świadomy, przynajmniej częścio-
wo, obecności szkód i zaczyna 
myśleć o ograniczeniu picia. Po-
woduje to przypływ przykrych 
przeżyć, które nasilają pragnienia 
picia, co ponownie aktywizuje 
opisany mechanizm i ogranicza 
zdolność do racjonalnego kiero-
wania postępowaniem. 

Mechanizm rozpraszania 
i rozdwajania JA 

Znaczna część procesów 
emocjonalnych i poznawczych 
związanych z piciem alkoholu 
występuję w centrum osobowo-
ści osoby uzależnionej, co do-
prowadza do wytworzenia się 
patologicznego systemu regulacji 
psychicznej w tej sferze. Procesy 
emocjonalne i poznawcze zwią-
zane z dwoma poprzednimi me-
chanizmami sięgają do struktury 
Ja, centralnego elementu osobo-
wości. Tamte mechanizmy two-
rzyły patologiczne pragnienie 
alkoholu i upośledzenie czyn-
ności poznawczych. W struk-

turze Ja powstaje trzeci mecha-
nizm, który uszkadza zdolność 
do kierowania postępowaniem 
i do podejmowania decyzji przez 
osobę uzależnioną. Nazywamy 
go mechanizmem rozpraszania 
i rozdwajania Ja. Uszkodzenia Ja 
specyficzne dla uzależnienia to 
zmiany poczucia tożsamości, po-
czucia kompetencji i wpływu na 
własne postępowanie, poczucia 
wartości osobistej i sensu żucia 
oraz poczucia moralności. 

W pewnym uproszczeniu  
można powiedzieć, że osoba uza-
leżniona ma jakby dwie, w do-
datku biegunowe, wersje same-
go siebie, czyli owego Ja. Jedna 
reprezentuje „pijane” złudzenia 
o własnych zaletach, osiągnię-
ciach i możliwościach (np. jestem 
wybitnym pracownikiem i bez 
trudu znajdę inną pracę, jeśli 
mnie z tej wyrzucą), a druga wer-
sja Ja zwiera negatywne i cześ-
to nieprawdziwe sądy na temat 
własnych klęsk, grzechów i strat 
(np. nic mi nigdy w życiu nie wy-
chodzi i nie znajdę nigdy żadnej 
pracy). Tym samym uzależniony 
nie potrafi dokonać realnej oceny 
własnej osoby.

Osoba uzależniona traci po-
czucie wpływu na bieg własne-
go życia, ale tym bardziej pragnie 
sprawować kontrolę nad własny-
mi emocjami za pomocą alko-
holu.  W momentach, gdy Ja jest 
zdominowane przez wyobraże-
nia o własnej mocy i gdy alkohol 
poprawia mu samopoczucie, za-
czyna wierzyć w swoją zdolność 
do sprawowania kontroli nad sy-
tuacją i do uratowania się przed 
klęską. Gdy trzeźwieje, traci te 
złudzenie, tak więc walka o pa-
nowanie nad alkoholem staje się 
ostatnią formą obrony poczucia 
mocy i wartości osobistej. 

Okresowe poddawanie się 
wpływowi alkoholu przynosi 
ulgę poprzez utratę świadomości 
i chwile wypoczynku w walce, ale 
prowadzi do załamania wizji wła-
snej mocy, do poczucia upadku 
i poniżenia, stanowiącego treść 
negatywnej wersji Ja. To wah-
nięcie na przeciwstawny biegun 

tożsamości pociąga za sobą falę 
przykrych przeżyć przekształca-
jących się w silne pragnienie al-
koholu. 

Wśród doświadczeń zwią-
zanych ze wzbudzeniem nega-
tywnej wersji Ja szczególną rolę 
spełniają złożone stany uczucio-
we, przeżywane jako poczucie 
winy i wstydu, poczucie krzyw-
dy, poczucie bezsilności i niższo-
ści oraz utraty sensu i znaczenia 
życia. Nadają one specyficzną 
i dominującą jakość obrazowi 
własnej osoby oraz często uru-
chamiają dążenie do ucieczki od 
tych uczuć za pomocą alkoho-
lu. Tworzą fundamenty destruk-
cyjnej orientacji życiowej , która 
występuje u większości osób uza-
leżnionych i odgrywa istotną rolę 
nie tylko w dynamice uzależnie-
nia, ale stanowi sama w sobie bar-
dzo poważny problem osobisty. 
Destrukcyjna orientacja życio-
wa obejmuje negatywne i wrogie 
nastawienie wobec innych ludzi 
i samego siebie oraz negatywne 
nastawienie wobec wartości i za-
sad moralnych. 

