
Po 30 latach wykluczenia, za sprawą 
siatki Połączeń z Centralnym Portem 
Komunikacyjnym, Łomża ma szansę 
wrócić na mapę kolejową Polski. Tzw. 
Kolej Warszawsko-Mazurska przebiegać 
ma od Warszaw przez Ostrołękę, Łomżę, 
Kolno, Pisz, Orzysz do Giżycka. 

Już w ubiegłym roku CPK 
w Strategicznym Studium Lokali-
zacyjnym ogłosiło warianty prze-
biegu poszczególnych linii (tzw. 
szprych). Obecnie trwa przygoto-
wanie studium wykonalności tzw. 
szprychy nr 3. Zgodnie z umową 
Studium Techniczno - Ekonomicz-
no - Środowiskowe przygotować 
ma konsorcjum spółek, którego li-
derem jest Egis Polska. To właśnie 
ich zdaniem jest wskazanie najbar-
dziej efektywnego wariantu prze-

biegu trasy. W związku z tym w Hali 
Kultury zorganizowane zostały 
konsultacje społeczne dotyczące 
przebiegu linii kolejowej CPK, któ-
ra połączyłaby Łomżę m.in. z War-
szawą. Według obecnych na spotka-
niu ekspertów, najkorzystniejszym 
wariantem byłoby przeprowadze-
nie linii przez środek miasta po te-
renach zarezerwowanych pod bu-
dowę kolei już dziesiątki lat temu. 
To puste nadal działki na przedłu-
żeniu torów dochodzących prawie 
do ulicy Sikorskiego, potem między 
blokami przy Dmowskiego i ulicą 
Kaktusową do Wojska Polskiego 
i dalej wzdłuż Adama Chętnika do 
Nowogrodzkiej.  Tyle, że od tego 
czasu miasto zmieniło się ogromnie 
i pomysł puszczenia szlaku szybkiej 
kolei przez miejską zabudowę bu-
dzi wiele wątpliwości. 

- Pod koniec lipca stanęliśmy przed 
Wami jako rodzice, którzy nie są 
w stanie uratować własnego dziec-
ka. Byliśmy w dramatycznej sytuacji. 
W rękach mieliśmy tylko błaganie 
i odrobinę nadziei – wspomina Anna 
Kierzkowska mama niespełna 2-let-
niej Julki, która na świat przyszła  
z wrodzoną krytyczną wadą serca – 
niezbalansowanym ubytkiem w prze-
grodzie przedsionkowo-komorowej, 
małą jamą lewej komory, koarktacją 
aorty, ubytkiem przegrody przed-
sionkowo-komorowej ASD II. Ta długa 
lista brzmiała jak wyrok wydany na 
maleńkie dziecko... 

Julka przeszła 3 operacje ratu-
jące życie. Spędziła łącznie 4 mie-
siące w szpitalu, wśród dźwięku 
maszyn podtrzymujących jej ży-
cie, opleciona kablami, z dala od 
domu.. Teraz Julia czuje się lepiej, 

ale pogorszenie wydajności jej 
jednokomorowego serduszka to 
kwestia niedługiego czasu. 

Dotychczas z ust lekarzy pa-
dały słowa, że wady serca Julii 
nie da się skorygować. Wycze-
kiwana informacja napłynęła 
z Boston Children’s Hospital. 
Julia została zakwalifikowana do 
operacji. Wraz z dobrą nowiną 
przyszedł także kosztorys. Ży-
cie Julki wyceniono na 2,5 mi-
liona złotych. Rodzice dziew-
czynki postanowili walczyć. 
I tak ruszyła prawdziwa lawina 
pomocy. Ludzie dobrych serc 
organizowali zbiórki pieniędzy, 
internetowe aukcje, koncer-
ty, pikniki, kiermasze czy cha-
rytatywne mecze. Mieszkańcy 
Łomży, Jedwabnego i okolicz-
nych miejscowości, po prostu 

wszyscy jednoczyli się. Wszyst-
ko po to, by umożliwić Julce 
wylot do Bostonu. I udało się. 
Kwota potrzebna na operację 
dziewczynki właśnie została ze-
brana. - Zadziały się w naszym 
życiu rzeczy niezwykłe. Coś, 
czego w marzeniach nawet nie 
mogliśmy oczekiwać. Dla nas 
to prawdziwy cud – nie kryje 
wzruszenia mama Juleczki. 

Operacja Julki ma się odbyć 
w połowie lutego 2022 roku. 
Dzięki niej dziewczynka dosta-
nie drugie życie. Będzie mogła 
w końcu zacząć  bawić się, uczyć, 
rozwijać i każdego dnia cieszyć 
swoim pięknym uśmiechem ro-
dziców i starszego brata. 
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PIEKARNIA PIĄTNICA,  
ul. Stawiskowska 53 B, ZATRUDNI:

• magazyniera w piekarni,  
praca na noc,  

• piekarza, praca zmianowa. 

Kontakt w godz. 8.00–12.00. 
Tel. 862191334, 602 490 563, 

piekarnia.piatnica@op.pl 

Dokończenie na str. 3

Dokończenie na str. 6

„Dla nas to prawdziwy cud”

Julia Kierzkowska pojedzie  
na operację serca do Bostonu 

DZIĘKUJEMY

Szybka kolej wróci do Łomży,  
a tory przejdą przez centrum miasta? 



Nowe drogi  
w Łomży otwarte 
Dwie ważne drogowe inwestycje na 
terenie Łomży zostały zakończone 
i oficjalnie otwarte po przecięciu 
biało-czerwonych wstęg.  To moder-
nizacja ulic: Strażackiej i Pułaskiego 
oraz Bursztynowej. W uroczystości, 
oprócz władz Łomży wzięli udział za-
proszeni goście – parlamentarzyści, 
radni miasta, sejmiku województwa 

podlaskiego, przedstawiciele osiedli 
i działających tam szkół oraz wyko-
nawcy. Oddane do użytku drogowe 
inwestycje w „starej” i ”nowej” części 
miasta kosztowały ponad 6 milionów 
złotych, z czego dofinansowanie ze-
wnętrzne wyniosło blisko 5 milionów.

Prezydent Łomży Ma-
riusz Chrzanowski nazwał "pa-
smem sukcesów" ostatnie lata 
w dziedzinie inwestycji drogo-
wych w mieście i pozyskiwania 
na nie funduszy zewnętrznych. 
Przede wszystkim z rządowych 
programów: dróg samorządo-
wych oraz inwestycji lokalnych. 
Jak podkreślał, dzięki temu każ-
dego roku realizowanych jest od 
kilku do nawet kilkunastu więk-
szych i mniejszych zadań.      

- Prawie 30 lat mieszkańcy 
tych ulic czekali na upragniony 

remont. Bardzo często odwiedza-
li mnie apelując o modernizację 
i - muszę przyznać - przekona-
li mnie swoimi argumentami. Są 
to teraz bezpieczne drogi z dobrą 
nawierzchnią, równymi chod-
nikami, oświetleniem. Dziękuję 
radnym, którzy wsparli tę inwe-
stycję - powiedział na Strażackiej 
prezydent Mariusz Chrzanow-
ski. - W tym przypadku skorzy-
staliśmy z dwóch programów 
rządowych i samorząd miasta 
nie musiał wykładać nawet przy-
słowiowej złotówki. To niezwy-
kle ważna droga w części mia-
sta, w której obecnie najbardziej 
dynamicznie rozwijają się osie-
dla mieszkaniowe wielorodzin-
ne i jednorodzinne - dodał na 
Bursztynowej podkreślając także 
wsparcie i aprobatę radnych  . 

Wicemarszałek Marek Olbryś 
z uznaniem mówił o działaniach 
władz Łomży.

- Gratuluję i dziękuję prezy-
dentowi i samorządowi miasta za 
to, co robicie w dziedzinie infra-
struktury drogowej i komunalnej. 
W zarządzie województwa to spra-
wy, nad którymi mam pieczę. Cie-
szy mnie szczególnie, że spotkamy 
się na Strażackiej i Pułaskiego, czyli 
na Łomżycy, w dzielnicy, w której 
się urodziłem i wychowałem. Pa-
miętam te wyboje i utrudnienia na 
ulicach. Symboliczne jest, że druga 
z dzisiaj finalizowanych inwestycji 
jest w zupełnie innej części Łom-
ży, na najmłodszym z osiedli. Mar-
szałek przy obu tych przedsięwzię-
ciach akurat nie pomagał, ale mamy 
wiele programów, którymi może-
my przyczyniać się do poprawiania 
infrastruktury miasta   - mówił wi-
cemarszałek Marek Olbryś.

W otwarciu łomżyńskich in-
westycji wziął też udział radny 
wojewódzki Jacek Piorunek, któ-
ry także kierował pod adresem 
władz Łomży podziękowania za 
dbałość o drogi w starszej części 
miasta i rozbudowę infrastruktu-
ry tam, gdzie obecnie osiedlają 
się młodzi mieszkańcy. 

Z kolei dla senatora Marka 
Komorowskiego łomżyńskie in-

westycje są symbolem dobrej 
współpracy rządu i samorządu.

Obie zakończone inwestycje 
pobłogosławił i poświęcił ojciec 
Jan Bońkowski z zakonu Braci 
Mniejszych Kapucynów.

Łomżyńską tradycją finalizo-
wania inwestycji drogowych stały 
się od kilku lat czeki od firm wy-
konawczych dla placówek oświa-
towych. Tym razem otrzymały je 
dyrektorki szkół podstawowych 
- Małgorzata Pietrusewicz z SP 5 
i Jadwiga Kirejczyk z SP 10. Obie 
zgodnie podziękowały za stwo-
rzenie bezpieczniejszych (m.in. 
wydzielone ścieżki rowerowe) 
szlaków dla uczniów.

Jak poinformował Andrzej 
Garlicki, zastępca prezydenta 
Łomży, zadanie "Strażacka i Puła-
skiego" to modernizacja 950 me-
trów ulic za blisko 4,5 miliona 
złotych, w tym prawie 2,7 mln do-
finansowania z Funduszu Dróg Sa-
morządowych. "Bursztynowa" to 
natomiast ponad 500 metrów za 
niespełna 2 miliony złotych. W ca-
łości pokryły koszty Fundusz Dróg 
Samorządowych (ponad 1,3 mln) 
oraz Rządowy Fundusz Inwestycji 
Lokalnych (ponad 600 tys.). 
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Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki 
Cieplnej w Łomży stało się właścicie-
lem ciepłowni IGB Mazovia przy Za-
kładzie Karnym w Czerwonym Borze. 
Zakup ciepłowni wraz z oczyszczalnią, 
która funkcjonuje na terenie kom-
pleksu, kosztował blisko 5 milionów 
złotych. 30% to środki własne pozo-
stałe 70% to zaciągnięty w banku 
kredyt.  

- Cieszę się, że znaleźliśmy 
odpowiedniego partnera w oso-
bie prezydenta Łomży – mówił 
uczestniczący w wydarzeniu wi-
ceminister sprawiedliwości Mi-
chał Woś.

- W dzisiejszych, szalonych 
czasach mamy możliwość decydo-
wania o wysokości cen ciepła – tłu-
maczył natomiast prezydent Ma-
riusz Chrzanowski przypominając, 
że są one w Łomży jednymi z naj-
niższych w regionie. - To dowód na 
to, że inwestycje zrealizowane do 
tej pory w Miejskim Przedsiębior-
stwie Energetyki Cieplnej były jak 
najbardziej trafione. Naszym ce-
lem jest utrzymanie tych cen, a być 
może nawet ich obniżenie – zapo-
wiedział prezydent.

Jak przekonuje Radosław Że-
galski, prezes Miejskiego Przed-
siębiorstwa Energetyki Cieplnej 
w Łomży, zakup pozwoli na zwięk-
szenie dochodów spółki, co prze-
łoży się na utrzymanie dotychcza-
sowych cen ciepła w mieście

- Przede wszystkim tę inwe-
stycje traktujemy jako źródło 
nowych dochodów dla spółki. 

Im większe wpływy z dochodów 
"obcych" będziemy mieli, tym 
obciążenia nakładane na naszych 
mieszkańców będą zdecydowa-
nie mniejsze. Dążymy do tego, 
żeby opłaty za ciepło w naszym 
mieście były na akceptowal-
nym poziomie. Gdy spojrzymy 
na ceny ciepła w naszym kraju, 
to nasza jest jedną z najniższych 
i chcemy żeby nadal tak było. 
W związku z tym musimy inwe-
stować, zarówno w miejskie źró-
dła ciepła, ale także w takie moż-
liwości, które będą przynosiły 
nam nowe dochody – wyjaśnia 
prezes Radosław Żegalski. 

Miejskie Przedsiębiorstwo 
Energetyki Cieplnej przewidu-
je znaczne zwiększenie kosztów 
w sektorze energetycznym spo-
wodowane rosnącymi cenami 
za uprawnienia do emisji CO2. 
MPEC od 2016 roku rozpoczął 
proces modernizacji opartej tyl-
ko na paliwie węglowym cie-
płowni miejskiej. 

- Działalność ciepłownicza 
jest w tej chwili w naszym kra-
ju bardzo trudna, z wielu wzglę-
dów. Między innymi z powodów 
bardzo wysokich cen za upraw-
nienia do emisji dwutlenku wę-
gla. Ciepłownia w Czerwonym 

Borze ma znacznie mniejsze po-
ziomy emisji – mówi Radosław 
Żegalski.

Ciepłownia Mazovia to ko-
tłownia zasilająca w ciepło 
i ciepłą wodę kompleks Zakła-
du Karnego w Czerwonym Bo-
rze, wszystkie obiekty Ośrodka 
Urzędu do Spraw Cudzoziem-
ców, wspólnoty mieszkanio-
we, budynki IGB Mazovia, hale 
produkcyjne i pozostałe budyn-
ki administracyjne i handlowe. 
Oprócz tego zakupiony przez 
Miejskie Przedsiębiorstwo Ener-
getyki Cieplnej Zakład zapewnia 
dostawę do wszystkich tych in-

stytucji wodę pitną z własnych 
studni głębinowych oraz zajmu-
je się oczyszczaniem ścieków we 
własnej oczyszczalni.

MPEC w Łomży zamierza 
dalej eksploatować ten obiekt, 
stopniowo go modernizując po-
przez wdrożenie automatyzacji 
w procesy produkcyjne.

W tej chwili Miejskie Przed-
siębiorstwo Energetyki Cieplnej 
przygotowuje dokumentację 
dotyczącą modernizacji cie-
płowni Mazovia. Według sza-
cunkowych danych, pochłonie 
ona między 15 a 17 milionów 
złotych. Na planowane tam in-
westycje MPEC chce pozyskać 
środki z Krajowego Planu Od-
budowy.  

- Wiemy, że duża część z tych 
pieniędzy będzie przeznaczo-
na na szeroko pojętą energetykę 
. My się do tego grona będzie-
my zaliczać, dlatego to właśnie 
w Krajowym Planie Odbudo-
wy upatruję głównego źródła fi-
nansowania – tłumaczy prezes 
MPEC w Łomży. 

Na tę chwilę szacunkowy 
zysk inwestycji to około pół mi-
liona złotych. Zdaniem prezesa 
MPEC Radosława Żegalskiego, 
modernizacja systemu ciepłow-
niczego w Czerwonym Borze po-
winna w przyszłości zwiększyć 
dochód kilkukrotnie. 

MPEC w Łomży kupiło 
ciepłownie w Czerwonym Borze 
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Cztery warianty, każdy przez środek 
miasta 

Eksperci z Centralnego Por-
tu Komunikacyjnego oraz fir-
my Egis mają cztery propozycje 
przebiegu linii kolejowej CPK 
przez Łomżę. Każdy z tych wa-
riantów pozostawia możliwość 
zdecydowania o wjeździe oraz 
wyjeździe z miasta. Między Łom-
żą a Ostrołęką dwie z tras popro-
wadzone zostały od strony Ko-
narzyc, mniej więcej istniejącym 
śladem, następna - od Łochtyno-
wa, zaś ostatnia również od stro-
ny Konarzyc, jednak z drugiej 
strony miejscowości. 

Jednak to, co łączy wszystkie 
cztery warianty to kluczowy od-
cinek, między ul. Przykoszaro-
wą a Wojska Polskiego. Według 
obecnych na spotkaniu w Hali 
Kultury ekspertów, najkorzyst-
niejszym wariantem byłoby po-
prowadzenie linii przez środek 
miasta. Dlaczego? Ponieważ to 
właśnie duży ośrodek miejski 
gwarantowałby dużą liczbę po-
tencjalnych pasażerów. Pocią-
gi w miejscu tym miałyby poru-
szać się z prędkością od 60 do 80 
km/h. W propozycjach uwzględ-
niono także budowę estakady, 
7 - 8 metrów nad ziemią, dzięki 
czemu nie byłoby konieczności 
zamykania skrzyżowań. Według 
planów miałaby ona szerokość 
20 metrów, natomiast w miej-
scu dworca byłaby trzy razy szer-
sza. A co z uciążliwym hałasem? 
Projekt zakłada zastosowanie 
ekranów akustycznych z nowo-
czesnymi rozwiązaniami wygłu-
szającymi i minimalizującymi 
drgania. Taki ekran we-
dług planistów mógł-
by okalać newralgiczne 
miejsce jakim jest od-
cinek między ul. Sikor-
skiego a Nowogrodzką. 
Jak przekonywali eks-
perci dzięki temu kolej 
nie byłaby uciążliwa dla 
mieszkańców. 

Dworzec kolejowy 
miałby znajdować się 
tuż obok obecnego – 
autobusowego. Z uwagi 
na to, iż po nowych li-
niach mogłyby poruszać 
się np. szynobusy w pla-
nach jest budowa dodat-
kowych przystanków. 
Chodzi tu Konarzyce 
oraz Piątnice. 

Miasto za wariantem 
zachodnim 

W trwającym ponad 
dwie godziny zebraniu, 
oprócz kilkudziesię-
ciu zainteresowanych 
mieszkańców udział 
wzięli także: prezydent 
Łomży Mariusz Chrza-
nowski oraz poseł na 
Sejm RP Aleksandra 

Szczudło. Oboje wyrazili popar-
cie dla zachodniego wariantu 
przebiegu torów.

Zdaniem prezydenta Mariu-
sza Chrzanowskiego wariant za-
chodni daje miastu dodatkowy 
impuls do rozwoju na terenach 

inwestycyjnych w rejonie ulicy 
Meblowej. Z kolei, dzięki spraw-
nej komunikacji, mieszkańcy 
mogliby szybko dotrzeć położo-
nego na obrzeżach miasta dwor-
ca. Podobnie wypowiadała się 
poseł Aleksandra Szczudło, któ-

ra podkreślała również, że jadą-
ce przez środek miasta pociągi 
mogą być uciążliwe dla miesz-
kańców.

Niestety, proponowana przez 
Urząd Miejski i zatwierdzona 
przez Radę Miejską propozycja 

zachodniego przebiegu linii kole-
jowej, nie spotkała się z akcepta-
cją wykonawcy, m.in. ze względu 
na uwarunkowania środowisko-
we. Zdaniem planistów droga 
ekspresowa S61 na tyle wpły-
wa na środowisko, że wybudo-

wanie linii kolejowej jest 
zbyt dużym zagrożeniem. 
Ponadto w grę wchodzą 
także finanse. Jak twier-
dzą eksperci, wariant za-
chodni nie ma uzasadnie-
nia pod kątem przewozów 
pasażerskich. Z tego po-
wodu zachodni przebieg 
linii kolejowej nie został 
przedstawiony w planach. 

Kolejne spotkanie, 
podczas którego eksper-
ci przekażą wszystkie roz-
wiązania dotyczące prze-
biegu kolei mają odbyć 
się na przełomie mar-
ca i kwietnia 2022 roku. 
Ostateczny projekt ma 
zostać przygotowany do 
kwietnia przyszłego roku. 
Jak wskazuje harmono-
gram prace budowlane na 
trasie Ostrołęka - Łomża 
miałyby ruszyć w 2023 
roku. Ich zakończenie 
planowane jest na 2027 
rok. Natomiast jeśli cho-
dzi o odcinek Łomża – 
Giżycko w tym wypadku 
prace budowlane miałyby 
ruszyć w 2028 roku i po-
trwać do 2031 roku. 
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W zakonie był 16 lat, od 9 pełnił po-
sługę kapłana. Ostatnio w parafii 
św. Maksymiliana Marii Kolbego 
w Siedlcach. Miał 35 lat. Był otwar-
tym, uczynnym i serdecznym  człowie-
kiem, który każdego dnia zarażał ra-
dością życia. Ojcie Maksymlian Adam 
Świerżewski. Pochodzący z diecezji 
łomżyńskiej franciszkanin zmarł na 
skutek pobicia. W sobotę (20 listopa-
da) w Szumowie, w rodzinnej miej-
scowości odbyła się ostatnia droga 
zakonnika. Ojciec Maksymilian Adam 
Świerżewski spoczął na miejscowym 
cmentarzu. 

Brutalne pobicie 
Do brutalnego pobicia 

doszło 11 listopada w parku 
,,Aleksandria” w Siedlcach. Jak 
wynika z pierwszych ustaleń 
siedleckiej prokuratury okręgo-
wej, ojciec Maksymilian Adam 
Świerżewski wyszedł wieczo-
rem na spacer do miejskiego 
parku. Koło 20. nieprzytom-
nego z obrażeniami ciała od-
naleźli go spacerowicze, którzy 
wezwali pomoc. Trafił do szpi-
tala. Jego życia nie udało się 
jednak uratować. Zmarł w nocy 
z 11 na 12 listopada.  Śledztwo 
w sprawie śmierci franciszkani-
na wciąż trwa. Poszukiwani są 
świadkowie zdarzenia. Proku-
ratura zdarzenie zakwalifiko-
wała jako pobicie ze skutkiem 

śmiertelnym. Jednak jest to 
kwalifikacja wstępna. Niewy-
kluczone, że zostanie ona zmie-
niona na zabójstwo. 

Ostatnia droga 
W siedleckiej katedrze odpra-

wiona została Msza Święta Ża-
łobna za tragicznie zmarłego ojca 
Maksymiliana. Sprawowali ją ks. 
bp Kazimierz Gurda, biskup sie-
dlecki; ks. bp Grzegorz Sucho-
dolski, biskup pomocniczy; ks. 
bp Antoni Pacyfik Dydycz oraz 
o. Grzegorz Maria Bartosik, pro-
wincjał Prowincji Matki Bo-
żej Niepokalanej Zakonu Braci 
Mniejszych Konwentualnych. 

Uroczystości pogrzebowe 
franciszkanina odbyły się w jego 
rodzinnej parafii pw. Najświęt-
szej Maryi Panny Częstochow-
skiej w Szumowie. Mszy Świętej 
pogrzebowej przewodniczył ks. 
bp Janusz Stepnowski, ordyna-
riusz łomżyński.

"Adam Świerżewski uro-
dził się 23 grudnia 1985 roku 
w Zambrowie, w diecezji łom-
żyńskiej, w rodzinie rolniczej 
z rodziców Henryka i Jadwigi. 
Miał 3 starszych braci i młodszą 
siostrę. 26 stycznia 1986 roku 
został ochrzczony w kościele 
parafialnym pod wezwaniem 
Najświętszej Maryi Panny Czę-
stochowskiej w Szumowie. Tu-

taj w roku 1994 przystąpił do sa-
kramentu pokuty i do Pierwszej 
Komunii Świętej, a w roku 1998 
przyjął sakrament bierzmowa-
nia (…). 24 marca 2012 roku 
w Sanktuarium Świętego An-
toniego z Padwy i bł. Rafa-
ła Chylińskiego w Łodzi-Ła-
giewnikach przyjął sakrament 
święceń w stopniu diakonatu 
z rąk ks. bp. Adama Lepy, a 29 
września 2012 roku sakrament 
święceń w stopniu prezbitera-
tu w Bazylice NMP Niepoka-
lanej Wszechpośredniczki Łask 
w Niepokalanowie z rąk ks. 
kard. Kazimierza Nycza" – przy-
pomniano w biografii tragicznie 
zmarłego o. Maksymiliana Ada-
ma Świerżewskiego. 

- Ojciec Maksymilian był 
dobrym człowiekiem. Od sa-
mego początku był wycho-
wywany w wierze katolickiej 
przez rodziców. Otrzymał mi-
łość, którą się dzielił do koń-
ca swoich dni. Zawsze otwar-
ty, serdeczny dobry człowiek. 
Od samego początku pragnął 
służyć Bogu. Wstępując do 
niższego seminarium, które 
założył o. Maksymilian Maria 
Kolbe, zrodziło się w nim pra-
gnienie służenia w zakonie, aby 
być oddany Bogu i człowieko-
wi tak jak o. Kolbe. Obdarzo-
ny wielkimi darami, talentami 

wstąpił do nowicjatu, gdzie 
zapragnął przyjąć imię Mak-
symilian na wzór tego, który 
był wierny Bogu, odważny, 
sprawiedliwi, mężny i zako-
chany w Niepokalanej. Wie-
rzymy, że ojciec Maksy-
milian jest z nami i będzie 
z nami, wypraszając nam 
potrzebne łaski. Każdego 
dnia musimy sobie uświada-
miać, że życie się nie kończy 
ale zmienia. Odchodzi mło-
dy człowiek, kapłan, ale za-
wsze pozostanie w naszym 
sercu. Na zawsze pozosta-
nie z nami jego uśmiech, 
serdeczność, życzliwość. 
Warto, aby jego dobre ży-
cie wydało plon w naszym 
kapłaństwie, zakonnie, gor-
liwości, aby wydało plon 
w ludzkiej życzliwości, aby 
wydało plon dobra – pod-
kreślano podczas homilii. 

Ojciec Maksymilian Adam 
Świerżewski spoczął na cmen-
tarzu parafialny w Szumowie. 

Ostatnia droga zmarłego tragicznie ojca 
Maksymiliana Adama Świerżewskiego.  

Zakonnik spoczął w Szumowie 
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Łomżyńska 
Filharmonia  

z Requiem  
w Kownie

Burzą oklasków przyjęli widzowie wieczorny 
koncert łomżyńskich filharmoników 18 listopa-
da 2021 roku w Filharmonii w Kownie. Majesta-
tycznym Requiem Wolfganga Amadeusza Mo-
zarta orkiestra wraz ze znakomitymi solistami 
oraz Kowieńskim Chórem Państwowym, uczciła 
pamięć założyciela i wieloletniego dyrektora ar-
tystycznego chóru Petrasa Bingelisa w pierwszą 
rocznicę jego śmierci.

Współpraca łomżyńskiej Filharmonii 
Kameralnej i Kowieńskiego chóru Pań-
stwowego rozpoczęła się w 2019 roku, 
kiedy to z okazji 200. rocznicy urodzin 
Stanisława Moniuszki zespoły wspólnie 
wystąpiły w Kadzidle, Wilnie oraz Kow-
nie. Artyści połączyli również swoje siły 
występując podczas jubileuszowej 15. 
edycji Międzynarodowego Festiwalu Ka-
meralistyki Sacrum et Musica.

Pandemia spowodowała, że intensyw-
na współpraca została na jakiś czas zawie-
szona. Na szczęście rok 2021 pozwolił na 
ponowne spotkanie łomżyńskiej orkiestry 
i kowieńskiego chóru z nowym dyrekto-
rem artystycznym Robertasem Šerveni-
kasem, który zastąpił zmarłego w 2020 Pe-
trasa Bingelisa. Artyści wykonali Requiem 
Mozarta na zakończenie 17. Festiwalu Sa-
crum et Musica w Łomżyńskiej Katedrze.

– To dla nas za-
szczyt, że zostaliśmy 
zaproszeni do wyko-
nania koncertu, który 
uczcił pamięć Petrasa 
Bingelisa – mówi dy-
rektor Jan Miłosz Za-
rzycki. – Pamiętamy go 
z naszych moniuszkow-
skich koncertów sprzed 
dwóch lat, kiedy to wraz 
z kowieńskim chórem 
wykonaliśmy Litanie 
Ostrobramskie. Był bar-
dzo ciepłym i miłym 
człowiekiem – dodaje.

W czwartkowy wie-
czór partie solowe wy-
konali śpiewacy na co 
dzień związani ze scena-
mi: Opery Narodowej 

w Warszawie, Warszawskiej Opery Kame-
ralnej, Polskiej Opery Królewskiej oraz 
Opery Bałtyckiej w Gdańsku: Anną Miko-
łajczyk-Niewiedział (sopran), Aneta Łuka-
szewicz (mezzosopran), Jacek Szymański 
(tenor) oraz Dariusz Machej (bas).

– Z solistami znamy się z różnych 
scen operowych w Polsce, gdzie wspól-
nie występowaliśmy między innymi 
w operach Mozarta – mówi Jacek Szy-
mański. – Wszyscy są wybitnymi znaw-
cami muzyki tego kompozytora, zatem 
nie musieliśmy rozmawiać o sprawach 
technicznych takich jak na przykład arty-
kulacja. Mogliśmy się skupić wyłącznie 
na jak najwspanialszym oddaniu piękna 
i powagi Requiem.

– Już planujemy nasze kolejne wspól-
ne działania artystyczne i jesteśmy dobrej 
myśli! – podsumowuje Jan Miłosz Zarzyc-
ki.

Filharmonia Kameralna im. Witolda 
Lutosławskiego w Łomży po raz ko-
lejny została doceniona za granicą. 
Już niedługo przekonamy się, czy do 
FRYDERYKA dołączy międzynarodowa 
nagroda International Classical Music 
Awards, do której Łomżyńscy Filhar-
monicy byli nominowani już dwukrot-
nie. Tym razem uznanie zyskała naj-
nowsza płyta łomżyńskiej orkiestry 
Harmonia Polonica Nova.

Płyta Harmonia Polonica 
Nova została nagrana wspól-
nie z wybitymi polskimi soli-
stami: Klaudiuszem Baranem 
(akordeon), Romanem Peruc-
kim i Hanną Dys (pozytywy) 
oraz Kacprem Smolińskim (har-
monijka ustna). Album wyda-
ła jedna z najlepszych polskich 
wytwórni płytowych DUX, a pa-
tronat medialny nad nim objęła 
TVP Kultura.

-  To wielki sukces nie tylko 
muzyków naszej orkiestry, ale też 
solistów i kompozytorów, którzy 
wnieśli swój akces do tej niezwy-
kłej płyty – podkreśla dyrektor 
Jan Miłosz Zarzycki.

W gronie nominowanych do 
ICMA 2022 znaleźli się między 
innymi: Berlińscy Filharmonicy, 
Wiedeńska Opera, London Sym-
phony Orchestra, czy pianista 
Krystian Zimerman.

Warto podkreślić, że Filhar-
monia Kameralna w Łomży ma 
już na swoim koncie Fryderyka, 
pięć nominacji do tej polskiej 
nagrody muzycznej oraz dwie 
– do International Classical Mu-

sic Awards. Pierwszą otrzymała 
płyta Flute Reflections nagrana 
wspólnie z flecistami Łukaszem 
Długoszem oraz Agatą Kielar-
-Długosz, natomiast drugą – Po-
lish Contemporary Concertos, 
na której solistami byli gitarzy-
sta Marcin Dylla, saksofonista 
Paweł Gusnar, skrzypek Jakub 
Jakowicz i wiolonczelista To-
masz Strahl.

International Classical Mu-
sic Awards (ICMA) jest presti-
żowym międzynarodowym kon-
kursem muzycznym, wcześniej 
znanym pod nazwą MIDEM 
Classical Awards. Nominacje 
i nagrody przyznaje międzyna-
rodowe jury składające się z kry-
tyków renomowanych muzycz-
nych czasopism, radia, telewizji 
oraz portali internetowych z nie-
mal wszystkich krajów Europy.

Łomżyńscy Filharmonicy w światowej czołówce



6 www.narew.infowydarzenia

Ambulans marki mercedes należy 
do Wojewódzkiej Stacji Pogotowia 
Ratunkowego w Łomży, ale jego 
stałą bazą będą Stawiski. Kluczyki do 
nowej karetki przekazał ratownikom 
medycznym Marek Olbryś, 
wicemarszałek województwa. 
Towarzyszyła mu burmistrz Stawisk 
Agnieszka Rutkowska. Urząd 
marszałkowski reprezentował 
także Dominik Maślach, dyrektor 
Departamentu Zdrowia.

– Stawiski to miejscowość 
przy drodze ekspresowej S61, 
oddalona od Łomży, Kolna 
i Grajewa. Aby szybko i zgodnie 
ze standardami obowiązujący-
mi w ratownictwie medycznym 
udzielać pomocy potrzebują-
cym, ambulans jest tu bardzo po-
trzebny. Mam jednak nadzieję, że 
tych dramatycznych wydarzeń 
nie będzie zbyt wiele. Cieszę się, 
że łomżyńskie pogotowie się roz-
wija i dysponuje coraz lepszym 
sprzętem.   My także się staramy, 
aby było bezpieczniej budując 
i modernizując drogi – powie-
dział Marek Olbryś.

Jak poinformował Sławomir 
Szajda, dyrektor WSPR w Łom-
ży, to dziesiąty ambulans, jaki 
otrzymała stacja w ostatnich 

trzech latach. Ten, który trafił do 
Stawisk zastąpi starą karetkę, któ-
ra jest już wysłużona. 

–  Ambulans marki mercedes 
wyposażony w wysokiej klasy 
sprzęt służyć będzie mieszkań-
com Stawisk i okolic, a gdy zaj-
dzie taka potrzeba, także całego 
rejonu operacyjnego naszej stacji 
– mówił dyrektor. 

W Stawiskach czuwają całą 
dobę dwuosobowe zespo-
ły ratowników medycznych, 
a obecność nowoczesnej karet-
ki gwarantuje bezpieczeństwo 
mieszkańców gminy i umożliwia 
pomoc ofiarom wypadków.

– To bardzo ważny mo-
ment dla naszej miejscowo-
ści i całej gminy. Jestem bar-

dzo wdzięczna wszystkim tym, 
którzy przyczynili się do po-
zyskania funduszy na ten am-
bulans – stwierdziła burmistrz 
Agnieszka Rutkowska.

Ambulans został poświęco-
ny przez proboszcza Wojciecha 
Turowskiego, który wspomniał 
zgromadzonym na Placu Wol-
ności w Stawiskach, że dbanie 

o człowieka w potrzebie, ran-
nego, chorego i cierpiącego jest 
godne zauważenia i osobiście 
podziękował za nowoczesną ka-
retkę, która trafiła do społecz-
ności Stawisk. 

Jak informuje Departa-
ment Zdrowia UMWP, zakup 
ambulansu medycznego zo-
stał dofinansowany z Progra-
mu Operacyjnego Infrastruk-
tura i Środowisko w związku 
z realizacją działań związanych 
z zapobieganiem, przeciwdzia-
łaniem i zwalczaniem „CO-
VID-19" oraz innych chorób 
zakaźnych.

Wartość ambulansu wraz 
z wyposażeniem to: 533 130 zł 
w tym dofinansowanie ze środ-
ków unijnych to  500 000 zł. Po-
zostałą część kwoty sfinansowano 
ze środków własnych. Na wypo-
sażeniu karetki są między inny-
mi: nosze MedirolClinic, system 
do unieruchomienia dziecka na 
noszach KIDDY, krzesełko kar-
diologiczne PENSI i oczywiście 
defibrylator.

WSPR w Łomży dysponuje 
trzynastoma ambulansami jeż-
dżącymi w ramach Państwowe-
go Ratownictwa Medycznego. 
Oprócz tego ma cztery karetki 
transportowe, dwie do transpor-
tów międzyszpitalnych i jedną 
karetkę COVID-19.

Ambulans typu „P” marki Mercedes na dyżurze w Stawiskach

- Moi Drodzy Dobrzy Ludzie, 
Aniołowie Julci... Mam w głowie 
tak wiele myśli, które chciała-
bym tu przelać, a tak trudno jest 
mi ubrać to w słowa. Dziś chce-
my powiedzieć, że to dzięki Wam 
odzyskaliśmy utraconą radość 
życia. Dzięki Wam wróciła pełnia 
nadziei. To Wy pokazaliście nam, 
że ludzie są z natury dobrzy i jeśli 
się z ufnością przyzna do swoich 
problemów, znajdzie się armia 
dobrych serc, która jest w stanie 
dokonać rzeczy niemożliwych, 
bo właśnie za taką rzecz uzna-
jemy zakończenie zbiórki Julci 
dzień przed wyznaczonym termi-
nem. Dla nas to cud. Ten cud stał 
się dzięki każdemu z Was. Może 
byłeś z nami od początku, a może 
dołączyłeś w trakcie. Może ofia-
rowałeś Julci bardzo dużą kwotę, 
a może złotówkę, na którą cięż-

ko pracowałeś. Może nie mogłeś 
wpłacić nic, ale otoczyłeś Julę 
modlitwą. Może prosiłeś o po-
moc innych ludzi, wstawiając się 
za Julą. Może nie dosypiałeś po 
nocach, organizując "nastą" kwe-
stę. Pamiętaj, to Ty dałeś Julci 
szansę. I jeśli spotkasz Julę, spoj-
rzysz na nią, miej świadomość, że 
ona żyje dzięki temu, że nie by-
łeś obojętny. Jej nowe serce bę-
dzie biło dlatego, że Twoje serce 
ostatnio tak mocno biło dla niej. 
I jeśli kiedykolwiek zdarzy Ci się, 
dobry człowieku, stracić poczu-
cie sensu życia, pomyśl wtedy 
o Julci i zrozum, że to Ty odmie-
niłeś jej los. Dziękujemy Ci za za-
angażowanie, wiarę w sukces, 
wsparcie, gdy było bardzo ciężko, 
dobre słowo na co dzień. Dzięku-
jemy za Julę – mówi szczęśliwa 
mama Juleczki.  

Pieniądze na przeprowadze-
nie operacji udało się zebrać. Nie 
oznacza to jednak, że na tym po-
trzeby Julki się kończą. Dziew-
czynka po opuszczeniu szpitala 
będzie wymagała m.in.  rehabili-
tacji czy leków. Jako podopieczna 
fundacji Espero Julka do osiem-
nastego roku życia będzie miała 
tam subkonto. To właśnie zgro-
madzone tam środki pozwolą na 
zabezpieczenie potrzeb zdrowot-
nych dziewczynki. Aby wesprzeć 
Julkę należy wykonać przelew na 
adres: 

Fundacja Espero – Nadzieja dla Dzieci
ul. Mistrzowska 15
01-929 Warszawa
na nr rachunku bankowego:
75 1020 1042 0000 8102 0453 3352
Tytułem: 
Darowizna dla Julii Kierzkowskiej

„Dla nas to prawdziwy cud”

Julia Kierzkowska pojedzie  
na operację serca do Bostonu 

Relacja w Telewizji Narew  
i na www.narew.info
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Dochody w wysokości 412 586 399 zł oraz 
wydatki na kwotę 449.453.664 zł zakłada 
projekt przyszłorocznego budżetu miasta, 
przekazany do Rady Miejskiej Łomży przez 
prezydenta Mariusza Chrzanowskiego. 
Planowane największe inwestycje dotyczą 
rozbudowy bulwarów nadnarwiańskich 
i budowy dróg. Jak wynika z wyliczeń, deficyt 
budżetu na koniec 2022 roku wynieść ma 
blisko 37 milionów. Na jego spłatę miasto 
zamierza zaciągnąć kredyt w wysokości ponad 
21 milionów złotych. 

W porównaniu do przewidywanego 
wykonania w 2021 r. planowany budżet 
wydatków ogółem na 2022 r. jest niższy 
o 29 975 068 zł, tj. o 6,25%, z czego: wy-
datki bieżące niższe o 51.899.215 zł, tj. 
o 12,77%, zaś wydatki majątkowe wyższe 
o 21.924.147 zł, tj. 30,06 %.

Większość przyszłorocznych wydat-
ków majątkowych stanowią inwestycje 
w gospodarce komunalnej i ochronie śro-
dowiska (31,30%), turystyce (18,42%), 
oświacie (16,12%) oraz transporcie i łącz-
ności (15,88%). Miasto planuje je sfinan-
sować ze środków własnych (20.776.744 
zł), z kredytu (21.129.096 zł), środków 
z budżetu państwa, w tym Rządowego 
Funduszu Rozwoju Dróg, Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych, Rządo-
wego Funduszu Inwestycji Strategicznych 
(23.911.909 zł) oraz środków ze źródeł 
zagranicznych, w tym Unii Europejskiej 
(29.044.801 zł).

Wydatki bieżące w stosunku do prze-
widywanego wykonania w 2021 r. mają 
być znacząco niższe, głównie ze względu 
na planowane o 36.835.000 zł niższe wy-
datki na wypłatę świadczeń wychowaw-
czych, co związane jest z przekazaniem 
w 2022 r. realizacji tego zadania do Zakła-
du Ubezpieczeń Społecznych. Zaplanowa-
no również niższe wydatki na inne zadania 
zlecone z zakresu administracji rządowej 
o 3 150 874 zł, tj. na poziomie kwot dota-
cji określonych w informacji przekazanej 
przez wojewodę podlaskiego. Różnica ta 
w skali całego budżetu wynosi 2.753.359 
zł.

Dochody budżetu miasta ogółem za-
planowano na poziomie 90,28% przewi-
dywanego wykonania w roku bieżącym. 
Dochody bieżące wyniosą 364.219.558 
zł i stanowią 96,7% dochodów roku bie-
żącego, zaś dochody majątkowe plano-
wane są na poziomie 164,91% i wynoszą 
48.366.841 zł.

- Planowane niższe dochody bieżące 
wynikają głównie z niższych dochodów na 
zadania zlecone bieżące na realizację pro-
gramu Rodzina 500 Plus oraz na świadcze-
nia rodzinne. Niższe też mają być wpływy 
z subwencji i udziałów w PIT – tak wyni-
ka z informacji Ministra Finansów. Nato-
miast wyższe dochody majątkowe zostały 
zaplanowane na podstawie podpisanych 
już umów o dofinansowanie   planowa-
nych do realizacji   zadań inwestycyjnych, 
bądź też złożonych wniosków o dofinan-
sowanie, które przeszły ocenę formalną 

i merytoryczną – tłumaczy skarbnik mia-
sta Elżbieta Parzych. - Liczymy na wzrost 
dochodów w ciągu roku, ponieważ wnio-
ski o dofinansowanie zostały złożone na 
dużo wyższe kwoty niż przyjęto do planu 
budżetu oraz liczymy na dodatkowe środ-
ki m.in. z tytułu subwencji rozwojowej, 
o której mowa w znowelizowanej ustawie 
o dochodach jednostek samorządu teryto-
rialnego – dodaje.

INWESTYCJE 
Jedną z tych największych ma być roz-

poczęcie budowy II i III etapu bulwarów 
nadnarwiańskich. Na ten cel łomżyński 
samorząd pozyskał łącznie ponad 47 mln 
z dofinansowania z Norweskiego Mecha-
nizmu Finansowego i Rządowego Progra-
mu Inwestycji Strategicznych, czyli Pol-
skiego Ładu. 

- W 2022 roku planujemy wydać na to 
zadanie ponad 17 mln zł, z czego około 4 
mln zł będą stanowiły środki własne – in-
formuje zastępca prezydenta Andrzej Gar-
licki.