Osoby uzależnione bardzo 
często mają niską zdolność do 
przestrzegania norm i warto-
ści. Stopień przyswojenia norm 
u poszczególnych osób może 
być zróżnicowany w zależno-
ści od historii życia przez wystą-
pieniem uzależnienia. U dużej 
liczby pacjentów obecność tych 
wewnętrznych standardów jest 
jednak widoczna wtedy, gdy ich 
Ja jest zdominowane przez ne-
gatywną wersję własnej osoby 
i gdy ogarnia ich poczucie winy. 
Służą więc głównie jako dodat-
kowe źródło przykrych przeżyć, 
przekształcanych w pragnienie 
picia. Ułatwia to unikanie poczu-
cia winy i utrudnia  sprawowanie 
kontroli moralnej nad negatyw-
nymi czynami. 

Różnorodne formy uszko-
dzenia struktury Ja potęgują kon-
centrację osoby uzależnionej na 
własnym Ja, w którym dominuje 
chaos i bolesne rozdarcie, a rów-
nocześnie odizolowują ją od ota-
czającego świata i przynoszą po-
czucie osamotnienia oraz utratę 
nadziei na pomoc z zewnątrz. 
Zmiany te pozbawiają mocy 
wykonawczej postanowienia 
o zaprzestaniu picia. Są rów-
nież źródłem wielu problemów 
osobistych i poważną przeszko-
dą w prowadzeniu racjonalnego 
i konstruktywnego sposobu ży-
cia. 

na podstawie: Jerzy Mellibruda  
„Jak zrozumieć osobę uzależnioną”

Cykl artykułów: "Wszystko mi wolno, ale nie wszystko 
pożyteczne" realizowany z Łomżyńskiego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz innych uzależnień na 2021 roku. 

Dlaczego człowiek się uzależnia (mechanizmy psychologiczne) 
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Żywego koguta z czerwonym grze-
bieniem co prawda nie było. Były za 
koguciki wypalone na drewnie pa-
miątkowych medali. Dokładnie 120, 
bo tyle osób w sobotę (11 września) 
pobiegło w Pierwszym Kurpiowskim 
Pśejåku (Pśejåk to po kurpiowsku ko-
gut) w Nowogrodzie. 70 uczestników 
wystartowało w półmaratonie i 50 
w biegu towarzyszącym na dystansie 
7 kilometrów. Głównym organizato-
rem  było Stowarzyszenie Przyjaciół 
Nowogrodu, a współorganizatorem 
Gmina Nowogród. 

- Dla uczestników Pierwszej 
edycji Kurpiowskiego Pśejåka 
przygotowaliśmy bardzo ciekawą 
trasę Doliną Narwi wzdłuż linii 
schronów bojowych Samodziel-
nej Grupy Operacyjnej “Narew”. 
Niewątpliwie atrakcją tego wyda-
rzenia było to, iż po raz pierwszy 
w Polsce trasa przebiegała przez 
teren skansenu – mówi Michał 
Załęcki ze Stowarzyszenia Przy-
jaciół Nowogrodu.

Jak przyznają uczestnicy bie-
gu, trasa choć piękna, była rów-

nie wymagająca. W półmaratonie 
z czasem 1 godzina 24 minu-
ty i 37 sekund jako pierwszy na 
mecie pojawił się Paweł Grygo 
z Łomży. Tuż za nim przybiegł 
Adam Szydlik z Łomży z czasem 
1 godziny 28 minut i 17 sekund. 
Jako trzeci na podium stanął Ka-
mil Wysocki z Siemiatycz osiąga-
jąc czas 1 godziny 39 minut i 4 
sekund.

Natomiast w biegu towarzy-
szącym na dystansie 7 kilome-
trów najlepszy okazał się Dariusz 

Zduńczyk. Na metę łom-
żyniak przybiegł z czasem 
28 minut i 47 sekund. Tuż 
za nim uplasował się Pa-
weł Darmetko z Kolna. 
Bieg ukończył z czasem 
30 minut i 5 sekund. Trze-
ci zaś był Kamil Zach ze 
Starych Modzeli, który na metę 
przybiegł z czasem 30 minut i 33 
sekund. 

Bieg wystartował z okolic sce-
ny obok skansenu. Dalej wiódł 
przez jego teren, obok bunkra 

wzdłuż Doliny Narwi, aż za ho-
tel. Dalej następował nawrót 
i bieg powrotny obok czołgu. 
Meta zlokalizowana była także 
przy scenie. Jeśli natomiast cho-
dzi o maraton, w tym przypadku 
bieg wiódł dalej wzdłuż Doliny 
Narwi w kierunku starej grobli 
obok schronu, przez Nowogród, 
aż do Szablaka. Dalej następował 

nawrót i bieg powrotny tą samą 
trasą. 

Pierwszy Kurpiowski Pśejåk 
zakończył się zabawą przy muzy-
ce i w blasku płonącego nad Nar-
wią ogniska. 

Widowisko to przygotowało kilka 
grup rekonstrukcyjnych. Było można 
obejrzeć je w niedzielę (12 września) 
w schronie bojowym przy moście 
w Nowogrodzie. Inscenizacja walk 
z września 1939 ma, jak każdego 
roku, na celu uczczenie pamięci żoł-
nierzy Wojska Polskiego 33. Pułku 
Piechoty Strzelców Kurpiowskich.

Widowisko poprzedzi-
ła msza święta o godz. 12. Na-
stępnie uczestnicy uroczystości 

przenieśli się na cmentarz pa-
rafialny, gdzie złożone zostały 
kwiaty.

Inscenizacja walk o Nowo-
gród rozpoczęła się o godz. 14 
w schronie bojowym przy mo-
ście w Nowogrodzie. Zrekon-
struowane zostały epizody, ja-
kie mogły rozegrać się w czasie 
II wojny światowej. Szczegól-
nie wiernie odtworzone zostały 
mundury, oporządzenie i uzbro-
jenie walczących stron oraz zasa-

dy żołnierskiego i bojowego za-
chowania się.

Po rekonstrukcji można było 
obejrzeć pokaz sprzętu wojsko-
wego 16. Pomorskiej Dywizji 
Zmechanizowanej, 1. Podlaskiej 
Brygady Obrony Terytorialnej 
oraz Muzeum im. Orła Białego. 

Organizatorem wydarzenia 
była Gmina Nowogród. Partne-
rem - Województwo Podlaskie. 
Inscenizacje współorganizo-
wał Miejsko-Gminny Ośrodek 

Kultury w Nowogrodzie oraz 
Stowarzyszenie Przyjaciół No-
wogrodu. Za rekonstrukcje 
odpowiadała Grupa Rekon-
strukcji Historycznej "Narew" 

oraz Stowarzyszenie Grupa 
Wschód. Sponsorem wydarze-
nia był natomiast Operator Ga-
zociągów Przesyłowych GAZ-
-SYSTEM S.A.

W Nowogrodzie pobiegli w Pierwszym Kurpiowskim Pśejåku

Bitwa 
o Nowogród 
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Jest to pierwsze tego typu przedsię-
wzięcie, realizowane przez bibliotekę 
całkowicie w formie on-line. Celem 
projektu jest upamiętnienie i uho-
norowanie zasług Stanisława Lema 
z okazji przypadającej 12 września 
100. rocznicy urodzin tego wybitnego 
pisarza, filozofa i futurologa.

Książki Stanisława Lema są 
nośnikami niesamowitych opo-
wieści, każda z nich to osob-
na historia dająca nieskończo-
ne możliwości interpretacyjne 
i poznawcze. Dlatego też Miej-
ska Biblioteka Publiczna chce 
zaproponować młodzieży udział 
w konkursie na zaprojektowanie 
i własnoręcznie wykonanie gry 
planszowej lub karcianej na bazie 
książek autora Cyberiady. 

Do współpracy biblioteka 
zaprosiła Stowarzyszenie Polish 
Society for Training & Develop-
ment - doświadczonych eksper-
tów, którzy na co dzień zajmują 
się realizacją tego typu działań. 
Kadra i młodzież Państwowe-
go Liceum Plastycznego Sztuk 

Pięknych im. Wojciecha Kossaka 
w Łomży włączy się w realizację 
projektu.