Ważnym punktem będą zadania in-
westycyjne w oświacie, m.in. budowa sali 
gimnastycznej przy SP 5, termomoderni-
zacja hali sportowej przy "Dziewiątce", bu-
dowa obiektów sportowych przy ZSMiO 
nr 5, modernizacja szatni w SP 10. Prace 
modernizacyjne zostaną przeprowadzo-
ne również w budynkach I, II i III LO, po-
nadto termomodernizację przejdą obiekty 
ZSTiO nr 4.

W budżecie na rok 2022 zabezpie-
czono środki na zakup nowych autobu-
sów oraz uruchomienie systemu roweru 

miejskiego w ramach projektu zrówno-
ważona mobilność miejska (28.876.475 
zł). Kontynuowana będzie także rewita-
lizacja płyty Starego Rynku (5.466.161 
zł – z 85% dofinansowaniem ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego, a także termomodernizacja 
zabytkowej kamienicy przy ul. Polowej 
65 (6.170.000 zł – z 85% dofinansowa-
niem z rządowego programu budownic-
twa komunalnego).

W sumie ponad 15 mln zł ma być prze-
znaczonych na przebudowę ulic, w tym 
m.in. od 50 do 80% finansowanych z Rzą-
dowego Funduszu Rozwoju Dróg. Są to 
ulice: Grabowa, Jaworowa, rozbudowa ul. 
Jasnej, sięgacza ul. Wesołej, kontynuacja 
budowy nowych dróg w rejonie ul. Księcia 
Stanisława oraz przedłużenia ul. Meblo-
wej od ul. Wojska Polskiego do ul. Nowo-
grodzkiej.

WYDATKI NA OŚWIATĘ 
W przyszłorocznych wydatkach bieżą-

cych kwota przeznaczona na finansowanie 
edukacji ma wynieść 158 199 668 zł, co sta-
nowi 94,14% przewidywanego wykonania 
budżetu z 2021 r., zaś po uwzględnieniu 
rezerwy na oświatę w kwocie 1.800.000 zł, 
powyższa relacja będzie wynosiła 95,21%. 
Dział 801-Oświata i wychowanie ma naj-
większy procentowy udział w wydatkach 
ogółem, tj. 36,04%.

Planowane dochody z tytułu subwen-
cji na zadania oświatowe to 108.242.145 
zł. 

- Stanowi to tylko 69,94% pokrycia za-
planowanych bieżących wydatków oświa-

towych – podkreśla zastępca prezydenta 
Andrzej Stypułkowski. 

Z tytułu dotacji "przedszkolnej" miasto 
ma otrzymać 3.040.614 zł. Pozostałe środ-
ki na zabezpieczenie wydatków na potrze-
by subwencjonowane i nieobjęte subwencją 
w związku z realizacją zadań oświatowych 
pokryte zostaną dochodami własnymi mia-
sta w kwocie 43.481.799 zł, czyli 28,10%.

MIASTO  
ZACIĄGNIE KREDYT

Deficyt budżetu na koniec 2022 r. ma 
wynieść 36.867.265 zł i zostać pokryty 
przychodami z tytułu kredytów długoter-
minowych (21.129.096 zł), przychoda-
mi z tytułu niewydatkowanych środków 
w roku bieżącym (15.738.169 zł) z dotacji 
celowych na inwestycje oraz z subwencji.

Planowany poziom długu na ko-
niec 2022 roku wyniesie 47,17% plano-
wanych dochodów ogółem w 2022 r.tj. 
194.635.754,31 zł. Jak informuje Urząd 
Miejski w Łomży w kolejnych latach ma 
następować spadek zadłużenia, przy za-
kładanej całkowitej spłacie zobowiązań do 
końca 2037 r.

W całym prognozowanym okresie 
spełniona jest relacja wynikająca z art. 242 
ustawy o finansach publicznych w zakre-
sie zrównoważenia dochodów i wydatków 
bieżących. Dla 2022 r. planowana nadwyż-
ka operacyjna (dochody bieżące-wydatki 
bieżące) wynosi 9 628 444 zł. Dla całego 
okresu Wieloletniej Prognozy Finansowej 
zachowany został wymóg spełnienia rela-
cji wynikającej z art. 243 ust.1. ustawy o fi-
nansach publicznych.

Jest projekt przyszłorocznego 
budżetu Łomży 
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HALO TV NA WEEKEND   26–28.11
La La Land

To świetnie zrealizowana, piękna opowieść o miło-
ści, muzyce, karierze, poświęceniu i – przede wszystkim 
– marzeniach, ich spełnianiu i cenie, jaką można za to za-
płacić.

Już sam początek nie pozostawia wątpliwości, z jakim 
filmem będziemy obcować przez ponad dwie godziny. Los 
Angeles. Lato. Korek na autostradzie. Dookoła zdenerwo-
wani kierowcy, aż nagle… zaczyna grać muzyka, ludzie 
wysiadają z aut i zaczynają śpiewać oraz tańczyć, a wszyst-
ko to zrealizowane w sposób budzący podziw, za pomocą 
jednego ujęcia, z należytym wyczuciem i rozmachem.

Ona – Mia Dolan (Emma Stone) – jest dobrze za-
powiadającą się aktorką, ale zanim podbije ten trudny 
rynek, musi zarabiać na życie jako kelnerka w barze. On 
– Sebastian Wilder (Ryan Gosling) – to zdolny pianista, 
który marzy o własnym klubie jazzowym. Aby przeżyć 
chałturzy w podrzędnej knajpie, grając narzucane mu ka-
wałki i ledwie wiąże koniec z końcem. 

Po raz pierwszy Mia i Sebastian wpadają na siebie sto-
jąc w ogromnym korku. Sfrustrowani życiem i kiepskim 
dniem wymieniają między sobą obraźliwe gesty. Wieczo-
rem Mia przypadkiem odwiedza lokal, w którym pracuje 
Sebastian. Zachwycona jego improwizacją jazzową chce 
mu pogratulować. Mniej zachwycony samowolką mu-
zyka jest jego szef ( J.K. Simmons), który zwalnia Seba-
stiana. Wściekły chłopak niemiło traktuje Mię, która chce 
powiedzieć mu kilka ciepłych słów odnośnie występu. 

Mija kilka miesięcy, gdy Mia i Sebastian znów wpada-
ją na siebie na przyjęciu. Znów nie szczędzą sobie złośli-
wości. Jednak opuszczając razem imprezę zauważają, że 
więcej ich łączy niż dzieli. 

Przypadkowa znajomość z czasem przeradza się 
w większą zażyłość. Zbliżają ich do siebie marzenia o ka-

rierze i wielka pasja. Wydaje się, że rodząca się między 
nimi miłość doda im sił, pozwoli przetrwać najcięższe 
próby i kryzysy. Ale show-biznes pochłania ich coraz 
bardziej, a tym samym mają coraz mniej czasu dla siebie. 
Myślą tylko o karierze i powoli oddalają się od siebie. Czy 
ich drogi rozejdą się na zawsze?

„Fabuła jest bardzo prosta. To klasyczne love sto-
ry, które zapewne wiele innych twórców sprowadzi-
łoby do kiczowatego banału będącego tylko pretek-
stem do popisów tanecznych i wokalnych aktorów 
– pisze Konrad Zdziechowicz na stronie okiemfil-
moholika.pl. Ale reżyser, Damian Chazelle uczynił ją 
znakomitą, mądrą, do bólu prawdziwą historią o po-
goni za marzeniami. 

Przepięknie zaaranżowane i śpiewane przez Emme 
Stone i Ryana Goslinga piosenki, zapadają w pamięć. 
Chazelle potrafił wyważyć proporcje między fabułą, 
a muzyką, sprawiając, że sceny śpiewane, nie są irytują-
cym przerywnikiem scen dramatycznych.

Przy wyborze pary głównych aktorów reżyser trafił 
w dziesiątkę. Między nimi jest naturalna chemia. Swo-
bodnie czują się w swoim towarzystwie, co zaowocowało 
wieloma naprawdę naturalnie zabawnymi scenami”. Nie 
tylko dobrze się na nich patrzy, ale przede wszystkim się 
w nich wierzy, to postacie z krwi i kości, które w pogoni 
za szczęściem zaczynają tracić siebie.

Potwierdzeniem świetnych ocen widzów i kryty-
ków były liczne nagrody, jakie zdobył film, a wśród nich:  
6 Oscarów (m.in. dla najlepszej aktorki Emmy Stone, 
za reżyserię, zdjęcia i piosenkę) oraz 7 Złotych Globów,  
5 nagród BAFTA. Kwintesencją filmu jest (nagrodzona) 
wzruszająca piosenka „City of Stars”, przy której zostanie 
uroniona niejedna łza.

Pewnie nie wiesz...
H Film zarobił 449 milionów dolarów, kosztował 30 

milionów. 
H La La Land. Tytuł to ironiczna nazwa Los Angeles, 

miejsca akcji filmu, a także „be living in la la land”, oznacza 
„bujać w obłokach”, świat bajek, świat marzeń.

H Ryan Gosling nauczył się grać na pianinie. Spędzał 
dwie godziny dziennie, sześć dni w tygodniu, przez dwa mie-
siące na lekcjach muzyki.

H Słowa, wypowiadane w filmie przez Sebastiana: „Ta-
kie jest Los Angeles – wielbi się tu wszystko, ale nie ceni nicze-
go” nie były zapisane w scenariuszu, a zostały dodane przez 
samego Ryana Goslinga. To zdanie aktor usłyszał kiedyś od 
swojej dziewczyny, Evy Mendes.

H Kanarkowa sukienka, noszona przez Mię była uży-
wana jedynie podczas prób tanecznych, jednak Emmie Sto-
ne tak bardzo przypadła do gustu, że postanowiono ją wy-
korzystać w filmie.

H Pawie wszystkie ubrania, które nosi w filmie Gosling, 
zostały uszyte na zamówienie. Mia i Sebastian dokonali 
w filmie ponad pięćdziesięciu zmian kostiumów

H Pierwszą scenę na autostradzie ekipa ćwiczyła przez 
trzy miesiące.

H Damian Chazelle został najmłodszym reżyserem 
w historii, który otrzymał Oscara. Miał dokładnie 32 lata 
i 38 dni w momencie triumfu. 

La La Land
TVP Kultura sobota 20.00, niedziela 12.20

Marzenia  
i miłość

Choć momentami 
bajkowy, film pokazuje,  

że prawdziwe życie  
nie zawsze wygląda 

tak, jak je sobie 
wyobrażaliśmy.

Jestem 
na tak

wybierz  
coś  

dla siebie

To skomplikowane

Niezwykły 
trójkąt

Dwoje rozwodników decyduje się na podtrzy-
manie seksualnej relacji pomimo związków z nowy-
mi partnerami.

Jane i Jake, rodzice trójki dorosłych dzieci, są roz-
wiedzeni. On, wzięty adwokat, odszedł z seksowną 
Agness. Ona, po wielu latach dochodzenia do siebie 
po zdradzie męża, wreszcie odzyskała równowagę 
emocjonalną. Z okazji ukończenia szkoły przez syna 
eksmałżonkowie spotykają się na wspólnej kolacji. 
Pełen wina i sentymentalnych wspomnień wieczór 
ma finał w łóżku. Między byłymi partnerami wy-
bucha, utrzymywany w tajemnicy przed dziećmi, 

romans. Jednak wkrótce w życiu Jane pojawia się 
kolejny mężczyzna, architekt Adam zatrudniony do 
zmodernizowania kuchni. Podobnie jak Jane, Adam 
też jest po rozwodzie i widać, że z czasem zaczyna go 
do Jane zbliżać nie tylko architektura wnętrz. Zdaje 
sobie jednak sprawę, że stał się częścią dość niezwy-
kłego miłosnego trójkąta.

„Film okazał się wielkim sukcesem. I to nie dzi-
wi –  film jest świetnie zagrany: Meryl Streep, Alec 
Baldwin i Steve Martin pokazują naprawdę dużą 
aktorską klasę, są naturalni, bawią się swymi rolami 
i szczerze bawią widzów (scena z włączoną kamerką 
w komputerze i odlot Adama na przyjęciu powalają 
na kolana)”. 

Pewnie nie wiesz...
H Film zarobił 219 mln dolarów, kosztował 85 mln.
H Luksusowy francuski dom mody Hermes zauwa-

żył wzrost sprzedaży szalików, bo trzy ich firmy, Meryl 
Streep nosiła w filmie.

H Rola Jane została napisana specjalnie dla Meryl 
Streep, której scenariusz bardzo się podobał.

H Alec Baldwin powiedział, że w rozbieranych sce-
nach miał dublera.

H John Krasiński, który gra Harleya, przyznał, że 
był bardzo zdenerwowany graniem u boku wielkiej Me-
ryl Streep.

To skomplikowane
TVN7 piątek 21.05

Carl Allen ( Jim Carrey) to sfrustrowany 
i zgorzkniały urzędnik bankowy, który na więk-
szość propozycji odpowiada nieodmiennie „nie”. 
Od śmierci żony bardzo sceptycznie podchodzi do 
świata, unikając angażowania się w relacje z innymi 
ludźmi. 

Spotkanie z dawno niewidzianym kolegą od-
mienia jego życie. Przyjaciel nakłania go do udziału 
w programie samodoskonalenia o nazwie „Jestem 
na tak”, który polega na akceptacji wszystkiego, co 
przynosi życie. Jak za dotknięciem czarodziejskiej 
różdżki świat Carla zmienia się momentalnie – 
szybko dostaje awans i poznaje Allison (Zooey De-
schanel), dzięki której miłość na nowo gości w jego 
sercu. Okazuje się jednak również, że akceptowanie 
wszystkiego ma także swoje minusy. Jak nietrudno 
się domyślić bohater wplątuje się w wir zabawnych 
sytuacji i kłopotów.

Pewnie nie wiesz...
H Film zarobił 223 miliony dolarów, kosztował 

70 milionów.
H W filmie, w barze, Carl wpada na kelnerkę 

i upada z hukiem na ziemię. Ten upadek kosztował 
Jima Carreya trzy złamane żebra.

H Zooey Deschanel musiała jeździć na skuterze, 
gdyż kaskaderka wcześniej roztrzaskała biodro, a re-
konwalescencja miała trwać dziewięć miesięcy.

H Jim Carrey zrezygnował z gaży za film. Zgo-
dził się na 32,6 procent z zysków z filmu.

H Na podstawie książki autobiograficznej napi-
sanej przez Danny'ego Wallace'a, brytyjskiego autora, 
producenta i dziennikarza, który przez rok odpowia-
dał „tak” na każde pytanie lub propozycję i zapisywał 
to dokładnie w notatniku.

H Jim Carrey skok na bungee wykonał sam. Fir-
ma ubezpieczeniowa wymogła, by była to ostatnia 
kręcona scena i sfilmowana tylko raz. Kręciło ją osiem 
kamer.

H Jim Carrey naprawdę grał na gitarze, nauczył 
się podstaw koreańskiego, jeździł na sportowym ro-
werze. 

H Jim Carrey i Zooey Deschanel urodzili się tego 
samego dnia, 17 stycznia. Carrey w 1962, a Descha-
nel w 1980 roku.

Jestem na tak
TVN7 niedziela 15.30

W potrzasku
TV Puls piątek 20.00

Sensacyjny. Nero, były agent sił specjalnych prze-
nosi się z synem do spokojnego nadmorskiego 
miasteczka. Gdy chłopiec zostaje porwany, Nero 
musi zniszczyć trzy niebezpieczne syndykaty 
przestępcze, aby odzyskać syna.

Koszmar z ulicy Wiązów
TV6 piątek 23.00

Horror. Pięcioro przyjaciół pewnej nocy zaczyna 
śnić ten sam sen. Jego bohaterem jest demonicz-
ny Freddy Krueger z poparzoną twarzą i rękawi-
cą z ostrzami na prawej dłoni. Psychopata terro-
ryzuje nastolatków każdej nocy.

Zakład o życie
Metro sobota 20.15

Sensacyjny. Hazardzista Sonny jest winien dużą 
sumę pieniędzy pewnemu gangsterowi. Otrzy-
muje propozycję wzięcia udziału w grze o życie. 
Jeśli przeżyje 24 godziny, dostanie zawrotną 
sumę pieniędzy, która wystarczy na spłatę dłu-
gów i dostatnie życie. 

Czarownica:  
Bajka ludowa z Nowej Anglii

TV4 sobota 00.00, niedziela 20.00
Horror. Wiek XVII. William i Katherine wraz 
z czwórką dzieci prowadzą ubogie, ale szczęśli-
wie życie. Na świat przychodzi piąte dziecko, 
syn, który wkrótce po urodzeniu znika w tajem-
niczych okolicznościach. Zło przejmuje kontro-
lę...

Ostatni cesarz
TVP Kultura niedziela 20.00

Zrealizowana z niebywałym rozmachem epicka 
opowieść o dramatycznym życiu Pu Yi, ostatnie-
go cesarza Chin, który z obiektu kultu milionów 
ludzi zmienia się w więźnia poddanego resocja-
lizacji. Film zachwyca przepychem i dopracowa-
niem najdrobniejszych szczegółów. 

Uznany za niewinnego
Stopklatka niedziela 20.00

Sensacyjny. Zdolna, młoda i atrakcyjna asystent-
ka, a zarazem kochanka prokuratora Sabicha 
zostaje zamordowana we własnym mieszkaniu. 
Sabich rozpoczyna śledztwo i zdruzgotany za-
uważa, że wszystkie dowody w sprawie przema-
wiają na jego niekorzyść. 
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La La Land

To świetnie zrealizowana, piękna opowieść o miło-
ści, muzyce, karierze, poświęceniu i – przede wszystkim 
– marzeniach, ich spełnianiu i cenie, jaką można za to za-
płacić.

Już sam początek nie pozostawia wątpliwości, z jakim 
filmem będziemy obcować przez ponad dwie godziny. Los 
Angeles. Lato. Korek na autostradzie. Dookoła zdenerwo-
wani kierowcy, aż nagle… zaczyna grać muzyka, ludzie 
wysiadają z aut i zaczynają śpiewać oraz tańczyć, a wszyst-
ko to zrealizowane w sposób budzący podziw, za pomocą 
jednego ujęcia, z należytym wyczuciem i rozmachem.

Ona – Mia Dolan (Emma Stone) – jest dobrze za-
powiadającą się aktorką, ale zanim podbije ten trudny 
rynek, musi zarabiać na życie jako kelnerka w barze. On 
– Sebastian Wilder (Ryan Gosling) – to zdolny pianista, 
który marzy o własnym klubie jazzowym. Aby przeżyć 
chałturzy w podrzędnej knajpie, grając narzucane mu ka-
wałki i ledwie wiąże koniec z końcem. 

Po raz pierwszy Mia i Sebastian wpadają na siebie sto-
jąc w ogromnym korku. Sfrustrowani życiem i kiepskim 
dniem wymieniają między sobą obraźliwe gesty. Wieczo-
rem Mia przypadkiem odwiedza lokal, w którym pracuje 
Sebastian. Zachwycona jego improwizacją jazzową chce 
mu pogratulować. Mniej zachwycony samowolką mu-
zyka jest jego szef ( J.K. Simmons), który zwalnia Seba-
stiana. Wściekły chłopak niemiło traktuje Mię, która chce 
powiedzieć mu kilka ciepłych słów odnośnie występu. 

Mija kilka miesięcy, gdy Mia i Sebastian znów wpada-
ją na siebie na przyjęciu. Znów nie szczędzą sobie złośli-
wości. Jednak opuszczając razem imprezę zauważają, że 
więcej ich łączy niż dzieli. 

Przypadkowa znajomość z czasem przeradza się 
w większą zażyłość. Zbliżają ich do siebie marzenia o ka-

rierze i wielka pasja. Wydaje się, że rodząca się między 
nimi miłość doda im sił, pozwoli przetrwać najcięższe 
próby i kryzysy. Ale show-biznes pochłania ich coraz 
bardziej, a tym samym mają coraz mniej czasu dla siebie. 
Myślą tylko o karierze i powoli oddalają się od siebie. Czy 
ich drogi rozejdą się na zawsze?

„Fabuła jest bardzo prosta. To klasyczne love sto-
ry, które zapewne wiele innych twórców sprowadzi-
łoby do kiczowatego banału będącego tylko pretek-
stem do popisów tanecznych i wokalnych aktorów 
– pisze Konrad Zdziechowicz na stronie okiemfil-
moholika.pl. Ale reżyser, Damian Chazelle uczynił ją 
znakomitą, mądrą, do bólu prawdziwą historią o po-
goni za marzeniami. 

Przepięknie zaaranżowane i śpiewane przez Emme 
Stone i Ryana Goslinga piosenki, zapadają w pamięć. 
Chazelle potrafił wyważyć proporcje między fabułą, 
a muzyką, sprawiając, że sceny śpiewane, nie są irytują-
cym przerywnikiem scen dramatycznych.

Przy wyborze pary głównych aktorów reżyser trafił 
w dziesiątkę. Między nimi jest naturalna chemia. Swo-
bodnie czują się w swoim towarzystwie, co zaowocowało 
wieloma naprawdę naturalnie zabawnymi scenami”. Nie 
tylko dobrze się na nich patrzy, ale przede wszystkim się 
w nich wierzy, to postacie z krwi i kości, które w pogoni 
za szczęściem zaczynają tracić siebie.

Potwierdzeniem świetnych ocen widzów i kryty-
ków były liczne nagrody, jakie zdobył film, a wśród nich:  
6 Oscarów (m.in. dla najlepszej aktorki Emmy Stone, 
za reżyserię, zdjęcia i piosenkę) oraz 7 Złotych Globów,  
5 nagród BAFTA. Kwintesencją filmu jest (nagrodzona) 
wzruszająca piosenka „City of Stars”, przy której zostanie 
uroniona niejedna łza.