Harmonogram projektu  
LEMonGAME:

• Do 10 września MBP 
w Łomży przyjmowała zgłosze-
nia do Zespołu Animacyjnego 

• 15 września 2021, godz. 
18.00 - Przyszłość, którą przewi-
dział Stanisław Lem – Webina-
rium prowadzone przez Wojcie-
cha Gunię 

https://app.l ivewebinar.
com/613-836-446"vHYPER-
LINK "https://app.livewebinar.
com/613-836-446"ewebinar.
com/613-836-446 - link do reje-
stracji

• 12 i 19 października 2021, 
18.00 - Warsztaty on-line z two-
rzenia gier planszowych, warsz-
taty poprowadzi Paweł Kopijer – 
autor książek fantasy 

•  Konkurs na grę planszową 
LEMonGAME Play 

Termin nadsyłania zgłoszeń 
zespołów konkursowych: do 30 
listopada 2021

• Termin nadsyłania filmów 
prezentujących koncepcję do 
konkursu: do 5 grudnia 2021

• 6 grudnia 2021- wyłonienie 
finalistów: 

• 12 grudnia 2021 - Prezenta-
cja filmów z koncepcjami finali-
stów

• 15 grudnia 2021 - Rozstrzy-
gnięcie konkursu 

Jeżeli chcesz stworzyć wła-
sną koncepcję grę planszową za-
dzwoń:

Hubert +48  507  321 521, 
Edyta +48  517  268  613, Ela + 
86  216-54-81 lub napisz na: bi-
blioteka@mbp-lomza.pl, hu-
bert@pstd.org.pl lub wypełnij 
formularz, a Miejska Biblioteka 
Publiczna skontaktuje się z  Tobą 

Projekt dofinansowany jest 
ze środków w ramach konkur-
su grantowego „Patroni Roku 
2021”.

7 wyjątkowych filmów, dotykających 
tematu niepełnosprawności. Poka-
zujących z jakimi barierami borykają 
się osoby z upośledzeniem, zespołem 
Downa czy niewidome, ale także udo-
wadniającymi, że życie można zacząć 
wiele razy, że niepełnoprawność nie 
musi wcale go ograniczać, znalazło 
się w programie Europejskiego Festi-
walu Sztuk Wszelakich im. Katarzyny 
Kuklińskiej 2021, który odbył się w ra-
mach 18. Europejskiego Festiwalu Fil-

mowego Integracja Ty i Ja w Koszali-
nie.   Przez 3 dni mieszkańcy Łomży, 
i nie tylko, mieli okazję w Hali Kul-
tury obejrzeć takie tytuły jak: ,,Moje 
piękne miasto” , ,,Na Górze Tyrryry”, 
,,Uścisków twoich mi potrzeba”, ,,Nie-
winność”, ,,Niepodległość”,,, Żyłam 
z tobą” oraz ,,Co zdarzy się jutro”.

- Festiwal został zainicjowany 
przez Katarzynę Kuklińską kil-
ka lat temu. To ona sprowadziła 
festiwal z Koszalina do Łomży. 

Dzięki niemu, a także poprzez 
codzienne działanie Fundacji 
,,Ja i Ty”, której była prezesem, 
możliwa jest integracja osób 
o różnym poziomie sprawno-
ści oraz pokazanie perspektywy 
osób z niepełnosprawnością. To 
z jakimi problemami muszą się 
borykać. Dlatego postanowili-
śmy z niego nie rezygnować. Nie 
chcieliśmy zaprzepaścić tego co 
wypracowywane było przez nią 

latami. Podjęliśmy się jego orga-
nizacji w tym roku, nadając festi-
walowi imię Katarzyny Kukliń-
skiej – mówi Piotr Boratyński 
z Fundacji ,,Ja i Ty”, koordynator 
Europejskiego Festiwalu Sztuk 
Wszelakich im. Katarzyny Ku-
klińskiej 2021. - Głównym nur-
tem festiwalu są mądre filmy, do-
bra muzyka, piękne wystawy oraz 
skłaniające do zadumy spektakle 
sceniczne, prezentowanie rodzi-

mych twórców i artystów nie-
profesjonalnych a w szczególno-
ści niepełnosprawnych. Na razie 
były to filmy, ale pod koniec roku 
planujemy zaprosić mieszkań-
ców Łomży, i nie tylko na spotka-
nie ze sztukami wszelakimi – do-
daje Piotr Boratyński. 

Zadanie publiczne współfi-
nansowane było ze środków bu-
dżetu Miasta Łomża.

Bo życie można zacząć na nowo wiele razy 
Europejski Festiwal Sztuk Wszelakich im. Katarzyny Kuklińskiej 2021zakończony 

LEMonGAME to projekt realizowany przez 
Miejską Bibliotekę Publiczną w Łomży
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Pod hasłem Nauka - Gospodarka - Roz-
wój rozpoczęło się w czwartek (09.09)   
w Wyższej Szkole Agrobiznesu w Łom-
ży III Międzynarodowe Forum Gospo-
darcze zorganizowane przez Łomżyń-
skie Forum Samorządowe (ŁFS). 

Pracami Łomżyńskiego Fo-
rum Samorządowego, które sku-
pia 24 samorządy powiatów, 
miast i gmin, kieruje starosta 
łomżyński Lech Marek Szabłow-
ski.  

- To trzecie nasze Forum. 
Podczas poprzednich mówiliśmy 
m. in. o ofercie gospodarczej firm 
z subregionu łomżyńskiego oraz 
o współdziałaniu administra-
cji i przedsiębiorców. Ponieważ 
cały czas - jak myślę - idziemy 
naprzód, tym razem poświęcimy 
więcej uwagi innowacyjności, 
która w nierozłącznej parze z na-
uką może być kluczem do rozwo-
ju i wzrostu - stwierdził prezes 
ŁFS. 

W spotkaniu wzięło udział 
liczne grono samorządowców, 
w tym m. in. burmistrzowie Ja-
rosław Siekierko z Wysokiego 

Mazowieckiego i Kazimierz Dą-
browski z Zambrowa, którzy 
dzieli się swoimi doświadczenia-
mi z "czasu pandemii".

- Mlekovita odnotowała 
nawet wzrost obrotów. Nieco 
trudniej było w gastronomii czy 
hotelarstwie, ale pomagaliśmy 
m. in. przesuwając terminy płat-
ności podatkowych. Było ner-
wowo, ale duże tąpnięcie nie na-
stąpiło sądząc po wpływach do 
budżetu - powiedział Jarosław 
Siekierko.

Zarząd województwa repre-
zentował wicemarszałek Marek 
Olbryś wraz z - jak to określił - 
"dobrym  zespołem merytorycz-
nym", który tworzyli dyrektorzy 
i pracownicy kilku departamen-
tów Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Podlaskiego 

- Cieszę się z takiej tematyki 
Forum, bo jesteśmy skazani - na 
szczęście - na współpracę z sze-
roko rozumianą nauką. Wiedza 
i praktyka życia gospodarczego 
muszą wzajemnie dopasować 
rytm. Przedsiębiorcy współpra-
cują z naukowcami, i myślę, że to 
zjawisko będzie się pogłębiać. Sa-
morząd województwa ma dobre 
relacje z największymi uczelnia-
mi w regionie, czyli politechni-
ką, uniwersytetem i uniwersyte-
tem medycznym w Białymstoku, 
ale wspiera także ciekawe inicja-
tywy takich podmiotów jak nasi 
gospodarze, czyli Wyższa Szkoła 
Agrobiznesu  - powiedział wice-
marszałek Marek Olbryś. 

Jak podkreślił, w rozpoczyna-
jącej się właśnie perspektywie fi-
nansowej Unii Europejskiej woje-

wództwo podlaskie będzie miało 
największe dofinansowanie z do-
tychczasowych i trzeba to wy-
korzystać przygotowując dobre 
pomysły i aplikacje. Rodzące się 
wraz tym możliwości przedstawi-
li bliżej podczas Forum przedsta-
wiciele kilku ministerstw oraz m. 
in. dyrektorzy Joanna Sarosiek, 
Emilia Malinowska czy Mariusz 
Dąbrowski z UMWP.        

Życzenia owocnych obrad 
przekazali uczestnikom m. in. 
poseł Stefan Krajewski i wice-
wojewoda Tomasz Madras oraz 
Roman Engler, rektor Wyższej 
Szkoły Agrobiznesu. W trak-
cie obrad pojawił się pomysł, że 
skoro południowo - zachodnia 

Polska ma swoje forum ekono-
miczne w Karpaczu, to może tak-
że północno - wschodnia część 
kraju powinna mieć tego rodza-
ju wydarzenie na fundamentach 
tego, co już trzykrotnie organizo-
wane jest Łomży.      

Po pracowitej sesji poświę-
conej m. in. funduszom unijnym 
a lata 2021 - 2027  Regionalnemu 
Programowi Operacyjnego Wo-
jewództwa Podlaskiego, edukacji 
akademickiej czy nowym tech-
nologiom  w rolnictwie, uczest-
nicy zaplanowali także kilka wi-
zyt studyjnych, np. w miejscach 
gdzie rosną oxytree (drzewa tle-
nowe, projekt prowadzony przez 
WSA) oraz stadninie koni.                 