Pewnie nie wiesz...
H Film zarobił 449 milionów dolarów, kosztował 30 

milionów. 
H La La Land. Tytuł to ironiczna nazwa Los Angeles, 

miejsca akcji filmu, a także „be living in la la land”, oznacza 
„bujać w obłokach”, świat bajek, świat marzeń.

H Ryan Gosling nauczył się grać na pianinie. Spędzał 
dwie godziny dziennie, sześć dni w tygodniu, przez dwa mie-
siące na lekcjach muzyki.

H Słowa, wypowiadane w filmie przez Sebastiana: „Ta-
kie jest Los Angeles – wielbi się tu wszystko, ale nie ceni nicze-
go” nie były zapisane w scenariuszu, a zostały dodane przez 
samego Ryana Goslinga. To zdanie aktor usłyszał kiedyś od 
swojej dziewczyny, Evy Mendes.

H Kanarkowa sukienka, noszona przez Mię była uży-
wana jedynie podczas prób tanecznych, jednak Emmie Sto-
ne tak bardzo przypadła do gustu, że postanowiono ją wy-
korzystać w filmie.

H Pawie wszystkie ubrania, które nosi w filmie Gosling, 
zostały uszyte na zamówienie. Mia i Sebastian dokonali 
w filmie ponad pięćdziesięciu zmian kostiumów

H Pierwszą scenę na autostradzie ekipa ćwiczyła przez 
trzy miesiące.

H Damian Chazelle został najmłodszym reżyserem 
w historii, który otrzymał Oscara. Miał dokładnie 32 lata 
i 38 dni w momencie triumfu. 

La La Land
TVP Kultura sobota 20.00, niedziela 12.20

Marzenia  
i miłość

Choć momentami 
bajkowy, film pokazuje,  

że prawdziwe życie  
nie zawsze wygląda 

tak, jak je sobie 
wyobrażaliśmy.

Jestem 
na tak

wybierz  
coś  

dla siebie

To skomplikowane

Niezwykły 
trójkąt

Dwoje rozwodników decyduje się na podtrzy-
manie seksualnej relacji pomimo związków z nowy-
mi partnerami.

Jane i Jake, rodzice trójki dorosłych dzieci, są roz-
wiedzeni. On, wzięty adwokat, odszedł z seksowną 
Agness. Ona, po wielu latach dochodzenia do siebie 
po zdradzie męża, wreszcie odzyskała równowagę 
emocjonalną. Z okazji ukończenia szkoły przez syna 
eksmałżonkowie spotykają się na wspólnej kolacji. 
Pełen wina i sentymentalnych wspomnień wieczór 
ma finał w łóżku. Między byłymi partnerami wy-
bucha, utrzymywany w tajemnicy przed dziećmi, 

romans. Jednak wkrótce w życiu Jane pojawia się 
kolejny mężczyzna, architekt Adam zatrudniony do 
zmodernizowania kuchni. Podobnie jak Jane, Adam 
też jest po rozwodzie i widać, że z czasem zaczyna go 
do Jane zbliżać nie tylko architektura wnętrz. Zdaje 
sobie jednak sprawę, że stał się częścią dość niezwy-
kłego miłosnego trójkąta.

„Film okazał się wielkim sukcesem. I to nie dzi-
wi –  film jest świetnie zagrany: Meryl Streep, Alec 
Baldwin i Steve Martin pokazują naprawdę dużą 
aktorską klasę, są naturalni, bawią się swymi rolami 
i szczerze bawią widzów (scena z włączoną kamerką 
w komputerze i odlot Adama na przyjęciu powalają 
na kolana)”. 

Pewnie nie wiesz...
H Film zarobił 219 mln dolarów, kosztował 85 mln.
H Luksusowy francuski dom mody Hermes zauwa-

żył wzrost sprzedaży szalików, bo trzy ich firmy, Meryl 
Streep nosiła w filmie.

H Rola Jane została napisana specjalnie dla Meryl 
Streep, której scenariusz bardzo się podobał.

H Alec Baldwin powiedział, że w rozbieranych sce-
nach miał dublera.

H John Krasiński, który gra Harleya, przyznał, że 
był bardzo zdenerwowany graniem u boku wielkiej Me-
ryl Streep.

To skomplikowane
TVN7 piątek 21.05

Carl Allen ( Jim Carrey) to sfrustrowany 
i zgorzkniały urzędnik bankowy, który na więk-
szość propozycji odpowiada nieodmiennie „nie”. 
Od śmierci żony bardzo sceptycznie podchodzi do 
świata, unikając angażowania się w relacje z innymi 
ludźmi. 

Spotkanie z dawno niewidzianym kolegą od-
mienia jego życie. Przyjaciel nakłania go do udziału 
w programie samodoskonalenia o nazwie „Jestem 
na tak”, który polega na akceptacji wszystkiego, co 
przynosi życie. Jak za dotknięciem czarodziejskiej 
różdżki świat Carla zmienia się momentalnie – 
szybko dostaje awans i poznaje Allison (Zooey De-
schanel), dzięki której miłość na nowo gości w jego 
sercu. Okazuje się jednak również, że akceptowanie 
wszystkiego ma także swoje minusy. Jak nietrudno 
się domyślić bohater wplątuje się w wir zabawnych 
sytuacji i kłopotów.

Pewnie nie wiesz...
H Film zarobił 223 miliony dolarów, kosztował 

70 milionów.
H W filmie, w barze, Carl wpada na kelnerkę 

i upada z hukiem na ziemię. Ten upadek kosztował 
Jima Carreya trzy złamane żebra.

H Zooey Deschanel musiała jeździć na skuterze, 
gdyż kaskaderka wcześniej roztrzaskała biodro, a re-
konwalescencja miała trwać dziewięć miesięcy.

H Jim Carrey zrezygnował z gaży za film. Zgo-
dził się na 32,6 procent z zysków z filmu.

H Na podstawie książki autobiograficznej napi-
sanej przez Danny'ego Wallace'a, brytyjskiego autora, 
producenta i dziennikarza, który przez rok odpowia-
dał „tak” na każde pytanie lub propozycję i zapisywał 
to dokładnie w notatniku.

H Jim Carrey skok na bungee wykonał sam. Fir-
ma ubezpieczeniowa wymogła, by była to ostatnia 
kręcona scena i sfilmowana tylko raz. Kręciło ją osiem 
kamer.

H Jim Carrey naprawdę grał na gitarze, nauczył 
się podstaw koreańskiego, jeździł na sportowym ro-
werze. 

H Jim Carrey i Zooey Deschanel urodzili się tego 
samego dnia, 17 stycznia. Carrey w 1962, a Descha-
nel w 1980 roku.

Jestem na tak
TVN7 niedziela 15.30

W potrzasku
TV Puls piątek 20.00

Sensacyjny. Nero, były agent sił specjalnych prze-
nosi się z synem do spokojnego nadmorskiego 
miasteczka. Gdy chłopiec zostaje porwany, Nero 
musi zniszczyć trzy niebezpieczne syndykaty 
przestępcze, aby odzyskać syna.

Koszmar z ulicy Wiązów
TV6 piątek 23.00

Horror. Pięcioro przyjaciół pewnej nocy zaczyna 
śnić ten sam sen. Jego bohaterem jest demonicz-
ny Freddy Krueger z poparzoną twarzą i rękawi-
cą z ostrzami na prawej dłoni. Psychopata terro-
ryzuje nastolatków każdej nocy.

Zakład o życie
Metro sobota 20.15

Sensacyjny. Hazardzista Sonny jest winien dużą 
sumę pieniędzy pewnemu gangsterowi. Otrzy-
muje propozycję wzięcia udziału w grze o życie. 
Jeśli przeżyje 24 godziny, dostanie zawrotną 
sumę pieniędzy, która wystarczy na spłatę dłu-
gów i dostatnie życie. 

Czarownica:  
Bajka ludowa z Nowej Anglii

TV4 sobota 00.00, niedziela 20.00
Horror. Wiek XVII. William i Katherine wraz 
z czwórką dzieci prowadzą ubogie, ale szczęśli-
wie życie. Na świat przychodzi piąte dziecko, 
syn, który wkrótce po urodzeniu znika w tajem-
niczych okolicznościach. Zło przejmuje kontro-
lę...

Ostatni cesarz
TVP Kultura niedziela 20.00

Zrealizowana z niebywałym rozmachem epicka 
opowieść o dramatycznym życiu Pu Yi, ostatnie-
go cesarza Chin, który z obiektu kultu milionów 
ludzi zmienia się w więźnia poddanego resocja-
lizacji. Film zachwyca przepychem i dopracowa-
niem najdrobniejszych szczegółów. 

Uznany za niewinnego
Stopklatka niedziela 20.00

Sensacyjny. Zdolna, młoda i atrakcyjna asystent-
ka, a zarazem kochanka prokuratora Sabicha 
zostaje zamordowana we własnym mieszkaniu. 
Sabich rozpoczyna śledztwo i zdruzgotany za-
uważa, że wszystkie dowody w sprawie przema-
wiają na jego niekorzyść. 
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W ułamku sekundy

Zemsta  
jest słodka

Trzymający w napięciu, znakomity film, 
którego scenariusz został częściowo oparty 
na prawdziwych wydarzeniach. 

Historia Niemki, której mąż, z pocho-
dzenia Turek, i 6-letni syn Rocco giną w za-
machu terrorystycznym, wskutek eksplozji 
bomby. Ta tragedia w ułamku sekundy zamie-
nia jej życie w koszmar. Pogrążona w rozpa-
czy i pełna nienawiści Katja (Diane Kruger) 
rozpoczyna zaciekłą walkę o sprawiedliwość. 
Pragnie, by winni śmierci jej dziecka i męża 
Nuriego ponieśli zasłużoną karę. Przyjaciele 
i rodzina starają się podtrzymać ją na duchu. 
Zapewniają, że sprawcy ataku wkrótce od-
powiedzą za swój czyn. Kiedy Katja poznaje 
tożsamość podejrzanych o udział w zama-

chu, wzbiera w niej niepohamowany gniew 
i jeszcze silniejsza potrzeba osobistej zemsty 
na ludziach,którzy odebrali jej tych, których 
kochała.

„W ułamku sekundy” podzielone jest na 
trzy akty, odzwierciadlające kondycję psy-
chiczną głównej bohaterki. Pierwsze wystę-
puje załamanie, wyparcie tego, co się wyda-
rzyło oraz próba ucieczki. Następnie pojawia 
się zalążek nadziei na sprawiedliwość, lecz 
jednocześnie rośnie frustracja i chęć zemsty, 
co finalnie eksploduje...

„Największym skarbem filmu jest Diane 
Kruger. Urodzona w 1976 roku aktorka, cał-
kowicie tworzy ten film, sprawia, że pozostali 
aktorzy funkcjonują jedynie gdzieś w tle. To 
ona, jej emocje, gesty, spojrzenia, mimika, 
sprawiają, że Katja jest postacią z krwi i ko-
ści. Dzięki Kruger wierzymy w tę bohaterkę, 
widzimy w niej drugiego człowieka i potrafi-
my współodczuwać. Wielka rola”.

Pewnie nie wiesz...
H W 2018 roku film był kandydatem Nie-

miec do Oscara w kategorii najlepszego filmu 
nieanglojęzycznego.

H Ostatnia część zatytułowana „Morze” 
została nakręcona na plaży Schinias w Mara-
tonie w Grecji.

H W 2004 roku, w Kolonii grupa neona-
zistowska zdetonowała bombę z gwoździa-
mi przymocowaną do roweru zostawionego 
przed tureckim zakładem fryzjerskim, raniąc 
22 osoby.

W ułamku sekundy
TVP Kultura piątek 20.05

Torque. Jazda na krawędzi

Motocyklowe gangi 
Motocyklista Cary Ford (Martin Henderson) umknął z rodzinne-

go miasta, zabierając ze sobą kilka motocykli, należących do Henry`e-
go – bezlitosnego dealera narkotyków i przywódcy gangu motocykli-
stów „Diabły wcielone”. Ukrywa się przed policją. Po kilku miesiącach 
powraca do rodzinnego miasta z Tajlandii, by pogodzić się ze swoją 
dziewczyną Shane i wyjaśnić jej wszystko. Jednak nic nie przychodzi 
łatwo. 

Henry chce odzyskać motory, w których zbiornikach znajduje się 
coś o wiele cenniejszego, niż benzyna – narkotyki. Gdy Ford nie chce 
ich oddać, zostaje wrobiony w morderstwo młodszego brata przywód-
cy motocyklowego gangu „Kosiarzy”. Fordowi nie pozostaje nic inne-
go, jak tylko szaleńcza ucieczka przez pustynię. Musi udowodnić swo-
ją niewinność i przekonać dziewczynę, że zasługuje na drugą szansę. 
Trudne zadanie, gdy na plecach czuć oddech agenta FBI i rozwścieczo-
nych przywódców dwóch motocyklowych gangów. 

Pewnie nie wiesz...
H Film zarobił 46 milionów dolarów, kosztował 40 milionów.
H Torque znaczy „moment obrotowy”. To termin techniczny określa-

jący siłę, jaką dysponuje silnik. Im wyższa jest wartość tej siły tym lepiej 
pojazd poradzi sobie z pokonywaniem wszelkich oporów podczas jazdy.

H Motocykl Y2K „Jet Turbine” (napędzany silnikiem Rolls-Royce 
Allison 250 powszechnie stosowanym w śmigłowcach), którym Cary Ford 
jedzie, by złapać Henry'ego należy do Jaya Leno. To gwiazdor amerykań-
skiej telewizji, prowadzący jeden z najpopularniejszych w Stanach Zjed-
noczonych talk show. Jest także kolekcjonerem wszelkiej maści aut i mo-
tocykli – w jego garażu w Los Angeles znajduje się ponad 130 pojazdów.

H Reżyser, Joseph Kahn stwierdził w wywiadach, że chciał zrobić „głu-
pi film dla mądrych ludzi”.

Torque. Jazda na krawędzi
TVN7 sobota 22.50

Danny Roman (Samuel L. Jackson) jest jednym 
z najlepszych funkcjonariuszy i mediatorów prowadzą-
cych negocjacje z terrorystami przetrzymującymi za-
kładników. Dowiaduje się o kradzieży dwóch milionów 
dolarów z funduszu emerytalnego. Według informato-
ra Nate'a w defraudację są zamieszani sami policjan-
ci i wyżsi urzędnicy z komisji kontroli wewnętrznej. 
Danny odkrywa zwłoki Nate'a zastrzelonego w samo-
chodzie. Policjant o nieposzlakowanej dotąd reputacji 
zostaje oskarżony o morderstwo. Gdy wszelkie próby 
udowodnienia prawdy kończą się fiaskiem, terroryzu-
je kilka ważnych osób, wśród nich szefa wydziału we-
wnętrznego, Terence'a Niebuama ( J.T. Walsh), zamyka 
się z nimi na 20. piętrze i grożąc ich zabiciem, żąda, by 
negocjacje z nim poprowadził Chris Sabian (Kevin 
Spacey), przy pomocy którego zamierza ujawnić praw-
dziwych defraudantów. 

Film zrealizowano według klasycznego schematu kina 
akcji – policyjne radiowozy blokujące ulice, helikoptery 
krążące nad miastem, dużo strzelaniny, krwawych scen, 
spektakularnych wyczynów brygad antyterrorystycznych 
próbujących osaczyć ofiarę, ale widz jest także świadkiem 
ciekawej psychologicznej rozgrywki. 

Pewnie nie wiesz...
H Film zarobił 72 miliony, kosztował 50 milionów.
H Scenariusz został napisany z myślą o Kevinie Spacey 

i Sylvestrze Stallone i to ten pierwszy miał zagrać Romana, 
oskarżonego policjanta. Kiedy Sylvester Stallone odrzucił 
rolę, wziął ją Spacey, a Romana zagrał Samuel L. Jackson.

H Film zadedykowano J.T. Walshowi, który gra inspek-
tora Terence Niebauma. Aktor zmarł nagle na atak serca 3 
miesiące po zakończeniu zdjęć do filmu.

H Film był w dużej mierze oparty na wydarzeniach 
związanych ze skandalem związanym z funduszami eme-

rytalnymi w St. Louis z 1988 roku. Policjant Anthony D. 
Daniele został skazany na osiem lat więzienia za kradzież  
333 000 dolarów. Dzień po wydaniu wyroku wziął jako za-
kładnika policjanta, który go zdemaskował. Po 15 godzi-
nach Daniele się poddał.

Negocjator
Polsat piątek 22.25

Negocjator

Udowodnić niewinność
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Minęły 2 miesiące od oddania nowych 
pomieszczeń przy ul. Nowogrodzkiej 
dla seniorów. W nowym klubie po-
czątkowo spotykały się małe grupy. 
Seniorzy byli ostrożni ze względu na 
nową falę pandemii. Duża grupa jest 
jednak po szczepieniach. 

Zaczęli przychodzić do klubu. 
grali w karty, korzystali z przy-
rządów do ćwiczeń, dyskutowa-
li na różne tematy. Odbywały się 
próby zespołu Maryna, sobot-
nie dyskoteki. Wspólnie z grupą 
Amazonek seniorzy wyjeżdżali: 
do Częstochowy na pielgrzymkę 
( 1-2 października), na operetkę 
Wesoła Wdówka do Filharmo-
nii Podlaskiej (24 października ) 
czy na grzyby. W minionym tygo-
dniu grupa 60 osób była w kinie 
na komedii ,,To musi być miłość”.

A tak wyglądało wtorkowe 
(16 listopada) przedpołudnie 
w Klubie Seniora pod czujnym 
okiem opiekunek: p. Marty, p. Uli 
i p. Małgosi.

Dla każdego coś dobrego:
- grupa grająca w brydża;

-grupa grająca w tysiąca;
-2 grupy gimnastyki;
- warsztaty rękodzieła bożo-

narodzeniowego.

Chętni seniorzy mogą uczest-
niczyć w zajęciach:

-poniedziałek, godz. 11- 
warsztaty rękodzieła,

- wtorek, godz.10:10 - gimna-
styka,

- poniedziałek i piątek, godz. 
9:00 – 11: 00 - próby zespołu 
Maryna,

-gry w karty,
-środa, godz. 14:00 – 16:00 - 

spotkania przy muzyce,
- sobota, godz.15:00 – 21:00 - 

dyskoteki z muzyką na żywo,
- czwartek - zajęcia w grupie 

kulinarnej,
- warsztaty krawieckie.
Z rozmowy z seniorami moż-

na wnioskować, że są bardzo za-
dowoleni z nowego klubu, lubią 
przychodzić i w nim przebywać, 
chętnie uczestniczą w zajęciach.

JADWIGA KRUCZEWSKA

Obecnie jest patronem 
Szkocji, Grecji i Rosji. Szcze-
gólnie wielkim hołdem darzą 
go Szkoci. W herbie tego pań-
stwa jest krzyż św. Andrzeja. 
Znany jest jako patron par mał-
żeńskich. Jest wsparciem dla za-
kochanych, wspiera plany ma-
trymonialne i wysłuchuje próśb 
o potomstwo. 

W Polsce przez dłuższy czas 
Andrzejki kojarzone były z po-
gańskim świętem. Uważano że 
tego dnia wychodzą duchy, cho-
chliki i w związku z tym należa-
ło odprawiać wróżby. Pierwsze 
wzmianki o tym święcie pojawi-
ły się w XVI wieku, a właściwie 
w 1557 roku za sprawą historyka 
poety epoki renesansu Marcina 
Bielskiego. Na to święto czekały 
niezamężne panny. W tym dniu 
mogły dowiedzieć się jak ułoży 
im się życie 

Wróżenie z marzeń sennych 
ma w Polsce bogatą tradycję. Pi-
sarz i kronikarz Marcin Bielski 
w ,,Komedyji Justyna i Konstan-
cyji "pisze: 

,,Słucham od swej macierze, 
która mówi pacierze,
w wigilię Jędrzeja świętego
ujrzy oblubieńca swojego."
Stare przysłowie związane 

z andrzejkami mówi : ,,Na świę-
tego Andrzeja błyska pannom 
nadzieja."

Wiele obrzędów zostało za-
pomnianych. Pojawiły się nowe, 
łączyły się ze starymi w jedno 
i wszystkie mają jeden cel - po-
wiedzieć pannom coś na temat 
ich przyszłego zamążpójścia.

Mówiły o imieniu  wybranka, 
zawodzie, roku zawarcia małżeń-
stwa, liczbie dzieci.

Najbardziej znane i popular-
ne wróżby to:

- Lanie wosku- wlewa się go-
rący wosk przez dziurkę od klu-
cza na zimną wodę . Jego kształt 
powinien pobudzić myślenie 
i wyobraźnię.

- Wyścig butów - lewe buty 
ustawia się w kącie pokoju na-
stępnie należy je przestawiać 
jeden przed drugim. Oso-
ba której but dotknie progu, 

pierwsza wyjdzie za 
mąż,

 - Rzut trzewikiem - 
Uczestnik zabawy usta-
wia się tyłem do drzwi 
i rzuca za głowę trzewik. 
But, który upadł po-
deszwą do podłogi i był 
skierowany czubkiem 
do drzwi, zwiastuje pan-
nom i kawalerom zmia-
nę stanu cywilnego,

- Cztery filiżanki 
- Pod trzy wkładamy 
obrączkę, listek i mo-
netę. Pod czwartą  pu-
sto. Obrączka oznacza 
- miłość, listek - mał-
żeństwo, moneta - bo-
gactwo, pusta- nic się 
nie zmieni, 

- Serce z imionami 
- na jednym wypisuje-
my imiona żeńskie a na 
drugim męskie. Jed-
na osoba trzyma serca 
a pozostałe nakłuwa-
ją papier. Imię, w które 

trafi uczestnik, będzie imieniem 
przyszłej żony lub męża,

- Rzucanie monetą - każdy 
wybiera monetę o różnym no-
minale. Musi pomyśleć życzenie 
i trafić do naczynia z wodą. Kto 
trafi, życzenie  będzie spełnione.