Forum w Łomży. Wspólny rytm 
nauki i praktyki gospodarczej

W Kinie Millenium w Łomży 
żadnych sekretów nie ma  
– wszystkiego się dowiemy

Repertuar   
17 września – 23 Września 2021

Piątek  17 września
Duża sala: Wyszyński - godz. 13:00, 
Psi Patrol: Film - godz. 15:00 i 16:45, 
Najmro -  godz. 18:30 i 20:30.
Mała sala: Mała Wielka Stopa 2 -  
godz.13:00 i 15:00, Teściowie - godz. 
17:00 i 18:45, Smal World- godz. 
20:30.

Sobota 18 września 
Duża sala: Psi Patrol: Film - godz. 
10:00, 12:00 i 14:00, Wyszyński - 
godz. 16:00 Najmro -  godz. 18:00 
i 20:30.
Mała sala: Mała Wielka Stopa 2 
-  godz.10:00 i 12:00 i 14:00, Te-

ściowie- godz. 16:00 i 18:00, Smal 
World- godz. 20:00.

Niedziela 19 września 
Duża sala: Psi Patrol: Film - godz. 
10:00, 12:00 i 14:00, Wyszyński - 
godz. 16:00 Najmro -  godz. 18:30 
i 20:30.
Mała sala: Mała Wielka Stopa 2 
-  godz.10:00 i 12:00 i 14:00, Te-
ściowie- godz. 16:00 i 18:00, Smal 
World- godz.20:00.

Poniedziałek 20 września
Duża sala: Wyszyński - godz. 13:00, 
Psi Patrol: Film - godz. 15:00 i 16:45, 
Najmro -  godz. 18:30 i 20:30.
Mała sala: Mała Wielka Stopa 2 
-  godz.13:00 i 15:00, Teściowie 
- godz. 17:00 i 18:45, Smal Warld- 
godz.20:30.

Wtorek  21 września
Duża sala: Wyszyński - godz. 13:00, 
Psi Patrol: Film - godz. 15:00 i 16:45, 

Najmro -  godz. 18:30 i 20:30.
Mała sala: Mała Wielka Stopa 2 
-  godz.13:00 i 15:00, Teściowie 
- godz. 17:00 i 18:45, Smal Warld- 
godz.20:30.

Środa 22 września
Duża sala: Wyszyński - godz. 13:00, 
Psi Patrol: Film - godz. 15:00 i 16:45, 
Najmro -  godz. 18:30 i 20:30.
Mała sala: Mała Wielka Stopa 2 
-  godz.13:00 i 15:00, Teściowie 

- godz. 17:00 i 18:45, Smal Warld- 
godz.20:30.

Czwartek 23 września
Duża sala: Wyszyński - godz. 13:00, 
Psi Patrol: Film - godz. 15:00 i 16:45, 
Najmro -  godz. 18:30 i 20:30.
Mała sala: Mała Wielka Stopa 2 
-  godz.13:00 i 15:00, Teściowie 
- godz. 17:00 i 18:45, Smal Warld- 
godz.20:30.

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.

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 znalazce 
bardzo proszę o kontakt Tel. 86 2190 725.

Do wynajecia!Garaz 50 m2 duże drzwi 
z kanałem, siła, umywalka, wc, wenty-
lacja, naświetlenie z luksferów, miejsce 
parkingowe, 1200 zł. Łomża, Towarowa 
37. Tel. 737 164 200.

Sprzedam działkę z warunkami zabu-
dowqy 15 ar. Łomża, ul. Zdrojowa, cicha 
spokojna okolica, piękny widok na dolinę 
Narwi. 170 zł/m2. Tel. 692 435 113.

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, Łom-
ża, 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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Oszuści szukają coraz to nowszych 
sposobów, by wyłudzić od nas pie-
niądze. Ruszyła kampania SMSowa, 
informująca o dezaktywowaniu nu-
meru telefonu, jeżeli nie opłaci się 
rachunku w wysokości 4,99 zł. Brzmi 
znajomo?

Schemat oszustwa jest taki 
sam jak na dopłatę do paczki. 
Oszuści wysyłają wiadomość 
z linkiem, informując o koniecz-
ności zapłaty małego rachun-
ku. Link prowadzi do fałszywej 
strony, przeważnie podszywa-
jącej się pod pośredników płat-
ności np. PayU, gdzie musimy 
podać dane do karty płatniczej 
lub do bankowości, aby uregu-
lować rachunek. Jeżeli zapłacisz, 
z Twojego konta bankowego zo-
staną skradzione wszystkie pie-
niądze!

Mała kwota, chciałam zapłacić
Wiadomość SMS otrzymała 

Klaudia, która od razu postanowiła 
zapłacić za rachunek telefoniczny. 

Nie chciałam mieć nieprzy-
jemności z powodu 5 zł. Na całe 
szczęście sprawdziłam, czy fak-
tycznie zalegam z rachunkiem te-
lefonicznym - mówi kobieta. 

Klaudia nie miała żadnego 
długu wobec telekomu, dlatego 
domyśliła się, że jest to oszustwo.

Oszuści będą atakować!
Niestety jeżeli nasz numer 

telefonu wyciekł do internetu, 
oszuści będą nas atakować, wy-
myślając coraz to nowsze kampa-
nie SMSowe - tłumaczy Arek To-
sek z CyberRescue.

Jeżeli kiedykolwiek otrzy-
mamy podejrzaną wiadomość, 

gdzie musimy podać nasze dane 
do karty płatniczej, możemy spo-
dziewać się, że jest to oszustwo.

Zawsze należy sprawdzić czy 
faktycznie zalegamy z jakąś opła-
tą, kontaktując się z daną firmą, 
a następnie jeżeli okazuje się być 
to nieprawdą, zablokować numer 
- dodaje Arek Tosek z CyberRe-
scue.

Warto również uważnie przy-
glądać się całym linkom i ich 
strukturze (czy są myślniki, czy 
domena wygląda na losowy ciąg 
znaków, czy nie ma literówek 
w nazwie domeny). Sprawdź tak-
że czy rzekomy pośrednik płatno-
ści posiada informację o BLIK. 
Jeżeli jej nie ma lub nie możemy 
w nią kliknąć jest to silny sygnał, 
że jesteśmy na fałszywej stronie 
pośrednika płatności. 

Łomżyńscy policjanci zatrzymali nie-
trzeźwego mężczyznę, który skato-
wał swojego psa. Zakrwawiony zwie-
rzak nie mógł poruszać się o własnych 
siłach. W takim stanie znalazł go 
w mieszkaniu syn 51-latka. Pies trafił 
do weterynarza, a jego oprawca do 
policyjnego aresztu. Mężczyzna usły-
szał zarzut znęcania się nad zwierzę-
ciem ze szczególnym okrucieństwem. 
Za to przestępstwo grozi do 5 lat po-
zbawienia wolności.

W poniedziałek (6 września) 
łomżyńscy policjanci otrzymali 
zgłoszenie o nietrzeźwym męż-
czyźnie, który skatował psa. Do 
zdarzenia doszło w mieszka-
niu na osiedlu Południe. Jesz-
cze przed przybyciem munduro-
wych członkowie rodziny zabrali 
zwierzę do weterynarza. Z rela-
cji zgłaszającego wynikało, że po 
powrocie do mieszkania znalazł 
zakrwawionego psa, który leżał 

i nie był w stanie podnieść się 
o własnych siłach. Jak ustalili po-
licjanci za znęcanie się nad czwo-
ronogiem odpowiedzialny jest 
ojciec, który w tym czasie prze-
bywał w mieszkaniu. 51-latek był 
pod wyraźnym wpływem alkoho-
lu. Badanie alkomatem wykazało, 
że miał on blisko 1,5 promila al-
koholu. Mężczyzna przyznał po-
licjantom, że kopnął psa, bo ten 
ugryzł go, kiedy otwierał lodów-
kę. Siła uderzenia była tak duża, 
że zwierzę ratując się, zerwało 
karnisz z firankami. W między-
czasie do zgłaszającego zadzwo-
nił brat, z informacją o wstępnych 
obrażeniach psa. Okazało się, że 
zwierzę ma uszkodzone oko, wy-
bite zęby i podejrzenie złamania 
kręgosłupa. Te urazy potwierdzi-
ła również opinia weterynarza. 
Policjanci zatrzymali 51-letniego 
mieszkańca Łomży, który trafił 
do policyjnego aresztu. Następ-
nego dnia usłyszał zarzut znęca-
nia się nad zwierzęciem ze szcze-
gólnym okrucieństwem. Za to 
przestępstwo ustawa o ochronie 
zwierząt przewiduje karę do 5 lat 
pozbawienia wolności.