Ciekawe zwyczaje na Podlasiu 
Jak podaje Barbara Ogrodow-

ska w "Tradycje i obyczaje”, z 29 
na 30 listopada w wigilię św. An-
drzeja dziewczyna chcąc dowie-
dzieć się, który młodzian będzie 
jej mężem przyśni się niebawem, 
mówiła   9 pacierzy stojąc, 9 klę-
cząc, 9 siedząc. By zapewnić so-
bie znakomity, obfity sen siała len 
do skorupki, następnie rozebraw-
szy się krajką opasującą stan, zwi-
nąwszy  kładła do prawego ucha. 
Po tych zabiegach postać przy-
szłego ślubnego jawiła się we 
śnie.

Życzę wesołej i miłej zabawy 
w wieczór andrzejkowy.

MARIA ROMANOWSKA

Aktywni 
Seniorzy

Dziś cień wosku Ci ukaże, 
co Ci życie niesie w darze

Andrzejki - wedle popularnych 
przekonań - to święto pogańskie, 
które przybyło ze starożytnej Grecji. 
Patronem tego święta jest święty 
Andrzej, jeden z apostołów Jezusa. 
Po ukrzyżowaniu Jezusa
poszedł głosić jego 
nauki. Za to został 
ukrzyżowany na 
drewnianych słupach 
w kształcie litery X. 
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Już samo zaproszenie za-
interesowało nas pomysłem, 
estetyką, pięknem. W dniu 
poprzedzającym Święto Nie-
podległości grupa seniorów 
uczestniczyła w uroczysto-
ściach. Patriotyczny charakter 
podkreślały barwy narodowe 
dekoracji, godło i hymn odśpie-
wany wspólnie o godz.11:11 
oraz występy. Wspólnie z naj-
młodszymi przedszkolakami 
i ich opiekunkami wsłuchiwali-
śmy się w piękny śpiew, recyta-
cje i inscenizację występujących 
sześciolatków z grupy Smerfy 
pod opieką Beaty Zduńczyk, 
Anny Dybikowskiej i Aleksan-
dry Ogonowskiej. Dzieci wy-
konały cały program bardzo 
profesjonalnie. Z powagą i prze-
jęciem przypomniały historię 
Polski sprzed 103 lat. Oglądali-
śmy montaż słowno - muzycz-
ny w wykonaniu przedszkola-
ków a mieliśmy wrażenie, że to 
zawodowi aktorzy. Łzy wzru-

szenia można było zobaczyć na 
wielu twarzach. 

Artyści i organizatorzy tego 
wspaniałego spektaklu zebra-
li zasłużone brawa na stojąco 
oraz gratulacje od publiczno-
ści i zaproszonych gości. Po wy-
stępie zostaliśmy zaproszeni na 

słodki poczęstunek. Mogliśmy 
porozmawiać z przesympatycz-
nymi paniami dyrektor Małgo-
rzatą Grudką, wicedyrektor Ewą 
Bikowską oraz z panem Mikoła-
jem Jednaczem, wiceprezesem 
Stowarzyszenia Edukator. Do-
wiedzieliśmy się, na jakich zasa-

dach funkcjonuje przedszkole 
niepubliczne. Podziękowaliśmy 
dyrekcji, nauczycielom i dzie-
ciom za zaproszenie na uroczy-
stość i wyraziliśmy chęć dalszych 
kontaktów i współpracy. 

Po powrocie z przedszkola 
czekała nas uroczystość w Klubie. 

Zebraliśmy się, aby uczcić ko-
lejną rocznicę odzyskania przez 
Polskę Niepodległości. Członko-
wie zespołu Maryna pod kierun-
kiem p. Danuty Waśko przedsta-
wili program artystyczny. Pieśni 
patriotyczne - większości znane - 
śpiewali wszyscy Seniorzy, korzy-
stając ze śpiewników klubowych, 
specjalnie przygotowanych na tę 
uroczystość przez panie Martę 
i Ulę. Zabrzmiały: Rota, Przyby-
li ułani pod okienko, Maszerują 
strzelcy, Pierwsza brygada, Moja 
Ojczyzna i inne. Między pieśnia-
mi były czytane patriotyczne 
wiersze: Polska - autor Antoni 
Słonimski, Opowiedz nam moja 
Ojczyzno - autor Janusz Szczep-
kowski i inne. Po wspólnym śpie-
waniu był słodki poczęstunek, 
dyskusja, wspomnienie historii 
z tamtych lat, w niektórych mo-
mentach wzruszenie. Spotkanie 
upłynęło w miłej i serdecznej at-
mosferze. 

JADWIGA KRUCZEWSKA

Co przeżyliśmy w listopadzie?
To była piękna lekcja historii i patriotyzmu. A odbyła się w Niepublicznym Przedszkolu Integracyjnym Mały Artysta 10 listopada 2021 roku na zaproszenie nauczycieli i dzieci. 



Zdrowy 
Senior

Śzlachetne zdrowie,
Nikt się nie dowie,
Jako smakujesz
Aż się zepsujesz...

    
 Jan Kochanowski

Zdrowie należy pielęgnować 
w każdym wieku. Jednak oso-
by starsze powinny dbać o nie 
w sposób szczególny. Być pod 
stałą opieką medyczną. Najczęst-
szą dolegliwością osób wcześnie 
urodzonych jest samotność. Dla-
tego te osoby winny mieć stały 
kontakt ze swoimi bliskimi, przy-
jaciółmi oraz z rodziną. Proponu-
je się i zachęca ich do aktywnego 
spędzania czasu i udziału w klu-
bach seniora, w uniwersytetach 
w sekcjach  czy warsztatach. Tam 
prowadzone są ciekawe zajęcia 
edukacyjne, plastyczne, ciekawe 
i pouczające pogadanki, spotka-
nia z ciekawymi przedstawiciela-
mi różnych zawodów.

Takie spotkanie na temat 
zdrowia zorganizował łomżyń-
ski oddział Sekcji Emerytów 
i Rencistów przy Związku Na-
uczycielstwa Polskiego. Zaprosił 
konsultanta profilaktyki zdrowia 
i odżywiania, specjalistę dietety-
ki i dietoterapii Pana Stanisława 
Gutowskiego z Biura Profilaktyki 
Zdrowia REA w Suwałkach. Spe-
cjalista świetnie odnajduje się 
w prowadzeniu wykładów, dlate-
go koordynuje projekt edukacji 
o zdrowiu ,,Akademia Zdrowia". 
Przeprowadza konsultacje oraz 
określa stan organizmu na pod-
stawie badania kwantowego ana-

lizatora biorezonansu. Zajmu-
je się doborem nutraceutyków 
i kuracji poprawiającej zdrowie. 
Po konsultacji z daną osobą po-
maga ułożyć odpowiednią suple-
mentację, podpowiada jakie zioła 
wspomagają organizm i pokazuje 
drogę do właściwego trybu życia 
dzięki zaleceniom dietetycznym. 

Na spotkaniu Pan Stani-
sław powiedział jak wzmocnić 
swoją odporność w czasie jesie-
ni: -wspierać florę jelit za pomo-
cą błonnika, kiszonek, ograniczać 
stres, dostarczać cynku i selenu, 
zażywać witaminy D,C,A,E, spo-
żywać kwasy omega3. Forsycja 
to jedyna z jadalnych kwiatów, 
którą można dodawać do po-
traw lub zjadać na surowo. Nato-

miast czerwona koniczyna często 
zwana ,,rośliną kobiet" regulu-
je gospodarkę hormonalną. Nie 
zapominajmy o piciu wody -co 
najmniej 1,5 l dziennie, ale pa-
miętać należy, że ilość zależy od 
wieku, masy ciała, stanu fizjolo-
gicznego. Należy jeść chude ryby 
tj. okoń, szczupak, mintaj, dorsz 
itp. Bardzo ważny jest spacer na 
świeżym powietrzu, lekka gim-
nastyka i pływanie. To wszystko 
pomaga w utrzymaniu dobrej 
kondycji układu krążenia i serca.

Kilka pań zgłosiło się na kon-
sultację i badania do specjalisty. 
My jesteśmy umówieni na na-
stępną prelekcję  8 grudnia. Dużo 
zdrowia i radości z życia. 

MARIA ROMANOWSKA 
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Mobilny mammograf  
ponownie zawita do Łomży

Bezpłatne badania można będzie zrobić 2 grudnia 2021 r. 
w mobilnej pracowni mammograficznej, przy markecie Kau-
fland. Zainteresowane panie powinny się na nie wcześniej zare-
jestrować.

W badaniach mogą uczestniczyć Panie w wieku od 50 do 69 
lat, które są ubezpieczone i nie miały wykonanej mammografii 
w ciągu ostatnich 24 miesięcy lub są w grupie ryzyka i w roku 
poprzedzającym otrzymały pisemne wskazanie do wykonania 
ponownej mammografii po upływie 12 miesięcy. 

Badanie jest bezpłatne, finansowana przez NFZ i nie wymaga 
skierowania lekarskiego. Aby wziąć w nim udział należy zareje-
strować się telefonicznie pod nr tel. 58 666 24 44 lub na stronie 
http://www.mammo.pl/formularz. W celu weryfikacji upraw-
nień do badania, przed połączeniem telefonicznym warto przy-
gotować dowód osobisty. Na wizytę trzeba zabrać ze sobą zdję-
cia z poprzednich mammografii, o ile nie były one wykonane 
w pracowni LUX MED.

Mobilna pracownia mammograficzna będzie przyjmować 
pacjentki w dniu 2 grudnia 2021 r. w godzinach od 11.0 do 
17.00 przy markecie przy Alei Piłsudskiego 33.

Pamiętajmy: Wcześnie wykryty nowotwór umożliwia na-
tychmiastowe, skuteczne leczenie oraz daje niemal 100% gwa-
rancję powrotu do zdrowia. Mammografia pozwala na wykry-
cie zmian bezobjawowych w bardzo wczesnym etapie rozwoju, 
kiedy nie są one wyczuwalne podczas samokontroli piersi lub 
badań palpacyjnych.
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Elizabeth Ross  -  „Belle epoque”
Interesująca podróż w prze-

szłość do ciekawej epoki, osa-
dzona w pięknej scenerii Paryża 
lat 80.  XIX wieku. Francja po se-
rii zmian i wstrząsów stała się re-
publiką. Paryż w roku 1888 szy-
kuje się do wystawy światowej, 
która ma go podnieść do rangi 
centrum handlowego i techno-

logicznego. To w tamtych 
latach wybudowano wieżę 
Eiffela, wtedy uważaną za 
bardzo brzydką  budowlę. 
Są to czasy, w których urok 
przeplata się z brzydotą, bo-
gactwo z biedą,  wykwintne 
bale z interesującymi wy-
darzeniami kulturalnymi. 
Ale przytaczając słowa 
ówczesnego artysty To-
ulouse-Lautreca  „Zawsze 
i wszędzie brzydota ma 
swoje piękne strony”.  Bo 
piękne i trwałe jest to, co 
przekracza granice mody, 
bo piękno tak naprawdę 
mieszka w duszy. Lata 80. 

XIX wieku to okres rozkwitu 
fotografii.  

Poprzez losy młodej 
dziewczyny Maude, która 
szuka swego miejsca w życiu, 
poznajemy ówczesny Paryż 
i jego magię.

Belle époque – cudowna 
epoka, okres rozkwitu, rozwoju 
kultury i sztuki. Liczy się pięk-
no, bogactwo i pozycja społecz-
na. W jaki sposób wyróżnić się 
w tłumie, zostać zauważonym 
na wytwornym balu, zawrócić 
w głowie wybranemu mężczyź-
nie? Poprzez siłę kontrastu, po-
równania. Takimi właśnie usłu-
gami zajmuje się Agencja pana 

Durandeau, świadczy swoim 
klientkom osobliwe usługi – brzy-
dotą podkreśla piękno. Do tej 
Agencji trafia zdesperowana, szes-
nastoletnia Maude. Młoda ko-
bieta ucieka z rodzinnego domu 
w Bretanii wprost do Paryża, 
który jawi się jej jako spełnienie 
marzeń. Rzeczywistość brutal-
nie ściąga ją z obłoków na ziemię. 
Maude rozpoczyna nietypową 
pracę i od razu rzucona jest na 
głęboką wodę, stając się damą dla 
kontrastu Izabelle – córki wpły-
wowej hrabiny Dubern. Jak pora-
dzi sobie w tym pełnym przepy-
chu, lecz i okrutnym środowisku?

TERESA RĘBIŚ

Czytanie 
książek 

Czyli podpowiadamy  
po jaką pozycję sięgnąć.

Sam Childers był rozrabiaką, al-
koholikiem, ćpunem, złodziejem, 
członkiem gangu motocyklowego. 
Raz omal nie zabił człowieka. Wów-
czas coś w nim drgnęło. Ustatkował 
się, zmienił, kiedy jego żona zaszła 
w ciążę (po wielu latach bezskutecz-
nych prób), stał się gorliwie, by nie 
rzec fanatycznie, religijny. 

W końcu zaangażował się w bu-
dowę sierocińca w Sudanie Południo-
wym, w międzyczasie rozpoczynając 
nauki umożliwiające zostanie pasto-
rem i zakładając wspólnotę religijną. 
Rogata dusza jednak w nim pozostała 
– kiedy sierociniec zaatakowały od-
działy sudańskiej Armii Bożego Opo-
ru, do ręki wziął kałasznikowa i od tej 
pory siał w szeregach wroga spusto-
szenie. Z zaufanymi ludźmi zaczął się 
też wyprawiać na wrogie terytorium, 
by odbijać dziecięcych jeńców. I zde-
cydowanie wolał posłać przeciwniko-
wi kulkę, niż nadstawić policzek…

Childers zrobił wiele dla Sudanu 
Południowego i uratował setki, jeśli 
nie tysiące dzieci, postępował jednak 
zawsze w myśl zasady, że cel uświęca 
środki. Film jest efektowny, momen-

tami nawet porywający, chwilami 
mocno wstrząsający i brutalny, choć 
bywa zbyt moralizatorski. Niewątpli-
wym plusem filmu jest występ Ge-
rarda Butlera, który dał swej postaci 
odpowiednio desperacką nerwowość 
i niebezpiecznie swobodne, lekcewa-
żące zachowanie.

Pewnie nie wiesz...
H Tłem napisów końcowych są 

zdjęcia prawdziwego Childersa. 
H Sam Childers urodził się w 1963 

roku. On i jego żona Lynn, założyli fun-
dację Angels of East Africa, prowadzą-
cą sierociniec w Nimule w Sudanie Po-
łudniowym dla około 300 dzieci. Swoje 
życie i doświadczenia spisał w książce 
Another Man’s War.

H Zdjęcia, które Sam pokazuje 
bankierowi, gdy próbuje uzyskać po-
życzkę, to rzeczywiste zdjęcia zrobione 
przez prawdziwego Sama Childersa 
w Sudanie. 

Kaznodzieja z karabinem
TV Puls niedziela 22.05

Tulipanowa gorączka

Malarski 
romans

Akcja rozgrywa się w XVII-wiecznej Ho-
landii, ogarniętej wówczas tzw. tulipanową 
gorączką. Cebulka niektórych odmian tuli-
panów kosztowała wtedy tyle samo co... dom. 

Jest rok 1637, Amsterdam. To tu żyje 
główna bohaterka, piękna, krucha i delikatna 
Sophia. Wychowała się w sierocińcu, skąd za-
brał ją i poślubił starszy od niej bogaty wdo-
wiec, kupiec Cornelis Sandvoort. W zamian 
za małżeństwo Sophii z bogaczem, jej siostry 
otrzymują szansę wyjazdu do Ameryki, gdzie 
czeka na nie ich ciotka. 

Mijają trzy lata. Sophia nie jest szczęśliwa 
w małżeństwie. Cornelis myśli tylko o tym, 
by urodziła mu przyszłego dziedzica majątku. 
Jego pierwsza żona umarła przy porodzie, nie 
przeżyło też dziecko. Choć mąż jest jej obo-
jętny, mocno wierząca Sophia z pokorą pod-
porządkowuje się mężowskiej władzy. Jest 
posłuszna i wierna. Do czasu. 

Nie mając potomstwa, Cornelis chce 
pozostawić po sobie choć portret ze swoją 
piękną, młodą żoną u boku. Zamawia obraz 
u malarza Jana. Przystojny i młody artysta 
od razu wzbudza zainteresowanie Sophii, 
a on odwzajemnia jej sympatię. Rodzi się 
między nimi uczucie. Wraz z rozkwitem 
miłości na parę pada cień podejrzeń, a ta-
jemnica zaczyna nieść ze sobą coraz więk-
sze ryzyko. Młodzi kochankowie obmyślają 
zwodniczy plan, który pozwoli im rozpo-

cząć nowe życie. Chcąc zbudować wspólną 
przyszłość, decydują się skorzystać z panu-
jącej gorączki tulipanowej i zainwestować 
w ryzykowny rynek kwiatowy. 

Realizacja planu, mającego wyzwolić 
kochanków prowadzi do porywającego i nie-
spodziewanego zakończenia tej historii. 

Tulipanowa gorączka
TV1 niedziela 22.20

Reakcja łańcuchowa

Oskarżeni 
naukowcy

Podczas wyjątkowo mroźnej zimy w Chi-
cago grupa naukowców pracuje nad wyko-
rzystaniem wody jako źródła taniej energii. 
W skład zespołu badawczego, finansowanego 
przez wpływowego i zamożnego przemy-
słowca Paula Shannona (Morgan Freeman), 
wchodzi między innymi dwójka młodych 
studentów Eddie Kasalivich (Keanu Reeves) 
i Lily Sinclair (Rachel Weisz). W dniu, gdy 
naukowcy dokonali odkrycia zwiastującego 
rychły sukces całego przedsięwzięcia, Eddie 
znajduje zwłoki szefa pracowni, a wkrótce po 
tym, laboratorium wylatuje w powietrze.

Głównymi podejrzanymi są Eddie i Lily, 
u których odkryto materiały szpiegowskie. 
Obydwoje znaleźli się w samym centrum 
morderczej rozgrywki stając się obiektami 
pościgu wysłanników tajemniczej organiza-
cji C-Systems i policji. Osaczeni, zdają sobie 
sprawę, że nie mogą czekać, aż sytuacja sama 
się wyjaśni, a jedyną nadzieję stanowi dla 

nich potężny Paul Shannon. Lecz i on może 
stać po niewłaściwej stronie. Zaczyna się nie-
bezpieczna gra...

Pewnie nie wiesz...
H Film zarobił 60 milionów dolarów, kosz-

tował 50 milionów.
H Motocykl Kawasaki KZ1000 wybrał so-

bie Keanu Reeves. Studio Fox zakupiło 5 takich 
motocykli do zagrania w filmie. Wszystkie czar-
ne, by nie odbijały świateł reflektorów.

H Ze względu na mroźną zimę kręcenie 
było bardzo trudne. Morgan Freeman zachoro-
wał i cztery dni leżał w łóżku

H Przed rozpoczęciem zdjęć Keanu Reeves 
doznał kontuzji podczas meczu hokejowego 
w swojej rodzinnej Kanadzie. Uszkodził szyję 
i plecy, przez co przybrał na wadze, co tłumaczy 
jego wygląd w filmie.

H Sceny z mostu zwodzonego z Keanu 
Reevesem kręcono przez tydzień, nocą, gdy tem-
peratura wynosiła od minus pięciu do minus 
dwudziestu stopni Celsjusza.

Reakcja łańcuchowa
Stopklatka sobota 20.00,  

niedziela 15.55

Kaznodzieja z karabinem

Nawrócony 
gangster

Sam Childers i grający go Gerard Butler  
na premierze filmu w Los Angeles,  
21 września 2011 r.

Srebrni

Stoję i patrzę. Chcę odnaleźć siebie sprzed lat. 
Co bym usłyszał dziś od tamtego młodzieńca?  
Może: straciłeś wzrok, straciłeś słuch.  Ludzie 
są zajęci własnymi sprawami.  Każdy się 
zastanawia, ile swojego życia jest w stanie 
poświęcić dla innych.

Czy jestem szczęśliwy?  Obiektywnie 
rzecz biorąc, powinienem być. Pracowa-
łem kilkadziesiąt lat. W pracy się spełni-
łem. Ktoś po latach rozpoznaje mnie na 
ulicy, rozmawiamy, wspominamy, pyta-
my o zdrowie. To jest bardzo miłe, ale nie 
zmienia wiele w naszym życiu. Cieszę się, 
że wspólnie możemy zrobić jeszcze coś 
dobrego dla kogoś. Trzeba być aktywnym, 
żeby czuć się szczęśliwym i potrzebnym.  
Pisząc, udało mi się zainteresować ludzi, 
którzy chcą współdziałać dla sprawy, nie 
przeciwko komukolwiek. Patrzeć pozy-
tywnie na każdego człowieka. Tyle jest 
dobrych rzeczy do zrobienia, tyle ważnych 
spraw jest w każdym życiu.  Dobre związ-

ki rodzinne, relacje, przeżywanie tego, co 
ważne. 