Szczęśliwy 
finał 

poszukiwań 
54-latki

W czwartek (9 września) policjan-
ci z patrolówki odnaleźli 54-letnią 
mieszkankę Nowogrodu. Kobieta 
dzień wcześniej wyjechała z domu 
rowerem i kontakt z nią się urwał. 
Po nocnych, bezskutecznych poszu-
kiwaniach, zaniepokojona rodzina 
poprosiła o pomoc policjantów. Już po 
niespełna dwóch godzinach od zgło-
szenia mundurowi znaleźli kobietę, 
która trafiła pod opiekę lekarzy.

W czwartkowy poranek (9 
września) policjanci z łomżyń-
skiej komendy otrzymali zgło-

szenie o zaginięciu 54-latniej 
mieszkanki Nowogrodu. Kobie-
ta, dzień wcześniej wyjechała ro-
werem z domu i ślad po niej za-
ginął. Zaniepokojona rodzina 
przez całą noc szukała ją na ,,wła-
sną rękę”, a gdy to nie przynio-
sło rezultatu, poprosili o pomoc 
policjantów. Funkcjonariusze 
natychmiast rozpoczęli poszu-
kiwania i sprawdzali między in-
nymi drogi, którymi mogła po-
ruszać się kobieta. Po niespełna 
dwóch godzinach od zgłoszenia, 
policjanci na lokalnej drodze do 
Sławca, zauważyli kobietę pro-
wadzącą rower. Okazało się, że to 
zaginiona 54-latka. Kobieta była 
zmęczona i osłabiona. Policjanci 
wezwali na miejsce załogę karet-
ki pogotowia. Kobieta trafiła pod 
opiekę lekarzy.

Dezaktywowany 
numer telefonu? 
CyberRescue 
ostrzega 

Skatował psa. Został zatrzymany 
przez policjanów 
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II miejsce zajęły koszykarki z UKS 4 
ŁOMŻA w XIII Ogólnopolskim Turnieju 
Koszykówki Dziewcząt o Puchar MUKS 
Bydgoszcz.

Podczas turnieju w Bydgosz-
czy, który odbył się w dniach 
10.09- 12.09. 2021 roku, rywali-
zowało ze sobą 5 zespołów:

- UKS 4 ŁOMŻA,
- UKS Delfin Kłecko,
- UKS BAT Kartuzy,
- MUKS I Bydgoszcz,
- MUKS II Bydgoszcz.
- Jestem bardzo dumny z po-

czynań naszych koszykarek dlate-

go, że przegrały tylko jeden mecz 
i to sprawiło, że finalnie uplaso-
wały się na II miejscu. Na uwa-
gę zasługuje fakt, iż pokonała je 
drużyna, która zajęła V miejsce 
na Mistrzostwach Polski w Ko-
szykówce Dziewcząt i znajduje 
się w czołówce Polskich drużyn 
koszykarskich. Dziewczęta po-
radziły sobie naprawdę świetnie. 
Satysfakcjonuje mnie to, że umie-
jętnie wykorzystywały wiedzę 
zdobywaną podczas licznych tre-
ningów - komentuje trener UKS 
4 Łomża Marcin Piotrowski.

SKŁAD DRUŻYNY:
Pola Balewska
Maja Sierzputowska
Oliwia Cwalina
Oliwia Dąbrowska
Nikola Kozłowska
Natalia Jankowska
Izabela Gleba
Dominika Kalska
Wiktoria Chojnowska
Aleksandra Ruszczyk
Hanna Faryna
Michalina Siedlanowska

Królem strzelców została 
Wiktoria Chojnowska. Najlep-
szymi zawodniczkami były: Na-
talia Jankowska oraz Michali-
na Siedlanowska. Wyróżniającą 
się zawodniczką okazała się być: 
Oliwia Dąbrowska.

Klasyfikacja końcowa przed-
stawia się następująco (pierwsza 
piątka):
I miejsce: MUKS I Bydgoszcz

II miejsce: UKS 4 ŁOMŻA
III miejsce: UKS BAT Kartuzy
IV miejsce: UKS Delfin Kłecko
V miejsce: MUKS II Bydgoszcz

sport
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Koszykarki z UKS 4 Łomża na podium 
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