Pracujemy nie tylko dla pieniędzy.  
Pieniądz stanowi zabezpieczenie naszych 
podstawowych potrzeb. Jednak  nie jest 
celem samym w sobie.  Angażujemy się 
w to, co kochamy, co jest naszym marze-
niem, a nie robieniem kariery dla kariery, 
co dzieje się na naszych oczach.  Przycho-
dzi moment refleksji, zmęczenia fizyczne-
go i psychicznego. Na szczęście przycho-
dzi nowy dzień, który daje nową energię. 
To pomaga żyć w naszej rzeczywistości. 
Widzimy jak świat się radykalizuje, jak 
bardzo jest podzielony, zantagonizowany. 
Wyszliśmy z myślenia, że wszystko jest po-
układane, że wszyscy będziemy szczęśliwi. 
Stąd też nasze przemyślenia i powroty do 
przeszłości, w której potrafimy się przyj-
rzeć i światu i sobie.

Wiele rzeczy wi-
dzimy, ale łatwo się 
pogubić. Musimy 
być czujni. Nie pod-
dawajmy się hałaso-

wi. Myślimy wówczas jak uciec i spotkać 
się w innej rzeczywistości. Czy za naszych 
młodych lat było inaczej?  Jesteśmy skaza-
ni na osamotnienie. Czy to jest twórcze? 
Żeby coś z siebie wydobyć, jest pożądane 
być czasem samemu ze sobą. Wierzymy, 
że coś mądrego możemy zrobić w zespo-
le. Wspólne działania zawsze wzbogacają.  
Dzisiaj brakuje nam wrażliwości, otwar-
tości, umiejętności dostrzegania potrzeb 
drugiego człowieka.

W przeszłości, jako młodzi, potrafili-
śmy dzielić włos na dziesięcioro, nie na 
czworo.  Chcemy to odzyskać, bo to jest 
potrzebne nam w obecnym życiu.  Powta-
rzamy sobie: wyprostuj się, nie garb się 
tak, nie przejmuj się tak wszystkim. Pan-
demia jest dla nas czasem okropnym.  Ży-
jemy w ciągłym stresie, znajomi umierają. 
O tym się za mało mówi. Covid pogłębia 
depresję. Czwarta fala pandemii uderza 

w nieprzygotowa-
ny i źle zarządza-
ny system ochrony 
zdrowia. 

Będąc młodymi zawsze mieliśmy dużo 
nadziei i młodzieńcze marzenia: że podbi-
jemy świat, że odmienimy nasze życie, ze 
stanie się bardziej kolorowe i pełne.  Wie-
le rzeczy nam się udało, ale, że coś się nie 
udało nie oznacza, że nie jesteśmy szczę-
śliwi.

Każdy ma coś do powiedzenia.  Ro-
śnie nam pokolenie bardzo młodych lu-
dzi o wiele bardziej świadomych swoich 
praw i wolności.  Młodzi nie chcą rozma-
wiać o naszym doświadczeniu.  Mają wie-
dzę  jaka jest rzeczywistość, chcą standar-
dów.  Chcą mieć możliwość posiadania 
mieszkania, mieć dostęp do nowoczesnej 
edukacji. My nie chcemy być mentorami 
by ich pouczać.  Zadajemy sobie jednak 
pytanie, jak sobie poradzą w przyszłym 
świecie?  Życzymy młodym, aby poradzili 
sobie na swój indywidualny sposób. Mło-
dzi nie mogą naśladować dorosłych. Świat 
wtedy stałby w miejscu.

„Wolni ludzie – tworzyć czas” C.K.
Norwid

Senior STANISŁAW KASEJA

Wolność 
kochamy 

i rozumiemy
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Sam Childers był rozrabiaką, al-
koholikiem, ćpunem, złodziejem, 
członkiem gangu motocyklowego. 
Raz omal nie zabił człowieka. Wów-
czas coś w nim drgnęło. Ustatkował 
się, zmienił, kiedy jego żona zaszła 
w ciążę (po wielu latach bezskutecz-
nych prób), stał się gorliwie, by nie 
rzec fanatycznie, religijny. 

W końcu zaangażował się w bu-
dowę sierocińca w Sudanie Południo-
wym, w międzyczasie rozpoczynając 
nauki umożliwiające zostanie pasto-
rem i zakładając wspólnotę religijną. 
Rogata dusza jednak w nim pozostała 
– kiedy sierociniec zaatakowały od-
działy sudańskiej Armii Bożego Opo-
ru, do ręki wziął kałasznikowa i od tej 
pory siał w szeregach wroga spusto-
szenie. Z zaufanymi ludźmi zaczął się 
też wyprawiać na wrogie terytorium, 
by odbijać dziecięcych jeńców. I zde-
cydowanie wolał posłać przeciwniko-
wi kulkę, niż nadstawić policzek…

Childers zrobił wiele dla Sudanu 
Południowego i uratował setki, jeśli 
nie tysiące dzieci, postępował jednak 
zawsze w myśl zasady, że cel uświęca 
środki. Film jest efektowny, momen-

tami nawet porywający, chwilami 
mocno wstrząsający i brutalny, choć 
bywa zbyt moralizatorski. Niewątpli-
wym plusem filmu jest występ Ge-
rarda Butlera, który dał swej postaci 
odpowiednio desperacką nerwowość 
i niebezpiecznie swobodne, lekcewa-
żące zachowanie.

Pewnie nie wiesz...
H Tłem napisów końcowych są 

zdjęcia prawdziwego Childersa. 
H Sam Childers urodził się w 1963 

roku. On i jego żona Lynn, założyli fun-
dację Angels of East Africa, prowadzą-
cą sierociniec w Nimule w Sudanie Po-
łudniowym dla około 300 dzieci. Swoje 
życie i doświadczenia spisał w książce 
Another Man’s War.

H Zdjęcia, które Sam pokazuje 
bankierowi, gdy próbuje uzyskać po-
życzkę, to rzeczywiste zdjęcia zrobione 
przez prawdziwego Sama Childersa 
w Sudanie. 

Kaznodzieja z karabinem
TV Puls niedziela 22.05

Tulipanowa gorączka

Malarski 
romans

Akcja rozgrywa się w XVII-wiecznej Ho-
landii, ogarniętej wówczas tzw. tulipanową 
gorączką. Cebulka niektórych odmian tuli-
panów kosztowała wtedy tyle samo co... dom. 

Jest rok 1637, Amsterdam. To tu żyje 
główna bohaterka, piękna, krucha i delikatna 
Sophia. Wychowała się w sierocińcu, skąd za-
brał ją i poślubił starszy od niej bogaty wdo-
wiec, kupiec Cornelis Sandvoort. W zamian 
za małżeństwo Sophii z bogaczem, jej siostry 
otrzymują szansę wyjazdu do Ameryki, gdzie 
czeka na nie ich ciotka. 

Mijają trzy lata. Sophia nie jest szczęśliwa 
w małżeństwie. Cornelis myśli tylko o tym, 
by urodziła mu przyszłego dziedzica majątku. 
Jego pierwsza żona umarła przy porodzie, nie 
przeżyło też dziecko. Choć mąż jest jej obo-
jętny, mocno wierząca Sophia z pokorą pod-
porządkowuje się mężowskiej władzy. Jest 
posłuszna i wierna. Do czasu. 

Nie mając potomstwa, Cornelis chce 
pozostawić po sobie choć portret ze swoją 
piękną, młodą żoną u boku. Zamawia obraz 
u malarza Jana. Przystojny i młody artysta 
od razu wzbudza zainteresowanie Sophii, 
a on odwzajemnia jej sympatię. Rodzi się 
między nimi uczucie. Wraz z rozkwitem 
miłości na parę pada cień podejrzeń, a ta-
jemnica zaczyna nieść ze sobą coraz więk-
sze ryzyko. Młodzi kochankowie obmyślają 
zwodniczy plan, który pozwoli im rozpo-

cząć nowe życie. Chcąc zbudować wspólną 
przyszłość, decydują się skorzystać z panu-
jącej gorączki tulipanowej i zainwestować 
w ryzykowny rynek kwiatowy. 

Realizacja planu, mającego wyzwolić 
kochanków prowadzi do porywającego i nie-
spodziewanego zakończenia tej historii. 

Tulipanowa gorączka
TV1 niedziela 22.20

Reakcja łańcuchowa

Oskarżeni 
naukowcy

Podczas wyjątkowo mroźnej zimy w Chi-
cago grupa naukowców pracuje nad wyko-
rzystaniem wody jako źródła taniej energii. 
W skład zespołu badawczego, finansowanego 
przez wpływowego i zamożnego przemy-
słowca Paula Shannona (Morgan Freeman), 
wchodzi między innymi dwójka młodych 
studentów Eddie Kasalivich (Keanu Reeves) 
i Lily Sinclair (Rachel Weisz). W dniu, gdy 
naukowcy dokonali odkrycia zwiastującego 
rychły sukces całego przedsięwzięcia, Eddie 
znajduje zwłoki szefa pracowni, a wkrótce po 
tym, laboratorium wylatuje w powietrze.

Głównymi podejrzanymi są Eddie i Lily, 
u których odkryto materiały szpiegowskie. 
Obydwoje znaleźli się w samym centrum 
morderczej rozgrywki stając się obiektami 
pościgu wysłanników tajemniczej organiza-
cji C-Systems i policji. Osaczeni, zdają sobie 
sprawę, że nie mogą czekać, aż sytuacja sama 
się wyjaśni, a jedyną nadzieję stanowi dla 

nich potężny Paul Shannon. Lecz i on może 
stać po niewłaściwej stronie. Zaczyna się nie-
bezpieczna gra...

Pewnie nie wiesz...
H Film zarobił 60 milionów dolarów, kosz-

tował 50 milionów.
H Motocykl Kawasaki KZ1000 wybrał so-

bie Keanu Reeves. Studio Fox zakupiło 5 takich 
motocykli do zagrania w filmie. Wszystkie czar-
ne, by nie odbijały świateł reflektorów.

H Ze względu na mroźną zimę kręcenie 
było bardzo trudne. Morgan Freeman zachoro-
wał i cztery dni leżał w łóżku

H Przed rozpoczęciem zdjęć Keanu Reeves 
doznał kontuzji podczas meczu hokejowego 
w swojej rodzinnej Kanadzie. Uszkodził szyję 
i plecy, przez co przybrał na wadze, co tłumaczy 
jego wygląd w filmie.

H Sceny z mostu zwodzonego z Keanu 
Reevesem kręcono przez tydzień, nocą, gdy tem-
peratura wynosiła od minus pięciu do minus 
dwudziestu stopni Celsjusza.

Reakcja łańcuchowa
Stopklatka sobota 20.00,  

niedziela 15.55

Kaznodzieja z karabinem

Nawrócony 
gangster

Sam Childers i grający go Gerard Butler  
na premierze filmu w Los Angeles,  
21 września 2011 r.
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Policja zastępcza

Zostaną 
bohaterami?

Błyskotliwa parodia policyjnych ko-
medii. 

Różniący się znacznie od reszty 
detektywów nowojorskiej policji, ofi-
cerowie Gamble i Hoitz (Will Ferrell 
i Mark Wahlberg) zostają oddelegowa-
ni do dożywotniej pracy za biurkiem. 
Panowie nie tylko pałają nienawiścią 
do siebie, lecz także do swoich nowych 

obowiązków. Nie mogą również znieść 
faktu, że żyją w cieniu dwóch twardych, 
najsłynniejszych detektywów w historii 
wydziału (Samuel L. Jackson i Dwayne 
Johnson). 

Okazja do zajęcia ich miejsca po-
jawia się szybciej, niż myśleli. Kiedy 
słynnemu duetowi postawione zostaję 
zarzuty, Gamble i Hoitz trafiają na spra-
wę, która może okazać się największą 
zbrodnią od lat w Nowym Jorku. Czy 
uda im się ją rozwiązać bez utraty życia 
i zniszczenia miasta?

Pewnie nie wiesz...
H Film zarobił 170,5 miliona dola-

rów, kosztował 100 milionów.
H Reżyser Adam McKay jadł kola-

cję Ferrellem i Wahlbergiem. Zauważył 
chemię między aktorami, to 
że świetnie się ze sobą dogady-
wali i postanowił nakręcić film 
z nimi w rolach głównych.

 H Samochód Gambla 
grały trzy Toyoty Prius. Jed-
na miała silnik wyścigowy tak 
duży, że kaskader siedział na 
tylnym siedzeniu.

Policja zastępcza
Nowa TV piątek 21.00

Człowiek na krawędzi

Niewinny 
samobójca

Kolejny nudny dzień w Nowym 
Yorku. Tak by się przynajmniej zdawa-
ło do czasu, gdy na gzyms luksusowego 
nowojorskiego hotelu, na 21 piętrze, 
wychodzi pewien zdesperowany czło-
wiek, Nick Cassidy (Sam Worthing-
ton). W oka mgnieniu w okolicy zbiera 
się tłum gapiów, na miejsce przyjeżdża 
straż pożarna, karetki pogotowia oraz 
policja. Potencjalny samobójca żąda 
przybycia Lydii Mercer (Elizabeth 
Banks), policyjnej negocjatorki, by 
przekonać ją o swojej niewinności. 
Parę lat wcześniej bowiem został on 
oskarżony o czyn, którego (rzekomo) 
nie popełnił... Kilku wysoko postawio-
nych policjantów wpada w panikę po 
odkryciu tożsamości desperata. Jakie 
są jednak prawdziwe intencje Nicka? 
Wkrótce okaże się, że wszyscy łącznie 
ze zgromadzonymi na ulicy gapiami są 
częścią misternego planu. A kto pocią-
ga za sznurki? 

Twórcy, którzy sięgnęli po wszel-
kie znane z filmów policyjnych moty-
wy, postawili sobie za cel zaskakiwać 

widza nieprzewidzianymi obrotami 
sytuacji, wciągać w akcję żywym jej 
rozwojem i szybkością następujących 
po sobie wydarzeń. Do tego dodali 
kilka eksplozji, widoków w dół z per-
spektywy najwyższych pięter wieżow-
ca. Przyzwoita rozrywka dla lubiących 
filmy policyjne z wartką akcją i niespo-
dziankami.

Pewnie nie wiesz...
H Film zarobił 46 milionów dola-

rów, kosztował 42 miliony.
H Budynek, który został wykorzy-

stany w filmie to Roosevelt Hotel, jednak 
ten hotel ma tylko 18 pięter, natomiast 
w filmie można usłyszeć, że budynek ma 
co najmniej 24 piętra.

H Wszystkie ujęcia aktorów na 
gzymsie były prawdziwe. Zabezpiecze-
nia były albo ukryte przed widokiem 
z kamery, albo usunięte komputerowo.

H Sam Worthington przyznaje się, 
że zainteresował się tą rolą, bo ma lęk wy-
sokości, a większość scen na gzymsie mia-
ła być kręcona na wysokości 60 metrów.

H Sam Worthington rywalizował 
w ostatniej eliminacji z Danielem Cra-
igiem, do roli Jamesa Bonda w „Casino 
Royale”.

Człowiek na krawędzi
TV4 niedziela 23.00

Światowej sławy bokser Rocky Balboa (Sylvester 
Stallone) skończył właśnie 50 lat, a na życie zarabia, 
prowadząc restaurację. Wciąż nie może pogodzić się 
ze śmiercią ukochanej żony, której grób odwiedza każ-
dego dnia. Jego relacje z synem (Milo Ventimiglia) od 
pewnego czasu nie układają się najlepiej, nad czym bar-
dzo ubolewa. Dla utrzymania formy Balboa od czasu 
do czasu uczestniczy w walkach z młodymi zawodni-
kami. Kiedy jednak na pojedynek wyzywa go aktualny 
mistrz świata, Mason Dixon (Antonio Tarver), znany 
jako „The Line” – bardzo utalentowany, ale niezbyt lu-
biany przez publiczność – Rocky decyduje się przyjąć 
wyzwanie i z pomocą przyjaciół oraz syna rozpoczyna 
intensywne treningi do, być może ostatniego pojedyn-
ku w swoim życiu. Ich walka jest pilnie obserwowanym 
wydarzeniem przez media, które zaczynają ponownie 
interesować się wracającym na ring „Włoskim Ruma-
kiem”. Czy legendzie boksu uda się pokonać młodego, 
aspirującego pięściarza?

Szósta część przygód najsłynniejszego filmowego 
boksera na świecie! Solidne kino z doskonale zrobioną 
walka finałową. To klasyczny w formie i treści dramat 
sportowy i chyba właśnie dlatego jest tak dobry

Pewnie nie wiesz...
H Nikt nie wierzył w tę produkcję. Stallone z dużymi 

problemami udało się uzbierać 20 milionów dolarów na film 
bez gwiazd, z jedną efektowną walką na końcu. Mimo tego 
film odniósł ogromny sukces. Zarobił 156 milionów dolarów, 
kosztował 24 miliony.

H Wszystkie sceny treningu Rocky'ego na siłowni zostały 
nakręcone podczas jednej 17-godzinnej sesji.

H Antonio Tarver wstrzymał kręcenie sceny finałowej 
walki i zażądał wyższej pensji. Stallone zrezygnował z czę-
ści własnej gaży i dał ją Tarverowi.

H Antonio Tarver był prawdziwym mistrzem wagi pół-
ciężkiej, trenował przez 5 tygodni przed filmem i przytył 12 kg.

H Sylvester Stallone trenował przez sześć miesięcy, aby 
przygotować się do swojej roli.

Rocky Balboa
TV Puls 

piątek 21.30
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Opowieści dziwnej treści – Trzy świnki

Podrzutek
Kiedy pod drzwiami swojego domu, trzy 

świnki znajdują niewinne wilcze niemowlę, 
postanawiają przygarnąć je i wychować. Świn-
ki nie domyślają się jednak, że robiąc to, dzia-
łają zgodnie z założonym planem. Otóż grupa 

wyszkolonych wilków w ten właśnie sposób 
postanowiła zdobyć domek świnek od środka. 
Co się więc stanie ze świnkami, kiedy małe wil-
czę osiągnie dojrzałość? Czy grozi im niebez-
pieczeństwo ze strony kogoś, komu poświęciły 
tyle uwagi i starań?

Opowieści dziwnej treści – Trzy świnki
TV Puls2 sobota 13.45

Pies-wampir

Niepokonani
Ace jest nowy w szkole i niczym specjalnym się nie wyróżnia. 

Pewnego dnia jego 96-letni dziadek z Transylwanii umiera, zosta-
wiając mu w spadku swojego psa, Fanga. Wkrótce Ace odkrywa, 
że Fang jest psim… wampirem. A w dodatku mówi po angielsku! 
Tymczasem na Fanga poluje szalona naukowiec Doktor Warhol i jej 
niezdarny asystent, Frank. Chcą ukraść jego DNA, na którego ba-
zie mają nadzieję stworzyć technologię przeciwdziałającą starzeniu. 
Między Acem i Fangiem rodzi się wielka przyjaźń. Razem okazują 
się niepokonani.

Pies-wampir
TV4 niedziela 8.45

             Potworna rodzinka

Zakochany 
Drakula

Fay Sielska jest zwyczajną, nieco zbun-
towaną nastolatką. Jej młodszy brat, Max, 

ze względu na nieprzeciętną inteligencję 
nie cieszy się popularnością w szkole. 
Rodzice są tak skoncentrowani na pra-
cy, że nie starcza im czasu ani sił, aby 
zajmować się dziećmi. Pewnego dnia 
Fay zaprasza rodzinę na bal przebie-
rańców. Sielscy przebierają się za po-
staci ze strasznych opowieści. Na sku-
tek klątwy rzuconej przez czarownicę 
przeistaczają się w potwory.

Hrabia Drakula po latach samot-
ności zapragnął znaleźć towarzyszkę 
życia. Głos przypadkowo usłyszanej 
w telefonie mamy Sielskiej tak trafia 
mu do gustu, że postanawia – ta albo 

żadna. Jest jednak problem, bowiem 
wybranka serca (czy wampiry je w ogó-

le mają?) jest mężatką z dwójką dzieci.

Potworna rodzinka
TV Puls2 niedziela 10.45

Wyspa Nim

Zaginiony ojciec
11-letnia Nim wraz ze swoim ojcem, który jest biologiem, 

mieszka na bezludnej, egzotycznej wyspie na Południowym Pacy-
fiku. Czas wolny spędza z uroczymi, choć trochę niesfornymi przy-
jaciółmi: iguaną, lwem morskim i pelikanem. Pewnego dnia ojciec 
Nim, wyrusza na dwudniową misję naukową. 
Mężczyzna ginie bez śladu. Dziewczynka na-
gle zostaje sama i próbuje zrobić wszystko, 
aby odnaleźć ojca. W tym celu postanawia 
skontaktować się ze swoim ulubionym bo-
haterem powieści o losach nieustraszonego 
podróżnika i poszukiwacza przygód. Bła-
ga go o pomoc w poszukiwaniach 
ojca, nie zdając sobie sprawy, 
że w rzeczywistości roz-
mawia z nieśmiałą 
i nieporadną pisarką 
Alexandrą Rover. Au-
torka, mimo swojego 
panicznego lęku przed 
światem, postanawia ocalić 
samotną dziewczynkę.

Wyspa Nim
TV Puls niedziela 10.50
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Opowieści dziwnej treści – Trzy świnki

Podrzutek
Kiedy pod drzwiami swojego domu, trzy 

świnki znajdują niewinne wilcze niemowlę, 
postanawiają przygarnąć je i wychować. Świn-
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postanowiła zdobyć domek świnek od środka. 
Co się więc stanie ze świnkami, kiedy małe wil-
czę osiągnie dojrzałość? Czy grozi im niebez-
pieczeństwo ze strony kogoś, komu poświęciły 
tyle uwagi i starań?

Opowieści dziwnej treści – Trzy świnki
TV Puls2 sobota 13.45

Pies-wampir

Niepokonani
Ace jest nowy w szkole i niczym specjalnym się nie wyróżnia. 

Pewnego dnia jego 96-letni dziadek z Transylwanii umiera, zosta-
wiając mu w spadku swojego psa, Fanga. Wkrótce Ace odkrywa, 
że Fang jest psim… wampirem. A w dodatku mówi po angielsku! 
Tymczasem na Fanga poluje szalona naukowiec Doktor Warhol i jej 
niezdarny asystent, Frank. Chcą ukraść jego DNA, na którego ba-
zie mają nadzieję stworzyć technologię przeciwdziałającą starzeniu. 
Między Acem i Fangiem rodzi się wielka przyjaźń. Razem okazują 
się niepokonani.

Pies-wampir
TV4 niedziela 8.45

             Potworna rodzinka

Zakochany 
Drakula

Fay Sielska jest zwyczajną, nieco zbun-
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Rodzice są tak skoncentrowani na pra-
cy, że nie starcza im czasu ani sił, aby 
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Hrabia Drakula po latach samot-
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mu do gustu, że postanawia – ta albo 

żadna. Jest jednak problem, bowiem 
wybranka serca (czy wampiry je w ogó-

le mają?) jest mężatką z dwójką dzieci.

Potworna rodzinka
TV Puls2 niedziela 10.45
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11-letnia Nim wraz ze swoim ojcem, który jest biologiem, 

mieszka na bezludnej, egzotycznej wyspie na Południowym Pacy-
fiku. Czas wolny spędza z uroczymi, choć trochę niesfornymi przy-
jaciółmi: iguaną, lwem morskim i pelikanem. Pewnego dnia ojciec 
Nim, wyrusza na dwudniową misję naukową. 
Mężczyzna ginie bez śladu. Dziewczynka na-
gle zostaje sama i próbuje zrobić wszystko, 
aby odnaleźć ojca. W tym celu postanawia 
skontaktować się ze swoim ulubionym bo-
haterem powieści o losach nieustraszonego 
podróżnika i poszukiwacza przygód. Bła-
ga go o pomoc w poszukiwaniach 
ojca, nie zdając sobie sprawy, 
że w rzeczywistości roz-
mawia z nieśmiałą 
i nieporadną pisarką 
Alexandrą Rover. Au-
torka, mimo swojego 
panicznego lęku przed 
światem, postanawia ocalić 
samotną dziewczynkę.

Wyspa Nim
TV Puls niedziela 10.50
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Cykl artykułów: „Wszystko mi wolno, ale nie wszystko pożyteczne” realizowany z Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz innych uzależnień na 2021 rok.

Wydawać by się mogło, że 
zakupy nie mogą być źródłem 
cierpienia. Sam zakupoholizm 
zaś traktowany jest z przymru-
żeniem oka. Jednak pod stertą 
nowo zakupionych rzeczy oraz 
stosem paragonów i faktur może 
tlić się depresja. Osoby uzależ-
nione, wydając pieniądze, kupu-
ją dobre samopoczucie i nierzad-
ko zwiększają swoją samoocenę. 
Nabytymi rzeczami próbują za-
pełnić pustkę. O tym, jak łączą się 
ze sobą dwie choroby – depresja 
i zakupoholizm, mówi Katarzy-
na Kucewicz, psycholożka, au-
torka książki „Zakupoholizm. 
Jak samodzielnie uwolnić się od 
przymusu kupowania?”.

Redakcja: Depresja i zakupoholizm. 
Czy te dwie choroby często idą ze sobą 
w parze?
Katarzyna Kucewicz:  Zabu-
rzenia nastroju i uzależnienia nie-
rzadko występują równolegle. To 
jest ogólna tendencja, w którą za-
kupoholizm również się wpisuje. 
Uzależnienie polega na regulowa-
niu swoich emocji, to często szu-
kanie sposobu na obniżony na-
strój, na ucieczkę od negatywnych 
myśli o sobie, które mogą być 
objawami depresji, choć oczywi-
ście nie muszą. Jednak im częściej 
próbujemy zagłuszyć cierpienie, 
z tym większą siłą ono wraca.

Ciężki depresyjny stan, 
w którym dana osoba nie odczu-
wa żadnej przyjemności nie jest 
sytuacją, w której rozwinie się 
uzależnienie od zakupów, ponie-
waż wówczas zakupy nie popra-
wią humoru. To nie zadziała, nie 
wystąpi pobudzenie ośrodka na-
grody i przyjemności, zatem nie 
będzie szans na rozhuśtanie me-
chanizmu kontrolowania emocji, 
który stanowi fundament uzależ-
nienia. Ryzyko dotyczy osób, 
które są depresyjne, są podatne 
na spadki nastroju, żyją w poczu-
ciu beznadziejności. Takie oko-
liczności prowokują do sięgania 
po używki oraz czynności proste, 
wciągające i przyjemne, m.in. 
zakupy. Żeby rozwinęło się uza-
leżnienie ten toksyczny sposób 
podnoszenia sobie nastroju musi 
być bardzo skuteczny i jedyny, ja-
kim ta osoba dysponuje. W peł-
noobjawowej depresji i ciężkim 
jej stadium to nie jest możliwe, 
bo człowiek nie ma na zakupy po 
prostu siły.
Czyli jeśli osoba depresyjna po-
trafi, choć  częściowo, radzić  sobie 
z emocjami, a tylko czasami sięga 

po uzależniające sposoby, 
ma większe szanse, by nie 
wpaść w nałóg?

Świadomość swo-
ich uczuć, umiejętność 
ich ekspresji oraz zdro-
we sposoby na rozłado-
wywanie napięcia czy 
poprawianie nastroju to 
narzędzia, które poma-
gają zachować zdrowie 
psychiczne. Niestety 
wiele osób z uzależnie-
niem ma problem ze 
świadomym przeżywa-
niem smutku. Często tłumią go, 
nie znają jego przyczyn, nie po-
zwalają sobie na niego, bo kojarzą 
go ze słabością. Smutek jest tak 
duży, że aż nie do zniesienia, więc 
na gwałt potrzebny jest szybki 
poprawiacz nastroju. By neutrali-
zować stres i upuszczać napięcie, 
nie wszystkim wystarcza zwykły 
odpoczynek czy drobne przy-
jemności. Mamy różny poziom 
wrażliwości i różne potrzeby. Nie 
każdemu wystarcza spacer czy 
proste hobby, by poczuć się le-
piej. Są osoby, które odczuwają 
smutek, samotność bardziej i po-
trzebują mocnego bodźca w kon-
trze.
I konsumpcjonizm nadal się  spraw-
dza? Wydawałoby się, że „kupowanie” 
sobie prestiżu jest już  nieco przesta-
rzałe. Mówi się o tym co najmniej od 
dekady.

Zajmuję się zakupoho-
lizmem na polskim „podwór-
ku” od kilkunastu lat i mam 
wrażenie, że nic nie drgnęło. 
Nadal osoby dotknięte zakupo-
holizmem są wyśmiewane, pro-
blem bagatelizowany, a macki 
konsumpcjonizmu coraz bar-
dziej sprytne. Od dłuższego już 
czasu trwamy w kryzysie zdro-
wia psychicznego. Kumulują 
się problemy, które znamy od 
lat: samotność, wpływ mediów 
społecznościowych na relacje 
z ludźmi, ale i naszą samooce-
nę. Nigdy nie było tyle zachoro-
wań na depresję i prób samobój-
czych czy samookaleczeń wśród 
nastolatków, co w ostatnich la-
tach. Depresyjność też się nasila, 
a konsumpcjonizm się rozwija 
i podsuwa gotowe rozwiązania. 
Możemy mieć wrażenie, że po-
znaliśmy jego pułapki, ale po-
wstają nowe. Pod pretekstem 
lepszego, bardziej ekologiczne-
go, jakościowego życia, wciska-
ne są nam produkty i usługi, któ-
rych nie potrzebujemy. Które 
składają się na wrażenie, że ży-

jemy lepiej i zdrowiej. To ułuda.  
Dobre życie nie kosztuje wiele.
Wydaje się  też, że w przypadku de-
presji i zakupoholizmu, im dalej w las, 
tym gorzej. W każdym uzależnieniu, 
z biegiem czasu, potrzebujemy coraz 
więcej, by uzyskać  ten sam efekt sa-
tysfakcji i zadowolenia, więc i spadki 
nastroju są większe. Mam rację?

Tak, jednak chodzi bardziej 
o zderzenie się z konsekwencja-
mi nałogu, nie o spadki nastroju. 
Im więcej wydajemy, tym poten-
cjalnie większe będziemy mieć 
z tego powodu kłopoty. Po fazie 
zaspokajania głodu okazuje się, 
że nie mamy nic na koncie, może 
nawet mamy długi, doganiają nas 
kłopoty, nie mamy za co jechać 
na wakacje, więc plany się sypią. 
Pojawiają się pretensje ze strony 
partnera, bo oszczędności wiszą 
w szafie, zamiast służyć na czar-
ną godzinę. To są realne sytuacje, 
które konfrontują osobę chorą 
z jej problemem i mogą genero-
wać silne poczucie zagubienia, 
odtrącenia, lęku, beznadziei. To 
wszystko stwarza duże ryzyko 
zareagowania depresją, ponie-
waż osoby uzależnione od zaku-
pów rzadko spotykają się z em-
patią otoczenia. Zakupoholizm 
jest traktowany jak fanaberia, 
jak bezmyślność, nie realny pro-
blem. Wyśmiane, traktowane jak 
nieuczciwe osoby uzależnione 
zostają same, a wsparcie bliskich 
bywa kluczowe w wychodzeniu 
zarówno z nałogu, jak i depresji.
Dochodzi też pewnie obwinianie oso-
by uzależnionej. Zarzucanie, że prze-
cież wiedziała, co robi… A przecież 
nikt, kto sięga po używki czy kompul-
sywne zakupy, nie chce się uzależnić, 
tylko szuka ukojenia.

Dokładnie. Gdy pada diagno-
za: zakupoholizm, ludzie prze-
wracają oczami, bo uważają, że 
to problem zamożnych warsza-
wianek, które mają pieniądze na 
taki nałóg. Wcale tak nie jest. Nie 
trzeba wydawać kokosów, by być 

uzależnionym od zaku-
pów, ale i nie trzeba być 
niezdolnym do funkcjo-
nowania, by być w de-
presji. Osoby z depre-
sją często funkcjonują 
normalnie. Chodzą do 
pracy, zajmują się dzieć-
mi, dbają o siebie, a jed-
nocześnie cierpią, tylko 
potrafią to ukryć. Naj-
gorsze, co możemy zro-
bić, to bagatelizować 
czyjeś uczucia i sądzić, 
że skoro „nie ma drama-

tu”, to w ogóle nie ma problemu. 
Takie myślenie dotyczy w Polsce 
zarówno uzależnień, jak i depre-
sji. Bo przecież każdy bywa smut-
ny i zalękniony, każdy czasem 
przegnie z alkoholem czy z za-
kupami, prawda? Przymykamy 
oko, a potem dziwimy się diagno-
zie i kolejnym bolesnym konse-
kwencjom.
Jakie jeszcze cechy osobowości zwięk-
szają ryzyko zachorowania na depre-
sję i wpadania w nałogi?

Z pewnością osobowość za-
leżna, czyli osoby, które swo-
ją wartość muszą potwierdzać 
na zewnątrz – w czyjejś aproba-
cie, w osiągnięciach. Takie oso-
by mają otwarte granice. Łamią 
obietnice wobec samych sie-
bie, porzucają swoje wartości, 
wpuszczają do swojego życia 
toksyczne osoby i nie czują, że 
robią sobie krzywdę, ponieważ 
nie mają zbudowanych solid-
nych murów wysokiej samooce-
ny. Przez to osoby z osobowo-
ścią zależną dopuszczają każdy 
styl życia, każde rozwiązanie, 
które poprawia im nastrój, któ-
re sprawia, że czują się coś war-
te, a o tym, że są krzywdzone czy 
same się krzywdzą orientują się, 
gdy jest naprawdę źle.
Na przykład?

Na przykład, gdy partner 
uderzy. Bo że manipuluje to 
jeszcze nie taka krzywda, by 
mieć pretensje czy odejść. Gdy 
każda impreza kończy się wiel-
kim kacem i urwanym filmem. 
Gdy zakupy pochłaniają całą 
wypłatę, i tak dalej. Każdy czło-
wiek w naturalny sposób dąży 
do tego, by czuć się akceptowa-
nym, wysłuchanym, ukocha-
nym. Osoby, które nie potrafią 
same sobie tego zapewnić, są 
zdecydowanie bardziej narażo-
ne na depresję czy uzależnie-
nia, bo znacznie łatwiej je zranić 
i znacznie dłuższa jest droga do 
przysłowiowego dna.

Z czego mogą  wynikać  takie “rozsz-
czelnione” granice wewnętrzne?

Najczęściej wynikają z tego, 
jak byliśmy traktowani jako dzie-
ci. Jeśli rodzice naruszają integral-
ność dziecka, odbierają prawo 
głosu, tłumią uczucia, bagatelizu-
ją je, nie pozwalają na naturalną 
ich ekspresję, to dziecko otrzy-
ma komunikat: jesteś nie taki, 
jak powinieneś. Jesteś nieważny, 
nie warto się z tobą liczyć. Wte-
dy dzieci dostosują się i zrobią 
wszystko, by na tę miłość zasłu-
żyć. Nie zbudują swoich granic, 
wpuszczą do życia każdego i zgo-
dzą się na wszystko. Może być 
też tak, że rodzice traktują swoje 
dzieci raczej dobrze, ale sami nie 
mają własnych granic. Łamią wła-
sne zasady, sprzeniewierzają się 
swoim wartościom. Mówią np. 
„jesteś dla mnie najważniejszy”, 
a potem całe dnie poświęcają pra-
cy i nie mają odrobiny uwagi dla 
dziecka. Wówczas przykład idzie 
z góry, pojawia się dysonans, 
w którym dziecko się gubi. Czło-
wiek rodzi się w pełni zależny od 
drugiej osoby, dlatego to, jaki do-
stanie komunikat od otoczenia 
o sobie i o świecie, jest kluczowy.
Czy granice można zbudować  w toku 
terapii, gdy jest się już dorosłym czło-
wiekiem?

Na szczęście tak. W terapii 
uzależnień bardzo ważnym ele-
mentem jest trening asertywno-
ści i to w dużej mierze dotyczy 
asertywności wobec siebie same-
go. Na tym właśnie polega stawia-
nie swoich granic – ustalanie, co 
jest dla mnie ważne i bronienie 
tego, czy to przed szponami uza-
leżnienia, czy przed innymi. Naj-
lepszym narzędziem do dbania 
o swój dobrostan, swoje grani-
ce, odkrywanie ich i budowanie, 
jest uważne obserwowanie sie-
bie. Tak jak wykonujemy badania 
okresowe, kontrolując zdrowie fi-
zyczne i nie bagatelizujemy złych 
wyników badań krwi, tak powin-
niśmy regularnie poświęcać czas 
na dbanie o zdrowie psychiczne 
i nie ignorować np. powtarzają-
cych się epizodów depresyjnych, 
lękowych czy kompulsywnego 
zaspokajania potrzeb. Bez wzglę-
du na to, co i ile dostaliśmy jako 
dzieci, to zawsze możemy zrobić 
krok jako dorośli i w ten sposób 
chronić się przed chorobami psy-
chicznymi, które mogą dotknąć 
każdego.

Źródło uzależnieniabehawioraln.pl

Katarzyna Kucewicz – psycholog, 
psychoterapeutka, właścicielka 
Ośrodka Psychoterapii 
i Coachingu Inner Garden. 
Autorka licznych artykułów 
oraz publikacji, m.in. na temat 
zakupoholizmu.

„SMUTEK JEST NIE DO ZNIESIENIA, WIĘC NA GWAŁT POTRZEBNY JEST SZYBKI POPRAWIACZ NASTROJU” 

O pętli depresji i zakupoholizmu
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Placówka powstała w 1946 
roku jako 11-miesięczna Szkoła 
Rolnicza. Od tamtej chwili wie-
lokrotnie zmieniała nazwę, sys-
tem organizacyjny i zakres dzia-
łalności, ale do tej pory kształci 
przede wszystkim rolników.   

Osadę Niecikowo (obecnie 
Niećkowo) założył w pierwszej 
połowie XV wieku Stanisław 
Niecikowski. W ciągu wieków 
zmieniali się właściciele mająt-
ku. Ostatnimi byli przed II wojna 
światową członkowie rodu Gro-
madzkich. Śladami  przeszłości 
są wśród obiektów szkolnych po-
chodzące z XIX wie-
ku dworek i spichlerz 
z polnych kamieni. 
Obecny Zespół Szkół 
w Niećkowie, którym  
kieruje dyrektor Dariusz Koniec-
ko, jest placówką Starostwa Po-
wiatowego w Grajewie. Kształci 
ponad 300 uczniów w zakresie 
mechanizacji rolnictwa i agrotro-
niki, żywienia i usług gastrono-
micznych, ekonomii i informa-
tyki, służb mundurowych. Szkoła 
ma internat i przyciąga młodzież 
z odleglejszych miejscowości 
województwa podlaskiego, a na-
wet warmińsko - mazurskiego.        

-Sukcesem szkoły jest kadra 
pedagogiczna. Każdy z pracow-
ników daje z siebie co ma naj-
lepszego i tworzy odpowiedni 
klimat - mówił dyrektor Dariusz 

Koniecko. - Mamy się czym po-
chwalić. Transformacja szkoły do 
potrzeb współczesnej edukacji 
jest niesamowita. Planujemy jej 
dalszy rozwój m. in.  renowację 
dworku, z XIX wieku, budowę 
boiska i strzelnicy - dodał Wal-
demar Remfeld, starosta grajew-
ski, który był współgospodarzem 
uroczystości.

Wśród gości jubileuszowe-
go spotkania byli m. in. sena-
tor Marek Komorowski, po-
słowie Dariusz Piontkowski, 
wiceminister edukacji, Jarosław 
Zieliński i Kazimierz Gwiaz-

dowski, podlaski ku-
rator Beata Pietrusz-
ka, samorządowcy 
powiatu grajewskie-
go, przedstawiciele 

współpracujących ze szkołą in-
stytucji, liczni absolwenci, dawni 
i obecni nauczyciele.             

- Szkoła potrafiła zmieniać 
się wraz otaczającym światem - 
gratulował wiceminister Dariusz 
Piontkowski. - Jest dowodem, 
że w małych miejscowościach 
mogą powstawać wielkie dzieła 
- powiedział poseł Jarosław Zie-
liński. Senator Marek Komorow-
ski wspominał swoje kontakty ze 
szkołą w Niećkowie, poseł Kazi-
mierz Gwiazdowski dziękował za 
zasługi dla rolnictwa, a kurator 
Beata Pietruszka życzyła placów-
ce rozwoju.

Z gratulacjami i życzeniami 
samorząd województwa repre-
zentowali wicemarszałek Marek 
Olbryś oraz radne sejmiku Wan-
da Mieczkowska i Jadwiga Za-
bielska    

„Jesteście pla-
cówką edukacyjną, 
która odgrywa zna-
czącą rolę w systemie 
szkolnictwa zawo-
dowego w naszym 
regionie, z powo-
dzeniem kształcąc 
i wychowując mło-
dzież. Wychowan-
kowie tej placówki 
godnie rozsławiali 
jej imię na różnych 
polach i w różnych 
dziedzinach” - głosi 
okolicznościowy list 

podpisany przez marszałka Ar-
tura Kosickiego i wicemarszałka 
Marka Olbrysia. Wraz z wice-
marszałek wraz z radnymi prze-
kazał go Dariuszowi Koniecko, 
dyrektorowi szkoły w Niećkowie.   

- Dziękuję za lata tworzenia 
historii i kształtowania wspania-
łych ludzi, których zasługą jest 
poziom podlaskiego i polskiego 
rolnictwa. Jesteśmy w tej dzie-
dzinie prawdziwą potęgą w Unii 
Europejskiej, o czym świad-
czą choćby wyniki eksportu na-
szych artykułów rolnych, a szko-
ła w Niećkowie ma w tym swój 
udział. Wierzę, że przyszłość bę-
dzie bardzo dobra dla naszego 
rolnictwa, ale także kształcenia 
zawodowego - powiedział wice-
marszałek Marek Olbryś, a do 
gratulacji i życzeń dołączyły się 

również radne Wanda Miecz-
kowska i Jadwiga Zabielska.

Niezwykle przejmujące były 
wystąpienia byłych nauczycie-
li i absolwentów, a szczególne 
wzruszenie wzbudził hołd dla 

Marianny Ostrowskiej, założy-
cielki przed ponad 40 laty zespo-
łu „Kłosek”. Młodzież w lufowych 
strojach śpiewem i tańcem umili-
ła gościom pobyt w niezwykłej 
szkole w małej (niespełna 500 
mieszkańców) miejscowości.         

- Każdego, który przekra-
cza progi szkoły w Niećkowie 
proszę o chwilę ciszy i skupie-
nia, aby wysłuchać, co ta szkoła 
mówi. A są to słowa: będą twoją 
szansą - powiedział na zakończe-
nie Artur Kuczyński, burmistrz 
Szczuczyna, były dyrektor szko-
ły w Niećkowie.

Ziemia Łomżyńska

Szkoła w Niećkowie ma 

75 lat

Od lewej Waldemar Remfeld, starosta grajewski, Marek Olbryś, wicemarszałek województwa podlaskiego,  
Jadwiga Zabielska i Wanda Mieczkowska wojewódzkie radne, dr Andrzej Borusiewicz, absolwent szkoły w Niećkowie  
i Dariusz Koniecko, dyrektor szkoły w Niećkowie

Relacja 
w Telewizji Narew  

i na www.narew.info

Piękny jubileusz 75-lecia obchodzi w tym roku Zespół Szkół Centrum 
Kształcenia Ustawicznego im. Bolesława Podedwornego  

w Niećkowie koło Szczuczyna. 
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18 listopada ukazał się debiutancki 
krążek pochodzącego z Łomży Adama 
Kalinowskiego finalisty XI edycji The 
Voice of Poland „Być Może Ostatnia 
Płyta”. Płyta w warstwie tekstowej 
porusza temat „kryzysu ćwierćwie-
cza”, czyli inaczej “kryzysu wieku mło-
dego”. Zjawisko to zbadał brytyjski 
psycholog Oliver Robinson, który od-
krył, że ponad połowa osób w wieku 
25-35 lat zmaga się z problemami na-
tury egzystencjalnej.

- Jesteśmy dziś niepewni swo-
jej przyszłości, tęsknimy za bez-
troską dziecięcych lat, stoimy 
w obliczu wielu różnych życio-
wych możliwości, spośród któ-
rych często nie potrafimy wy-
brać tych właściwych. Wyuczone 
przez lata strategie coraz częściej 
zawodzą. Kryzys ćwierćwiecza 

może być tymczasowy albo prze-
rodzić się w poważniejsze zabu-
rzenia, na przykład depresję, a za-
tem jest problemem szerszym, na 
który postanowiłem zwrócić 
uwagę – mówi Adam Kalinowski.

A co jeśli chodzi o warstwę 
muzyczną?

- Muzycznie jest to mieszanka 
gatunków rock, alternatywa i pop. 
Chciałem w ten sposób nawiązać 
do swoich rockowych korzeni, ale 
jednocześnie pokazać, że polski 
rock może być świeży, intrygują-
cy, a nawet przebojowy – wyjaśnia 
pochodzący z Łomży artysta, i do-
daje, że jego kolejnym celem było 
stworzenie własnej, muzycznej 
tożsamości. - Szczególnie, że po 
udziale w programach talent show 
zarzucano mi jej brak. Przyjąłem 

tę krytykę z pokorą i postanowi-
łem tą płytą pokazać, że mam coś 
ważnego do powiedzenia. Waż-
nego dla mnie i dla moich fanów. 
Zważywszy na fakt do jak różnych 
artystów byłem porównywany 
przez osoby słuchające przedpre-
mierowo tego samego zestawu 
piosenek myślę, że choć częścio-
wo udało mi się ten cel osiągnąć. 
To byłoby dla mnie jako debiutan-
ta naprawdę dużo – tłumaczy. - 
Zachęcam zarówno osoby, które 
mnie od dawna wspierają, jak i te, 
które wątpią w moją muzyczną 
wartość, żeby posłuchały tej płyty 
i wyrobiły sobie własne zdanie – 
kontynuuje artysta.

Najnowszym singlem promu-
jącym wydawnictwo jest utwór 
„Dzień w Dzień”.

Album jest dostępny we 
wszystkich serwisach streamin-
gowych, a wersję fizyczną moż-
na nabyć wyłącznie na stronie  
kalinovski.pl.

KALINOWSKI debiutuje solową 
„Być Może Ostatnią Płytą”

Prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz, 
podlaska konserwator zabytków pod-
pisała decyzję w sprawie wpisania 
do rejestru zabytków województwa 
podlaskiego kolekcji pamiątek rodzi-
ny Kossaków, w skład których wcho-
dzą:  obrazy  - „Portret Zofii Kossak 
Gałczyńskiej” oraz „Majątek Stawiski” 
z II połowy XIX w., dywan z II połowy 
XIX w., krzesło z początku XIX w., stoli-
czek z początku XIX w. wraz z kolekcją 
3 sztuk książek z I ćw. XX w. Obecnie 
przedmioty stanowią własność Pań-
stwowego Liceum Sztuk Plastycznych 
im. Wojciecha Kossaka w Łomży.

Państwowe Liceum Sztuk 
Plastycznych w Łomży pielęgnu-
je dorobek artystyczny rodziny 
Kossaków. Patronem ich szko-
ły jest Wojciech Horacy Kossak. 

Prof. Simona Kossak od wielu lat 
współpracowała z dyrekcją szko-
ły. Tuż przed śmiercią przekazała 
placówce rodzinne pamiątki.

- Z przedmiotowymi obiekta-
mi prócz Simony Kossak związa-
ne są również inne osoby, które 
wniosły istotny wkład w rozwój 
sztuki polskiej XIX w. i stanowiły 
inspirację dla późniejszych poko-
leń malarzy. Są nimi Juliusz Kos-
sak, Wojciech Kossak oraz Leon 
Kapliński. Zabytki podlegające 
wpisowi do rejestru zabytków 
sięgają  XIX w. Według przekazu 
dywan, stoliczek, obraz- „Portret 
Zofii Kossak Gałczyńskiej” oraz 
obraz „Majątek Stawiski” pier-
wotnie znajdowały się w domu 
rodzinnym prof. Simony Kossak 

w „Kossakówce” w Krakowie. 
Zabrała je ze sobą do Białowieży 
podczas przeprowadzki w 1971 r. 
Fakt, że większość tych obiektów 
stanowiły wyposażenie „Kossa-
kówki” potwierdzają zachowane 
archiwalne fotografie, na których 
widoczne jest np. krzesło stojące 
w pracowni Wojciecha Kossaka, 
stoliczek wyposażający wnętrze 
Kossakówki czy wiszący na ścia-
nie obraz „Portret Zofii Kossak 
Gałczyńskiej”, malowany przez 
wybitnego malarza polskiego 
Leona Kaplińskiego – dodaje 
w decyzji prof. dr hab. Małgorza-
ta Dajnowicz.

Przedmiotowe obiekty, poza 
bezpośrednim związkiem z jedną 
z najznamienitszych artystycz-

nych polskich rodzin, posiada-
ją również niezaprzeczalne war-
tości artystyczne. Obrazy są 
przykładem wysmakowanego 
kunsztu artystów je tworzących. 
„Portret Zofii Kossak Gałczyń-
skiej” jest doskonałym przykła-
dem reprezentującym nurt re-
alizmu w malarstwie polskim 
2 połowy XIX w. z nawiązany-
mi do sztuki romantyzmu. Pej-
zaż obrazujący „Majątek Stawi-
ski” autorstwa Juliusza Kossaka, 
jako przykład sentymentalno 
realistycznego wątku związane-
go z polską wsią, jest wybitnym 
przykładem malarskiego ukaza-
nia rodzimego pejzażu. Stolik, 
krzesło oraz dywan stanowią bar-
dzo dobre przykłady wytworów 

rzemiosła artystycznego, repre-
zentujące zarówno styl emipre, 
klasycyzm oraz nawiązania do 
sztuki orientu.

Prof. Simona Kossak po-
święciła swoje życie działalności 
naukowej, uzyskując tytuł pro-
fesora nauk leśnych. Swój azyl 
odnalazła na Podlasiu. Przez 35 
lat mieszkała w samym środku 
Puszczy Białowieskiej, w drew-
nianej leśniczówce, gdzie mogła 
prowadzić obserwacje zwierząt 
w ich naturalnym środowisku.

W maju bieżącego roku, prof. 
Małgorzata Dajnowicz zade-
cydowała o wpisie do rejestru 
zabytków wspomnianej leśni-
czówki i stodoły ze spichlerzem 
w Białowieży, gdzie przebywała 
Simona Kossak, tzw. osady Dzie-
dzinka z 1935 roku.

Pamiątki rodziny Kossaków 
wpisane do rejestru zabytków
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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.

PROFESJONALNE USŁUGI OGRODNICZE. 
ŁOMŻAI OKOLICE. TEL. 536 514 207.

Wózek kąpielowy, użyty tylko dwa razy 
(z wiaderkiem). Cena: bezpłatnie. Wózek 
inwalidzki niebieski, niewielkie ślady 
użytkowania, w pełni sprawny. Cena: 
bezpłatnie. Wysoki chodzik rehabilita-
cyjny typu ambona z siedziskiem. Nowy, 
użyty dwa razy. Cena: bezpłatnie. TEL. 
798 879 486

Łóżko elektryczne rehabilitacyjne z pod-
nośnikiem, rączką i barierkami z możli-
wością opuszczenia ich. Łóżko można 
łatwo dostosować przy pomocy pilota 
(wysokość łóżka, oparcia i podnoszenie 
nóg). Bez materaca. Cena: 1100 zł. W peł-
ni sprawne, z niewielkimi śladami użyt-
kowania.TEL. 798 879 486

Potrzebuje rogówkę,wersalkę najlepiej 

rozkładaną oraz meble kuchenne wraz 
z wyposażeniem tylko w stanie b.do-
brym wyniosę i wywiozę we własnym 
zakresie. Zapłacę poprosze foto mms. 
Tel.783-433-725

SPRZEDAM CHOINKI. 
Plantacja 1 km za Konarzycami przy 

wieży telefonicznej za rondem. 
Wszystkich zapraszamy  

z Rodzicami. Wybierzcie, zetnijcie  
i ze świeżą choinką odjedźcie. 

Cena 40 zł od 1 m do 3 m. 
Tel. 608 412 919 Łomża.

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.

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 kon-
strukcji dachowych, kominy z klinkie-
ru, 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-
c h u n k o w e , 
Edyta Sokołow-
ska - 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 napra-
wy: TV, DVD VCR, KAMERY, LAPTOPY, MO-
NITORY KOMPUTEROWE I INNE oraz mon-
taż anten TV i SAT. www.brzesiakrtv.pl 

Multi Serwis. Serwis 
komputerowy 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 okolicznościo-
wym 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. 

MATRYMONIALNE

SAMOTNY BEZ ZOBOWIĄZAŃ I NAŁO-
GÓW POZNA PANIĄ W WIEKU OK 60 LAT 
DO ŻYCIA WE DWOJE. TEL.572 336 245

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.

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

100-letnia tradycja 
zobowiązuje
ul. M.C. Skłodowskiej 1 Łomża
ul. Sikorskiego 27  Łomża
ul. Sienkiewicza 2 Łomża
ul. Bernatowicza 6 Łomża
ul. Kołłątaja 1A/17  Łomża
ul. Przykoszarowa 22 Łomża
ul. Stacha Konwy 11 Łomża
ul. Wyszyńskiego 4D Zambrów
ul. Wojska Polskiego 31 
Zambrów
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Niepokonane 
dziewczęta  

z Fun Flow Crew 
Grupa Fun Flow Crew ze studia  Master Kids zwyciężyła w turnieju ,,Ostrowski 
styl”. Dziewczęta w kategorii Street Dance Showcase pokonały 11 grup z całej 
Polski. 

W miniony weekend w Ostrowi Mazowieckiej odbyły się zawody 
taneczne Ostrowski Styl 2021. Już po raz dwudziesty tancerze z ca-
łej Polski spotkali się na parkiecie, aby walczyć o miano najlepszych 
w poszczególnych kategoriach. W kategorii Street Dance Showcase 
niepokonane okazały się dziewczęta z Fun Flow Crew ze studia Ma-
ster Kids trenujące pod okiem Krystiana Pielocha, założyciela stu-
dia Master Kids. Formacja zdobyła na zawodach I miejsce i nagrodę 
w wysokości tysiąca złotych.  

,,Ostrowski styl” to drugi turniej, w którym brały udział dziewczę-
ta z Fun Flow Crew. Tym razem formacji udało się zdobyć najwyższe 
podium. 

Zarówno tancerze, jak i choreograf nie zamierzają spocząć na lau-
rach. Nagroda to dla nich ogromne wyróżnienie, ale także motywacja 
do dalszej, ciężkiej pracy. Jak zapowiada Krystian Pieloch grupa już 
pracuje nad nowym projektem. 

Bartek Biedrzycki 
drugi  

w Warszawie
Bartłomiej Biedrzycki, zawodnik UKS Return 
Łomża działającego przy III Liceum Ogólno-
kształcącym, zajął II miejsce w Wojewódzkim 
Turnieju Klasyfikacyjnym Młodzików w War-
szawie.

W zawodach wzięło udział 26 tenisi-
stów, a organizatorem sportowej impre-
zy był ATZ TENISPOINT Warszawa.

Jak informuje Tomasz Waldziński 
z UKS Return, Bartek po pierwszej 

wolnej rundzie wynikającej z rozsta-
wienia, w drugiej 6/4 4/2 ret. poko-
nał Jakuba Bieżuńskiego (Ostrołęckie 
Towarzystwo Tenisowe). Następ-
nie 6/1 6/2 ograł Kacpra Niedzielę 
(Miedzeszyn Warszawa). W półfinale 
turnieju nasz tenisista 6/2 6/3 wygrał 
z Łukaszem Dolińskim (TK VAMOS 
Otwock). 

- W finale 0/6 1/6 Bartek uległ Jo-
achimowi Szamborskiemu (Miedze-
szyn Warszawa).- dodaje Tomasz Wal-
dziński.

Bartek Biedrzycki jest uczniem 
Szkoły Podstawowej nr 7 w Łomży.

Koszykarze 
„Mechaniaka” na 

podium Licealiady
Znakomicie spisała sie łomżyńska drużyna 
z "Mechaniaka" podczas turnieju finałowe-
go Licealiady Województwa Podlaskiego 
w Koszykówce 3x3 Chłopców, który odbył się 
w Łapach. Jak mówią zawodnicy - turniej nie 
należał do najłatwiejszych, ale podopieczni 
trenera Bogusława Cichockiego zdobyli brą-
zowy medal.

W Łapach rozegrany został turniej 
finałowy Licealiady Województwa Pod-
laskiego w Koszykówce 3x3 Chłopców. 
W turnieju brało udział osiem najlep-
szych zespołów. Bardzo dobrze spisali 
się reprezentanci Łomży, podopieczni 
trenera Bogusława Cichockiego, zdo-
bywając brązowy medal w trudnym 
turnieju. Zabrakło odrobiny szczęścia, 
żeby zagrać o I miejsce.

- Mecz półfinałowy był bardzo wy-
równany, wynik był otwarty do ostatniej 

chwili.  Na 2 sekundy przed zakończe-
niem spotkania zawodnik Mechania-
ka Nikodem Dębowski wykonał rzut 
dający remis i dogrywkę - komentu-
je   Bogusław  Cichocki, nauczyciela 
wychowania fizycznego ZSMiO Nr 5 
w Łomży. - Obrońca drużyny przeciw-
nej ewidentnie faulował naszego rzuca-
jącego wpadając na niego i przewraca-
jąc go. Wszyscy byli zdumieni, że sędzia 
nie "odgwizdał" ewidentnego przewi-
nienia - dodaje trener łomżyniaków. 

Pomimo wielu protestów sędzia, za-
kończył spotkanie  na niekorzyść dru-
żyny  '"Mechaniaka", która tym samym 
straciła szansę dalszej walki w dogryw-
ce o finał. 

W meczu o III  miejsce koszykarze 
Mechaniaka wyraźnie pokonali druży-
nę z Łap uzyskując  wynik 10 : 1 w re-
gulaminowym czasie gry.

Klasyfikacja końcowa turnieju finałowego:
I miejsce IV LO Białystok
II miejsce I LO Suwałki
III miejsce ZSMiO Nr 5 w Łomży
IV miejsce LO Łapy
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W miniony weekend odbyły się dwa 
Ogólnopolskie Turnieje Tańca Stre-
et dance i Breaking. Pierwszy z nich 
dwudniowy (20-21 listopada) pod na-
zwą ,,Ostrowski Styl” a drugi (21 listo-
pada)Youngbloods Arena vol. 2 – Kids 
Breaking Battle.

W Ostrowi Mazowieckiej 
rozgrywane były kategorie solo, 
w których nasze miasto repre-
zentowały tancerki z grup: Equ-
al Kids, The New Chappter Crew 
oraz The Sharp One Crew. Po 
rundach kwalifikacyjnych jury 

wybrało do Top 16 aż 4 łomżyń-
skie tancerki: Małgorzatę Rogiń-
ską (Equal Kids), Marysię Ru-
pacz (The New Chappter Crew) 
oraz Kingę Krukowską i Kasię 
Boguską (The Sharp One Crew). 
Wszystkie dziewczęta startowały 
w kategorii Hip Hop 12-15 lat. 
Po zaciętej rywalizacji wywalczy-
ły: Kasia - 1 miejsce, a Kinga - 3 
miejsce.

Po kategoriach Hip Hop do 
prezentacji stanęli tancerze bre-
ak dance. Łomżę reprezentował 

Szymon Dmoch. Tancerz zajął 3 
miejsce.

Kolejnego dnia odbyły się po-
kazy formacji w kategoriach De-
biuty, Street Dance, Taniec sce-
niczny oraz Inne formy tańca.

B.K.Step wystawiło dwie for-
macje w kategoriach Street Dan-
ce do 11 lat Equal Kids, forma-
cji udało się zająć 2 miejsce, oraz 
formację Street Dance 12-15 lat 
The Sharp One Crew. Tancerze 
z tej grupy uplasowali się na 3 
miejscu.

Natomiast w Warszawie od-
były się walki najlepszych bboy’s 
i b-girls w kategoriach do 10 
i do 15 lat. W młodszej katego-
rii pochodzący z Łomży Oskar 
Borkowski zakwalifikował się 
do TOP 16 a w starszej Szymon 
Dmoch stanął na najwyższym 
podium.

- Czas, zaangażowanie 
i ogrom pracy naszych tancerzy 
poświęcony na treningach owo-
cuje czołowymi miejscami co 
jest podwójną nagrodą: dla nich 

zdobytymi miejscami, a dla nas 
radością z oglądania ich szczęśli-
wymi w tym co robią - mówi Ma-
rek Kisiel ze studia B.K. STEP.  
- Tu w imieniu swoim i naszych 
podopiecznych składam wielkie, 
wielkie podziękowania Urzędowi 
Miejskiemu w Łomży oraz pre-
zydentowi Mariuszowi Chrza-
nowskiemu za wsparcie finanso-
we bez, którego nie moglibyśmy 
konfrontować swoich umiejętno-
ści i rozsławiać naszego miasta - 
dodaje Marek Kisiel.

Tancerze z B.K.STEP na podium  
w Ostrowi Mazowieckiej i Warszawie

Pobiegli  
dla Niepodległej 

W czterech biegach z okazji Święta Niepodległo-
ści wzięły udział zawodniczki Klubu Sportowego 
Prefbet-Sonarol. 

Najpierw w Warszawie podczas Nie-
podległej Piątki, w ramach której rozegra-
no Mistrzostwa Polski na 5 km, tuż za 
podium znalazły się Iwona Ber-
nardelli (4) i Ewa Jagielska (5) 
a dobrze zaprezentowała się 
także Monika Nawrat (22).

Kolejny start to Bieg Niepodległości.pl 
Run Poland i tym razem Mistrzostwa Pol-
ski, ale na 10 km kobiet, które rozegrano 
w Poznaniu. I, tak jak w Warszawie, Iwona 
Bernardelli zameldowała się na …czwar-
tym miejscu (czas 34.39sek).

Podczas Biegu Niepodległości roze-
granego w Warszawie na 5 km wśród ko-
biet zwyciężyła Monika Bytner-Kwiat-
kowska z czasem 19.16 sek.

- Kolejny start naszej zawod-
niczki to zwycięstwo Ewy Jagiel-

skiej w biegu Biegnę dla Nie-
podległej. Zawody rozegrano 
w Białymstoku, a czas Ewy to 
34:43 sekundy – relacjonuje 
Andrzej Korytkowski, prezes 
i szkoleniowiec Klubu Spor-

towego Prefbet-Sonarol.Pobiegną  
dla zdrowia

Dyrektor Zakładu Karnego w Czerwonym Borze 
podpisał porozumienie ze Stowarzyszeniem na 
Rzecz Wspierania Sportu dla Wszystkich "Bie-
gamy dla Zdrowia" w Łomży. Dzięki tej inicjaty-
wie grupa więźniów będzie mogła wziąć udział 
w imprezach organizowanych przez stowarzy-
szenie.

Stowarzyszenie na Rzecz Wspiera-
nia Sportu dla Wszystkich „Biegamy dla 
Zdrowia” to organizacja zrzeszająca entu-
zjastów ruchu na świeżym powietrzu, tro-
ski o zdrowie i środowisko. 

- Teraz dzięki porozumieniu podpisa-
nemu przez dyrektora Zakładu Karnego 
w Czerwonym Borze płk Zbigniewa Jan-
kowskiego z prezes stowarzyszenia Han-
ną Nizińską w inicjatywach i imprezach 
organizowanych przez biegaczy z Łomży 
udział będą mogli brać więźniowie. Ini-
cjatorem porozumienia był wychowawca 
ds. sportu – wyjaśnia mjr Dariusz Śmie-
chowski, zastępca rzecznika prasowego 
dyrektora Zakładu Karnego w Czerwo-
nym Borze.

W planach jest już wspólna organi-
zacja pierwszej imprezy biegowej na 
terenie zakładu karnego „Bieg wilczym 
tropem”.
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Mieszkania

od  31 m2

do  61 m2

Szmaragdowa 21 15 lat doświadczenia
tel. 508 178 747

86 219 8181

BIURO SPRZEDAŻY: UL. ZAWADZKA 27
www.developmentlomza.pl

INWESTOR DEVELOPMENT
SP. J. ZACHARZEWSKI I SKOWROŃSKI

DANIA  NA  WYNOS
ZADZWOŃ  I  ZAMÓW   
TEl.  512  113  853

Łomża, 10 grudnia 2021, godz. 18:00 Centrum Kultury Katolickiej ul. Sadowa 12 a
Bilety do nabycia w Telewizji Narew Tel. 862 167 444

Sala Centrum Kultury przy ul. Sadowej 12.  5 grudnia o godz. 18.00. 
Bilety w cenie 85 zł do kupienia w redakcji Telewizji Narew  
w Łomży, Stary Rynek 13. Tel. 86 2167 444. ZAPRASZAMY


